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Javni razpisi
Št. 094-1/2008-01
Ob-6547/08
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve objavlja na podlagi 75. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št.
3/07 – UPB, 23/07 – popr., 41/07 – popr. in
114/06 –ZUTPG) in 4. člena Pravilnika o nagradah in priznanjih na področju socialnega
varstva (Uradni list RS, št. 74/99 in 82/06)
razpis
za podelitev nagrad in priznanj
za delo na področju socialnega varstva
v letu 2008
1. Nagrade in priznanja se podeljujejo
enkrat letno kot posebna oblika priznanja
za izjemne uspehe za delo na področju socialnega varstva, ki predstavljajo prispevek
k teoriji, k humanizaciji dela z uporabniki
socialnega varstva, k utrjevanju človekovih pravic, k avtonomiji strokovnega dela
in za neposredno delo z uporabniki socialnega varstva, ki je prispevalo k integraciji
uporabnikov socialnega varstva, njihovemu
človeškemu dostojanstvu, k razvijanju solidarnosti in strpnosti ob upoštevanju različnosti.
2. Vrsta nagrad in priznanj, ki se podeljuje:
– nagrada za življenjsko delo (ena nagrada),
– nagrada za izstopajoče kvalitetno in
strokovno delo v zadnjih petih letih (dve
nagradi),
– priznanje za dosežke na posameznih
področjih dela (tri priznanja).
3. Kdo je lahko predlagan za posamezno
nagrado ali priznanje
Za nagrado za življenjsko delo lahko
kandidirajo strokovni delavci/delavke, volonterji/volonterke, laični delavci/delavke in
ostali delavci, ki delujejo na področju socialnega varstva najmanj 30 let.
Za nagrado za izstopajoče kvalitetno in
strokovno delo v zadnjih petih letih in priznanje za dosežke na posameznih področjih
dela v zadnjih dveh letih, lahko kandidira posameznik/posameznica ali skupina strokovnih ali laičnih delavcev/delavk, ki delujejo na
področju socialnega varstva. Denarna nagrada, predvidena za posamezno nagrado
ali priznanje, se v primerih, ko je podeljena
skupini, deli med vse nagrajence oziroma
dobitnike priznanja.
Kandidati morajo izpolnjevati merila in
pogoje za podelitev nagrade, ki so podrobneje opredeljeni in objavljeni v Pravilniku
o nagradah in priznanjih za delo na področju
socialnega varstva, (Uradni list RS, št. 74/99
in 82/06).

4. Predloge kandidatov/kandidatk za nagrade in priznanja lahko priložijo:
– socialno varstveni zavodi ali skupnosti
zavodov,
– nevladne organizacije, zasebniki in
drugi izvajalci na področju socialnega varstva,
– Socialna zbornica Slovenije,
– Fakulteta za socialno delo,
– mednarodne organizacije in mednarodna interesna združenja, ki delujejo na področju socialnega varstva,
– drugi posamezniki,
– druge domače in tuje pravne osebe.
5. Dokumentacija, ki jo je treba priložiti
k predlogu
Predlog za podelitev nagrade ali priznanja
mora vsebovati poleg osnovnih osebnih podatkov o posameznem kandidatu/kandidatki
tudi utemeljitev predloga, v katerem mora biti
podrobno opisano delo kandidata/kandidatke
ali predlagane skupine v skladu s posameznimi elementi meril za dodelitev nagrade ali
priznanja iz osmega člena Pravilnika o nagradah in priznanjih na področju socialnega
varstva. Utemeljitvi predloga so lahko priložena mnenja organov, posameznikov/posameznic in organizacij, ki predlog podpirajo.
6. Predloge je treba poslati s priporočeno pošiljko na Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova 5,
s pripisom na ovojnici »Razpis za nagrade
in priznanja za delo na področju socialnega
varstva« najkasneje do 15. septembra 2008.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno,
če je oddana zadnji dan roka s priporočeno
pošiljko.
7. Nagrade in priznanja, kot posebno obliko družbenega priznanja za izjemne uspehe
za delo na področju socialnega varstva bo
v imenu Republike Slovenije podelil minister,
pristojen za socialne zadeve, na posebni
svečanosti v mesecu decembru 2008.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Št. 983/08
Ob-6548/08
Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo
in prehrano na podlagi 30. člena Zakona
o morskem ribištvu (ZMR-2; Uradni list RS,
št. 115/06) in Pravilnika o prostočasnem ribolovu na morju (Uradni list RS, št. 64/08)
objavlja
javni razpis
za podelitev javnega pooblastila za izdajanje:
– letnih dovoljenj za športni ribolov;
– letnih dovoljenj za športni ribolov s podvodno puško ter

– dnevnih in tedenskih ribolovnih dovolilnic za rekreacijski ribolov.
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev
javnega pooblastila za izdajanje letnih dovoljenj za športni ribolov, letnih dovoljenj za
športni ribolov s podvodno puško ter dnevnih in tedenskih dovolilnic za rekreacijski
ribolov na morju (v nadaljnjem besedilu: ribolovnih dovolilnic) v skladu s Pravilnikom
o prostočasnem ribolovu na morju (Uradni
list RS, št. 64/08; v nadaljnjem besedilu:
Pravilnik).
Nosilec javnega pooblastila za izdajo ribolovnih dovolilnic (v nadaljnjem besedilu:
nosilec javnega pooblastila) mora za izvajanje javnega pooblastila opravljati naslednje
naloge:
– zagotoviti tiskanje predpisanih obrazcev za ribolovne dovolilnice in vodenje seznama dnevnega ulova;
– zagotoviti izdajanje in prodajo ribolovnih dovolilnic;
– mesečno plačevati pristojbine za ribolovne dovolilnice na poseben vplačilni račun v skladu s predpisi, ki urejajo način
plačevanja in razpolaganja javnofinančnimi
prihodki in sicer do 15. v mesecu za pretekli
mesec ter
– zbirati podatke o prostočasnem ribolovu in pošiljati zbirnik ulova v skladu s 16. členom Pravilnika.
II. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati nosilec
javnega pooblastila
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je pravna oseba ali fizična oseba,
ki ima sedež oziroma stalno prebivališče
v Republiki Sloveniji;
– da je registriran za opravljanje dejavnosti ribištva ali storitvene ali trgovinske dejavnosti najmanj 2 leti pred vložitvijo vloge;
– da ni proti njemu uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek ali ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge odločbe;
– da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve do države;
– da v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa proti fizični osebi ali odgovorni
osebi pravne osebe ni bila izdana pravnomočna sodna odločba za kaznivo dejanje,
ki je povezano z njenim poslovanjem, in je
postala izvršljiva;
– da ima strokovno usposobljen kader za
izvajanje javnega pooblastila;
– da ima zagotovljen prostor za opravljanje administrativnih zadev in računalniško
opremo, s katero mu je prek medmrežja zagotovljen dostop do ribiškega katastra;
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– zagotovi prodajo ribolovnih dovolilnic
najmanj na enem javnem kraju v Kopru,
Izoli, Piranu in Ljubljani; v najmanj enem od
obmorskih krajev pa zagotovi celodnevno
prodajo (24 ur);
– izdela izračun stroškov, povezanih z izdajo ribolovnih dovolilnic in ostalimi nalogami, ki jih mora zagotoviti na podlagi tega
razpisa ter na podlagi tega izračuna določi
višino stroškov za izdajo posamezne ribolovne dovolilnice;
– višina stroškov, ki jo določi za izdajo
posameznega letnega dovoljenja za športni
ribolov in letnega dovoljenja za športni ribolov s podvodno puško, ne sme biti višja kot
15 eurov, višina stroškov za izdajo tedenske
dovolilnice za rekreacijski ribolov ne sme biti
višja od 7 eurov, višina stroškov za izdajo
posamezne enodnevne dovolilnice za rekreacijski ribolov pa ne sme biti višja kot 3 eure
in se lahko povišuje v naslednjih letih za stopnjo inflacije za preteklo koledarsko leto.
Javno pooblastilo za izdajanje ribolovnih
dovolilnic se izda za dobo 10 let. Pooblaščenec je dolžan ribolovne dovolilnice, ki so
predmet javnega pooblastila izdajati v skladu s predpisi, ki urejajo prostočasni ribolov
na morju.
Medsebojna razmerja med ministrstvom
in nosilcem javnega pooblastila se podrobneje uredijo s pogodbo.
Javno pooblastilo se lahko odvzame
v primerih, če nosilec javnega pooblastila
ne izpolnjuje več predpisanih pogojev ali če
ravna v nasprotju s predpisi ali pogodbo iz
prejšnjega odstavka.
III. Obvezni dokumenti za vlogo na javni
razpis
Vlagatelj mora v vlogi na javni razpis priložiti naslednje dokumente:
1. Navesti naziv pravne osebe ali ime ter
naslov vlagatelja;
2. Priložiti redni izpisek iz sodnega registra, ki ga izda pristojno okrožno sodišče in
ne sme biti starejši od 1 meseca do dneva
vložitve vloge (za pravne osebe) oziroma
potrdilo o vpisu v vpisnik samostojnih podjetnikov, ki ga izda Davčna uprava RS ali
potrdilo o vpisu v register društev pri pristojni Upravni enoti in ne sme biti starejši od 1
meseca do dneva vložitve vloge (za samostojne podjetnike).
3. Priložiti potrdilo pristojnega sodišča,
da ni proti vlagatelju uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek ali ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge odločbe, ki ne sme biti starejše
od 1 meseca do dneva vložitve vloge.
4. Priložiti potrdilo pristojne davčne uprave, da ima vlagatelj poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve državi, ki
ne sme biti starejše od 1 meseca do dneva
vložitve vloge.
5. Priložiti izjavo vlagatelja o tem, da
v zadnjih petih letih pred objavo javnega
razpisa proti fizični osebi ali odgovorni osebi pravne osebe ni bila izdana pravnomočna sodna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njenim poslovanjem, oziroma
sodna ali upravna odločba, s katero mu je
prepovedano opravljati dejavnost, ki je povezana z izvajanjem javnega pooblastila, in
je ta postala izvršljiva.
7. Priloži izjavo, da razpolaga s strokovnimi kadri, ki lahko izvajajo posamezne naloge iz javnega pooblastila.
8. Priloži izjavo vlagatelja, da razpolaga
z ustreznim prostorom za opravljanje administrativnih zadev in računalniško opremo,
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ki mu prek medmrežja omogoča dostop do
ribiškega katastra.
9. Priloži predpogodbe za vsa prodajna
mesta ribolovnih dovolilnic.
10. Priloži izračun stroškov za izvajanje
javnega pooblastila in ceno za izdajo posamezne ribolovne dovolilnice.
11. Priloži izjavo vlagatelja o seznanitvi
s pogoji javnega razpisa.
IV. Merila in izbor nosilca javnega pooblastila
V primeru, dveh ali več vlog, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa se opravi izbor
nosilca javnega pooblastila na podlagi sledečih meril:
– določena skupna vrednost stroškov za
izdajo ribolovnih dovolilnic,
– število prodajnih mest ribolovnih dovolilnic.
Ponudbe vlagateljev se ovrednotijo na
podlagi spodaj navedenih meril; skupna višina stroškov za izdajo ribolovnih dovolilnic
predstavlja 60%, število prodajnih mest ribolovnih dovolilnic pa 40% maksimalnega
števila doseženih točk (100 točk):

Vrsta ribolovne
dovolilnice
letno
dnevna
tedenska

Predvideno
število
ribolovnih
dovolilnic
1000
1000
300

Maksimalno
določena
cena za izdajo
posamezne
ribolovne
dovolilnice (€)
15
3
7

Cena ponudnika
Skupna višina
za izdajo
stroškov za
posamezne
izdajo ribolovnih
ribolovne
dovolilnic
dovolilnice (€)

Št. Merila
1. Skupna vrednost za izdajo vseh ribolovnih dovolilnic
(predvideno št. x cena ponudnika)
0,00 €–5.000,00 €
5.000,00 €–8.000,00 €
8.000,00 €–11.000,00 €
11.000,00 €–14.000,00 €
14.000,00 €–17.000,00 €
17.000,00 €–20.000,00 €
2. Število prodajnih mest ribolovnih dovolilnic
nad 12 prodajnih mest
od 11 do 8 prodajnih mest
od 7 do 5 prodajnih mest
4 prodajna mesta
V primeru, da imata dva ali več vlagateljev tudi na podlagi teh meril za izbor nosilca
javnega pooblastila enakovredno ponudbo
se jih pozove, da ponudbo izboljšajo.
V. Rok in način pošiljanja vlog na javni
razpis
Vloge je potrebno poslati po pošti v pisni
obliki na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000
Ljubljana ali jo osebno vložiti v vložišču Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Vloga je oddana pravočasno do roka,
če je:
– poslana z navadno pošto tako, da je
bila dostavljena na Ministrstvo za kmetijstvo in prehrano do vključno 30. septembra
2008;
– poslana s priporočeno pošto do vključno 30. septembra 2008, pri čemer se upošteva datum na poštnem žigu;
– oddana v vložišče (glavna pisarna Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) do vključno 30. septembra 2008.

Mak. možne točke
60
60
50
40
30
20
10
40
40
30
20
10
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Pisne vloge morajo biti v zaprti ovojnici
označene z natančno oznako na sprednji
strani:
– ne odpiraj – vloga za javni razpis,
– številka in datum javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– ime in naslov vlagatelja.
VI. Čas in kraj odpiranja prispelih vlog:
odpiranje vlog bo dne 6. oktobra 2008 ob 9.
uri v prostorih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana. Odpiranje vlog ni javno.
VII. Obravnavanje vlog: prepozno prispele vloge bodo neodprte vrnjene prosilcem.
Nepravilno označenih vlog se ne bo obravnavalo, nepopolne vloge in tiste, ki ne bodo
izpolnjevale vseh zahtevanih razpisnih pogojev, pa bodo zavrnjene.
VIII. Odločanje o ustreznosti vlog: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo odločalo o ustreznosti vlog v postopku javnega razpisa in bo strokovno ocenilo
vse pravočasne in pravilno označene vloge.
Kolikor bodo določene vloge nepopolne, bo
v roku 8 dni pozvalo vlagatelje na dopolnitev vloge. Kolikor vlagatelj v danem roku
ne bo dopolnil vloge, se bo njegovo vlogo
zavrnilo. Vlagatelji, bodo o izidu javnega
razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni
po odpiranju vlog.
IX. Pravno varstvo: zoper odločbo ministra ni pritožbe v upravnem postopku, lahko
pa se sproži upravni spor na Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajferjeva 33, Ljubljana v roku 30 dni po prejemu odločbe.
X. Pooblaščena oseba za dajanje informacij: pooblaščeni osebi za dajanje informacij med razpisom sta Dušan Bravničar, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana,
tel. 01/478-90-71, elektronski naslov dusan.bravnicar@gov.si in Sašo Novinec,
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-90-94, elektronski naslov:
saso.novinec@gov.si.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 331-30/2007/9
Ob-6724/08
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 56, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: MKGP), na podlagi:
– Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4.osi Programa razvoja podeželja RS 2007-2013
(Uradni list RS, št. 94/2007 in 73/2008) (v
nadaljevanju: uredba),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne
20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP), (UL L št. 277
z dne 21. 10. 2005, str. 1) zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 2012/2006
z dne 19. decembra 2006 o spremembah
in popravku Uredbe (ES) št. 1782/2003
o skupnih pravilih za sheme neposrednih
podpor v okviru skupne kmetijske politike in
o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete
ter o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005
o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (UL L št. 384 z dne 29. 12.
2006, str. 8; v nadaljnjem besedilu Uredba
1698/05/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št.
1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj

podeželja (EKSRP), (UL L št. 368 z dne
23. 12. 2006, str. 15). zadnjič spremenjena
z Uredbo Komisije (ES) št. 1236/2007 z dne
2. oktobra 2007 o spremembi Uredbe (ES)
št. 1974/2006 za uporabo Uredbe Sveta (ES)
št. 378/2007 o prostovoljni modulaciji, (UL
L št. 280 z dne 24.10 2007, str. 3-4; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1974/06/ES) in
– Programa razvoja podeželja RS 2007
– 2013 (v nadaljnjem besedilu: PRP 20072013), ki ga je potrdila Komisija EU z odločbo št. CCI 2007 SI 06 RPO 001 dne 12. 9.
2007 objavlja
javni razpis
za dodeljevanje sredstev iz naslova
ukrepa Posodabljanje kmetijskih
gospodarstev, za področje vrtnarstva,
za leto 2009
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih sredstev za naložbe kmetijskih gospodarstev iz naslova ukrepa Posodabljanje kmetijskih gospodarstev iz PRP
2007–2013.
– Okvirna višina nepovratnih sredstev,
namenjena za sofinanciranje projektov,
prispelih na javni razpis za dodeljevanje
sredstev iz naslova ukrepa Posodabljanje
kmetijskih gospodarstev, za leto 2009, za
vrtnarstvo znaša 3.000.000 EUR.
Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano:
9200 PRP 2007–2013-EU, v višini
2.250.000 EUR,
9201 PRP 2007–2013-slovenska udeležba, v višini 750.000 EUR.
Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 75%.
Višina razpisanih sredstev se lahko poveča za nerazporejena sredstva v okviru
iste proračunske postavke samo v primeru
pozitivno rešenih pritožb.
Vse naložbe po tem razpisu, morajo biti
zaključene najkasneje do 5. 9. 2011.
II. Vlagatelji: vlagatelji so kmetijska gospodarstva, ki opravljajo kmetijsko dejavnost oziroma izvajajo storitve s kmetijsko
mehanizacijo na ozemlju Republike Slovenije, ter izpolnjujejo predpisane pogoje za
dodelitev sredstev.
III. Predmet podpore
Podpore bodo dodeljene kmetijskim gospodarstvom za enostavne in zahtevne naložbe v lastno primarno pridelavo kmetijskih
proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga I k Pogodbi, ter naložbam, namenjenim izvajanju
storitev s kmetijsko mehanizacijo. Kot enostavne naložbe se štejejo naložbe, katerih
skupna vrednost vseh načrtovanih naložb
v okviru iste vloge ne presega 50.000 EUR
upravičenih stroškov (brez DDV). Kot zahtevne naložbe pa se štejejo naložbe, katerih
skupna vrednost vseh načrtovanih naložb
v okviru iste vloge presega 50.000 EUR
upravičenih stroškov (brez DDV).
Predmet podpore so naslednje naložbe
v primarno kmetijsko proizvodnjo:
– naložbe v objekte in pripadajočo opremo za pridelavo, skladiščenje in pripravo
kmetijskih proizvodov za trg;
– naložbe v objekte in pripadajočo opremo za neposredno prodajo kmetijskih pro
izvodov na kmetijah;

Priloga I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske
gospodarske skupnosti, podpisane v Rimu 25.
marca 1957 (11957E)
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– naložbe v prvo postavitev jagodišč in
v ureditev nasadov trajnih rastlin na področju vrtnin, okrasnih rastlin in zelišč;
– naložbe v objekte in pripadajočo opremo za shranjevanje kmetijske mehanizacije,
namenjene za lastno primarno pridelavo na
kmetijskem gospodarstvu oziroma izvajanju
storitev s kmetijsko mehanizacijo;
– naložbe v nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajočo opremo;
– nakup kmetijske mehanizacije in strojne ter transportne opreme namenjene lastni
primarni kmetijski pridelavi oziroma storitvam s kmetijsko mehanizacijo, skladiščenju
in trženju kmetijskih proizvodov;
– nakup kmetijskih zemljišč, ki ne presega 10% vrednosti celotne naložbe;
– naložbe v namakalno infrastrukturo za
namakalne sisteme, ki so v zasebni lasti,
v izgradnjo pripadajočih vodnih virov in nakup namakalne opreme, ki lahko predstavlja
samostojno naložbo;
– naložbe v obnovljive vire energije za
potrebe kmetijskega gospodarstva;
– naložbe v cestno in vodno infrastrukturo, kamor spada tudi vodovodna infrastruktura na kmetijskih gospodarstvih.
Seznam kmetijskih proizvodov, ki jih
opredeljuje Priloga I k Pogodbi in so upravičeni do podpor v okviru tega javnega razpisa, je objavljen na spletnih straneh: www.
mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si.
IV. Pogoji za dodelitev sredstev: pogoji
za dodelitev sredstev morajo biti izpolnjeni
že ob vložitvi vloge, razen v primerih, ko je
v nadaljnjem besedilu drugače določeno.
Vlagatelj lahko pridobi pomoč za naložbe
v okviru tega razpisa samo na podlagi ene
odobrene vloge.
IV/1. Splošni pogoji za dodelitev sredstev:
1. Vlagatelj mora predložiti popolno vlogo za dodelitev sredstev iz programa PRP
na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije. Vlogi na posameznem obrazcu morajo
biti priložene vse priloge in dokazila, ki so
navedena v obrazcu vloge.
2. Kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v register kmetijskih gospodarstev.V
kolikor je vlagatelj kmetija, morajo biti v registru kmetijskih gospodarstev poleg nosilca
kmetije vpisani tudi drugi člani kmetije, ki
delajo na kmetiji.
3. Naložba mora prispevati k izboljšanju
splošne učinkovitosti kmetijskega gospodarstva, ki je vezana na gospodarsko vitalnost
kmetijskega gospodarstva ter na izpolnjevanje posebnih ciljev ukrepa.
– Kmetijsko gospodarstvo mora z naložbo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih posebnih ciljev ukrepa:
– uvajanja novih proizvodov, tehnologij
ali proizvodnih izboljšav;
– usposobitve kmetijskih gospodarstev za izpolnjevanje minimalnih standardov Skupnosti, za izboljšanje varstva okolja,
higiene in varnosti pri delu;
– stabilizacije dohodkov na kmetijskih
gospodarstvih.
– Podpora bo namenjena le kmetijskim
gospodarstvom, ki so že ob predložitvi vloge
gospodarsko vitalna. V kolikor kmetijsko gospodarstvo mladega kmeta, ki je prejel podporo v skladu z določili Uredbe, iz poglavja
IV. Pomoč mladim prevzemnikom kmetij, ob
predložitvi vloge še ne izvaja kmetijske dejavnosti, mora biti pogoj glede gospodarske
vitalnosti izpolnjen najkasneje ob zaključku
naložbe.
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– Šteje se, da je kmetijsko gospodarstvo
gospodarsko vitalno, če na enoto vloženega
dela to je na 1 polnovredno delovno moč
(v nadaljevanju PDM) oziroma na 1 stalno
zaposleno osebo, ustvari bruto prihodek iz
kmetijskih dejavnosti oziroma iz kmetijskih,
gozdarskih in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah vsaj v višini 1 bruto minimalne plače na
zaposlenega, ki je v letu 2007 znašala 6.345
EUR. Vrednost proizvodnje se bo lahko prikazalo na dva načina, in sicer z dejanskim
prihodkom v primeru vlagateljev, ki vodijo knjigovodstvo po dejanskih prihodkih, in
s pokritjem za ostale vlagatelje, ki ne vodijo
takšnega knjigovodstva.
– Izboljšanje splošne učinkovitosti kmetijskega gospodarstva mora biti razvidno iz
prijavnega obrazca v primeru enostavnih
naložb (VII. 1.1.2. Podatki o naložbi, Poglavje IV. Utemeljitev naložbe), oziroma iz
poslovnega načrta v primeru zahtevnih naložb (Poglavje IV. Utemeljitev naložbe).
– Kmetijsko gospodarstvo po naložbi ne
sme zmanjševati skupnega prihodka oziroma skupnega obsega kmetijske pridelave,
oziroma storitev s kmetijsko mehanizacijo,
predvidenih z naložbo, glede na stanje pred
naložbo, kar mora biti razvidno iz prijavnega
obrazca in iz kontrol, ki se bodo izvajale še
nadaljnjih 5 let po zadnjem izplačilu sredstev iz naslova tega ukrepa.
– V primeru zahtevnih naložb mora vlagatelj s poslovnim načrtom dokazati tudi
ekonomsko upravičenost naložbe. Šteje se,
da je naložba ekonomsko upravičena, če je
kumulativni finančni tok pozitiven. Poslovni
načrt mora biti izdelan v skladu z navodili,
ki so objavljena na spletnih straneh MKGP
www.mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si, in
sicer za obdobje izvajanja naložbe in še vsaj
za nadaljnjih pet let, vendar najmanj za obdobje vračanja investicijskih sredstev.
– Kmetijsko gospodarstvo mora imeti iz
naslova opravljanja kmetijske dejavnosti že
ob predložitvi vloge vsaj 1 stalno zaposleno
osebo za polni delovni čas (velja za pravne
osebe in s.p.).
– Kadar kot kmetijsko gospodarstvo nastopa kmetija ali druga oblika fizične osebe,
mora kmetijsko gospodarstvo zagotavljati
obseg dela iz naslova opravljanja kmetijskih, gozdarskih ali dopolnilnih dejavnosti
vsaj v višini 1 polne delovne moči, od tega
vsaj 0,5 PDM iz naslova opravljanja kmetijskih dejavnosti. Šteje se, da kmetija dosega 0,5 PDM iz kmetijskih dejavnosti, če
vrednost prihodka iz kmetijskih dejavnosti
predstavlja vsaj 3.172,5 EUR. To mora biti
razvidno iz prijavnega obrazca v primeru
enostavnih naložb, oziroma iz poslovnega
načrta v primeru zahtevnih naložb.
– Pri izračunu obsega dela upoštevamo,
da za 1 PDM velja oseba v aktivni življenjski dobi, ki za to dejavnost razpolaga vsaj
z 1.800 delovnimi urami letno. Ne glede
na to, pa izračunane vrednosti ne smejo
preseči vrednosti po navedenih statusih, in
sicer: kmetijski zavarovanec/zavarovanka (1
PDM); najeta delovna sila (1 PDM); upokojenec (0,5 PDM); redno zaposlen izven kmetije (0,5 PDM); dijak ali študent (0,3 PDM);
druge osebe na kmetijskem gospodarstvu
(1 PDM). Pri izračunu občasno najete delovne sile se upošteva, da 1 PDM predstavlja
1.800 delovnih ur letno. Za drugo osebo
na kmetijskem gospodarstvu, ki uveljavlja
1 PDM se prizna oseba v aktivni življenjski
dobi, ki je zdravstveno zavarovana za opravljanje kmetijske dejavnosti.
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4. Naložba mora biti v skladu s Standardi
Skupnosti s področja okolja, zdravja ljudi
in rastlin, na katere se nanašajo predpisane zahteve ravnanja iz Priloge 1 k Uredbi
o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih
kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju (Uradni list RS, št. 21/05, 114/05, 76/06,
34/07 in 66/07), ki veljajo za takšno naložbo.
– Mladim kmetom, ki so prejeli podporo v skladu z določili uredbe, iz poglavja
IV. Pomoč mladim prevzemnikom kmetij,
se podpora lahko dodeli tudi za naložbe
za usposobitev za izpolnjevanje obstoječih standardov Skupnosti, če so te naložbe
opredeljene v poslovnem načrtu, na podlagi katerega je mladi kmet prejel podporo
za prevzem kmetije. Obdobje mirovanja za
izpolnitev standardov ne sme preseči 36
mesecev od datuma, ko je mladi kmet prvič
lastniško prevzel kmetijo.
– Seznam minimalnih standardov Skupnosti za posamezno vrsto navedenih
naložb iz poglavja III. tega javnega razpisa, je objavljen na spletnih straneh: www.
mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si.
5. Gradbena dela morajo biti izvedena
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora, varstvu kulturne dediščine in varstvu okolja.
6. Če vlagatelj kandidira za pridobitev
sredstev za naložbe v novogradnjo ali obnovo nepremičnin (to je gospodarskih poslopij
in drugih zgradb ter objektov, namenjenih
za kmetijske namene ter nakup pripadajoče
opreme za kmetijsko proizvodnjo), ki niso
v njegovi lasti, potem morajo biti izpolnjeni
naslednji pogoji:
– Vlagatelj mora imeti notarsko overjeno
pogodbo o najemu nepremičnine za obdobje najmanj 10 let po zaključku naložbe.
– Vlagatelj mora imeti notarsko overjeno
soglasje lastnika oziroma morebitnih solastnikov, k naložbi.
– Določila predhodnjih dveh alinej ne veljajo v primerih, ko je vlagatelj kmetija in so
lastniki oziroma solastniki nepremičnin družinski člani, ki delajo na kmetiji in so skupaj
z nosilcem kmetije člani iste kmetije.
7. Upravičenec je moral v tekočem
letu v skladu s kmetijsko dejavnostjo, ki jo
opravlja, v predpisanem roku posredovati na Agencijo izpolnjene osnovne obrazce
o kmetijskem gospodarstvu (zbirno vlogo),
kakor jih določajo predpisi o izvedbi ukrepov
kmetijske politike. V primeru, ko je vlagatelj
mladi kmet, ki je prejel podporo v skladu
z določili Uredbe, iz poglavja IV. Pomoč
mladim prevzemnikom kmetij, in je prevzel
kmetijo v času izven predpisanega roka iz
prejšnjega stavka, se ta pogoj nanaša na
prejšnjega nosilca kmetije.
8. V primeru, da v tekočem letu še ni bilo
možno na Agencijo posredovati izpolnjenih
osnovnih obrazcev o kmetijskem gospodarstvu (zbirne vloge) iz prejšnje točke, se šteje
oddana zbirna vloga iz predhodnega leta.
9. Če se vlagatelj v skladu s predpisi, ki
urejajo javna naročila šteje za naročnika,
mora predložiti dokazilo, da je bil postopek
izbire dobavitelja izveden v skladu z navedenimi predpisi.
10. Upravičenec mora za naložbo, za
katero je prejel podporo voditi predpisano
dokumentacijo, ki je določena v razpisni dokumentaciji, in jo mora hraniti še najmanj 5
let po zadnjem izplačilu sredstev.
11. Upravičenec ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodeljenih

sredstev. Upravičenec se tudi obvezuje, da
bo vsaj še 5 let od zadnjega izplačila sredstev uporabljal naložbo, za katero so mu bila
dodeljena sredstva vsaj v obsegu, opredeljenem z vlogo oziroma s poslovnim načrtom.
12. Sredstva se ne dodelijo za naložbe
zunaj območja Republike Slovenije.
13. Sredstva se ne odobrijo upravičencu,
ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev, že prejel
sredstva Evropske unije ali javna sredstva
Republike Slovenije.
14. Če vlagatelj kandidira za pridobitev
sredstev samo za del naložbe, morajo biti iz
priložene investicijsko tehnične dokumentacije razvidni:
– popis del in stroškov, ki se nanaša na
celotno naložbo,
– ločen popis del in stroškov, s katerim
se vlagatelj prijavlja na razpis,
– predloženo dokazilo (popis) o vrednosti že izvedenih del in stroškov ter popis del
in stroškov, s katerim se vlagatelj prijavlja na
razpis v primeru fazne gradnje.
15. Vlagatelj mora imeti zaprto finančno
konstrukcijo za priznani in nepriznani del
naložbe. Podatki morajo biti razvidni iz tabele št. 3/3 »Finančna konstrukcija celotne
naložbe na kmetijskem gospodarstvu« iz
Prijavnega obrazca.
16. Če vlagatelj kandidira za pridobitev
sredstev za naložbe v novogradnje oziroma prenovo prostorov in nakup pripadajoče
opreme, ki bo v objektih, zgrajenih tudi za
druge namene, se od vseh skupnih stroškov nakupa, izgradnje oziroma prenove
celotnega objekta (skupni prostori, streha,
fasada ipd.) kot upravičeni stroški priznajo
le stroški v sorazmernem deležu glede na
neto tlorisno površino objekta, ki jo ti prostori
zasedajo.
17. Vlagatelj mora najkasneje v roku 30
dni od izdaje odločbe o dodelitvi sredstev
pričeti s spremljanjem rezultatov gospodarjenja na kmetijskem gospodarstvu za primarno kmetijsko pridelavo po evropski metodologiji Farm Accountancy Data Network
(v nadaljevanju: FADN) in zagotoviti obdelavo teh podatkov. Obvezuje se tudi, da bo
spremljal rezultate gospodarjenja na kmetiji po tej metodologiji in zagotovil obdelavo
teh podatkov vsaj še 5 obračunskih let po
zadnjem izplačilu sredstev iz naslova tega
ukrepa. Če se na kmetijskem gospodarstvu
za primarno kmetijsko pridelavo že spremlja
gospodarjenje na podlagi knjigovodstva po
dejanskih odhodkih, spremljanje finančnih
rezultatov gospodarjenja po metodologiji
FADN ni potrebno.
18. Naložbena dejavnost, za katero upravičenec po tem razpisu prejme sredstva, se
mora opravljati še vsaj naslednjih pet let po
zadnjem izplačilu sredstev in v tem obdobju
ne sme uvajati bistvenih sprememb ali odtujiti naložbe ter naložbe ne sme uporabljati
v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev.
V nasprotnem primeru je dolžan vrniti prejeta sredstva z zamudnimi obrestmi, od dneva
izplačila do dneva vračila.
19. Kot bistvene spremembe naložbene
dejavnosti se štejejo spremembe, ki:
a) vplivajo na njeno naravo ali pogoje izvajanja ali pa dajejo neupravičeno prednost
kakemu podjetju ali javni organizaciji;
b) izvirajo iz spremembe narave lastništva dela infrastrukture ali pa iz prenehanja, zmanjšanja obsega ali premestitve pro
izvodne dejavnosti v delu, ki se nanaša na
prejeto podporo.
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20. Prejemnik sredstev, pri katerem se
ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito,
na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav, jih
porabil nenamensko, del ni izvršil v skladu
z obveznostmi ali določili uredbe in javnega razpisa, mora vrniti vsa že pridobljena
sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi.
21. Prejemnik sredstev iz prejšnje točke ne more pridobiti novih sredstev iz naslova ukrepov kmetijske politike za dobo
dveh let od dokončne odločbe kmetijskega
inšpektorja oziroma prejema zahtevka za
vračilo sredstev ter vrnitve vseh pridobljenih sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi.
22. Ne glede na 20. točko tega poglavja,
prejemnik sredstev ni dolžan vrniti vseh že
pridobljenih sredstev, kadar gre za naslednje primere višje sile ali izrednih okoliščin:
– dolgotrajna nezmožnost prejemnika
sredstev za delo (velja za fizične osebe);
– razlastitev velikega dela kmetijskega
gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan sprejetja obveznosti;
– huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče gospodarstva;
– uničenje hlevov na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče;
– kužna živalska bolezen, ki prizadene
vso kmetovo živino ali njen del;
– smrt prejemnika sredstev (velja za fizične osebe).
23. O primerih višje sile ali izrednih okoliščin mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti pristojni organ
in predložiti ustrezne dokaze v 10 delovnih
dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna
storiti.
24. Vlagatelj ne sme biti v finančnih težavah:
– Če je vlagatelj pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti
v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije.
– Če je vlagatelj kmetija, mora imeti nosilec kmetije poravnane vse obveznosti do
države.
25. Vlagatelj mora biti registriran za
opravljanje kmetijske dejavnosti, za katero
uveljavlja podporo (velja za pravne osebe in
samostojne podjetnike posameznike).
26. Upravičenec mora izvesti naložbo
v celoti, kot jo je prikazal z vlogo oziroma
poslovnim načrtom. V primeru delne odobritve vloge mora upravičenec zagotoviti lastna
sredstva ter naložbo navedeno v prijavnem
obrazcu oziroma poslovnem načrtu izvesti
v celoti.
27. Pogoji za nosilca kmetije:
– Nosilec kmetije mora biti vlagatelj.
– Vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetije. Če je
kmetija vključena v sistem DDV, mora biti
nosilec kmetije davčni zavezanec in vsi računi se morajo glasiti na ime nosilca kmetije.
– Kolikor kmetija za naložbe uveljavlja
višji delež podpore iz naslova mladega
kmeta, potem morajo biti izpolnjeni pogoji iz Uredbe, Poglavje IV. Pomoč mladim
prevzemnikom kmetij, navedena naložba
pa mora biti načrtovana v poslovnem načrtu mladega kmeta, na podlagi katerega
je mladi kmet prejel podporo za prevzem
kmetije. Višje podpore bodo deležni tudi
mladi kmetje, ki so prejeli pozitivne odločbe
iz naslova ukrepov podpor mladim kmetom

za prevzem kmetij, podprtih iz nacionalne
sheme pomoči v letih 2005 in 2006, vendar
samo za tiste naložbe, ki so jih navedli v takratni vlogi za pridobitev sredstev, in samo
v obdobju prvih petih let od lastniškega
prevzema kmetij.
28. Upravičenec mora vse naložbe, za
katere je prejel podporo po tem razpisu,
označiti v skladu s Priročnikom za obveščanje javnosti in označevanje projektov za
Program razvoja podeželja RS za obdobje
2007-2013, ki je dosegljiv na spletni strani:
www.mkgp.gov.si.
29. Upravičenec je dolžan omogočiti dostop do dokumentacije o projektu ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu ter drugim
nadzornim organom.
30. Prejemnik sredstev je dolžan na zahtevo ARSKTRP poročati še pet let od prejema sredstev.
IV/2. Specifični pogoji za dodelitev sredstev glede na vrsto upravičenih naložb
a) Nakup nove kmetijske mehanizacije in
strojne opreme:
1. V primerih, ko je obstoječa kmetijska
mehanizacija in strojna oprema na kmetijskem gospodarstvu starejša od:
– 10 let za traktorje in ostale pogonske
ter transportne stroje,
– 8 let za traktorske priključke in ostalo
opremo, kot tudi opremo namenjeno za prevoz kmetijskih proizvodov,
mora biti nova mehanizacija in strojna
oprema za najmanj 25% zmogljivejša od
obstoječe.
2. Pri nakupu kmetijske mehanizacije in
strojne opreme se upošteva maksimalne priznane vrednosti po seznamu kmetijske mehanizacije in strojne opreme, ki je naveden
v razpisni dokumentaciji.
3. Kolikor vlagatelj uveljavlja podporo
za nakup kmetijske mehanizacije in strojne
opreme, ki je ni na predloženem seznamu,
mora pridobiti primerljive ponudbe najmanj
treh različnih dobaviteljev, ki jih mora priložiti
ob predložitvi zahtevka za izplačilo.
b) Nakup kmetijskih zemljišč
1. Nakup kmetijskega zemljišča ne sme
predstavljati več kakor 10% skupnih upravičenih stroškov celotne naložbe.
2. Upravičenec mora pridobiti potrdilo neodvisnega kvalificiranega cenilca, da
nabavna cena ne presega tržne vrednosti
kmetijskih zemljišč.
c) Naložbe v namakanje:
1. Kadar gre za zamenjavo namakalne
opreme, mora nova oprema za namakanje
zagotavljati najmanj 25% manjšo porabo
vode na enoto površine. V kolikor naložba v novo opremo za namakanje terja tudi
spremembo obstoječega namakalnega sistema, se ti dodatni stroški priznajo le, če
so v skladu s predloženim projektantskim
predračunom.
d) Ureditev cestne in vodne infrastrukture, kamor spada tudi vodovodna infrastruktura na kmetijskih gospodarstvih:
1. V okviru tega ukrepa se podpira naložbe v izgradnjo ali obnovo cestne in vodne
oziroma vodovodne infrastrukture, ki leži na
območju kmetijskega gospodarstva.
2. Predmet podpore so naslednje vrste
naložb:
– Izgradnja ali obnova cestne in vodne
oziroma vodovodne infrastrukture, s katero se kmetijsko gospodarstvo povezuje na
javno infrastrukturo. V takem primeru mora
upravičenec pridobiti soglasje upravljalca
javne ceste.
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– Izgradnja ali obnova ostalih oblik cestne in vodne oziroma vodovodne infrastrukture, skladno s predpisom, ki ureja vrste
objektov glede na zahtevnost.
3. Ne glede na določilo iz 1. točke pa se
kot upravičeni strošek prizna tudi ureditev
cestne ali vodovodne infrastrukture, ki leži
na drugem kmetijskem gospodarstvu, kolikor je namenjena za služnostno rabo tega
kmetijskega gospodarstva, vendar pa pod
naslednjimi pogoji:
– pridobljeno mora biti soglasje lastnika
tega zemljišča in
– služnostna raba se mora vpisati v zemljiško knjigo.
4. Javne poti in ostala javna infrastruktura niso predmet podpore po tem ukrepu.
5. Kadar gre za naložbe v objekte iz 2.
točke, za katere ni potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje (enostavni objekti), se vlagatelju lahko prizna prispevek v naravi v višini
do 50% celotne priznane vrednosti naložbe v obliki lastnega (neplačanega oziroma
prostovoljnega) dela nosilca kmetijskega
gospodarstva in drugih članov kmetijskega
gospodarstva oziroma zagotavljanju lastnega materiala, vendar samo v primeru, če
je opravljen nadzor nad opravljenim delom.
Nadzor nad opravljenim delom lahko izvede
kmetijski svetovalec specialist za vrtnarstvo
oziroma sadjarstvo, gradbeni projektant ali
cenilec gradbene stroke.
e) Naložbe, namenjene uporabi obnovljivih virov energije za opravljanje kmetijske
dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih:
1. V okviru tega ukrepa se podpira naložbe v uporabo obnovljivih virov energije na
kmetijskih gospodarstvih za potrebe kmetijskega gospodarstva, od tega se mora vsaj
70% rabe energije nanašati neposredno na
primarno kmetijsko pridelavo, kot upravičeni
stroški, pa se priznajo le stroški v tem sorazmernem deležu.
2. Razmejitev stroškov za potrebe primarne kmetijske pridelave in za potrebe druge nekmetijske dejavnosti morajo biti razvidna iz tehnične dokumentacije te naložbe.
3. V kolikor namerava vlagatelj pri izvedbi naložbe uveljavljati višje priznane stroške
iz naslova uporabe obnovljivih virov energije
oziroma energetske varčnosti, mora priložiti analizo energetske učinkovitosti nameravane naložbe, izdelano s strani pooblaščenega inženirja IZS (Inženirska zbornica
Slovenije).
f) Naložbe v neposredno prodajo kmetijskih proizvodov na kmetijah:
1. Do naložb v novogradnjo ali obnovo
objektov oziroma prostorov vključno s pripadajočo opremo namenjenih za neposredno
prodajo so upravičene le kmetije, ki prodajajo kmetijske proizvode iz lastne primarne
pridelave neposredno na eni izmed lokacij
kmetije.
g) Prispevki v naravi:
1. Pri izvedbi naložbe se kot upravičen
strošek prizna tudi prispevke v naravi upravičenca, in sicer nudenje blaga ali storitev,
za katere ni prejeto plačilo, ki bi bilo podprto
z računi ali enakovrednimi dokumenti, če so
izpolnjeni naslednji pogoji:
– prispevki vključujejo zagotavljanje
opreme ali surovin ali neplačanega prostovoljnega dela,
– vrednost prispevkov je mogoče neodvisno oceniti in preveriti.
2. V primeru lastnega (neplačanega oziroma prostovoljnega) dela, se vrednost tega
dela opredeli ob upoštevanju porabljenega
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časa ter običajne urne ali dnevne postavke
za opravljeno delo, po normativih, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji. Ne glede na
to, pa se eni osebi ne prizna več kot 1.800 ur
lastnega dela v enem koledarskem letu.
3. Prispevki v naravi ne smejo presegati
50% vseh upravičenih stroškov, za tiste naložbe, kjer se bo priznal prispevek v naravi.
Ne glede na to, pa prispevek v naravi ne sme
presegati z računi dokazljive vrednosti.
4. Celotni prispevek v naravi se prizna
do tiste višine celotne priznane investicijske
vrednosti, kakor jo bodo opredelili tehnični
normativi za posamezno vrsto naložbe, ki
se nahajajo v razpisni dokumenzaciji k temu
javnemu razpisu.
IV/3. Specifični pogoji za dodelitev sredstev glede na področje vrtnarske pridelave:
1. Pri naložbah v rastlinsko pridelavo morajo biti upoštevani vsi predpisi s področja
fito sanitarnega varstva kmetijskih rastlin.
2. V okviru prve postavitve jagodišč in
ureditve nasadov trajnih rastlin na področju
vrtnin, okrasnih rastlin in zelišč, se priznajo
naslednji stroški: priprava zemljišča (zemeljska dela), priprava poti, nakup sadik, stroški
sajenja ter oskrbe (gnojenje in varstvo rastlin) v prvem letu postavitve.
3. Vlagatelj mora priložiti načrt prve postavitve jagodišč in ureditve nasadov trajnih
rastlin na področju vrtnin, okrasnih rastlin in
zelišč, s tehničnimi rešitvami, popisom del
in materiala, ter skico nasadov na orto foto
posnetku GERKa.
4. Prispevek v naravi vlagatelja pri prvi
postavitvi jagodišč in ureditvi nasadov trajnih
rastlin na področju vrtnin, okrasnih rastlin in
zelišč v obliki lastnega (neplačanega oziroma prostovoljnega) dela vlagatelja oziroma
zagotavljanju lastnega materiala, se prizna
samo v primeru, če nadzor nad opravljenim
delom izvede kmetijski svetovalci specialisti
za vrtnarstvo in sadjarstvo.
5. Upravičenec je upravičen do podpore
za prvo postavitev jagodišč tudi v primeru,
da sadi sadno vrsto, ki je ni v navedenem
sadnem izboru, če za to sorto pridobi pozitivno mnenje Kmetijskega inštituta Slovenije.
6. Ob zaključku naložbe morata biti jagodišče in nasad trajnih rastlin na področju vrtnin, okrasnih rastlin in zelišč, vključno
s podatki o nasadu, v skladu s predpisom,
ki ureja register kmetijskih gospodarstev,
vpisana v evidenco GERK v okviru registra
kmetijskih gospodarstev.
V. Upravičeni stroški:
1. Upravičeni stroški za naložbe iz poglavja III. Predmet podpore javnega razpisa
vključujejo:
– stroške nakupa, novogradnje ali obnove nepremičnin, to je gospodarskih poslopij
in drugih zgradb ter objektov, namenjenih za
kmetijske namene, nakup pripadajoče opreme za kmetijsko proizvodnjo, nakup pripadajoče računalniške programske in strojne
opreme ter stroške novogradnje ali obnove
cestne in vodne oziroma vodovodne infrastrukture na kmetijskem gospodarstvu ter
nakup pripadajoče opreme;
– pri posameznih gradbenih in obrtniških
delih so povsod upoštevani stroški dobave gotovih elementov (nakup in transport),
prevoz in njihove montaže ali stroški izvedbe del na mestu samem (stroški materiala,
transporta in opravljenih del);
– pri nakupu opreme se priznajo tudi
stroški, povezani z vključitvijo opreme v tehnološki proces;
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– nakup kmetijske mehanizacije in strojne ter transportne opreme namenjene primarni kmetijski pridelavi oziroma opravljanju
storitev s kmetijsko mehanizacijo ter skladiščenju in trženju kmetijskih proizvodov in
opreme, nakup računalniške programske
opreme ter stroški povezani z aktiviranjem
opreme v tehnološki proces (stroški transporta, montaže opreme in neposredni stroški izobraževanja);
– nakup kmetijskih zemljišč v višini do
10% vrednosti celotne naložbe, vključno
s pravnimi honorarji in stroški vpisa zemljišča v zemljiško knjigo;
– stroške prve postavitve jagodišč;
– nakup in postavitev zavarovanih prostorov;
– nakup in postavitev mrež proti toči;
– stroške prve postavitve nasadov trajnih
rastlin na področju vrtnin, okrasnih rastlin
in zelišč;
– nakup namakalne opreme;
– stroške ureditve ogrevanja z obnovljivimi viri energije na kmetijskih gospodarstvih;
– prispevek v naravi;
– stroške povezane z vodenjem kmetijskega gospodarstva in nakupom pripadajoče računalniške programske in strojne
opreme;
– splošne stroške za izvedbo projekta,
ki so neposredno povezani z izvajanjem
projekta, v deležu upravičenih stroškov za
naložbe iz naslova tega ukrepa, določenem
v razpisni dokumentaciji, ki pa ne presegajo
15% vseh upravičenih izdatkov načrtovanih
naložb iz naslova tega javnega razpisa.
2. Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki nastanejo v obdobju od 1. 1. 2007
do 5. 9. 2011. V primeru, da je naložba že
začeta v predhodnem obdobju se priznajo
stroški, nastali od 1. 1. 2007 dalje. Upravičeni splošni stroški so lahko nastali tudi med
1. 1. 2002 in 1. 1. 2007.
3. Kot ena naložba se štejejo vsi istovrstni upravičeni stroški, ki se nanašajo na
isto alinejo v seznamu naložb iz poglavja III.
Predmet podpore javnega razpisa.
4. Ne glede na predhodna določila so do
nakupa nepremičnin, razen ko gre za nakup
kmetijskih zemljišč, upravičeni le mladi kmetje, ki so nakup nepremičnine opredelili v poslovnem načrtu v vlogi za pridobitev pomoči
iz naslova ukrepa Pomoč mladim prevzemnikom kmetij. Nakup nepremičnin se šteje kot
upravičen strošek samo, če nakupna cena
nepremičnine ne presega njene tržne vrednosti. Kadar se nakup nepremičnine nanaša na gospodarsko poslopje oziroma objekt,
namenjen za izvajanje kmetijske dejavnosti,
se kot zgornja priznana vrednost nakupa in
morebitne adaptacije tega objekta šteje vrednost, ki velja za novogradnjo tega objekta.
5. Kot začetek izvedbe naložbe se šteje
prevzem katerekoli obveznosti upravičenca na račun morebitnih dodeljenih sredstev
(sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje
materiala, opreme, storitev ali del).
6. Naložba mora biti končana pred zadnjim izplačilom sredstev. V okviru tega
javnega razpisa, kadar gre za zahtevne
naložbe, lahko vlagatelj vloži največ dva
zahtevka, v primeru enostavnih naložb pa
samo en zahtevek.
Kadar vlagatelj vlaga dva zahtevka, mora
posamezni zahtevek zajemati posamezen
predmet podpore v celoti in mora predložiti
ustrezna dokazila, ki se zahtevajo glede zaključka tega dela naložbe.

Kot dokončanje naložbe se štejejo:
– uporabno dovoljenje oziroma vključitev
naložbe v uporabo,
– vključitev kmetijske mehanizacije ali
strojne in transportne opreme v proizvodni
proces,
– izvedba agromelioracijskih del ali izgradnja cestne in vodovodne infrastrukture
ter izgradnja pomožnih komunalnih in pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov,
– vpis jagodišč in nasadov trajnih rastlin
na področju vrtnin, okrasnih rastlin in zelišč,
drevesnic, oziroma matičnih nasadov na področju pridelave okrasnih rastlin in grmovnic
(v evidenco GERK v okviru registra kmetijskih gospodarstev, v skladu s predpisom, ki
ureja register kmetijskih gospodarstev),
– vpis oziroma predlog za vpis nepremičnine v zemljiško knjigo in vpis oziroma
predlog za vpis služnostne pravice v zemljiško knjigo.
7. Kot kmetijska mehanizacija se štejejo vsi stroji in naprave, ki so namenjene
primarni pridelavi kmetijskih proizvodov
oziroma so namenjene opravljanju storitev
za namen primarne pridelave kmetijskih pro
izvodov in so v Klasifikaciji proizvodov po
dejavnosti (CPA) uvrščeni v okviru poglavja
29.3 »Kmetijski in gozdarski stroji«.
8. Podpore se ne dodelijo za naslednje
izdatke:
– DDV,
– obresti za dolgove,
– nakup kmetijskega zemljišča, katerega strošek presega 10% vseh upravičenih
izdatkov celotne naložbe,
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
– stroške tekočega poslovanja pri opravljanju dejavnosti (stroški vzdrževanja in
najema itd.),
– bančne stroške in stroške garancij,
– stroške promocije.
9. Do podpore niso upravičene naslednje
vrste naložb:
– nakupi pravic kmetijske proizvodnje,
– nakup živali,
– nakup enoletnih rastlin in njihovo sajenje,
– naložbe na ravni trgovine izven podprtih dejavnosti,
– nakup rabljene opreme in rabljene
kmetijske mehanizacije,
– naložbe, ki se financirajo iz sredstev
operativnih skladov v okviru potrjenih programov organizacij pridelovalcev, kot jih določajo uredbe o tržnih redih,
– naložbe, ki spadajo med ukrepe za
podporo raziskovalnim projektom, ukrepe za
promocijo kmetijskih proizvodov ali ukrepe
za preprečevanje bolezni živali,
– preproste nadomestne naložbe.
Kot preproste nadomestne naložbe se
štejejo naložbe, ki preprosto nadomestijo obstoječo zgradbo ali stroj ali njune dele
z novo, posodobljeno zgradbo ali strojem,
brez povečanja proizvodne zmogljivosti za
najmanj 25% ali brez temeljnega spreminjanja vključene narave proizvodnje ali tehnologije. Kot temeljno spreminjanje vključene narave proizvodnje ali tehnologije se šteje tudi
zamenjava azbestne strešne kritine z okolju
bolj prijazno kritino. Za nadomestno naložbo
se ne štejeta popolno rušenje najmanj 30 let
starega kmetijskega poslopja in nadomestitev s posodobljenim poslopjem ali popolna
prenova kmetijskega poslopja. Prenova se
šteje za popolno, kadar stroški zanjo dosežejo najmanj 50% vrednosti nove stavbe.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

VI. Merila za izbor
Vsaka popolna in vsebinsko ustrezna
vloga bo ocenjena na podlagi meril za izbor.
Ta merila so opredeljena skladno z načeli
opredeljenimi v 23. členu Uredbe:
– vpliv na kakovost (kakovost in varnost
kmetijskih proizvodov in živil),
– usposobljenost kmetijskega gospodarstva (izobrazba in starost vlagatelja),
– pomen podprte kmetijske dejavnosti za kmetijsko gospodarstvo (prihodek iz
kmetijske dejavnosti, velikost kmetijskega
gospodarstva glede na zagotavljanje delovnih mest, razvojna vizija kmetijskega gospodarstva),
– vpliv na okolje (okoljska sprejemljivost
projekta oziroma kmetijskega gospodarstva,
energetska učinkovitost naložb),
– območje izvajanja naložbe (razvojne
regije, območja s posebnimi omejitvami),
– prilagajanje podnebnim spremembam.
Šifra vloge, ki je predmet ocenjevanja
Vsebina vloge ustreza namenu ukrepa
Merila
1. Vpliv na kakovost
– Kakovost proizvodov in varnost živil
2. Usposobljenost kmetijskega gospodarstva
– Izobrazba vlagatelja
– Starost vlagatelja
3. Pomen kmetijske dejavnosti za kmetijsko gospodarstvo
– Prihodek iz kmetijske dejavnosti na kmetijskem
gospodarstvu
– Velikost kmetijskega gospodarstva glede na število stalno
zaposlenih oseb oziroma obsega PDM
– Povečanje obsega pridelave in prireje oziroma povečanje
obsega storitev s kmetijsko mehanizacijo
– Razvojna vizija kmetijskega gospodarstva
4. Vpliv na okolje
– Okoljska spejemljivost projekta in kmetijskega
gospodarstva
5. Območje izvajanja naložbe
– Lokacija naložbe se nahaja na območju ene od razvojnih
regij, glede na indeks razvojne ogroženosti
– Lokacija kmetijskega gospodarstva se nahaja na posebej
navedenih območjih
6. Prilagajanje podnebnim spremembam
– Kmetijsko gospodarstvo se z naložbo prilagaja podnebnim
spremembam oziroma z naložbo zmanjšuje vpliv podnebnih
sprememb
V primeru, da posamezno merilo ne bo
utemeljeno, se bo v tem delu vloga ocenila
z minimalnim številom 0 točk. Na podlagi
ocenitve projekta z merili za izbor bo projekt
dosegel določeno število točk. Odobrile se
bodo samo tiste vloge, ki bodo pri ocenjevanju prejele 18 točk ali več.
VII. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev:
1. Finančna pomoč se zagotovi v obliki
nepovratnih sredstev. Struktura financiranja
je sledeča: od 40% do 60% se zagotovi iz
javnih virov, od tega 3/4 zagotovi EU (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja) in
1/4 zagotovi Republika Slovenija, od 40%
do 60% zagotovi upravičenec.
2. Najvišja stopnja pomoči znaša 40%
priznane vrednosti naložbe, razen za naložbe v nakup kmetijske mehanizacije, kjer
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znaša delež podpore do vključno 30 odstotkov priznane vrednosti naložbe.
3. Kadar upravičenec uveljavlja višji delež pomoči za naložbe kmetijskih gospodarstev, razen naložb v nakup kmetijske mehanizacije, ki se nahajajo na območjih iz točk
(i), (ii) in (iii) odstavka (a) 36. člena Uredbe
1698/2005/ES, delež sofinanciranja znaša
do vključno 50 odstotkov priznane vrednosti
naložbe.
4. Kadar upravičenec uveljavlja podporo za naložbe iz naslova mladega kmeta
v skladu z določbami IV. Poglavja uredbe,
razen naložb v nakup kmetijske mehanizacije, delež sofinanciranja znaša do vključno
60% priznane vrednosti za naložbe kmetijskih gospodarstev, ki se nahajajo na območjih iz točk (i), (ii) in (iii) odstavka (a)
36. člena Uredbe 1698/2005/ES oziroma
do vključno 50 odstotkov priznane vrednosti
naložbe za naložbe kmetijskih gospodarstev
zunaj območij iz točk (i), (ii) in (iii) odstavka
(a) 36. člena Uredbe 1698/2005/ES.
5. Najmanjši znesek dodeljene podpore
je 3.500 EUR/vlogo, najvišji znesek dodeljene pomoči je do 1.000.000 EUR na vlogo.
Kmetijsko gospodarstvo lahko v celotnem
programskem obdobju 2007–2013 iz naslova tega ukrepa pridobi največ do 2.000.000
EUR podpore.
6. Pri izračunu deležev in zneskov odobrenih sredstev se upošteva najvišja priznana vrednost na enoto upravičenega stroška za posamezno vrsto naložbe. Seznam
najvišjih priznanih vrednosti za posamezno
vrsto naložbe se nahaja v razpisni dokumentaciji k temu javnemu razpisu.
7. V primerih, ko za posamezne vrste
naložb niso opredeljene najvišje priznane
vrednosti na enoto, mora vlagatelj pridobiti
vsaj tri primerljive ponudbe različnih dobaviteljev oziroma izvajalcev del, ki jih mora
priložiti zahtevku za izplačilo.
8. Kolikor je bilo pred oziroma po izdaji odločbe o pravici do sredstev naknadno
ugotovljeno, da je vlagatelj oziroma upravičenec kršil standarde iz 4. točke podpoglavja IV/1 Splošni pogoji za dodelitev sredstev
vendar o tem ni bil seznanjen, se šteje, da
izpolnjuje pogoj iz 4. točke podpoglavja IV/1
Splošni pogoji za dodelitev sredstev, če je
odpravil kršitev v roku, ki mu ga je določila
ARSKTRP. V kolikor je bilo ugotovljeno, da
je vlagatelj oziroma upravičenec ponovno
kršil isto zahtevo istega standarda v obdobju
od vložitve vloge na javni razpis do izteka
petih let po zaključku naložbe, mora vrniti
vsa pridobljena sredstva skupaj za zamudnimi obrestmi.
9. Sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev.
Zahtevku mora upravičenec priložiti originalne račune z originalnimi dokazili o njihovem
plačilu in začasno oziroma končno gradbeno situacijo v primeru gradbenih del, potrjeno s strani pooblaščenega nadzornega
organa in upravičenca z originalnimi dokazili
o njihovem plačilu, ter poročilo o opravljenem delu, podpisano s strani upravičenca.
ARSKTRP pri obravnavi zahtevkov za plačilo upošteva tudi določila 31. člena Uredbe
1975/06/ES.
10. Za izplačila v tekočem letu morajo
upravičenci zahtevke za izplačilo sredstev
poslati na ARSKTRP, od 1. 1. do 5. 10. tekočega leta v skladu z roki, opredeljenimi
v odločbi o pravici do sredstev. Če ARSKTRP upravičencu izda odločbo o pravici do
sredstev z datumom vlaganja zahtevka po
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5. 10., se izplačila izvedejo v naslednjem
koledarskem letu.
11. V primeru, da upravičenec zahtevka
ne posreduje v roku navedenem v odločbi,
lahko v primeru zamude zaradi objektivnih
razlogov, zahtevek ponovno vloži v rokih, ki
veljajo za naslednje tekoče leto, če je pred
iztekom prvotno določenega roka pridobil
soglasje ARSKTRP. Kot objektivni razlogi
se poleg višje sile, štejejo tudi razlogi, na
katere upravičenec ni mogel aktivno vplivati.
Razlogi za ta razpis, na katere upravičenec
ni mogel aktivno vplivati so: neugodne vremenske razmere, zamude pri dobavi kmetijske mehanizacije in strojne ter transportne
opreme, nepredvidena gradbena dela, ki bistveno vplivajo na predvideni potek naložbe, smrt ali dolgotrajna delovna nezmožnost
člana kmetije, ki predstavlja vsaj 0,5 PDM.
12. Vlagatelj mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun
v Republiki Sloveniji.
VIII. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za javni razpis
za posodabljanje kmetijskih gospodarstev
za področje vrtnarstva za leto 2009 vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge;
– Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge;
– Postopek za izbor upravičencev;
– Merila in točkovalnik za ocenjevanje
vlog;
– Seznam upravičenih stroškov in najvišji priznani delež prispevka v naravi;
– Seznam najvišjih priznanih naložbenih
vrednosti na enoto glede na posamezne
upravičene naložbe;
– Prijavni obrazec:
– osnovni podatki o vlagatelju;
– dokazila.
Vloga mora biti izpolnjena in oddana
z vsemi prilogami v skladu z razpisno dokumentacijo. Vlogo je potrebno poslati s priporočeno poštno pošiljko na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (velja poštni žig) oziroma oddati na vložišču
ARSKTRP, od naslednjega dneva po objavi
javnega razpisa v Uradnem listu Republike
Slovenije do zaprtja javnega razpisa, ki se
objavi na spletnih straneh MKGP.
Informacije v zvezi z javnim razpisom je
možno dobiti na ARSKTRP, tel. 01/580-77-92,
od ponedeljka do četrtka od 8. ure do 15,30,
v petek pa od 8. ure do 14,30. Vprašanja
se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si ali preko foruma, kjer bodo objavljeni tudi odgovori, na
spletnih straneh www.arsktrp.gov.si ter www.
mkgp.gov.si.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa do
vključno zadnjega dneva objave razpisa, na
spletnih straneh MKGP in ARSKTRP.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
IX. Rok in način prijave
Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je
del razpisne dokumentacije, ki je dostopna
na spletni strani ARSKTRP in MKGP, v skladu z zahtevami javnega razpisa. Sestavni
deli vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo
po vrstnem redu. Na ovojnici vloge mora biti
razviden datum in čas (ura, minuta) oddaje
vloge, označen s strani pošte oziroma vložišča ARSKTRP, naslov vlagatelja ter oznaka
javnega razpisa, na katerega se prijavlja za
naložbo.
Na ovojnici mora biti označeno: Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za dodeljevanje
sredstev iz naslova ukrepa »Posodabljanje
kmetijskih gospodarstev«/Enostavne naložbe/zahtevne naložbe vrtnarstvo.
Na ovojnico napišite KMG-MID številko
vašega kmetijskega gospodarstva ter ime,
priimek in naslov nosilca kmetije.
Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se ne obravnavajo in se vrnejo vlagateljem.
X. Obravnava vlog in postopek odobritve
ARSKTRP odpira in obravnava vloge
ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti
po vrstnem redu oddaje vlog, oziroma po
vrstnem redu prejema popolnih vlog, ki izpolnjujejo predpisana merila do porabe razpisanih sredstev. Če je skupna višina zaprošenih sredstev višja od razpisanih sredstev,
ARSKTRP v primeru, da imata na zadnjem
mestu seznama prejetih vlog dve ali več
vlog na ovojnici enak datum in čas (ura, minuta) oddaje, izvede žrebanje o določanju
vrstnega reda prispelih vlog. Žrebu lahko
prisostvuje tudi vlagatelj. O dnevu žrebanja so vlagatelji obveščeni pisno. Tričlansko
komisijo, ki nadzira žrebanje in osebo, ki
vodi žrebanje, imenuje predstojnik ARSKTRP med javnimi uslužbenci, zaposlenimi
na ARSKTRP.
Žrebanje se opravi v uradnih prostorih
ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpiše na prepognjene listke, ki se z žigom
ARSKTRP overijo v prisotnosti komisije, ki
nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi številkami vlog se v prisotnosti komisije zaprejo v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla
se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev
in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle in javno pove evidenčno
številko izžrebane vloge ter izžrebani listek
takoj odda komisiji.
Z žrebom se določi vrstni red vlog. O žrebanju se sestavi zapisnik. Podpišejo ga člani
komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je
vodila žrebanje in vlagatelji, če so prisotni.
Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge
obravnava ARSKTRP in jih tudi oceni. Po
odprtju vloge se preveri njena popolnost.
Vloga je popolna in se šteje za razumljivo,
kadar so priloženi vsi zahtevani dokumenti
in je zahteva stranke jasna. Če so podatki iz

vloge in prilog nasprotujoči, se vloga zavrne
zaradi neizpolnjevanja pogojev.
Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva,
mora ARSKTRP v treh mesecih od vložitve vloge od vlagatelja pisno zahtevati, da
pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev
vloge je 30 dni od dneva vročitve poziva
k dopolnitvi. Dopolnjena vloga se uvrsti na
konec seznama prejetih vlog. Za datum in
čas njenega prejema se štejeta datum in
čas (ura, minuta) oddaje na pošti ali oddaje
v vložišču ARSKTRP. Po prejemu dopolnjene vloge na ARSKTRP se dopolnjena vloga
ponovno pregleda. Nepopolne vloge, ki jih
vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se
s sklepom zavržejo. Če se med postopkom
preverjanja pregleda popolnost ugotovi, da
vloga vsebinsko ni ustrezna, se zavrne.
Popolna vloga se po vrstnem redu uvrsti
na konec seznama popolnih vlog in dobi
zaporedno številko. Ne glede na določilo
predhodnih dveh odstavkov, poziv k dopolnitvi vloge zaradi manjkajočega pečata,
številk uradnih dokumentov ali evidenc ne
vpliva na uvrstitev na seznam prejetih ali
popolnih vlog.
Izpolnjevanje pogojev vloge se preverja
po vrstnem redu uvrstitve na seznam popolnih vlog. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev
javnega razpisa, se zavrnejo. Vloge, ki so
popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo
vse pogoje, se ocenijo na podlagi meril iz
tega javnega razpisa. Odobri se le tista vloga, ki preseže postavljeni prag minimalnega
števila točk, do porabe sredstev.
Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva sredstva
ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti,
se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja, sicer se
zavrne. Sredstva se upravičencu odobrijo
z odločbo o pravici do sredstev. Odločbo
izda predstojnik ARSKTRP. Zoper odločbo
ARSKTRP je dopustna pritožba v 15 dneh
od dneva njene vročitve. Pritožbo se vloži
pisno na način iz poglavja VIII tega javnega
razpisa kot je določen za vložitev vloge.
Za izplačilo sredstev upravičenci vlagajo
zahtevke na ARSKTRP, ki sredstva izplača
na transakcijski račun upravičenca po opravljeni administrativni kontroli in nadzoru iz
114. člena uredbe. Nakazilo na transakcijski račun upravičenca pomeni, da je bilo
zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno. Če
zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP
o zahtevku odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba ni dovoljena, mogoč pa je
upravni spor.
Prejemniki sredstev (ime in priimek oziroma naziv podjetja in kraj), opis aktivnosti
oziroma naložbe in znesek odobrenih javnih
sredstev, bodo objavljeni na spletni strani
MKGP.
Seznam INFO točk po Sloveniji za obveščanje in informiranje o ukrepih EKSRP
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INFO točka: ARSKTRP
od ponedeljka do četrtka: od 8. ure do 15,30; petek: od 8. ure do 14,30
ARSKTRP, Dunajska 160,
tel. 01/580-77-92
aktrp@gov.si
1000 Ljubljana
faks 01/478-92-06

Odgovorna
in kontaktna
oseba

Odgovorna
in kontaktna
oseba
Odgovorna
in kontaktna
oseba
Odgovorna
in kontaktna
oseba
Odgovorna
in kontaktna
oseba
Odgovorna
in kontaktna
oseba
Odgovorna
in kontaktna
oseba
Odgovorna
in kontaktna
oseba
Odgovorna
in kontaktna
oseba
Odgovorna
in kontaktna
oseba
Odgovorna
in kontaktna
oseba

Št.

Nada Grešak

INFO točke KGZS
od ponedeljka do petka: od 9. do 11. ure
KGZS, Zavod Ljubljana,
tel. 03/563-43-80
Celovška cesta 135

nada.gresak@lj.kgz.si

Tatjana Grilc

KGZS, Zavod Kranj, Iva Slavca 1,
4000 Kranj

tel. 04/280-46-33

tatjana.grilc@kr.kgzs.si

Felicita Domiter

KGZS, Zavod Ptuj, Ormoška c. 28,
2250 Ptuj

tel. 02/749-36-39

felicita.domiter@kgz-ptuj.si

Slavko Petovar

KGZS, Zavod Murska Sobota,
Štefana Kovača 40, 9000 Murska
Sobota
KGZS, Zavod Maribor, Vinarska 14,
2000 Maribor

tel. 02/539-14-42

slavko.petovar@gov.si

tel. 02/228-49-12

simona.hauptman@guest.arnes.si

Simona
Hauptman
Zdenka Kramar

KGZS, Zavod Novo mesto, Šmihelska tel. 07/373-05-74
14, 8000 Novo mesto

zdenka.kramar@gov.si

Mojca Krivec

KGZS, Zavod Celje, Trnoveljska
cesta 1, 3000 Celje

tel. 03/490-75-86

mojca.krivec@ce.kgzs.si

Darja Jeriček

KGZS, Zavod Celje, Trnoveljska
cesta 1, 3000 Celje

tel. 02/824-69-23

darja.jericek@ce.kgzs.si

Michaela Vidič

KGZS, Zavod Nova Gorica, Pri hrastu tel. 05/335-12-12
18, 5000 Nova Gorica

michaela.vidic@kvz-ng.si

Darja Zadnik

KGZS, Zavod Nova Gorica, Pri hrastu tel. 05/726-58-17
18, 5000 Nova Gorica

darja.zadnik@go.kgzs.si

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

Št. 331-27/2007/8
Ob-6725/08
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: MKGP), na podlagi:
– XV. poglavja Uredbe o ukrepih 1., 3.
in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007–2013 (Uradni list RS,
št. 73/08);
– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne
20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP), (UL L št. 277
z dne 21. 10. 2005, str. 1) zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 146/2008
z dne 14. februar 2008 o spremembah
Uredbe (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru
skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL
L št. 46 z dne 21. 2. 2008, str. 1);
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št.
1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP), (UL L št. 368 z dne
23. 12. 2006, str. 15) zadnjič spremenjena
z Uredbo Komisije (ES) št. 1236/2007 z dne

22. oktobra 2007 o spremembi Uredbe (ES)
št. 1974/2006 za uporabo Uredbe Sveta
(ES) št. 378/2007 o prostovoljni modulaciji
(UL L št. 280 z dne 24. 10. 2007, str. 3 in
– Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije 2007–2013 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2007–2013) objavlja:
javni razpis
za ukrep 322 – Obnova in razvoj vasi
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa Obnova in razvoj vasi iz PRP 2007–2013, ki
prispeva k izboljšanju kakovosti življenja ter
zagotavljanju enakovrednejših bivalnih pogojev na podeželskih območjih.
Višina nepovratnih sredstev, namenjena
za sofinanciranje projektov, prispelih na javni
razpis za obnovo in razvoj vasi z možnostjo
črpanja do 31. 12. 2011, je 9.000.000,00 €,
od tega:
– namenska sredstva EU–EKSRP:
6.750.000,00 €;
– slovenska soudeležba: 2.250.000,00 €.
Sredstva bremenijo proračunski postavki
9200 in 9201 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Javni razpis je odprt do porabe sredstev
oziroma do objave o zaprtju javnega razpisa
na spletnih straneh MKGP.

II. Vlagatelji: vlagatelji za pridobitev nepovratnih sredstev po tem razpisu so občine.
III. Predmet podpore
Predmet podpore so naložbe:
Sklop 1: Urejanje površin za skupne namene in potrebe v podeželskih naseljih
Predmet podpore je ureditev javnih površin znotraj naselij z namenom zagotavljanja
varnosti prebivalcem in obiskovalcem: ureditev pločnikov, parkirišč, avtobusnih postajališč, javne razsvetljave, kolesarskih poti in
javnih rekreacijskih površin.
Sklop 2: Urejanje vaških jeder
Predmet podpore je infrastruktura povezana z izgledom vaških središč: ureditev prostorov za trženje lokalnih pridelkov
in izdelkov, položitev električnih in drugih
vodov pod zemeljsko površino, tlakovanje
vaških jeder, prenova fasad (zunanjih ometov) v vaških jedrih, postavitev klopi, ograj,
izveskov in tabel. Prostor mora biti celostno
urejen in skladen z lokalnim okoljem.
Sklop 3: Urejanje infrastrukture in povezav v naseljih
Predmet podpore je izgradnja in ureditev
dohodnih poti, dotokov pitne vode, ograj,
klopi, stojnic, izveskov in tabel. Prostor mora
biti celostno urejen in skladen z lokalnim
okoljem.
Sklop 4: Obnavljanje in izgradnja večnamenskih zgradb skupnega pomena za med-
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generacijsko druženje, kulturno-umetniško,
športno in drugo prostočasno dejavnost lokalnega prebivalstva na podeželju
Predmet podpore je obnova, izgradnja
in notranja oprema večnamenskih zgradb
javnega pomena: kulturni domovi, prostori
za delovanje otrok in mladih, prostori za
medgeneracijsko druženje, e-točke na podeželju.
IV. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so:
– Gradbena in obrtniška dela vključno
z deli na naložbah, ki so spomeniki, spomeniška območja, nepremična ali naselbinska
dediščina, za katera pa niso potrebna kulturnovarstvena soglasja ali druge strokovne
presoje (rušitvena, zemeljska, betonska, zidarska, tesarska, fasaderska, krovska, kleparska, keramičarska, mizarska, pleskarska,
parketarska, ključavničarska, kamnoseška,
elektroinštalaterska, vodovodna in druga
inštalaterska dela, ureditev kanalizacije ter
zunanja ureditev okolice objekta). Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se
upoštevajo stroški dobave gotovih elementov (nakup, prevoz) in njihova montaža ali
stroški izvedbe del na kraju samem (stroški
materiala, prevoza in opravljenih del).
– Nakup nove opreme za namen iz tega
ukrepa, vključno z notranjo opremo in informacijsko komunikacijsko tehnologijo (v
nadaljnjem besedilu: IKT) in računalniško
programsko opremo. Med upravičene stroške sodijo še stroški povezani z aktiviranjem
opreme v tehnološki proces (stroški prevoza, montaže opreme).
– Splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, kot
so honorarji arhitektom, inženirjem in svetovalcem, študije izvedljivosti in ekonomske
upravičenosti, priprava in izvedba projektov,
lahko predstavljajo največ 10% skupne priznane vrednosti naložbe.
Upravičeni stroški naložbe so samo
stroški, nastali od datuma izdaje odločbe
o pravici do sredstev (v nadaljnjem besedilu:
odločba) do dokončanja naložbe oziroma
najpozneje do 30. 6. 2015.
Kot začetek stroška se šteje prevzem
obveznosti upravičenca na račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme,
storitev ali del).
Za gradbena in obrtniška dela je vlogi
potrebno predložiti predračune na podlagi
projektantskega popisa del.
Za notranjo opremo je potrebno predložiti popis opreme in predračune.
Upravičeni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe,
so lahko tudi stroški, nastali pred datumom
izdaje odločbe o pravici do sredstev, vendar
samo od 1. 1. 2007 dalje.
V. Pogoji za dodelitev sredstev
Splošni pogoji:
1. Vloga mora biti predložena v skladu
z zahtevami razpisne dokumentacije za ta
ukrep. Priložene ji morajo biti vse priloge in
dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji in morajo biti medsebojno usklajena, resnična in točna.
2. Vlagatelj mora zagotoviti ustrezno
investicijsko-tehnično dokumentacijo z natančnim popisom del in stroškovno opredelitvijo cen, ki jo pripravi odgovorni projektant
ter vsa dovoljenja za naložbo. Gradbena in
obrtniška dela morajo biti opravljena v skladu s predpisi, ki urejajo prostor, graditev
objektov, varstvo okolja, varstvo kulturne de-
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diščine in ohranjanje narave. Iz dokumentacije mora biti razvidna zaprtost finančne
konstrukcije za priznani in nepriznani del
naložbe (obrazec finančna konstrukcija naložbe).
3. Računi in predračuni se morajo glasiti
na vlagatelja.
4. Vlagatelj lahko letno predloži eno
vlogo.
5. Vlagatelj mora imeti izdelan investicijski načrt z opredelitvijo ciljev v skladu
s predpisom, ki ureja enotno metodologijo
za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ.
6. Vloga mora vsebovati program upravljanja naložbe za naslednjih pet let v skladu
z izhodišči, ki so objavljene na spletni strani: http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.
arsktrp.gov.si/.
7. Naložba se mora izvesti na območju
Republike Slovenije.
8. Naložba se mora izvesti izven naselij: Ajdovščina, Bled, Bovec, Brežice, Celje,
Cerknica, Črnomelj, Domžale, Dravograd,
Gornja Radgona, Grosuplje, Hrastnik, Idrija, Ilirska Bistrica, Izola, Jesenice, Kamnik,
Kočevje, Koper, Kostanjevica na Krki, Kranj,
Krško, Laško, Lendava, Litija, Ljubljana, Ljutomer, Logatec, Maribor, Medvode, Mengeš,
Metlika, Mežica, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ormož, Piran, Postojna,
Prevalje, Ptuj, Radeče, Radovljica, Ravne
na Koroškem, Ribnica, Rogaška Slatina,
Ruše, Sevnica, Sežana, Slovenska Bistrica,
Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Šempeter pri Gorici, Šentjur, Škofja Loka, Šoštanj,
Tolmin, Trbovlje, Trebnje, Tržič, Velenje, Višnja Gora, Vrhnika, Zagorje ob Savi, Žalec,
Železniki in Žiri.
9. Naložba mora biti del občinskega razvojnega programa, potrjenega s strani občinskega sveta.
10. Ob oddaji vloge se morata investicijska dokumentacija in veljavni načrt razvojnih programov finančno ujemati. Vlagatelj
mora izkazati sposobnost zagotavljanja lastnih finančnih sredstev.
11. Najvišja vrednost naložbe je lahko
600.000 EUR (vključno z DDV).
12. Vlagatelj je dolžan izbrati izvajalca
operativnih del izvedbe in dobavitelje v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila.
13. Podatki navedeni v prijavnem obrazcu, investicijskem načrtu in priloženih dokazilih morajo biti skladni.
14. Vloga mora popolna, izpolnjevati razpisne pogoje in doseči 55 ali več točk pri
ocenjevanju.
Posebni pogoji:
V primeru, da vlagatelj kandidira na pridobitev sredstev samo za dokončanje naložbe, mora priložiti investicijsko-tehnično
dokumentacijo, iz katere je razvidno:
– popis del in stroškov, ki se nanaša na
celotno naložbo;
– v primeru fazne gradnje, natančen popis že izvedenih aktivnostih in vrednosti že
izvedenih del, ki ga potrdi pooblaščen projektant ali nadzornik.
V primeru naložb v gradnjo prostorov
(novogradnja ali adaptacija) in nakup pripadajoče opreme, ki so ali bodo v objektih
zgrajenih tudi za druge namene, se od vseh
skupnih stroškov izgradnje oziroma prenove
celotnega objekta (skupni prostori, streha,
fasada ipd.) kot upravičeni stroški priznajo
le stroški v sorazmernem deležu glede na
neto tlorisno površino objekta, ki jo ti prostori
zasedajo.

V primeru naložbe iz 1. sklopa predmet
podpore ni upravičen, če presega vrednost
200.000 EUR (vključno z DDV) in se izvaja
v naseljih, ki so v 10 kilometrskem obmejnem
pasu z Republiko Hrvaško. Ta naselja so objavljena na spletnem naslovu: http://www.
svlr.gov.si/fileadmin/svlsrp.gov.si/pageuploads/DRP/Javni_razpis_8. 6. 2007/Seznam_
naselij_10_km_pas_s_Hrvasko.pdf.
Obveznosti upravičenca:
– Izvirniki ponudb morajo biti vključeni
v poročilo o izdatkih in morajo biti na voljo za
revizijo in pregled na kraju samem.
– Naložba mora biti zaključena pred
vložitvijo zahtevka. Kot zaključek naložbe
se v primeru gradnje šteje pridobljeno uporabno dovoljenje oziroma vključitev opreme
v opravljanje dejavnosti.
– Naložba se mora zaključiti najkasneje
v dveh letih od datuma izdaje odločbe oziroma najkasneje do 5. 10. 2011.
– Dejavnost, za katero so bila sredstva
dodeljena, se mora opravljati še vsaj naslednjih pet let po izplačilu sredstev. V tem
obdobju se ne sme uvajati bistvenih sprememb oziroma odtujiti naložbe ali uporabljati naložbo v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev.
– Naložba mora biti označena v skladu s Priročnikom za obveščanje javnosti in
označevanju projektov v okviru Programa
razvoja podeželja Republike Slovenije za
obdobje 2007–2013, ki se nahaja na spletni
strani http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.
arsktrp.gov.si/.
– Upravičenec mora za naložbo, za katero je prejel podporo, voditi predpisano
dokumentacijo in dokumentacijo navedeno
v odločbi ter jo hraniti še najmanj pet let po
zaključku naložbe.
– Prejemnik mora na zahtevo ARSKTRP
poročati še pet let po zaključku naložbe.
– Prejemnik je dolžan omogočiti dostop
do dokumentacije o projektu ARSKTRP,
MKGP, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom.
VI. Omejitve
1. Za isti namen se lahko pridobi sredstva samo iz enega ukrepa po PRP 2007–
2013.
2. Sredstva se ne dodelijo upravičencu,
ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem
ukrepu, že prejel razpisana javna sredstva
Republike Slovenije ali sredstva EU.
3. Podpore za naložbe po tem javnem
razpisu se ne dodelijo za:
– vavčersko svetovanje;
– nakup patentiranih pravic, know-howa,
licenc in nepatentiranega tehničnega znanja;
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
– stroške poslovanja (tudi stroški vzdrževanja in najema);
– bančne stroške in stroške garancij;
– nakup rabljene opreme;
– namenske stavbe kot so cerkve, župnišča in ostale verske objekte, mrliške vežice,
pokopališča ter lovske in ribiške domove;
– stroške javne uprave (splošni upravni
stroški, najemnine in plače zaposlenih v dejavnostih upravljanja, izvajanja, spremljanja
in nadzora);
– izdatke pri naložbah, ki so nastali zaradi pristojbin za uporabo in kotizacij pred
dokončanjem, pa ti zneski niso bili odšteti
od upravičenih stroškov;
– nepremičnine, ki so predmet sklepa
o izvršbi na nepremičnino;
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– obnovo in ohranjanje tistih kulturnih
vrednot naložb, ki so zavarovane na podlagi predpisov s področja varstva kulturne
dediščine.
VII. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev
Finančna pomoč se zagotovi v obliki nepovratnih sredstev.
Struktura financiranja je naslednja:
– 50% upravičenih izdatkov se zagotovi
iz javnih virov,
– 50% upravičenih izdatkov zagotovi
upravičenec.
Višina sofinanciranja za zgoraj omenjene
naložbe, ki so upravičene do podpore za
programsko obdobje izvajanja PRP 2007–
2013, je omejena kot sledi:
– najnižji znesek javne podpore na upravičenca znaša 10.000 EUR;
– najvišji znesek javne podpore na upravičenca znaša 250.000 EUR;
– v programskem obdobju 2007–
2013 lahko upravičenec pridobi največ
750.000 EUR.
Sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka. Rok za izplačilo nepovratnih sredstev
znaša do 60 dni od prejema popolnega in
ustreznega zahtevka. Zahtevku mora upravičenec priložiti originalne račune z originalnimi dokazili o njihovem plačilu in končno
gradbeno situacijo, potrjeno s strani pooblaščenega nadzornega organa in upravičenca
(v primeru večjih gradbenih del), z originalnimi dokazili o njihovem plačilu ter poročilo o opravljenem delu, podpisano s strani
upravičenca.
Upravičenec mora zahtevek za izplačilo sredstev v tekočem letu poslati na ARSKTRP od 1. 1. do 5. 10. tekočega leta
v skladu z datumi, ki so navedeni v odločbi.
Kolikor ARSKTRP upravičencu izda odločbo
z datumom vlaganja zahtevka po 5. 10., se
izplačila izvedejo v naslednjem koledarskem
letu. Zadnji datum za vlaganje zahtevkov po
tem razpisu je 5. 10. 2011.
V primeru, da upravičenec zahtevka ne
posreduje v roku navedenem v odločbi,
lahko v primeru zamude zaradi objektivnih
razlogov zahtevek ponovno vloži od 1. 1.
do 5. 10. naslednjega leta, če je za to pred
iztekom prvotno določenega roka pridobil
soglasje ARSKTRP. Kot objektivni razlog
se poleg višje sile, štejejo tudi razlogi, na
katere upravičenec ni mogel aktivno vplivati.
Razlogi za ta razpis, na katere upravičenec ne more aktivno vplivati, so: neugodne
vremenske razmere, nepredvidena gradbena dela, ki bistveno vplivajo na predvideni
potek, zamude pri dobavi opreme in zamude pri delih, na katere upravičenec ni mogel
vplivati ipd. O teh razlogih mora upravičenec
pisno obvestiti ARSKTRP pred zaključkom
naložbe.
Prejemnik sredstev, pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito, na
podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav, jih
porabil nenamensko oziroma bistveno spremenil naložbo ali pa del ni izvršil v skladu
z določili odločbe, mora vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi.
Kot bistvene spremembe naložbe za ta
ukrep se štejejo spremembe, ki:
– bistveno vplivajo na naravo naložbe
ali pogoje izvajanja ali ki dajejo prejemniku
sredstev neupravičeno prednost;
– so posledica spremembe v naravi lastništva infrastrukturnega objekta.
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Prejemnik sredstev iz prejšnjega odstavka ne more pridobiti novih sredstev iz naslova ukrepov kmetijske politike v obdobju
dveh let od dokončne odločbe kmetijskega
inšpektorja oziroma prejema odločbe za vračilo sredstev ter vrnitve vseh pridobljenih
sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi.
Prejemniki sredstev niso dolžni povrniti
prejetih zneskov v primerih višje sile ali izrednih okoliščin, ki jih določa 47. člen Uredbe
1974/2006/ES.
O primerih višje sile ali izrednih okoliščin
mora upravičenec ali njegova pooblaščena
oseba pisno obvestiti pristojni organ in predložiti ustrezna dokazila v 10 delovnih dneh
od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.
VIII. Merila za ocenjevanje vlog
Vsaka popolna in vsebinsko ustrezna
vloga bo ocenjena na podlagi meril za izbor.
Ta merila so opredeljena skladno z načeli
opredeljenimi v PRP 2007–2013:
– Sklep o razvrstitvi razvojnih regij po
stopnji razvitosti za programsko obdobje
2007–2013 (Uradni list RS, št. 23/06);
– velikost naselja po številu prebivalcev,
v katerem bo izvedena naložba (po podatkih
SURS-a);
– Sklep o območjih z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji za leto 2008 (Uradni list RS št. 14/08);
– naložba je na območju s posebnim varstvenim režimom (narodni, regijski ali krajinski parki ter območja, varovana v skladu
s predpisi, ki določajo varstvo kulturne dediščine in ohranjanje narave);
– pričakovani razvojni družbeno-ekonomski učinki naložbe.
Merila in točkovalnik za ocenjevanje
vlog
Ukrep Obnova in razvoj vasi
Originalna številka zadeve, ki je predmet
ocenjevanja
Vloga ustreza namenu ukrepa
Merila

DA

NE

Maksimalno
št. točk

Doseženo
št. točk

Načela (točke se seštevajo)
1.

Razvojna ogroženost

20

2.

Velikost naselja po številu prebivalcev

15

3.

Stopnja brezposelnosti v občini

20

4.

Lokacija naložbe

15

5.

Razvojni družbeno-ekonomski učinki naložbe

40

Vsebinska ustreznost (točke se ne seštevajo)
1.

Sklop 4 Obnova in izgradnja večnamenskih
objektov

10

2.

Sklop 2 Urejanje vaških jeder

10

3.

Sklop 3 Urejanje infrastrukture

5

4.

Sklop 1 Urejanje površin

5

Vloga mora biti popolna, izpolnjevati razpisne pogoje in doseči 55 ali več točk pri
ocenjevanju.
IX. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za javni razpis
za obnovo in razvoj vasi vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge;
– Navodilo vlagateljem za izdelavo
vloge;
– Postopek za izbor vlagateljev;
– Merila za ocenjevanje vlog;
– Seznam upravičenih stroškov;
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– Vlogo, ki vsebuje:
– Prijavni obrazec za obnovo in razvoj vasi,
– Seznam obveznih in neobveznih prilog, ki jih mora predložiti vlagatelj.
Vloga mora biti izdelana in oddana
v skladu z razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa do dneva zaprtja javnega razpisa, vsak
delavnik med 9. in 15. uro, na Sektorju za
razvoj podeželja, Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160,
p.p. 189, 1001 Ljubljana ali na spletni strani: http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.
arsktrp.gov.si.
X. Rok in način prijave
Vlogo je potrebno poslati priporočeno po
pošti ali oddati na vložišču ARSKTRP.
Če vlagatelj pošlje vlogo po pošti, jo
mora poslati s priporočeno pošiljko na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000
Ljubljana (velja poštni žig), od naslednjega
dneva po objavi javnega razpisa pa do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletnih
straneh MKGP.
Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je
del razpisne dokumentacije. Sestavni deli
vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo
po vrstnem redu. Na ovojnici vloge mora
biti razviden datum in čas (ura, minuta) oddaje, označen s strani pošte oziroma vložišča ARSKTRP, naslov vlagatelja ter oznaka:
»ne odpiraj – vloga na javni razpis Ukrep
322«. Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se ne obravnavajo in se vrnejo vlagateljem.
Informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na ARSKTRP, tel.
01/580-77-92 od ponedeljka do četrtka od 8.
ure do 15.30 in v petek od 8. ure do 14.30.
Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.
XI. Obravnava vlog in postopek odobritve
ARSKTRP odpira in obravnava vloge
ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti
po vrstnem redu oddaje vlog, oziroma po
vrstnem redu prejema popolnih vlog, ki izpolnjujejo predpisana merila do porabe razpisanih sredstev. Če je skupna višina zaprošenih sredstev višja od razpisanih sredstev,
ARSKTRP v primeru, da imata na zadnjem
mestu seznama prejetih vlog dve ali več
vlog na ovojnici enak datum in čas (ura, minuta) oddaje, izvede žrebanje o določanju
vrstnega reda prispelih vlog. Žrebu lahko
prisostvuje tudi vlagatelj. O dnevu žrebanja so vlagatelji obveščeni pisno. Tričlansko
komisijo, ki nadzira žrebanje in osebo, ki
vodi žrebanje, imenuje predstojnik ARSKTRP izmed javnih uslužbencev, zaposlenih
na ARSKTRP.
Žrebanje se opravi v uradnih prostorih
ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpiše na prepognjene listke, ki se z žigom
ARSKTRP overijo v prisotnosti komisije, ki
nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi številkami vlog se v prisotnosti komisije zaprejo v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla
se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev
in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle in javno pove evidenčno
številko izžrebane vloge ter izžrebani listek
takoj odda komisiji.
Z žrebom se določi vrstni red prispelih
vlog. O žrebanju se sestavi zapisnik, ki ga
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podpišejo člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje in vlagatelji,
če so prisotni.
Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge
obravnava ARSKTRP in jih tudi oceni. Po
odprtju vloge se preveri njena popolnost.
Vloga je popolna in se šteje za razumljivo,
kadar so priloženi vsi zahtevani dokumenti
in je zahteva stranke jasna. Če so podatki iz
vloge in prilog nasprotujoči, se vloga zavrne
zaradi neizpolnjevanja pogojev.
Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva,
mora ARSKTRP v treh mesecih od vložitve vloge od vlagatelja pisno zahtevati, da
pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev
vloge je 30 dni od dneva vročitve poziva
k dopolnitvi. Dopolnjena vloga se uvrsti na
konec seznama prejetih vlog. Za datum in
čas njenega prejema se štejeta datum in
čas (ura, minuta) oddaje na pošti ali oddaje
v vložišču ARSKTRP. Po prejemu dopolnjene vloge na ARSKTRP se dopolnjena vloga
ponovno pregleda. Nepopolne vloge, ki jih
vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se
s sklepom zavržejo. Če se med postopkom
pregleda popolnost ugotovi, da vloga vsebinsko ni ustrezna, se jo zavrne.
Popolna vloga se po vrstnem redu uvrsti
na konec seznama popolnih vlog in dobi zaporedno številko. Poziv na dopolnitev vloge
zaradi manjkajočega pečata, številk uradnih
dokumentov ali evidenc, ne vpliva na uvrstitev na seznam prejetih ali popolnih vlog.
Izpolnjevanje pogojev vloge se preverja
po vrstnem redu uvrstitve na seznam popolnih vlog. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev
javnega razpisa, se zavrnejo. Vloge, ki so
popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo
vse pogoje, se ocenijo na podlagi meril iz
tega javnega razpisa. Odobri se le tista vloga, ki preseže postavljeni prag minimalnega
števila točk, do porabe sredstev.
Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva sredstva
ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri do višine razpoložljivih
sredstev, če se vlagatelj s tem strinja, sicer
se zavrne.
Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo o pravici do sredstev. Odločbo izda
predstojnik ARSKTRP. Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v roku 15 dni od
dneva njene vročitve. Pritožbo se vloži pisno
na način kot je določeno za vložitev vloge.
Za izplačilo sredstev upravičenci vlagajo
zahtevke na ARSKTRP, ki sredstva izplača
na transakcijski račun upravičenca, po opravljeni administrativni kontroli in nadzoru iz
114. člena uredbe. Nakazilo na transakcijski
račun upravičenca šteje, da je bilo zahtevku
za izplačilo v celoti ugodeno. Če zahtevku
ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku
odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba
ni dovoljena, mogoč pa je upravni spor.
Prejemniki sredstev (občine), opis aktivnosti oziroma naložbe in znesek odobrenih
javnih sredstev, bodo objavljeni na spletni
strani MKGP.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 331-29/2007/5
Ob-6726/08
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: MKGP), na podlagi:
– XVIII. in XIX. poglavja Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja RS 2007–2013 (Uradni list RS, št. 73/08)
(v nadaljevanju: Uredba),

– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne
20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277
z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 146/2008
z dne 14. februar 2008 o spremembah
Uredbe (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru
skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL
L št. 46 z dne 21. 2. 2008, str. 1),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št.
1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP) (UL L št. 368 z dne
23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjene
z Uredbo Komisije (ES) št. 1236/2007 z dne
22. oktobra 2007 o spremembi Uredbe (ES)
št. 1974/2006 za uporabo Uredbe Sveta
(ES) št. 378/2007 o prostovoljni modulaciji
(UL L št. 280 z dne 24. 10. 2007, str. 3) in
– Programa razvoja podeželja RS 2007–
2013 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2007–
2013), ki ga je potrdila Komisija EU z odločbo št. CCI 2007 SI 06 RPO 001 dne 12. 9.
2007 objavlja
javni razpis
za izbor in potrditev Lokalnih akcijskih
skupin, upravičenih do sredstev za
izvajanje pristopa Leader
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbor in potrditev Lokalnih akcijskih skupin (v nadaljevanju: LAS), ki so upravičene do nepovratnih
sredstev za sofinanciranje izvajanja ukrepov 4. osi skupne kmetijske politike Programa razvoja podeželja Republike Slovenije
2007–2013 (v nadaljevanju: PRP 2007–
2013) po pristopu Leader.
Višina nepovratnih sredstev, namenjena
za sofinanciranje ukrepov 4. osi PRP 2007–
2013, z možnostjo koriščenja do 31. 12.
2015, je do 33.760.006,00 EUR, od tega:
– namenska sredstva EU-EKSRP: do
27.008.004,8 EUR,
– slovenska soudeležba: do 6.752.001,2
EUR.
Sredstva bremenijo proračunski postavki
9200 in 9201 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Javni razpis je odprt do
objave obvestila o prenehanju zbiranja vlog,
ki bo objavljen na spletnih straneh MKGP.
II. Vlagatelji
Vlagatelji v okviru tega javnega razpisa so statusno ali pogodbeno ustanovljene
Lokalne akcijske skupine (v nadaljevanju
LAS), ki izpolnjujejo pogoje za prijavo in
izbor oziroma v njihovem imenu in za njihov
račun pogodbeno opredeljen predstavnik
LAS, ki mora biti pravna oseba.
V primeru, da ima LAS statusno pravno
organizacijsko obliko, vlogo v imenu LAS
vlaga njen zakoniti zastopnik, kot je določen
v aktu o ustanovitvi.
V primeru, da ima LAS pogodbeno pravno organizacijsko obliko, vlogo v njenem
imenu vlaga pooblaščeni predstavnik, ki je
eden od partnerjev LAS, kot je določeno
v pogodbi. Ta partner ne sme biti fizična
oseba. LAS ima poseben transakcijski račun
oziroma izločen podračun, katerega lastnik
in skrbnik je pogodbeno določen partner.
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III. Predmet podpore
Podpore pri posameznih ukrepih so namenjene za naslednje aktivnosti in projekte
pri:
a) vodenju lokalnih akcijskih skupin,
b) izvajanju lokalnih razvojnih strategij,
c) spodbujanju medregijskega in čezmejnega sodelovanja,
d) pridobivanju strokovnega znanja,
e) animaciji območij za izvajanje pristopa
Leader.
IV. Pogoji za izbor in potrditev LAS
Pristop Leader izvajajo lokalne akcijske
skupine (v nadaljnjem besedilu: LAS), ki so
opredeljene v 62. členu Uredbe 1698/05/ES
in izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. LAS mora biti organizirana kot lokalno
partnerstvo na opredeljenem podeželskem
območju;
2. LAS mora imeti pravno organizacijsko
obliko, ki zagotavlja finančno in administrativno sposobnost določitve in izvedbe lokalne razvojne strategije za njeno območje ter
sposobnost upravljanja javnih sredstev;
3. LAS s statusno pravno obliko je tista, ki je registrirana kot pravna oseba, ima
svojo davčno številko in transakcijski račun.
Ustanovljena in registrirana je na podlagi
statuta oziroma primerljivega pravnega akta
(npr. društvo, zavod, d.o.o., zadruga ...);
4. LAS s pogodbeno pravno obliko je
tista, ki ni registrirana kot pravna oseba,
nima svoje davčne številke in transakcijskega računa. Ustanovljena je na podlagi
zavezujoče pogodbe med partnerji, ki so
lahko pravne in fizične osebe (npr. sporazum med partnerji, konzorcijska pogodba,
pogodba o ustanovitvi partnerstva, societas
– na podlagi obligacijskega zakonika ...).
Lastnik transakcijskega računa ali podračuna tako ustanovljene LAS je v pogodbi
opredeljen partner, ki prevzame tudi s tem
povezano odgovornost;
5. Naloge, odgovornosti in postopki sprejemanja odločitev za vsak organ v LAS morajo biti jasno in pregledno opredeljeni v ustanovitvenih aktih ali pogojih delovanja;
6. LAS mora imeti svoj bančni račun ali
podračun, odprt v Republiki Sloveniji;
7. LAS mora biti sestavljena po načelu
tripartitnosti iz predstavnikov različnih interesnih skupin in socialno – ekonomskih sektorjev, in sicer:
a) javnega sektorja (npr. občine, javni zavodi in druge javne institucije),
b) ekonomskega sektorja (npr. podjetniki, podjetja, kmetje podjetniki in druge ekonomske institucije) ter
c) zasebnega sektorja (npr. zainteresirani posamezniki, kmetje, kmečke ženske
in mladi, društva, nevladne organizacije in
drugi predstavniki civilne družbe);
8. predstavniki ekonomskega in zasebnega sektorja morajo na ravni odločanja
predstavljati vsaj 50 odstotkov glasov;
9. območje, ki ga zajema LAS, mora izpolnjevati naslednja temeljna merila:
a) na njem živi od 5.000 do 150.000 prebivalcev,
b) gostota prebivalcev na kvadratni kilometer ne sme presegati povprečja v Republiki Sloveniji (99,16 preb./km2),
c) povezano je v homogeno celoto,
d) zagotavlja dovolj človeških in finančnih virov, da se lahko podpira trajnostna
razvojna strategijo,

Vir: SURS, podatki za 31.12.2006 (2.010.377
prebivalcev / 20.273 km2)

e) območja LAS se ne smejo prekrivati,
f) pri odstopanju od merila števila in gostote prebivalcev je treba oblikovanje takega
območja posebej utemeljiti;
10. predložitev lokalne razvojne strategije, ki mora biti oblikovana skladno s členom 62(1)(a) Uredbe 1698/05/ES in izdelana za območje posamezne LAS. Lokalna
razvojna strategija mora vsebovati naslednje vsebine:
a) značilnosti območja LAS (splošne geografske značilnosti, gospodarski položaj,
demografske in sociološke značilnosti, opis
dosedanjih aktivnosti na območju LAS),
b) analizo SWOT glede razvojnih možnosti območja,
c) razvojno vizijo,
d) strategijo izvedbe,
e) usklajenost z regionalnimi razvojnimi
programi ter ostalimi programi in politikami
na območju LAS;
11. predložitev predstavitve LAS (osebne
izkaznice LAS), ki mora vsebovati naslednje
vsebine:
a) osnovne podatke o LAS,
b) opis nastanka LAS,
c) naloge in sestavo organov LAS,
d) metodologijo za izbiro izvedbenih projektov.
V. Omejitve
Naselja: Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj,
Velenje, Koper, Novo mesto, Ptuj, Trbovlje,
Nova Gorica, Jesenice, Murska Sobota,
Škofja Loka, Kamnik, Domžale in Izola, ki
imajo več kot 10.000 prebivalcev so lahko
vključena v območje LAS, vendar se njihova površina in število prebivalcev ne upoštevata pri izračunu gostote prebivalstva in
dodeljevanju pravic porabe finančnih sredstev na podlagi kriterija števila prebivalcev
in površine. V teh naseljih se ne sme izvajati projektov, ki so sofinancirani iz ukrepov
Leader.
VI. Upravičenci
1) Upravičenci do podpore za vse namene iz tega razpisa so tiste LAS, katerih vloge
so popolne, vsebinsko ustrezne, izpolnjujejo
pogoje za potrditev ter na javnem razpisu
presežejo spodnjo, vstopno mejo točk (v
nadaljevanju: delujoče LAS).
2) Upravičenci do podpore iz tega razpisa za namen pridobivanja strokovnih znanj
in animacije območja pa so tudi tiste LAS,
katerih vloge so popolne, vsebinsko ustrezne, izpolnjujejo pogoje za potrditev ter na
javnem razpisu ne dosežejo spodnje, vstopne meje točk, (v nadaljevanju: pripoznane
LAS).
VII. Delež sofinanciranja in upravičeni
stroški
1. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za posamezen namen znaša:
a) za vodenje lokalnih akcijskih skupin:
do 50% upravičenih stroškov stroški vodenja LAS, pridobivanja strokovnih znanj in
animacije ne smejo preseči 20% vseh sredstev, ki jih LAS v celotnem programskem
obdobju 2007–2013 prejme na podlagi tega
javnega razpisa,
b) za izvajanje lokalnih razvojnih strategij
preko posameznih profitnih projektov:
– naložbe v infrastrukturo in urejanje prostora do 30%,
– naložbe v turistično infrastrukturo in
storitve do 40%,
– promocija proizvodov in storitev do
40%,
– podpora trženju proizvodov in storitev
do 40%,
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– naložbe v izboljšanje kmetijstva in gozdarstva do 40%,
– drugi profitni projekti do 50%,
c) za izvajanje lokalnih razvojnih strategij
preko posameznih neprofitnih projektov:
– usposabljanje, izobraževanje in animacija za pristop Leader do 50%,
– neprofitne naložbe do 50%,
– drugo usposabljanje, animacija in izobraževanje do 60%,
– drugi neprofitni projekti do 100%,
d) neprofitni projekti so tisti, ki nimajo
neposrednih finančnih učinkov LAS je ob
prijavi projekta v letnem izvedbenem načrtu
dolžna opredeliti status projekta (profiten ali
neprofiten) in to s podpisom tudi potrditi,
e) za spodbujanje medregijskega in
čezmejnega sodelovanja: do 80% vrednosti
upravičenih stroškov posamezne LAS za
posamezen projekt podpora se dodeli samo
za izdatke, ki se nanašajo na območja znotraj Skupnosti,
f) za pridobivanje strokovnih znanj in animacijo območij: do 50% upravičenih stroškov posamezne izvedene dejavnosti oziroma projekta,
g) prispevek v naravi lahko predstavlja
do 20% skupne vrednosti projekta.
2. Upravičeni stroški so:
a) stroški materiala in storitev, nastali
z izvedbo projekta, do 100% upravičenih
stroškov, vendar ne manj kot 2.000€ in ne
več kot 70.000 € za posamezen projekt,
b) stroški materiala in storitev, nastali
z izvedbo projekta sodelovanja, do 100%
upravičenih stroškov, vendar ne manj kot
2.000€ in ne več kot 30.000€ za posamezen projekt,
c) stroški promocije projekta,
d) prispevek javnih ali zasebnih upravičencev v naravi, in sicer nudenje blaga ali
storitev, za katere ni prejeto plačilo, ki bi bilo
podprto z računi ali enakovrednimi dokumenti, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
(i) prispevki vključujejo zagotavljanje
zemljišč ali nepremičnin, opreme ali surovin, raziskovalne ali strokovne dejavnosti ali
neplačanega prostovoljnega dela,
(ii) prispevki niso nastali v zvezi z ukrepi finančnega inženiringa in
(iii) vrednost prispevkov je mogoče neodvisno oceniti in preveriti:
– v primeru zagotavljanja zemljišč ali
nepremičnin vrednost potrdi neodvisni pooblaščeni cenilec ali uradni organ z ustreznimi pooblastili,
– v primeru neplačanega prostovoljnega dela se vrednost tega dela opredeli
ob upoštevanju porabljenega časa ter običajne urne in dnevne postavke za opravljeno enakovredno delo, kjer je to potrebno
na podlagi predhodno vzpostavljenega sistema ugotavljanja običajnih stroškov, pod
pogojem, da lahko nadzorni sistem s precejšnjo gotovostjo zagotovi, da je bilo delo
opravljeno,
e) stroški upravne in administrativne
ustanovitve LAS, do 100% vrednosti upravičenih stroškov,
f) materialni stroški, stroški storitev,
upravni in obratovalni stroški, nastali z delovanjem LAS, do naslednje višine:
– materialni stroški nastali z delovanjem
LAS, do 50% vrednosti upravičenih stroškov,
– stroški storitev nastali z delovanjem
LAS, do 50% vrednosti upravičenih stroškov,
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– upravni in obratovalni stroški nastali
z delovanjem LAS do 50% vrednosti upravičenih stroškov,
– sofinanciranje bruto plače zaposlenega, do 50%, vendar ne več kot 10.000€
(neto) letno na zaposlenega,
– dnevnice, nadomestilo za nastanitev in
prevoz na podlagi Uredbe o višini povračil
stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov,
ki se ne vštevajo v davčno osnovo,
– stroški uporabe telefona, vključno
z mobilnim telefonom in internetom, do 50%
vrednosti upravičenih stroškov, vendar ne
več kot 600€ letno,
– stroški izvedbe specifičnih programov
usposabljanja za izvajanje pristopa Leader
in stroški animacije podeželskega prebivalstva ter vodij LAS, do 50% vrednosti upravičenih stroškov,
g) stroški izvedbe programov usposabljanja in animacije podeželskega prebivalstva,
h) stroški udeležbe usposabljanj vodij
LAS na specifičnih usposabljanjih za izvajanje pristopa Leader, do 50% vrednosti
upravičenih stroškov,
i) priprava ustreznega študijskega in
promocijskega gradiva za izvajanje pristopa Leader, do 50% vrednosti upravičenih
stroškov,
j) ostali splošni stroški, ki so neposredno
povezani z izvedbo projekta, kot so izdatki
arhitektom, inženirjem in svetovalcem, stroški pridobivanja dokumentacije in dovoljenj,
študije izvedljivosti, patenti in licence, do
višine 20% upravičenih stroškov.
3. Za določanje višine sofinanciranja
plače zaposlenega se uporabljajo določila
predpisov, ki urejajo plače javnih uslužbencev.
4. Podpore se ne dodelijo za:
a) izdelavo lokalne razvojne strategije,
b) upravne takse,
c) stroške materiala in storitev za zasebno rabo,
d) plačilo davkov, vključno z DDV, carin
in dajatev pri uvozu,
e) bančne stroške in stroške garancij,
f) nakup rabljene opreme,
g) naložbe v prostore za zasebno rabo,
h) naložbe v ribištvu in ribogojstvu,
i) prevozna in transportna sredstva za
zasebno rabo.
5. Upravičeni stroški za aktivnosti in izvedbene projekte so samo stroški, nastali
od datuma izdaje odločbe o potrditvi statusa
LAS do 30. 6. 2015. Kot začetek stroška se
šteje prevzem obveznosti upravičenca na
račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del).
6) Za upravičene se štejejo tudi morebitni splošni stroški, povezani z ustanovitvijo LAS, nastali od 1. 1. 2007 dalje. Če je
izvedbeni projekt že začet v predhodnem
obdobju, se priznajo tudi morebitni splošni
stroški nastali po 1. 1. 2005, ki so neposredno povezani z izvedbo projekta, kot so
honorarji arhitektom, inženirjem in svetovalcem, stroški pridobivanja dokumentacije
in dovoljenj, študije izvedljivosti, patenti in
licence do višine 20 odstotkov upravičenih
stroškov.
VIII. Način dodeljevanja finančnih sredstev
1. Pravice do porabe finančnih sredstev
se posamezni delujoči ali pripoznani LAS
dodeli z odločbo ministra do višine razpoložljivih sredstev za ta namen.
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2. Pravice porabe se dodelijo na podlagi
naslednjih meril:
a) število prebivalcev na območju delujoče ali pripoznane LAS ob upoštevanju indeksa razvojne ogroženosti območja,
b) velikost območja delujoče ali pripoznane LAS ob upoštevanju indeksa razvojne ogroženosti območja,
c) ocene za lokalno razvojno strategijo, prejete na javnem razpisu za potrditev
LAS.
3. Pri izračunu pravice do porabe sredstev se za merilo upošteva dejansko stanje
števila prebivalcev in površine, navedeno
v vlogi, vloženi na javni razpis, pri čemer
se prebivalce in površine naselij z več kot
10.000 prebivalci, ne upošteva.
4. Upošteva se indeks razvojne ogroženosti regije, v kateri je več kot 50 odstotkov
površine LAS. Vrednost indeksa razvojne
ogroženosti posamezne regije je objavljena
v razpisni dokumentaciji.
5. Vrednost posameznega merila je določena s sklepom ministra, ki se objavi na
spletni strani MKGP in se, glede na razpoložljiva sredstva, letno popravi.
6. Za posamezno delujočo LAS se letne pravice do porabe finančnih sredstev za
posamezne namene računajo po naslednjih
formulah:
a) Sofinanciranje vodenja LAS, pridobivanja strokovnih znanj in animacije območja: 
Idel = (št. prebivalcev * vrednost/preb.)
+ (št. km2 * vrednost/km2)
b) Sofinanciranje izvedbe projektov iz
lokalnih razvojnih strategij in projektov sodelovanja: 
Iproj = (št. prebivalcev * vrednost/preb.)
+ (št. km2 * vrednost/km2) + (število doseženih točk pri oceni strategije * vrednost točke
za oceno strategije)
c) skupna višina letne pravice porabe
finančnih sredstev:
ILAS = Idel + Iproj
7) Za posamezno pripoznano LAS se letne pravice do porabe finančnih sredstev za
sofinanciranje pridobivanja strokovnih znanj
in animacijo območja izračunava po naslednji formuli: 
Iprip = ((št. prebivalcev * vrednost/preb.)
+ (št. km2 * vrednost/km2)) * 0,3
8) Pripoznani LAS se sredstva za pridobivanje strokovnih znanj in animacijo območja dodeljujejo letno, vendar samo za čas do
naslednjega javnega razpisa.
9) Sredstva morajo biti porabljena namensko. Upravičenci lahko pridobijo sredstva za iste upravičene stroške samo iz
enega ukrepa in samo enkrat. Sredstva se

Z upoštevanjem indeksa razvojne ogroženosti (v nadaljevanju: IRO)

Idel - Indikativna višina dovoljenih pravic porabe finančnih sredstev posamezne LAS na leto za
sofinanciranje delovanja LAS

Z upoštevanjem IRO

Iproj - indikativna višina dovoljenih pravic porabe finančnih sredstev posamezne LAS na leto
za sofinanciranje izvedbe projektov iz lokalnih razvojnih strategij

ILAS - indikativna vsota dovoljenih pravic porabe finančnih sredstev za posamezno LAS.

Z upoštevanjem IRO

Iprip - Indikativna višina dovoljenih pravic porabe finančnih sredstev posamezne pripoznane
LAS na leto
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ne dodelijo upravičencu, ki je za iste upravičene stroške že prejel sredstva iz državnega
proračuna Republike Slovenije ali sredstva
Evropske unije. Lastna sredstva LAS, ki jih
zagotavljajo občine, ki so del LAS, se ne
štejejo za že prejeta javna sredstva Republike Slovenije. Sredstva se ne dodelijo
za naložbe zunaj območja Republike Slovenije, razen pri projektih mednarodnega
sodelovanja.
10) Upravičenec je dolžan vso dokumentacijo, ki je podlaga za dodelitev in
porabo sredstev iz tega javnega razpisa
hraniti še vsaj pet let po zadnji dodelitvi
sredstev.
IX. Merila za ocenjevanje vlog
Ocena kakovosti lokalne razvojne strategije
možno št.
točk

Kriterij
Analitični del
Skladnost razvojne vizije z značilnostmi okolja ter potrebami
in priložnostmi območja, ki izhajajo iz analiz, opredeljenih
v strategiji
Trajnostna naravnanost razvojne strategije
Upoštevanje obrobnih skupin prebivalstva pri odločanju in
izvajanju strategije
Skladnost strategije z regionalnimi razvojnimi programi in
ostalimi razvojnimi programi na obravnavanem območju
Ustvarjanje novih delovnih mest
Zagotavljanje enakosti spolov pri pripravi in izvedbi strategije
Izkušnje in uspešnost izvajanja predhodnih razvojnih
programov na območju LAS
Izvedbeni del
Inovativnost razvojne strategije
Sodelovanje med sektorji, izvajalci in projekti za učinkovito
izvajanje strategije
Uresničljivost izvedbe lokalne razvojne strategije
Prenosljivost znanja in metod na druga območja
Skupaj

15
15
6
5
5
9
5
10
10
10
10
100

Potrjene bodo LAS, ki bodo pri tem ocenjevanju dosegle vsaj 75 točk. LAS, katerih
strategije bodo ocenjene med vključno 50
in vključno 74 točkami, bodo pozvane na
dopolnitev strategije. Dopolnjene strategije
pa lahko, četudi izpolnjujejo vse zahteve za
dopolnitev, prejmejo največ 75 točk.
Ocena kakovosti partnerstva
možno št.
točk

Kriterij
A
B
C
D
E
F
G

Jasno izraženo partnerstvo in razdelitev nalog med
sodelujočimi za izvajanje lokalne razvojne strategije
Zagotavljanje sodelovanja vseh članov LAS pri pripravi,
upravljanju in izvajanju strategije
Učinkoviti in pregledni postopki delovanja
Partnerstvo sestavljajo predstavniki zaokroženega
podeželskega območja
Izkušnje in uspešnost pristopa »od spodaj navzgor«,
v razvojnih programih, ki so se izvajali na območju LAS
Partnerstvo zagotavlja enakost spolov in mladih
Zagotovitev lastnih sredstev za delovanje partnerstva
Skupaj točk
Potrjene bodo LAS, ki bodo pri tem ocenjevanju dosegle vsaj 5 točk ob pogoju, da
prejmejo točko pri kriteriju C, D in G.

1
1
1
1
1
1
1
7
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X. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za javni razpis
za izbor in potrditev Lokalnih akcijskih skupin, upravičenih do sredstev za izvajanje
pristopa Leader vsebuje:
– povabilo k oddaji vloge,
– navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
– postopek za izbor,
– merila za ocenjevanje vlog,
– vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec,
– seznam in navodilo za izdelavo obveznih prilog, ki jih mora predložiti vlagatelj,
– podatki in seznami.
Vloga mora biti izdelana in oddana
v skladu s to razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa
do zaključka javnega razpisa, vsak delavnik
med 9. in 15. uro, na Sektorju za razvoj podeželja in strukturno politiko, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarsko in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana ali na spletni strani
http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/.
XI. Rok in način prijave
1) Vlogo je potrebno oddati na vložišču
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ali poslati s priporočeno pošto na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana,
(velja poštni žig), od dneva objave javnega
razpisa do objave obvestila o prenehanju
zbiranja vlog, ki bo objavljeno na spletnih
straneh MKGP.
2) Vloga se vlaga na predpisanem obrazcu, ki je dosegljiv na spletni strani MKGP,
v skladu z zahtevami javnega razpisa. Na
ovojnici vloge morajo biti razvidni datum in
čas (ura, minuta) oddaje vloge po pošti,
označena s strani pošte, naslov vlagatelja
ter oznaka »Ne odpiraj – javni razpis LAS«.
Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami
se vrnejo vlagateljem.
3) Sestavni deli vloge morajo biti v ustreznih mapah, speti in oštevilčeni po zaporedni številki od skupnega števila vloženih
strani. Priložen naj bo tudi natančen seznam
vstavljene dokumentacije podpisan s strani
vlagatelja.
4) Informacije v zvezi z javnim razpisom
so na voljo na MKGP, tel. 01/478-91-28
v času uradnih ur. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov
leader.mkgp@gov.si.
XII. Obravnava vlog in postopek odob
ritve
1) MKGP odpira in obravnava vloge po
vrstnem redu prispetja vlog in sproti.
2) Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge
bo obravnaval Oddelek za ukrepe 3. in 4.
osi PRP 2007–2013 in jih ocenil glede na
določbe razpisa. Za ocenjevanje vlog lahko
minister imenuje strokovno komisijo.
3) Po odprtju se pregleda popolnost vloge. Vloga je popolna in se šteje za razumljivo, ko so priloženi vsi zahtevani dokumenti
in je zahteva vlagatelja jasna. Če so podatki
iz vloge in prilog nasprotujoči, se vlagatelja
pozove na razjasnitev oziroma dopolnitev
vloge. Če vloga ni popolna, se vlagatelja
najkasneje v roku 3 mesecev od vložitve
vloge pisno pozove na dopolnitev. Rok za
dopolnitev vloge je petnajst dni od dneva
vročitve poziva za dopolnitev. Po prejemu
dopolnjene vloge na MKGP, se dopolnjena
vloga ponovno pregleda. Nepopolne vloge,
ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo.
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4) Za datum prispetja vloge se šteje datum in čas (ura, minuta) oddaje po pošti, ko
je bila oddana popolna vloga.
5) Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa ali so vsebinsko neustrezne,
se zavrnejo. Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, se
ocenijo na podlagi meril. Odobri se le tista
vloga, ki preseže določen prag minimalnega
števila točk.
6) O vlogah odloči minister z odločbo.
Zoper odločbo ministra ni dopustna pritožba, možen pa je upravni spor.
7) Za izplačilo sredstev upravičenci vlagajo zahtevke na MKGP, ki opravi administrativne kontrole in nadzor iz 114. člena
Uredbe ter po opravljenih kontrolah odobri
zahtevke. MKGP pošlje ustrezne podatke za
pripravo naloga za plačilo na ARSKTRP, ta
pa sredstva izplača na transakcijski račun
upravičenca.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 331-19/2007/15
Ob-6727/08
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: MKGP), na podlagi:
– Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije
za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št.
73/08) (v nadaljevanju: Uredba PRP),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne
20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP), (UL L št. 277
z dne 21. 10. 2005, str. 1; v nadaljevanju:
Uredba 1698/05/ES) zadnjič spremenjene
z Uredbo Sveta (ES) št. 146/2008 z dne
14. 2. 2008 o spremembah in popravku
Uredbe (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru
skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (UL
L št. 46 z dne 21. 2. 2008, str. 1),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št.
1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP), (UL L št. 368 z dne
23. 12. 2006, str. 15). zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1236/2007
z dne 2. oktobra 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 1974/2006 za uporabo Uredbe
Sveta (ES) št. 378/2007 o prostovoljni modulaciji, (UL L št. 280 z dne 24.10 2007, str.
3-4; v nadaljevanju: Uredba 1974/06/ES),
– Sporočila Komisije – Smernice skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 244
z dne 1. 10. 2004, str. 2; v nadaljnjem besedilu: Sporočilo Komisije 244/2004/EC),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006
z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov
87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis
(UL L št. 379 z dne 28. 12. 2006, str. 5),
zadnjič spremenjene s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 27/2007 z dne 27. aprila 2007 o spremembi priloge XIII (Promet)
k Sporazumu EGP (UL L št. 209 z dne 9. 8.
2007, str. 48), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1998/2006/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1628/2006
z dne 24. oktobra 2006 o uporabi členov
87 in 88 Pogodbe pri državni regionalni po-
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moči za naložbe (UL L št. 302 z dne 1. 11.
2006, str. 29; v nadaljnjem besedilu: Uredba
1628/2006/ES),
– Programa razvoja podeželja RS 2007
– 2013 (v nadaljevanju: PRP 2007–2013), ki
ga je potrdila Komisija EU z odločbo št. CCI
2007 SI 06 RPO 001 dne 12. 9. 2007 in
– 1. dopolnitve Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007–2013
(v nadaljevanju: PRP 2007–2013), ki ga
je potrdila Komisija EU dne 23. 4. 2008,
objavlja
javni razpis
za ukrep Dodajanje vrednosti
kmetijskim in gozdarskim proizvodom
iz PRP 2007–2013 – prvi javni razpis
v letu 2008
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa
»Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom« iz PRP 2007–2013, za
sofinanciranje naložb v predelavo in trženje
živilskih proizvodov, ki niso zajeti v Prilogi
I Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, podpisane v Rimu, 25. 3.
1957 in katerih surovina so kmetijski pro
izvodi (v nadaljevanju: živilski proizvodi).
Seznam živilskih proizvodov je objavljen
na spletnih straneh www.arsktrp.gov.si in
www.mkgp.gov.si.
Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje projektov, prispelih na prvi javni razpis v letu 2008, za ukrep
»Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom« znaša 8.675.644,00
EUR, od tega so namenjena:
– sredstva v višini do 7.000.000,00 EUR
za zahtevne naložbe in
– sredstva v višini do 1.675.644,00 EUR
za enostavne naložbe.
– namenska sredstva EKSRP (EU):
6.506.733,00 EUR;
– sredstva iz proračuna RS: 2.168.911,00
EUR.
Sredstva bremenijo proračunski po
stavki:
– 9200 PRP 2007-2013-EU največ v višini 75% in
– 9201 PRP 2007-2013-slovenska udeležba MKGP največ v višini 25%.
Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 75%.
II. Vlagatelji
1. Vlagatelji so podjetja, ki imajo ob oddaji vloge dejavnost registrirano kot:
– gospodarska družba,
– zadruga,
– samostojni podjetnik posameznik,
– kmetija z dopolnilno dejavnostjo.
2. Za namene predelave in trženja živilskih proizvodov so vlagatelji podjetja, ki
ob oddaji vloge dosegajo velikost in obseg
letnega prihodka podjetja, in sicer:
– za mikro, mala in srednja podjetja,
– za velika podjetja, ki zaposlujejo do
750 zaposlenih ali imajo letni prihodek podjetja nižji od 200.000.000 eurov.
3. Vlagatelji morajo imeti prebivališče
ali sedež podjetja v Republiki Sloveniji, naložba pa izvedena na območju Republike
Slovenije.
III. Predmet podpore
Upravičeni stroški so:
– gradnja ali obnova nepremičnin;
– nakup novih strojev in tehnološke opreme.

Zgornja višina upravičenih stroškov je
določena v poglavju V/1 do V/4 razpisne
dokumentacije.
– splošni stroški:
izdatki arhitektom in inženirjem, ki so neposredno povezani s pridobivanjem gradbene dokumentacije za naložbo, študije
izvedljivosti, ekonomske upravičenosti ter
stroški nadzornikov del, neposredno povezanih z naložbo v obsegu do 8% vseh upravičenih stroškov naložbe.
IV. Pogoji, ki jih je treba izpolnjevati za
dodelitev sredstev:
a) Splošni pogoji:
1. Vlagatelj mora predložiti vlogo za dodelitev nepovratnih sredstev na obrazcu,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije,
z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili, ki
so v njej navedeni.
Izdelana mora biti v skladu z zahtevami
javnega razpisa in razpisne dokumentacije
za ta ukrep. Zaradi kontrole podatkov s strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju:
ARSKTRP) mora vlagatelj (tudi pri izdelavi
poslovnega načrta) uporabljati podatke iz
uradnih evidenc in zadnje oddane zbirne
vloge za ukrepe kmetijske politike.
2. V okviru ukrepa se izvaja sofinanciranje enostavnih in zahtevnih naložb. Davek na dodano vrednost se ne sofinancira
v okviru ukrepa in ni upravičen strošek naložbe.
Pri enostavnih naložbah priznana vrednost naložb ne sme presegati 80.000 EUR
na vlogo. Za enostavne naložbe, priznanih vrednosti naložb nad 40.000 EUR do
vključno 80.000 EUR, mora biti predložena
strategija razvoja dejavnosti z vključeno investicijo, v skladu z navodili, objavljenimi na
spletnih straneh www.mkgp.gov.si in www.
arsktrp.gov.si.
V primeru zahtevnih naložb priznana vrednost naložb presega 80.000 EUR na vlogo.
Za zahtevne naložbe mora biti k vlogi predložen poslovni načrt, v skladu s Priročnikom za izdelavo poslovnega načrta, ki je objavljen na spletnih straneh www.mkgp.gov.si
in www.arsktrp.gov.si. Izdelan mora biti vsaj
še za obdobje pet let po končani naložbi,
vendar najmanj za obdobje vračanja naložbenih sredstev.
3. Vlagatelj mora dokazati izboljšanje
splošne učinkovitosti. To se dokaže z izpolnjevanjem enega izmed ciljev ukrepa:
– uvajanje novih proizvodov, tehnologij
ali proizvodnih izboljšav;
– uvajanje učinkovitega trženja pro
izvodov;
– stabilizacija dohodkov in zagotavljanje
splošne učinkovitosti in večje produktivnosti
dela;
– uvajanje izboljšav s področja higiene,
varovanja okolja in varnosti pri delu.
4. Kmetije z dopolnilno dejavnostjo dokažejo splošno učinkovitost z dosego enega od zgoraj navedenih ciljev in dodatno
še z gospodarsko vitalnostjo ali z dosego
1 polne delovne moči (PDM). To mora biti
razvidno iz tabel »F7 Gospodarska vitalnost
kmetijskega gospodarstva ob predložitvi vloge« in »F6 Delovna sila ob predložitvi vloge« obrazca razpisne dokumentacije v primeru enostavnih naložb in iz poslovnega
načrta v primeru zahtevnih naložb.
– Šteje se, da je kmetijsko gospodarstvo
gospodarsko vitalno, če na polnovredno delovno moč (PDM) ustvari bruto prihodek iz
kmetijskih dejavnosti oziroma iz kmetijskih,
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gozdarskih in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah pred naložbo vsaj v višini 1 bruto minimalne plače na zaposlenega v letu pred
letom objave javnega razpisa. Bruto minimalna plača na zaposlenega v letu 2007
znaša 6.345 EUR na leto.
– Pri izračunu obsega dela upoštevamo,
da za eno PDM velja oseba v aktivni življenjski dobi, ki za to dejavnost razpolaga
vsaj z 1.800 delovnimi urami letno. Ne glede na to, pa izračunane vrednosti ne smejo
preseči vrednosti po navedenih statusih, in
sicer: kmetijski zavarovanec/zavarovanka
(1 PDM); oseba v aktivni življenjski dobi, ki
je zdravstveno zavarovana za opravljanje
kmetijske dejavnosti (1 PDM); stalno najeta delovna sila (1 PDM); upokojenec (0,2
PDM); redno zaposlen izven kmetije (0,5
PDM); dijak ali študent (0,2 PDM); druge
osebe na kmetijskem gospodarstvu (do 0,5
PDM).
5. V primeru zahtevnih naložb mora
upravičenec s poslovnim načrtom dokazati
tudi ekonomsko upravičenost naložbe. Šteje
se, da je naložba ekonomsko upravičena,
če je interna stopnja donosnosti pozitivna.
6. V primeru predelave in trženja živilskih
proizvodov so upravičeni stroški naložbe nastali od datuma izdaje odločbe o pravici do
sredstev. Kot začetek stroška se šteje prevzem obveznosti vlagatelja na račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme,
storitev ali del).
7. Ne glede na določilo prejšnje točke,
so upravičeni splošni stroški lahko nastali
med 1. 1. 2002 in datumom izdaje odločbe
o pravici do sredstev.
8. V primeru izgradnje in obnove nepremičnin ter nakupa novih strojev in opreme
mora vlagatelj dokazati lastništvo nepremičnine, kjer bo potekala naložba. Kolikor gre
za naložbo v nepremičnine, katerih vlagatelj ni lastnik, mora biti predložena notarsko
overjena pogodba o najemu nepremičnin
(za obdobje najmanj 10 let po zaključku
naložbe) in soglasje lastnika oziroma morebitnih solastnikov k naložbi.
9. V primeru gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov, mora upravičenec priložiti najkasneje ob zaključku naložbe dokazilo
o registraciji za opravljanje predelovalne
dejavnosti, v primeru kmetije z dopolnilno
dejavnostjo pa dovoljenje upravne enote za
opravljanje dopolnilne dejavnosti, kamor se
mora uvrščati tudi prijavljena naložba in je
v skladu z “Registrom upravičenih dejavnosti”, ki je priloga razpisni dokumentaciji
v okviru ukrepa.
10. Vlagatelji morajo imeti poravnane
vse davke in prispevke do države.
11. Vlagatelj mora dokazati, da predelovalni obrat izpolnjuje minimalne standarde
Skupnosti.
12. Vlagatelj mora izkazati sposobnost
zagotavljanja lastnih finančnih sredstev za
naložbo. V primeru, da je naložba del večje
naložbe, mora izkazati sposobnost zagotavljanja lastnih finančnih sredstev za celotno
naložbo. Vlagatelj mora priložiti zavezujočo
izjavo banke, ki izkazuje finančno konstrukcijo prijavljene naložbe.
13. V primeru, da vlagatelj kandidira za
pridobitev sredstev samo za del naložbe,
mora biti iz priložene investicijsko tehnične
dokumentacije razvidno:
a) popis del in stroškov, ki se nanaša na
celotno naložbo,

b) ločen popis del in stroškov, s katerim
se vlagatelj prijavlja na razpis,
c) predloženo dokazilo (popis) o vrednosti že izvedenih del in stroškov.
Naložba mora predstavljati zaključeno
proizvodno celoto.
14. Če vlagatelj kandidira na pridobitev
sredstev za naložbe v gradnjo prostorov in
nakup pripadajoče opreme, ki se nahaja ali
se bo nahajala v objektih zgrajenih tudi za
druge namene, se od vseh skupnih stroškov
gradnje celotnega objekta (skupni prostori,
streha, fasada, ipd.), kot upravičen strošek
prizna le strošek v sorazmernem deležu,
glede na neto tlorisno površino objekta, ki
jo upravičeni prostori zasedajo. Sprejemljiva je tudi drugačna, vsebinsko utemeljena
razdelitev upravičenih stroškov. Iz priložene
investicijsko tehnične dokumentacije mora
biti razviden:
a) popis del in stroškov, ki se nanaša na
celoten objekt,
b) popis del in stroškov za upravičen del
naložbe,
c) popis del in stroškov za neupravičen
del naložbe.
15. Če se končni prejemnik ne šteje za
naročnika iz 3. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in
34/08), mora za stroške vseh storitev, dobav,
del, strojev in opreme, ki so višji od 10.000
EUR pridobiti primerljive ponudbe najmanj
treh dobaviteljev. Ponudbe morajo biti ob
vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev vključene v poročilo, izvirniki pa morajo biti na
voljo za revizijo in pregled na kraju samem.
Če se končni prejemnik v skladu s predpisi
o javnih naročilih šteje za naročnika, mora
predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja izveden v skladu z Zakonom
o javnem naročanju.
16. Prejemnik sredstev mora za naložbo,
za katero je prejel podporo, voditi dokumentacijo, določeno s tem razpisom, ter jo
hraniti in na zahtevo ARSKTRP o doseganju
ciljev poročati najmanj še pet let od dneva
zadnjega izplačila sredstev. V tem obdobju
mora opravljati dejavnost, za katero je prejel sredstva, ne sme uvajati bistvenih sprememb oziroma odtujiti naložbe ter naložbe
ne sme uporabljati v nasprotju z namenom
dodeljenih sredstev. V nasprotnem primeru
je dolžan vrniti prejeta sredstva z zamudnimi
obrestmi.
17. Naložbena dejavnost, za katero
upravičenec po tem razpisu prejme sredstva, se mora opravljati še vsaj naslednjih
pet let po zadnjem izplačilu sredstev. V tem
obdobju ne sme uvajati bistvenih sprememb
oziroma odtujiti naložbe ter naložbe ne sme
uporabljati v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev. V nasprotnem primeru je
dolžan vrniti prejeta sredstva z zamudnimi
obrestmi.
18. Prejemnik sredstev, pri katerem se
ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito, na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav, jih porabil nenamensko oziroma del ni
izvršil v skladu z obveznostmi ali določili
uredbe PRP in javnih razpisov, mora vrniti
vsa že pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, od dneva izplačila do dneva vračila. V tem primeru novih
sredstev iz naslova ukrepov kmetijske politike ne more pridobiti za dobo dveh let od
dokončne odločbe kmetijskega inšpektorja
oziroma zahtevka za vračilo sredstev, ter
vrnitve vseh pridobljenih sredstev, skupaj
z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
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Prejemnik sredstev ni dolžan vrniti vseh
že pridobljenih sredstev, kadar gre za naslednje primere višje sile ali izrednih okoliščin:
smrt prejemnika sredstev (velja za fizične
osebe), dolgotrajna nezmožnost prejemnika sredstev za delo (velja za fizične osebe),
razlastitev velikega dela kmetijskega gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati
na dan sprejema obveznosti, huda naravna
nesreča, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče gospodarstva, uničenje hlevov na
kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče,
kužna živalska bolezen, ki prizadene kmetovo živino kužna rastlinska bolezen, ki prizadene kmetove rastline.
Prejemniki sredstev niso dolžni povrniti
prejetih zneskov tudi v primerih, če pogoji za
dodelitev pomoči niso bili izpolnjeni zaradi:
posebnih določb v sprejetih uredbah, pravic
do uporabe pogoja prekinitve zaradi nepredvidenih okoliščin, na katere nosilec pravice
do prejema sredstev ni mogel vplivati.
O primerih višje sile ali izrednih okoliščin mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti pristojni organ
in predložiti ustrezna dokazila v 10 delovnih
dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna
storiti.
19. Kolikor je prejemnik sredstev kmetija
z dopolnilno dejavnostjo, ki ne vodi knjigovodstva po dejanskih dohodkih, mora najkasneje s 1. januarjem v letu po prejemu
odločbe o odobritvi sredstev uvesti knjigovodstvo po dejanskih dohodkih ali spremljati
in sporočati ARSKTRP podatke o vrednosti
tržne proizvodnje ter bruto dodane vrednosti
po sistemu pokritja, za obdobje petih obračunskih let po zadnjem izplačilu sredstev iz
naslova tega ukrepa.
20. Naložba mora biti pred izplačilom
sredstev zaključena, glede na terminski
plan oziroma v skladu z roki, opredeljenimi
v odločbi o pravici do sredstev. Kot zaključek
naložbe se šteje v primeru:
a) nakupa strojev in opreme, ko za naložbo ni bilo predhodno potrebno pridobiti
gradbenega dovoljenja se priloži zapisnik
o prevzemu in vključevanju opreme vpro
izvodni proces, ki je, podpisan s strani dobavitelja in končnega prejemnika;
b) gradbenih del, ko je za naložbo bilo
predhodno potrebno pridobiti gradbeno
dovoljenje se izkazuje zaključek naložbe
s tehničnim prevzemom in pridobljenim
uporabnim dovoljenjem oziroma dovoljenjem za poskusno obratovanje pri zahtevnejših projektih. Zaključek gradbeno obrtniških de,l se izkazuje dodatno še s priloženo
originalno končno gradbeno situacijo, podpisano s strani pooblaščenega nadzornega
organa;
c) gradbenih del, ko za obnovo ni bila
potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja,
se izkaže zaključek naložbe s priloženo originalno končno gradbeno situacijo, podpisano s strani pooblaščenega nadzornega
organa;
d) naložb, ki se izvajajo kot kombinacija
točk a.) do c.) se za zaključek naložbe upoštevajo določila vseh zadevnih točk.
Gradbena dela morajo biti izvedena
v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine in varstvo okolja.
21. Za vse naložbe, ki se bodo sofinancirale v okviru tega ukrepa morajo upravičenci
posredovati zahtevke za izplačilo sredstev
najkasneje 5. 10. 2010.
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b) Podrobnejši pogoji:
1. V primeru, da je vlagatelj registriran
kot gospodarska družba, zadruga ali samostojni podjetnik:
– se podpora ne dodeli podjetjem v stečajnem postopku, prisilni poravnavi ali likvidaciji,
– se podpora dodeli podjetjem, ki so
ustanovljena po 1. 1. 2006 in imajo po podatkih iz zadnje bonitete poslovanja najmanj
enega zaposlenega,
– ne sme biti v težavah v skladu s sporočilom komisije 2004/C 244/02.
Šteje se, da je podjetje v primeru gospodarskih družb in zadrug v težavah, v kolikor
je iz bilanc za pretekli dve leti razvidno, da
je izgubljena več kot polovica osnovnega
kapitala in je bila v letu pred letom objave
javnega razpisa izgubljena več kot četrtina
kapitala.
V primeru samostojnega podjetnika je
podjetje v težavah, v kolikor je iz bilance za
pretekli dve leti razvidno, da je izgubljena
več kot polovica kapitala, in je bila v letu
pred letom objave javnega razpisa izgubljena več kot četrtina kapitala.
2. V primeru da je vlagatelj kmetija z dopolnilno dejavnostjo:
– mora biti vlagatelj nosilec dopolnilne
dejavnosti na kmetiji,
– odgovorna oseba za naložbo je nosilec
dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti;
– nosilec dopolnilne dejavnosti je lahko
na dan oddaje vloge star največ 60 let,
– nosilec dopolnilne dejavnosti mora
imeti poravnane vse davke in prispevke do
države,
– vložena mora biti zbirna vloga zadevne kmetije, za ukrepe kmetijske politike za
leto 2008,
– naložba mora biti izvedena na kmetiji.
3. Določba, da mora nosilec kmetije v tekočem letu, v predpisanem roku na ARSKTRP vložiti zbirno vlogo, se ne nanašajo za
tiste vlagatelje, ki so na novo pričeli z opravljanjem kmetijske dejavnosti po predpisanem roku za oddajo zbirne vloge. V takih
primerih morajo vlagatelji zbirno vlogo oddati najkasneje v naslednjem koledarskem
letu po oddaji vloge na javni razpis.
V. Omejitve
Splošne omejitve:
1. Za isti namen se lahko pridobi sredstva samo iz enega ukrepa, ki se izvaja
v okviru Programa razvoja podeželja 2007–
2013 (v nadaljevanju: PRP 2007–2013).
2. Sredstva se ne odobrijo upravičencu,
ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi, že prejel sredstva Evropske unije
ali javna sredstva Republike Slovenije.
3. Poleg neupravičenih stroškov iz 3. točke 71. člena Uredbe 1698/2005/ES se podpora ne dodeli za:
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
– rabljeno opremo,
– naložbe zunaj območja Republike Slovenije,
– stroške tekočega poslovanja (stroški
vzdrževanja in najema itd.),
– bančne stroške,
– stroške promocije,
– splošne upravne stroške,
– naložbe v stroje, opremo in prostore za
rabo, ki ni namenjena za proizvodnjo povezano z naložbo.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
4. Do podpore niso upravičene naslednje
vrste naložb:
– naložbe na ravni trgovine;
– naložbe, ki se financirajo iz sredstev
operativnih skladov v okviru potrjenih programov organizacij pridelovalcev, kot jih določajo uredbe o tržnih redih;
– naložbe, ki niso sklenjena celota oziroma pri katerih se predvidevajo še dodatna
vlaganja po njihovem dokončanju;
– naložbe, ki spadajo med ukrepe za
podporo raziskovalnim projektom, ukrepe
za promocijo kmetijskih proizvodov;
– naložbe, ki ne dosegajo najnižjega
zneska dodeljene pomoči 3.500 eurov na
posamezno naložbo.
VI. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev
1. Finančna pomoč bo dodeljena v obliki
nepovratnih sredstev. Postopke za dodelitev
in izplačila sredstev izvaja ARSKTRP.
2. Najnižji znesek javne pomoči znaša
3.500 eurov, najvišji znesek do vključno
1.800.000 eurov. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2007–2013
pridobi največ do vključno 4.000.000 eurov
pomoči.
3. Podpora za namene iz tega poglavja
znaša:
a) za mikro in majhna podjetja do 45%
priznane vrednosti naložbe;
b) za srednja podjetja do 35% priznane
vrednosti naložbe;
c) za velika podjetja z manj kot 750 zaposlenimi ali letnim prihodkom do 200 milijonov
EUR do 25% priznane vrednosti naložbe.
5. V primeru mikro, majhnih in srednjih
podjetij, pri uveljavljanju podpor za namene predelave in trženja živilskih proizvodov,
lahko pridobi vlagatelj za naložbe, katerih
proizvodnja ima certifikat ekološke pridelave
5% višji delež podpore.
6. Pri opredelitvi velikosti podjetja se
upošteva navedbe iz Priloge 1 Uredbe
Komisije 70/2001/ES, ki je objavljena na
spletnih straneh www.mkgp.gov.si in www.
arsktrp.gov.si. Na velikost podjetja vpliva
tudi povezanost podjetij, za kar se upošteva Priporočila Komisije 2003/361/ES in navodila, objavljena na spletnih straneh www.
mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si.
7. V primeru uveljavljanja splošnih stroškov, se za namene predelave in trženja
živilskih proizvodov upoštevajo pravila »de
minimis«, v skladu z Uredbo Komisije (ES)
št. 1998/2006. Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu podjetju na podlagi pravila
»de minimis« ne sme preseči 200.000 eurov
v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne
glede na obliko ali namen pomoči. V primeru
podjetij, ki delujejo v cestno prometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči
100.000 eurov.
8. V primeru uveljavljanja stroškov izgradnje ali obnove nepremičnin in nakupa novih strojev in tehnološke opreme za namene
predelave in trženja živilskih proizvodov, se
upoštevajo pravila regionalnih državnih pomoči in določbe predpisa, ki ureja dodeljevanje regionalnih državnih pomoči.
9. Projekt mora biti zaključen pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo. Sredstva se izplačajo na podlagi največ štirih
zahtevkov končnega prejemnika za izplačilo
sredstev. V primeru enostavnih naložb se
sredstva izplačajo v enem zahtevku. Rok za
izplačilo nepovratnih sredstev znaša predvidoma 60 dni od prejema popolnega zahtevka za izplačilo.
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Končnemu zahtevku se priloži dokumentacijo, glede na 21. točko splošnih pogojev
tega javnega razpisa.
Zahtevkom mora končni prejemnik priložiti originalne račune, originalna dokazila
o njihovem plačilu ter poročilo o opravljenem delu, ki ga podpiše upravičenec.
10. Upravičenci morajo zahtevke za izplačilo sredstev v tekočem letu poslati na ARSKTRP od 1. 1. do 5. 10. tekočega leta, v skladu
z roki, opredeljenimi v odločbi o pravici do
sredstev. Če ARSKTRP upravičencu izda odločbo o pravici do sredstev z datumom vlaganja zahtevka po 5. 10., se izplačila izvedejo
v naslednjem koledarskem letu.
Če upravičenec zahtevka za izplačilo sredstev ne predloži v roku navedenem
v odločbi o pravici do sredstev, mora že
prejeta sredstva vrniti v osmih dneh od vročitve odločbe za vračilo sredstev, skupaj
z zakonitimi zamudnimi obrestmi, od dneva
prejema sredstev. Upravičenec lahko zahtevek ponovno vloži v rokih, ki veljajo za naslednje tekoče leto, če je za to pred iztekom
prvotno določenega roka pridobil soglasje
ARSKTRP.
11. Vlagatelj mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun
v Republiki Sloveniji.
12. Upravičenec mora upoštevati navodila, določena v Priročniku za obveščanje
javnosti in označevanje projektov v okviru
PRP 2007–2013, ki je objavljen na spletni
strani www.mkgp.gov.si.
13. Prejemniki sredstev (ime in priimek
oziroma naziv podjetja), opis aktivnosti oziroma naložbe in znesek odobrenih javnih
sredstev, bodo objavljeni na spletni strani
MKGP.
VII. Merila za ocenjevanje vlog
A) Merila za enostavne in zahtevne naložbe gospodarskih družb in zadrug:
V primeru, da za posamezno merilo ne
bo vlagatelj priložil zahtevanih podatkov oziroma bodo podatki nepravilni, se bo v tem
delu vloga ocenila z minimalnim številom 0
točk. Na podlagi ocenitve projekta z merili
za izbor bo projekt dosegel določeno število
točk. Odobrile se bodo samo tiste vloge, ki
bodo pri ocenjevanju iz ekonomskega vidika naložbe prejele nad 25 točk in bo skupni
seštevek znašal nad 40 točk.
Merila za ocenjevanje vlog
Merila
l. Ekonomski vidik naložbe
ll. Družbeno – socialni vidik naložbe
III. Regionalni vidik naložbe
IV. Tehnološki vidik naložbe
V. Naravovarstveni vidik naložbe
Skupaj

Najvišje možno
št. točk
65
5
5
15
10
100

l. Ekonomski vidik naložbe
· Poslovna uspešnost v zadnjih dveh letih pred naložbo
(aritmetična sredina vrednosti bonitetne ocene v zadnjih dveh letih)
Najvišje možno število točk
Odlična poslovna uspešnost (AJPES bonitnetni razred 1)
Zelo dobra poslovna uspešnost (AJPES bonitnetni razred 2)
Dobra poslovna uspešnost (AJPES bonitnetni razred 3)
Slaba poslovna uspešnost (AJPES bonitnetni razred 4)
Poslovna neuspešnost (AJPES bonitnetni razred 5)

10
10
7
5
3
0

(Pri oceni bonitete poslovanja vlagatelja se uporabljajo podatki obrazca BON-1, ki jih pripravlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve –AJPES)
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· Finančna stabilnost v zadnjih dveh letih pred naložbo
(aritmetična sredina vrednosti bonitetne ocene v zadnjih dveh letih)
Najvišje možno število točk
Trdna finančna stabilnost (AJPES bonitnetni razred A)
Zelo dobra finančna stabilnost (AJPES bonitnetni razred B)
Dobra finančna stabilnost (AJPES bonitnetni razred C)
Slaba finančna stabilnost (AJPES bonitnetni razred D)
Zelo slaba finančna stabilnost (AJPES bonitnetni razred E)

10
10
7
5
3
0

(Pri oceni bonitete poslovanja vlagatelja se uporabljajo podatki obrazca BON-1, ki jih pripravlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve –AJPES)
· Kakovost analize ciljnih trgov
Najvišje možno število točk
Poglobljena in celovita vsebinska analiza in povzetek informacij o trgih
– odlično in celovito poznavanje potencialnih trgov in kupcev (jasno in vsebinsko utemeljeno definirani ciljni trgi,
tržna segmentacija)
– jasno utemeljena povezava med lastnostmi proizvoda in potrebami ciljnih trgov
– celoviti podatki o tržnih potencialih (količinsko, vrednostno, trendi, napovedi ...)
Analiza je pretežno kvalitativna z omejenim povzetkom razmer v ekonomskem okolju
– pomanjkljivo poznavanje potencialnih trgov in kupcev (predstavitev ciljnih trgov mestoma pomanjkljiva,
pomanjkljivi kvantitativni podatki o tržnih potencialih)
– slabše argumentirana povezava med lastnostmi proizvoda in potrebami ciljnih trgov
Posamezne in pomanjkljive informacije o ciljnih trgih
– skoraj brez relevantnih kvantitativnih podatkov o ciljnih trgih in tržnih potencialih
– zelo slaba vsebinska argumentacija upravičenosti nastopa na izbranem tržnem segmentu in povezav med
zahtevami trga in zadevno investicijo
Brez natančne opredelitve ciljnih trgov – le grobi zametki analize

5

5

3

1
0

· Kakovost analize kupcev
Najvišje možno število točk
Poglobljena in celovita vsebinska analiza in povzetek informacij o kupcih
– odlično in celovito poznavanje ciljnih skupin kupcev in poznavanja potreb kupcev
– opredelitev nakupnih navad (razlog za 'prvi' nakup, frekvenca naročanja, količina in vrednost letnih naročil,
razlog za 'zvestobo' dobaviteljem, čas potreben za sprejem nakupne odločitve, plačila, posebne zahteve ...)
– opredelitev občutljivosti nakupov – ključni dejavniki nakupnih odločitev (cena, kakovost, blagovna znamka,
prodajnik/komercialist, tržno komuniciranje, embalaža, način naročanja, lokacija, odnosi do kupca, obravnava
reklamacij, sposobnost kreditiranja ...)
Analiza je pretežno kvalitativna z omejenim poznavanjem ciljnih skupin in navad kupcev
– pomanjkljivo poznavanje ciljnih skupin kupcev in poznavanja potreb kupcev (predstavitev mestoma pomanjkljiva)
– slabša opredelitev nakupnih navad
– pomanjkljiva opredelitev občutljivosti nakupov
Posamezne in zelo pomanjkljive informacije o kupcih
– ni jasne opredelitev navad in potreb kupcev na ciljnem trgu
– odsotnost celovitega pregleda
Brez ustreznih informacij o navadah kupcev v ciljni skupini – le grobi zametki analize

5

5

3

1
0

· Kakovost analize konkurence
Najvišje možno število točk
Poglobljena in celovita vsebinska analiza in povzetek informacij o konkurentih s stališča preferenc kupcev
– odlično in celovito poznavanje konkurence (analiza prednosti, pomanjkljivosti, strateški načrti; tržne strategije,
prodajni načrti, dopolnjeno z natančnimi kvantitativnimi podatki o navedenih vsebinah),
– opredelitev strukture tržnih deležev (seznam največjih konkurentov in groba ocena njihovih tržnih deležev, ali se
konkurenca zaostruje, umirja, zmanjšuje),
– opredelitev vstopnih ovir oziroma bodoče konkurence (katere so najpomembnejše ovire za vstop novih
konkurentov (patenti, visoke začetne investicije, tehnološka zahtevnost, pomanjkanje dobaviteljev, pravna
regulativa, tržno zasičenje, blagovne znamke, drugo ...),
Analiza je pretežno kvalitativna z omejenim poznavanjem konkurence
– pomanjkljivo poznavanje konkurence, tržnih deležev, prednosti in možnosti (predstavitev mestoma pomanjkljiva),
Posamezne in zelo pomanjkljive informacije o konkurenci
– odsotnost sistematičnega in celovitega pregleda nad konkurenco
Ni znamenj zadostnega poznavanja konkurence – le grobi zametki analize

5

5

3
1
0
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· Ocena virov financiranja naložbe
Najvišje možno število točk
– viri financiranja lastne udeležbe investicije so v celoti lastniški (lastna bilančna sredstva vlagatelja, bančni
depoziti, oblikovane rezerve)
– viri financiranja lastne udeležbe investicije solastniški in dolžniški (krediti) in dolžniški ne presegajo 50% lastne
udeležbe vlagatelja oziroma
– viri financiranja lastne udeležbe investicije so v celoti lastniški, vendar je vir lastne udeležbe zmerno tvegan
(planirana amortizacija, odprodaja deležev, dezinvestiranje, ipd.)
– viri financiranja lastne udeležbe investicije so lastniški in dolžniški (krediti), od tega dolžniški dosegajo nad 50 do
90% lastne udeležbe vlagatelja
– viri financiranja lastne udeležbe investicije so lastniški in dolžniški (krediti), od tega dolžniški presegajo 90%

5
5
3
1
0

· Ekonomska upravičenost investicije glede na tržne razmere
Najvišje možno število točk
– trg omogoča velik potencial rasti – povpraševanje narašča
– trg je stabilen
– trg je nasičen – ponudba narašča

5
5
3
1

Kakovost priprave finančnih projekcij poslovnega načrta
· Ocena tveganj v projektu
Najvišje možno število točk
– vsestranska in celovita analiza tveganj, ki so obravnavana na kvalitativni in kvantitativni ravni
– osnovna analiza tveganj, ki so obravnavana predvsem na kvalitativni ravni brez celovite analize občutljivosti
finančne projekcije
– tveganja projekta niso opredeljena

5
5
3
0

· Stalna sredstva in oprema
Najvišje možno število točk
– natančna in celovito pripravljena konstrukcija investicije v stalna sredstva in opremo (natančna specifikacija in
dinamika investicijskih stroškov za nakup stalnih sredstev in opreme projekta, odločitve so utemeljene z ustreznimi
predračuni in drugo dokumentacijo)
– zadovoljivo pripravljena konstrukcija investicije v stalna sredstva in opremo (mestoma pomanjkljiva specifikacija
in dinamika investicijskih stroškov za nakup stalnih sredstev in opreme projekta, izbrane so večinoma ustrezne
investicijske rešitve; – pomanjkljiva utemeljitev s predračuni in drugo dokumentacijo)
– pomanjkljiva finančna konstrukcija investicije v stalna sredstva in opremo (nejasna specifikacija investicije
v stalna sredstva in opremo, neustrezne investicijske odločitve; napačni podatki)
– ni zadovoljivega prikaza finančne konstrukcije investicije v stalna sredstva in opremo (neustrezna specifikacija
investicije v stalna sredstva in opremo, neustrezne investicijske odločitve; napačni podatki)

5
5
3
1
0

· Obračun stroškov proizvodnje
Najvišje možno število točk
– natančen in celovito pripravljen obračun stroškov proizvodnje po komponentah: materialni in nematerialni stroški
poslovanja (podrobni proizvodni normativi za surovine in material, energijo, storitve), obračun amortizacije ter
obračun stroškov dela
– zadovoljivo pripravljen obračun stroškov proizvodnje po komponentah: materialni in nematerialni stroški
poslovanja (brez natančnejših proizvodnih normativov za surovine in material, energijo, storitve) ter pavšalen
obračun amortizacije in stroškov dela
– pomanjkljiv prikaz obračuna stroškov proizvodnje po komponentah
– ni ustreznega prikaza obračuna stroškov proizvodnje po komponentah
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· Oblikovanje skupnega prihodka
Najvišje možno število točk
– natančen in celovito pripravljen izračun oblikovanja skupnega prihodka investicije (podrobni količinski in
vrednostni prikaz prodaje po proizvodih in tržnih kanalih s časovno dinamiko po letih)
– zadovoljivo pripravljen prikaz oblikovanja skupnega prihodka investicije (mestoma s pomanjkljivim prikazom
količin vrednosti prodaje po proizvodih in tržnih kanalih s časovno dinamiko po letih)
– pomanjkljivo pripravljen prikaz oblikovanja skupnega prihodka investicije, brez prikaza količin vrednosti prodaje
po proizvodih in tržnih kanalih s časovno dinamiko po letih
– ni ustrezno pripravljenega prikaza oblikovanja skupnega prihodka investicije, brez prikaza količin vrednosti
prodaje po proizvodih in tržnih kanalih s časovno dinamiko po letih
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ll. Družbeno – socialni vidik naložbe
Najvišje možno število točk
Stopnja registrirane brezposelnosti v občini, kjer se nahaja naložba- leto 2006*:
– nad 12,00%
– nad 9,00% do vključno 12,00%
– nad 6,00% do vključno 9,00%
– pod vključno 6,00%
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* Podatki o brezposelnih glede na Statistične informacije št. 155/2007 so objavljene v okviru javnega razpisa na spletnih straneh ARSKTRP in MKGP.
III. Regionalni vidik naložbe
Lokacija naložbe se nahaja na območju ene od razvojnih regij Republike Slovenije glede na indeks razvojne ogroženosti za programsko
obdobje Državnega razvojnega programa 2007–2013, skladno s Sklepom o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko
obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 23/06):
Najvišje možno število točk

5

– Pomurska regija, Notranjsko–kraška regija, Podravska regija in Spodnjeposavska regija

5

– Zasavska regija, Koroška regija, Jugovzhodna Slovenija, Goriška regija in Savinjska regija, Gorenjska regija in
Obalno-kraška regija

3

– Osrednjeslovenska regija

1

IV. Tehnološki vidik naložbe
· Stopnja tehnološke zahtevnosti in celovitost projekta
Najvišje možno število točk

10

– tehnološko izrazito zahtevna investicija, ki vključuje najsodobnejše razpoložljive proizvodne tehnologije,
postopkov in opreme
– omogoči prehitevanje tehnologije konkurentov
– investicija vpeljuje rezultate raziskav in vključuje razvoj novih proizvodov, ki omogočajo nastop na novih tržiščih

10

– investicija je usmerjena v racionalizacijo proizvodnih procesov z uporabo sodobnih tehnologij, postopkov in
opreme
– omogoči dohitevanje tehnologije konkurentov
– se vključuje v dosedanje dejavnosti podjetja in kot taka izboljšuje in povezuje tehnološki proces, celovitost pro
izvodnje, ter jo posodablja

7

– investicija izboljšuje ali optimizira le manjši del proizvodnje z uporabo standardnih tehnologij, postopkov ali
opreme
– omogoči zgolj sledenje tehnologije konkurentov

5

– investicija je tehnično zelo preprosta (nakup delovnih orodij in pripomočkov)

1

· Vpliv na varnost in kvaliteto proizvodov
Najvišje možno število točk

5

– investicija je izrazito usmerjena v varnost in kvaliteto

5

– investicija je delno usmerjena v varnost in kvaliteto

3

– investicija ni usmerjena v varnost in kvaliteto

1

V. Naravovarstveni vidik naložbe
Najvišje možno število točk

10

– naložba izrazito naravnana na zmanjševanje vplivov proizvodnje na okolje (gospodarno ravnanje z energijo in
zmanjšanje odpadkov, preseganje okoljskih standardov, zmanjšanje obremenitev zraka, vode, ravnanje z odpadki,
ki je izkazano z naložbo v gradnjo čistilne naprave ali kurjenjem z obnovljivimi viri energije)

10

– osnovni namen investicije ni zmanjševanje obremenjevanja okolja, vendar naložba prispeva k izboljšanju
obremenjevanja okolja

7

– investicija nima učinkov na naravovarstveni ravni – ni izrazitih vplivov na okolje.

3

– projekt je iz ekološko škodljiv oziroma poslabšuje zatečeno stanje

0
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B) Merila za enostavne in zahtevne naložbe samostojnih podjetnikov
V primeru, da za posamezno merilo ne bo vlagatelj priložil zahtevanih podatkov oziroma bodo podatki nepravilni, se bo v tem delu vloga ocenila z minimalnim številom 0 točk. Na podlagi ocenitve projekta z merili za izbor bo projekt dosegel določeno število točk. Odobrile
se bodo samo tiste vloge, ki bodo pri ocenjevanju iz ekonomskega vidika naložbe prejele nad 25 točk in bo skupni seštevek znašal nad
40 točk.
Merila za ocenjevanje vlog
Merila
l. Ekonomski vidik naložbe

Najvišje možno
št. točk
65

ll. Družbeno – socialni vidik naložbe
III. Regionalni vidik naložbe
IV. Tehnološki vidik naložbe
V. Naravovarstveni vidik naložbe
Skupaj

5
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l. Ekonomski vidik naložbe
Legenda
KV = kritična vrednost
PD = povprečje dejavnosti (skupina samostojni podjetniki posamezniki)
F = (PD – KV)/2
· Delež podjetnikovega kapitala v virih sredstev (za samostojne podjetnike mikro, male in srednje velikosti podjetja) ali
· Delež kapitala v virih sredstev (za velike samostojne podjetnike)
· Kritična vrednost obeh gornjih kazalnikov je 30%.
Za oceno se uporabi aritmetična sredina kazalnikov za zadnji dve leti (2006, 2007), ki jih vlagatelj dokazuje z obrazcem BON-1/SP,
izdanim s strani AJPES.
Najvišje možno število točk
– več kot PD + F
– več kot (KV + F) do (PD + F)
– 30 do (KV + F)
– pod 30%
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· Razmerje med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami ter kratkoročnimi finančnimi in poslovnimi obveznostmi (za samostojne podjetnike
male in srednje velikosti podjetja) ali
· Razmerje med gibljivimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi (za velike samostojne podjetnike)
· Kritična vrednost je 1.
Za oceno se uporabi aritmetična sredina kazalnikov za zadnji dve leti (2006, 2007), ki jih vlagatelj dokazuje z obrazcem BON-1/SP,
izdanim s strani AJPES.
Najvišje možno število točk
– več kot PD+F
– več kot >(KV-F) do (PD+F)
– 1 do (KV + F)
– manj kot 1
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· Gospodarnost poslovanja (za vse samostojne podjetnike)
· Kritična vrednost je 1.
Za oceno se uporabi aritmetična sredina kazalnikov za zadnji dve leti (2006, 2007), ki jih vlagatelj dokazuje z obrazcem BON-1/SP,
izdanim s strani AJPES.
Najvišje možno število točk
– več kot PD+F
– več kot (KV-F) do (PD+F)
– 1 do (KV + F)
– manj kot 1
· Čista dobičkovnost prihodkov (za vse samostojne podjetnike)
· Kritična vrednost je 0.
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Za oceno se uporabi aritmetična sredina kazalnikov za zadnji dve leti (2006, 2007), ki jih vlagatelj dokazuje z obrazcem BON-1/SP,
izdanim s strani AJPES.
Najvišje možno število točk
– več kot PD+F
– več kot (KV-F) do (PD+F)
– 0 do (KV + F)
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· Kakovost analize ciljnih trgov
Najvišje možno število točk
Poglobljena in celovita vsebinska analiza in povzetek informacij o trgih
– odlično in celovito poznavanje potencialnih trgov in kupcev (jasno in vsebinsko utemeljeno definirani ciljni trgi,
tržna segmentacija)
– jasno utemeljena povezava med lastnostmi proizvoda in potrebami ciljnih trgov
– celoviti podatki o tržnih potencialih (količinsko, vrednostno, trendi, napovedi ...)
Analiza je pretežno kvalitativna z omejenim povzetkom razmer v ekonomskem okolju
– pomanjkljivo poznavanje potencialnih trgov in kupcev (predstavitev ciljnih trgov mestoma pomanjkljiva,
pomanjkljivi kvantitativni podatki o tržnih potencialih)
– slabše argumentirana povezava med lastnostmi proizvoda in potrebami ciljnih trgov
Posamezne in pomanjkljive informacije o ciljnih trgih
– skoraj brez relevantnih kvantitativnih podatkov o ciljnih trgih in tržnih potencialih
– zelo slaba vsebinska argumentacija upravičenosti nastopa na izbranem tržnem segmentu in povezav med
zahtevami trga in zadevno investicijo
Brez natančne opredelitve ciljnih trgov – le grobi zametki analize
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· Kakovost analize kupcev
Najvišje možno število točk
Poglobljena in celovita vsebinska analiza in povzetek informacij o kupcih
– odlično in celovito poznavanje ciljnih skupin kupcev in poznavanja potreb kupcev
– opredelitev nakupnih navad (razlog za 'prvi' nakup, frekvenca naročanja, količina in vrednost letnih naročil,
razlog za 'zvestobo' dobaviteljem, čas potreben za sprejem nakupne odločitve, plačila, posebne zahteve...)
– opredelitev občutljivosti nakupov – ključni dejavniki nakupnih odločitev (cena, kakovost, blagovna znamka,
prodajnik/komercialist, tržno komuniciranje, embalaža, način naročanja, lokacija, odnosi do kupca, obravnava
reklamacij, sposobnost kreditiranja ...)
Analiza je pretežno kvalitativna z omejenim poznavanjem ciljnih skupin in navad kupcev
– pomanjkljivo poznavanje ciljnih skupin kupcev in poznavanja potreb kupcev (predstavitev mestoma
pomanjkljiva)
– slabša opredelitev nakupnih navad
– pomanjkljiva opredelitev občutljivosti nakupov
Posamezne in zelo pomanjkljive informacije o kupcih
– ni jasne opredelitev navad in potreb kupcev na ciljnem trgu
– odsotnost celovitega pregleda
Brez ustreznih informacij o navadah kupcev v ciljni skupini – le grobi zametki analize
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· Kakovost analize konkurence
Najvišje možno število točk
Poglobljena in celovita vsebinska analiza in povzetek informacij o konkurentih s stališča preferenc kupcev
– odlično in celovito poznavanje konkurence (analiza prednosti, pomanjkljivosti, strateški načrti; tržne strategije,
prodajni načrti, dopolnjeno z natančnimi kvantitativnimi podatki o navedenih vsebinah),
– opredelitev strukture tržnih deležev (seznam največjih konkurentov in groba ocena njihovih tržnih deležev, ali se
konkurenca zaostruje, umirja, zmanjšuje),
– opredelitev vstopnih ovir oziroma bodoče konkurence (katere so najpomembnejše ovire za vstop novih
konkurentov (patenti, visoke začetne investicije, tehnološka zahtevnost, pomanjkanje dobaviteljev, pravna
regulativa, tržno zasičenje, blagovne znamke, drugo ...),
Analiza je pretežno kvalitativna z omejenim poznavanjem konkurence
– pomanjkljivo poznavanje konkurence, tržnih deležev, prednosti in možnosti (predstavitev mestoma
pomanjkljiva),
Posamezne in zelo pomanjkljive informacije o konkurenci
– odsotnost sistematičnega in celovitega pregleda nad konkurenco
Ni znamenj zadostnega poznavanja konkurence – le grobi zametki analize
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· Ekonomska upravičenost investicije glede na tržne razmere
Najvišje možno število točk
– trg omogoča velik potencial rasti –povpraševanje narašča
– trg je stabilen
– trg je nasičen – ponudba narašča
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· Ocena virov financiranja naložbe
Najvišje možno število točk
– viri financiranja lastne udeležbe investicije so v celoti lastniški (lastna bilančna sredstva vlagatelja, bančni
depoziti, oblikovane rezerve)
– viri financiranja lastne udeležbe investicije solastniški in dolžniški (krediti) in dolžniški ne presegajo 50% lastne
udeležbe vlagatelja oziroma
– viri financiranja lastne udeležbe investicije so v celoti lastniški, vendar je vir lastne udeležbe zmerno tvegan
(planirana amortizacija, odprodaja deležev, dezinvestiranje, ipd.)
– viri financiranja lastne udeležbe investicije so lastniški in dolžniški (krediti), od tega dolžniški dosegajo nad 50 do
90% lastne udeležbe vlagatelja
– viri financiranja lastne udeležbe investicije so lastniški in dolžniški (krediti), od tega dolžniški presegajo 90%
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Kakovost priprave finančnih projekcij poslovnega načrta
· Ocena tveganj v projektu
Najvišje možno število točk
– vsestranska in celovita analiza tveganj, ki so obravnavana na kvalitativni in kvantitativni ravni
– osnovna analiza tveganj, ki so obravnavana predvsem na kvalitativni ravni brez celovite analize občutljivosti
finančne projekcije
– tveganja projekta niso opredeljena
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· Stalna sredstva in oprema
Najvišje možno število točk
– natančna in celovito pripravljena konstrukcija investicije v stalna sredstva in opremo (natančna specifikacija in
dinamika investicijskih stroškov za nakup stalnih sredstev in opreme projekta, odločitve so utemeljene z ustreznimi
predračuni in drugo dokumentacijo)
– zadovoljivo pripravljena konstrukcija investicije v stalna sredstva in opremo (mestoma pomanjkljiva specifikacija
in dinamika investicijskih stroškov za nakup stalnih sredstev in opreme projekta, izbrane so večinoma ustrezne
investicijske rešitve; pomanjkljiva utemeljitev s predračuni in drugo dokumentacijo)
– pomanjkljiva finančna konstrukcija investicije v stalna sredstva in opremo (nejasna specifikacija investicije
v stalna sredstva in opremo, neustrezne investicijske odločitve; napačni podatki)
– ni zadovoljivega prikaza finančne konstrukcije investicije v stalna sredstva in opremo (neustrezna specifikacija
investicije v stalna sredstva in opremo, neustrezne investicijske odločitve; napačni podatki)
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· Obračun stroškov proizvodnje
Najvišje možno število točk
– natančen in celovito pripravljen obračun stroškov proizvodnje po komponentah: materialni in nematerialni stroški
poslovanja (podrobni proizvodni normativi za surovine in material, energijo, storitve), obračun amortizacije ter obračun
stroškov dela
– zadovoljivo pripravljen obračun stroškov proizvodnje po komponentah: materialni in nematerialni stroški poslovanja
(brez natančnejših proizvodnih normativov za surovine in material, energijo, storitve) ter pavšalen obračun amortizacije
in stroškov dela
– pomanjkljiv prikaz obračuna stroškov proizvodnje po komponentah
– ni ustreznega prikaza obračuna stroškov proizvodnje po komponentah
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· Oblikovanje skupnega prihodka
Najvišje možno število točk
– natančen in celovito pripravljen izračun oblikovanja skupnega prihodka investicije (podrobni količinski in vrednostni
prikaz prodaje po proizvodih in tržnih kanalih s časovno dinamiko po letih)
– zadovoljivo pripravljen prikaz oblikovanja skupnega prihodka investicije (mestoma s pomanjkljivim prikazom količin
vrednosti prodaje po proizvodih in tržnih kanalih s časovno dinamiko po letih)
– pomanjkljivo pripravljen prikaz oblikovanja skupnega prihodka investicije, brez prikaza količin vrednosti prodaje po
proizvodih in tržnih kanalih s časovno dinamiko po letih
– ni ustrezno pripravljenega prikaza oblikovanja skupnega prihodka investicije, brez prikaza količin vrednosti prodaje
po proizvodih in tržnih kanalih s časovno dinamiko po letih
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ll. Družbeno – socialni vidik naložbe
Najvišje možno število točk
Stopnja registrirane brezposelnosti v občini, kjer se nahaja naložba- leto 2006*:
– nad 12,00%
– nad 9,00% do vključno 12,00%
– nad 6,00% do vključno 9,00%
– pod vključno 6,00%
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* Podatki o brezposelnih glede na Statistične informacije št. 155/2007 so objavljene v okviru javnega razpisa na spletnih straneh ARSKTRP in MKGP.
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III. Regionalni vidik naložbe
Lokacija naložbe se nahaja na območju ene od razvojnih regij republike slovenije glede na indeks razvojne ogroženosti za programsko
obdobje Državnega razvojnega programa 2007–2013, skladno s Sklepom o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko
obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 23/06):
Najvišje možno število točk
– Pomurska regija, Notranjsko–kraška regija, Podravska regija in Spodnjeposavska regija
– Zasavska regija, Koroška regija, Jugovzhodna Slovenija, Goriška regija in Savinjska regija, Gorenjska regija in
Obalno-kraška regija
– Osrednjeslovenska regija
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IV. Tehnološki vidik naložbe
· Stopnja tehnološke zahtevnosti in celovitost projekta
Najvišje možno število točk
– tehnološko izrazito zahtevna investicija, ki vključuje najsodobnejše razpoložljive proizvodne tehnologije,
postopkov in opreme
– omogoči prehitevanje tehnologije konkurentov
– investicija vpeljuje rezultate raziskav in vključuje razvoj novih proizvodov, ki omogočajo nastop na novih tržiščih
– investicija je usmerjena v racionalizacijo proizvodnih procesov z uporabo sodobnih tehnologij, postopkov in
opreme
– omogoči dohitevanje tehnologije konkurentov
– se vključuje v dosedanje dejavnosti podjetja in kot taka izboljšuje in povezuje tehnološki proces, celovitost pro
izvodnje, ter jo posodablja
– investicija izboljšuje ali optimizira le manjši del proizvodnje z uporabo standardnih tehnologij, postopkov ali
opreme
– omogoči zgolj sledenje tehnologije konkurentov
– investicija je tehnično zelo preprosta (nakup delovnih orodij in pripomočkov)
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· Vpliv na varnost in kvaliteto proizvodov
Najvišje možno število točk
– investicija je izrazito usmerjena v varnost in kvaliteto
– investicija je delno usmerjena v varnost in kvaliteto
– investicija ni usmerjena v varnost in kvaliteto

5
5
3
1

V. Naravovarstveni vidik naložbe
Najvišje možno število točk
– naložba izrazito naravnana na zmanjševanje vplivov proizvodnje na okolje (gospodarno ravnanje z energijo in
zmanjšanje odpadkov, preseganje okoljskih standardov, zmanjšanje obremenitev zraka, vode,ravnanje z odpadki,
ki je izkazano z naložbo v gradnjo čistilne naprave ali kurjenjem z obnovljivimi viri energije)
– osnovni namen investicije ni zmanjševanje obremenjevanja okolja, vendar naložba prispeva k izboljšanju
obremenjevanja okolja
– investicija nima učinkov na naravovarstveni ravni – ni izrazitih vplivov na okolje.
– projekt je iz ekološko škodljiv oziroma poslabšuje zatečeno stanje
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C) Merila za zahtevne naložbe kmetijah z dopolnilno dejavnostjo
V primeru, da za posamezno merilo ne bo vlagatelj priložil zahtevanih podatkov oziroma bodo podatki nepravilni, se bo v tem delu vloga ocenila z minimalnim številom 0 točk. Na podlagi ocenitve projekta z merili za izbor bo projekt dosegel določeno število točk. Odobrile
se bodo samo tiste vloge, ki bodo pri ocenjevanju iz ekonomskega vidika naložbe prejele nad 25 točk in bo skupni seštevek znašal nad
40 točk.
Merila za ocenjevanje vlog
Merila
l. Ekonomski vidik naložbe
ll. Družbeno – socialni vidik naložbe
III. Regionalni vidik naložbe
IV. Tehnološki vidik naložbe
V. Naravovarstveni vidik naložbe
Skupaj

Najvišje možno
št. točk
65
5
5
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10
100

l. Ekonomski vidik naložbe
Bruto prihodek na enoto PDM:
Najvišje možno število točk
– nad 11.272 EUR/PDM
– nad 10.020 EUR/PDM do vključno 11.272 EUR/PDM
– nad 8.767 in do vključno 10.020 EUR/PDM
– nad 7.514 in do vključno 8.767 EUR/PDM
– 6.262 do vključno 7.514 EUR/PDM

20
20
16
12
8
4
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· Kakovost analize ciljnih trgov
Najvišje možno število točk
Poglobljena in celovita vsebinska analiza in povzetek informacij o trgih
– odlično in celovito poznavanje potencialnih trgov in kupcev (jasno in vsebinsko utemeljeno definirani ciljni trgi,
tržna segmentacija)
– jasno utemeljena povezava med lastnostmi proizvoda in potrebami ciljnih trgov
– celoviti podatki o tržnih potencialih (količinsko, vrednostno, trendi, napovedi ...)
Analiza je pretežno kvalitativna z omejenim povzetkom razmer v ekonomskem okolju
– pomanjkljivo poznavanje potencialnih trgov in kupcev (predstavitev ciljnih trgov mestoma pomanjkljiva,
pomanjkljivi kvantitativni podatki o tržnih potencialih)
– slabše argumentirana povezava med lastnostmi proizvoda in potrebami ciljnih trgov
Posamezne in pomanjkljive informacije o ciljnih trgih
– skoraj brez relevantnih kvantitativnih podatkov o ciljnih trgih in tržnih potencialih
– zelo slaba vsebinska argumentacija upravičenosti nastopa na izbranem tržnem segmentu in povezav med
zahtevami trga in zadevno investicijo
Brez natančne opredelitve ciljnih trgov – le grobi zametki analize

5
5

3

1
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· Kakovost analize kupcev
Najvišje možno število točk
Poglobljena in celovita vsebinska analiza in povzetek informacij o kupcih
– odlično in celovito poznavanje ciljnih skupin kupcev in poznavanja potreb kupcev
– opredelitev nakupnih navad (razlog za 'prvi' nakup, frekvenca naročanja, količina in vrednost letnih naročil, razlog
za 'zvestobo' dobaviteljem, čas potreben za sprejem nakupne odločitve, plačila, posebne zahteve ...)
– opredelitev občutljivosti nakupov – ključni dejavniki nakupnih odločitev (cena, kakovost, blagovna znamka,
prodajnik/komercialist, tržno komuniciranje, embalaža, način naročanja, lokacija, odnosi do kupca, obravnava
reklamacij, sposobnost kreditiranja ...)
Analiza je pretežno kvalitativna z omejenim poznavanjem ciljnih skupin in navad kupcev
– pomanjkljivo poznavanje ciljnih skupin kupcev in poznavanja potreb kupcev (predstavitev mestoma pomanjkljiva)
– slabša opredelitev nakupnih navad
– pomanjkljiva opredelitev občutljivosti nakupov
Posamezne in zelo pomanjkljive informacije o kupcih
– ni jasne opredelitev navad in potreb kupcev na ciljnem trgu
– odsotnost celovitega pregleda
Brez ustreznih informacij o navadah kupcev v ciljni skupini – le grobi zametki analize
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· Kakovost analize konkurence
Najvišje možno število točk
Poglobljena in celovita vsebinska analiza in povzetek informacij o konkurentih s stališča preferenc kupcev
– odlično in celovito poznavanje konkurence (analiza prednosti, pomanjkljivosti, strateški načrti; tržne strategije,
prodajni načrti, dopolnjeno z natančnimi kvantitativnimi podatki o navedenih vsebinah),
– opredelitev strukture tržnih deležev (seznam največjih konkurentov in groba ocena njihovih tržnih deležev, ali se
konkurenca zaostruje, umirja, zmanjšuje),
– opredelitev vstopnih ovir oziroma bodoče konkurence (katere so najpomembnejše ovire za vstop novih
konkurentov (patenti, visoke začetne investicije, tehnološka zahtevnost, pomanjkanje dobaviteljev, pravna
regulativa, tržno zasičenje, blagovne znamke, drugo ...),
Analiza je pretežno kvalitativna z omejenim poznavanjem konkurence
– pomanjkljivo poznavanje konkurence, tržnih deležev, prednosti in možnosti (predstavitev mestoma pomanjkljiva),
Posamezne in zelo pomanjkljive informacije o konkurenci
– odsotnost sistematičnega in celovitega pregleda nad konkurenco
Ni znamenj zadostnega poznavanja konkurence – le grobi zametki analize
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· Ekonomska upravičenost investicije glede na tržne razmere
Najvišje možno število točk
– trg omogoča velik potencial rasti – povpraševanje narašča
– trg je stabilen
– trg je nasičen – ponudba narašča
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· Ocena virov financiranja naložbe
Najvišje možno število točk
– viri financiranja lastne udeležbe investicije so v celoti lastniški (lastna bilančna sredstva vlagatelja, bančni
depoziti, oblikovane rezerve)
– viri financiranja lastne udeležbe investicije solastniški in dolžniški (krediti) in dolžniški ne presegajo 50% lastne
udeležbe vlagatelja oziroma
– viri financiranja lastne udeležbe investicije so v celoti lastniški, vendar je vir lastne udeležbe zmerno tvegan
(planirana amortizacija, odprodaja deležev, dezinvestiranje, ipd.)
– viri financiranja lastne udeležbe investicije so lastniški in dolžniški (krediti), od tega dolžniški dosegajo nad 50 do
90% lastne udeležbe vlagatelja
– viri financiranja lastne udeležbe investicije so lastniški in dolžniški (krediti), od tega dolžniški presegajo 90%

5
5
3
1
0

2643

Stran

2644 /

Št.

76 / 25. 7. 2008

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Kakovost priprave finančnih projekcij poslovnega načrta
· Ocena tveganj v projektu
Najvišje možno število točk
– vsestranska in celovita analiza tveganj, ki so obravnavana na kvalitativni in kvantitativni ravni
– osnovna analiza tveganj, ki so obravnavana predvsem na kvalitativni ravni brez celovite analize občutljivosti
finančne projekcije
– tveganja projekta niso opredeljena
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· Stalna sredstva in oprema
Najvišje možno število točk
– natančna in celovito pripravljena konstrukcija investicije v stalna sredstva in opremo (natančna specifikacija in
dinamika investicijskih stroškov za nakup stalnih sredstev in opreme projekta, odločitve so utemeljene z ustreznimi
predračuni in drugo dokumentacijo)
– zadovoljivo pripravljena konstrukcija investicije v stalna sredstva in opremo (mestoma pomanjkljiva specifikacija
in dinamika investicijskih stroškov za nakup stalnih sredstev in opreme projekta, izbrane so večinoma ustrezne
investicijske rešitve; pomanjkljiva utemeljitev s predračuni in drugo dokumentacijo)
– pomanjkljiva finančna konstrukcija investicije v stalna sredstva in opremo(nejasna specifikacija investicije
v stalna sredstva in opremo, neustrezne investicijske odločitve; napačni podatki)
– ni zadovoljivega prikaza finančne konstrukcije investicije v stalna sredstva in opremo (neustrezna specifikacija
investicije v stalna sredstva in opremo, neustrezne investicijske odločitve; napačni podatki)

5
5
3
1
0

· Obračun stroškov proizvodnje
Najvišje možno število točk
– natančen in celovito pripravljen obračun stroškov proizvodnje po komponentah: materialni in nematerialni stroški
poslovanja (podrobni proizvodni normativi za surovine in material, energijo, storitve), obračun amortizacije ter
obračun stroškov dela
– zadovoljivo pripravljen obračun stroškov proizvodnje po komponentah: materialni in nematerialni stroški
poslovanja (brez natančnejših proizvodnih normativov za surovine in material, energijo, storitve) ter pavšalen
obračun amortizacije in stroškov dela
– pomanjkljiv prikaz obračuna stroškov proizvodnje po komponentah
– ni ustreznega prikaza obračuna stroškov proizvodnje po komponentah
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· Oblikovanje skupnega prihodka
Najvišje možno število točk
– natančen in celovito pripravljen izračun oblikovanja skupnega prihodka investicije (podrobni količinski in
vrednostni prikaz prodaje po proizvodih in tržnih kanalih s časovno dinamiko po letih)
– zadovoljivo pripravljen prikaz oblikovanja skupnega prihodka investicije (mestoma s pomanjkljivim prikazom
količin vrednosti prodaje po proizvodih in tržnih kanalih s časovno dinamiko po letih)
– pomanjkljivo pripravljen prikaz oblikovanja skupnega prihodka investicije, brez prikaza količin vrednosti prodaje
po proizvodih in tržnih kanalih s časovno dinamiko po letih
– ni ustrezno pripravljenega prikaza oblikovanja skupnega prihodka investicije, brez prikaza količin vrednosti
prodaje po proizvodih in tržnih kanalih s časovno dinamiko po letih
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ll. Družbeno – socialni vidik naložbe
Najvišje možno število točk
Stopnja registrirane brezposelnosti v občini, kjer se nahaja naložba - leto 2006*:
– nad 12,00%
– nad 9,00% do vključno 12,00%
– nad 6,00% do vključno 9,00%
– pod vključno 6,00%
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* Podatki o brezposelnih glede na Statistične informacije št. 155/2007 so objavljene v okviru javnega razpisa na spletnih straneh ARSKTRP in MKGP.
III. Regionalni vidik naložbe
Lokacija naložbe se nahaja na območju ene od razvojnih regij Republike Slovenije glede na indeks razvojne ogroženosti za programsko
obdobje Državnega razvojnega programa 2007–2013, skladno s Sklepom o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko
obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 23/06):
Najvišje možno število točk
– Pomurska regija, Notranjsko-kraška regija, Podravska regija in Spodnjeposavska regija
– Zasavska regija, Koroška regija, Jugovzhodna Slovenija, Goriška regija in Savinjska regija, Gorenjska regija in
Obalno-kraška regija
– Osrednjeslovenska regija
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1
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IV. Tehnološki vidik naložbe
·Stopnja tehnološke zahtevnosti in celovitost projekta
Najvišje možno število točk
– tehnološko izrazito zahtevna investicija, ki vključuje najsodobnejše razpoložljive proizvodne tehnologije,
postopkov in opreme
– omogoči prehitevanje tehnologije konkurentov
– investicija vpeljuje rezultate raziskav in vključuje razvoj novih proizvodov, ki omogočajo nastop na novih tržiščih
– investicija je usmerjena v racionalizacijo proizvodnih procesov z uporabo sodobnih tehnologij, postopkov in
opreme
– omogoči dohitevanje tehnologije konkurentov
– se vključuje v dosedanje dejavnosti podjetja in kot taka izboljšuje in povezuje tehnološki proces, celovitost pro
izvodnje, ter jo posodablja
– investicija izboljšuje ali optimizira le manjši del proizvodnje z uporabo standardnih tehnologij, postopkov ali
opreme
– omogoči zgolj sledenje tehnologije konkurentov
– investicija je tehnično zelo preprosta (nakup delovnih orodij in pripomočkov)
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· Vpliv na varnost in kvaliteto proizvodov
Najvišje možno število točk
– investicija je izrazito usmerjena v varnost in kvaliteto
– investicija je delno usmerjena v varnost in kvaliteto
– investicija ni usmerjena v varnost in kvaliteto
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V. Naravovarstveni vidik naložbe
Najvišje možno število točk
– naložba izrazito naravnana na zmanjševanje vplivov proizvodnje na okolje (gospodarno ravnanje z energijo in
zmanjšanje odpadkov, preseganje okoljskih standardov, zmanjšanje obremenitev zraka, vode,ravnanje z odpadki,
ki je izkazano z naložbo v gradnjo čistilne naprave ali kurjenjem z obnovljivimi viri energije)
– osnovni namen investicije ni zmanjševanje obremenjevanja okolja, vendar naložba prispeva k izboljšanju
obremenjevanja okolja
– investicija nima učinkov na naravovarstveni ravni – ni izrazitih vplivov na okolje.
– projekt je iz ekološko škodljiv oziroma poslabšuje zatečeno stanje
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D) Merila za enostavne naložbe na kmetijah z dopolnilno dejavnostjo
V primeru, da za posamezno merilo ne bo vlagatelj priložil zahtevanih podatkov oziroma bodo podatki nepravilni, se bo v tem delu vloga ocenila z minimalnim številom 0 točk. Na podlagi ocenitve projekta z merili za izbor bo projekt dosegel določeno število točk. Odobrile
se bodo samo tiste vloge, ki bodo pri ocenjevanju iz ekonomskega vidika naložbe prejele nad 25 točk in bo skupni seštevek znašal nad
40 točk.
Merila za ocenjevanje vlog
Merila
l. Ekonomski vidik naložbe
ll. Družbeno – socialni vidik naložbe
III. Regionalni vidik naložbe
IV. Tehnološki vidik naložbe
V. Naravovarstveni vidik naložbe
Skupaj

Najvišje možno
št. točk
65
10
5
10
10
100

l. Ekonomski vidik naložbe
· Povečanje obsega pridelave in prireje oziroma povečanje obsega storitev, izraženo v obsegu skupnega prihodka:
Najvišje možno število točk
– kmetijsko gospodarstvo z naložbo povečuje skupni prihodek iz naslova kmetijske pridelave in prireje oziroma
izvajanja storitev s kmetijsko mehanizacijo za 100% ali več, glede na stanje ob predložitvi vloge
– kmetijsko gospodarstvo z naložbo povečuje skupni prihodek iz naslova kmetijske pridelave in prireje oziroma
izvajanja storitev s kmetijsko mehanizacijo za najmanj 50% do manj kot 100% glede na stanje ob predložitvi vloge
– kmetijsko gospodarstvo z naložbo povečuje skupni prihodek iz naslova kmetijske pridelave in prireje oziroma
izvajanja storitev s kmetijsko mehanizacijo za najmanj 20% do manj kot 50% glede na stanje ob predložitvi vloge
– kmetijsko gospodarstvo z naložbo povečuje skupni prihodek iz naslova kmetijske pridelave in prireje oziroma
izvajanja storitev s kmetijsko mehanizacijo za več kot 10% in manj kot 20% glede na stanje ob predložitvi vloge
– kmetijsko gospodarstvo z naložbo povečuje skupni prihodek iz naslova kmetijske pridelave in prireje oziroma
izvajanja storitev s kmetijsko mehanizacijo za največ 10% glede na stanje ob predložitvi vloge
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· Bruto prihodek na enoto PDM:
Najvišje možno število točk
– nad 11.272 EUR/PDM
– nad 10.020 EUR/PDM do vključno 11.272 EUR/PDM
– nad 8.767 in do vključno 10.020 EUR/PDM
– nad 7.514 in do vključno 8.767 EUR/PDM
– 6.262 do vključno 7.514 EUR/PDM
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· Starost odgovorne osebe:
Najvišje možno število točk
– odgovorna oseba je rojena leta 1978 ali pozneje
– odgovorna oseba je rojena 1967 do 1977
– odgovorna oseba je rojena 1956 do 1966
– odgovorna oseba je rojena pred 1956
· Izobrazba odgovorne osebe:
Najvišje možno število točk
– končana visoka šola ali več
– končana višja šola
– končana srednja šola
– končana poklicna šola
– končana osnovna šola
– nima osnovnošolske izobrazbe oziroma nima potrdila
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· Lastna sredstva (brez kreditov):
Najvišje možno število točk
– v celoti lastna sredstva
– lastna sredstva od 75% do 99,9% vrednosti naložbe
– lastna sredstva od 50% do 74,9% vrednosti naložbe
– lastna sredstva od 25% do 49,9% vrednosti naložbe
– lastna sredstva pod 25% vrednosti naložbe
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· Kakovost analize ciljnih trgov
Najvišje možno število točk
Poglobljena in celovita vsebinska analiza in povzetek informacij o trgih
– odlično in celovito poznavanje potencialnih trgov in kupcev (jasno in vsebinsko utemeljeno definirani ciljni trgi,
tržna segmentacija)
– jasno utemeljena povezava med lastnostmi proizvoda in potrebami ciljnih trgov
– celoviti podatki o tržnih potencialih (količinsko, vrednostno, trendi, napovedi...)
Analiza je pretežno kvalitativna z omejenim povzetkom razmer v ekonomskem okolju
– pomanjkljivo poznavanje potencialnih trgov in kupcev (predstavitev ciljnih trgov mestoma pomanjkljiva,
pomanjkljivi kvantitativni podatki o tržnih potencialih)
– slabše argumentirana povezava med lastnostmi proizvoda in potrebami ciljnih trgov
Posamezne in pomanjkljive informacije o ciljnih trgih
– skoraj brez relevantnih kvantitativnih podatkov o ciljnih trgih in tržnih potencialih
– zelo slaba vsebinska argumentacija upravičenosti nastopa na izbranem tržnem segmentu in povezav med
zahtevami trga in zadevno investicijo
Brez natančne opredelitve ciljnih trgov – le grobi zametki analize
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· Kakovost analize kupcev
Najvišje možno število točk
Poglobljena in celovita vsebinska analiza in povzetek informacij o kupcih
– odlično in celovito poznavanje ciljnih skupin kupcev in poznavanja potreb kupcev
– opredelitev nakupnih navad (razlog za 'prvi' nakup, frekvenca naročanja, količina in vrednost letnih naročil,
razlog za 'zvestobo' dobaviteljem, čas potreben za sprejem nakupne odločitve, plačila, posebne zahteve ...)
– opredelitev občutljivosti nakupov – ključni dejavniki nakupnih odločitev (cena, kakovost, blagovna znamka,
prodajnik/komercialist, tržno komuniciranje, embalaža, način naročanja, lokacija, odnosi do kupca, obravnava
reklamacij, sposobnost kreditiranja ...)
Analiza je pretežno kvalitativna z omejenim poznavanjem ciljnih skupin in navad kupcev
– pomanjkljivo poznavanje ciljnih skupin kupcev in poznavanja potreb kupcev (predstavitev mestoma pomanjkljiva)
– slabša opredelitev nakupnih navad
– pomanjkljiva opredelitev občutljivosti nakupov
Posamezne in zelo pomanjkljive informacije o kupcih
– ni jasne opredelitev navad in potreb kupcev na ciljnem trgu
– odsotnost celovitega pregleda
Brez ustreznih informacij o navadah kupcev v ciljni skupini – le grobi zametki analize
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· Kakovost analize konkurence
Najvišje možno število točk
Poglobljena in celovita vsebinska analiza in povzetek informacij o konkurentih s stališča preferenc kupcev
– odlično in celovito poznavanje konkurence (analiza prednosti, pomanjkljivosti, strateški načrti; tržne strategije,
prodajni načrti, dopolnjeno z natančnimi kvantitativnimi – podatki o navedenih vsebinah),
– opredelitev strukture tržnih deležev (seznam največjih konkurentov in groba ocena njihovih tržnih deležev, ali se
konkurenca zaostruje, umirja, zmanjšuje),
– opredelitev vstopnih ovir oziroma bodoče konkurence (katere so najpomembnejše ovire za vstop novih
konkurentov (patenti, visoke začetne investicije, tehnološka zahtevnost, pomanjkanje dobaviteljev, pravna
regulativa, tržno zasičenje, blagovne znamke, drugo ...),
Analiza je pretežno kvalitativna z omejenim poznavanjem konkurence
– pomanjkljivo poznavanje konkurence, tržnih deležev, prednosti in možnosti (predstavitev mestoma pomanjkljiva),
Posamezne in zelo pomanjkljive informacije o konkurenci
– odsotnost sistematičnega in celovitega pregleda nad konkurenco
Ni znamenj zadostnega poznavanja konkurence – le grobi zametki analize
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· Že prejeta javna sredstva za ukrepe EPD 2004-2006 ali PRP 2007-2013:
Najvišje možno število točk
– ni prejel javnih sredstev
– prejel do 50.000 EUR
– prejel nad 50.000 EUR do 100.000 EUR
– prejel 100.000 EUR ali več
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ll. Družbeno – socialni vidik naložbe
· Stopnja registrirane brezposelnosti v občini
Najvišje možno število točk
Stopnja registrirane brezposelnosti v občini, kjer se nahaja naložba- leto 2006*:
– nad 12,00%
– nad 9,00% do vključno 12,00%
– nad 6,00% do vključno 9,00%
– pod vključno 6,00%
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* Podatki o brezposelnih glede na Statistične informacije št. 155/2007 so objavljene v okviru javnega razpisa na spletnih straneh
ARSKTRP in MKGP.
· Mladi prevzemnik:
Najvišje možno število točk
Mlad prevzemnik kmetije:
– Član gospodinjstva je pridobil na javnih razpisih MKGP sredstva za mladega prevzemnika kmetije
– Član gospodinjstva ni pridobil na javnih razpisih MKGP sredstva za mladega prevzemnika kmetije
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III. Regionalni vidik naložbe
· Indeks razvojne ogroženosti
Najvišje možno število točk
5
5
– Pomurska regija, Notranjsko-kraška regija, Podravska regija in Spodnjeposavska regija
– Zasavska regija, Koroška regija, Jugovzhodna Slovenija, Goriška regija in Savinjska regija, Gorenjska regija in
3
Obalno-kraška regija
– Osrednjeslovenska regija
1
Lokacija naložbe se nahaja na območju ene od razvojnih regij Republike Slovenije glede na indeks razvojne ogroženosti za programsko
obdobje Državnega razvojnega programa 2007–2013, skladno s Sklepom o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko
obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 23/06):
IV. Tehnološki vidik naložbe
· Stopnja tehnološke zahtevnosti in celovitost projekta
Najvišje možno število točk
– investicija vključuje razvoj novih proizvodov, ki omogočajo nastop na novih tržiščih
– investicija je usmerjena v racionalizacijo celotnih proizvodnih procesov z uporabo sodobnih tehnologij, postopkov
in opreme
– investicija izboljšuje ali optimizira le manjši del proizvodnje z uporabo standardnih tehnologij, postopkov ali opreme
– investicija je tehnično zelo preprosta (nakup delovnih orodij in pripomočkov)
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· Vpliv na varnost in kvaliteto proizvodov
Najvišje možno število točk
– investicija je izrazito usmerjena v varnost in kvaliteto
– investicija je delno usmerjena v varnost in kvaliteto
– investicija ni usmerjena v varnost in kvaliteto
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V. Naravovarstveni vidik naložbe
· Vpliv naložbe na okolje
Najvišje možno število točk
– naložba izrazito naravnana na zmanjševanje vplivov proizvodnje na okolje (gospodarno ravnanje z energijo in
zmanjšanje odpadkov, preseganje okoljskih standardov, zmanjšanje obremenitev zraka, vode,ravnanje z odpadki,
ki je izkazano z naložbo v gradnjo čistilne naprave ali kurjenjem z obnovljivimi viri energije)
– osnovni namen investicije ni zmanjševanje obremenjevanja okolja, vendar naložba prispeva k izboljšanju
obremenjevanja okolja
– investicija nima učinkov na naravovarstveni ravni – ni izrazitih vplivov na okolje.
– projekt je iz ekološko škodljiv oziroma poslabšuje zatečeno stanje
VIII. Razpisna dokumentacija in informacije:
Razpisna dokumentacija za ukrep »Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim
proizvodom« - prvi javni razpis v letu 2008
vsebuje:
– povabilo k oddaji vloge,
– navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
– postopek za izbor končnih prejemnikov,
– merila za ocenjevanje vlog,
– seznam upravičenih stroškov,
– vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec za ukrep »Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim pro
izvodom«,
– seznam prilog,
– register upravičenih dejavnosti.
Vloga mora biti izdelana in oddana
v skladu s to razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je dostopna
na spletni strani: http://www.mkgp.gov.si/ in
http://www.arsktrp.gov.si/.
Informacije v zvezi z javnim razpisom je
možno dobiti na ARSKTRP, tel. 01/580-77-92
od ponedeljka do četrtka od 8. do 15.30 in
v petek od 8. do 14.30. Vprašanja se lahko
posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.
IX. Rok in način prijave
Vloge za javni razpis je potrebno poslati
priporočeno po pošti ali oddati na vložišču
ARSKTRP.
Če vlagatelj pošlje vlogo po pošti, jo mora
poslati s priporočeno poštno pošiljko na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Agencija RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana,
od naslednjega dneva po objavi javnega
razpisa pa do zaprtja javnega razpisa za
posamezen ukrep, ki se objavi na spletnih
straneh MKGP.
Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je
del razpisne dokumentacije, dostopne na
spletnih straneh ARSKTRP in MKGP. Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi
v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge
mora biti razviden datum in čas (ura, minuta)
oddaje vloge, označen s strani pošte oziroma vložišča ARSKTRP, naslov vlagatelja ter
oznaka javnega razpisa. Vloge z nepravilno
označenimi ovojnicami se ne obravnavajo in
se vrnejo vlagateljem.
Vloge morajo biti oddane v zaprtih pošiljkah in označene:
a) v primeru vlog, kjer je priznana vrednost naložb ne presega 80.000 EUR na
projekt z oznako: »Ne odpiraj – vloga na
prvi javni razpis 2008 Dodajanje vrednosti
– enostavna naložba« ali
b) v primeru vlog, kjer priznana vrednost
naložb presega 80.000 EUR na projekt
z oznako: »Ne odpiraj – vloga na prvi javni
razpis 2008 Dodajanje vrednosti – zahtevna
naložba«.

tve

X. Obravnava vlog in postopek odobri-

Sredstva se dodelijo v skladu z odprtim
javnim razpisom. Postopke za dodelitev in
izplačila sredstev izvede ARSKTRP.
ARSKTRP odpira in obravnava vloge
ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog oziroma
po vrstnem redu prejema popolnih vlog,
ki izpolnjujejo predpisana merila, do porabe razpisanih sredstev za ta ukrep. Če je
skupna višina zaprošenih sredstev višja od
razpisanih sredstev, ARSKTRP v primeru,
da imata na zadnjem mestu seznama prejetih vlog dve ali več vlog na ovojnici enak
datum in čas (ura, minuta) oddaje, izvede
žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih
vlog. Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj.
O dnevu žrebanja so vlagatelji obveščeni
pisno. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki vodi žrebanje, imenuje
predstojnik ARSKTRP med javnimi uslužbenci, zaposlenimi na ARSKTRP.
Žrebanje se opravi v uradnih prostorih
ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpiše na prepognjene listke, ki se z žigom
ARSKTRP overijo v prisotnosti komisije, ki
nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi številkami vlog se v prisotnosti komisije zaprejo v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla
se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev
in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje vleče listke iz škatle in javno pove evidenčno
številko izžrebane vloge ter izžrebani listek
takoj odda komisiji.
O žrebanju se sestavi zapisnik. Podpišejo ga člani komisije, ki nadzirajo žrebanje,
oseba, ki je vodila žrebanje in vlagatelji, če
so prisotni.
Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge
obravnava ARSKTRP in jih tudi oceni. Po
odprtju vloge se preveri njena popolnost.
Vloga je popolna in se šteje za razumljivo,
kadar so priloženi vsi zahtevani dokumenti
in je zahteva stranke jasna. Če so podatki iz
vloge in prilog nasprotujoči, se vloga zavrne
zaradi neizpolnjevanja pogojev.
Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva,
mora ARSKTRP v roku treh mesecev od
vložitve vloge od vlagatelja pisno zahtevati,
da pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev vloge je 30 dni od dneva vročitve poziva
k dopolnitvi. Dopolnjena vloga se uvrsti na
konec seznama prejetih vlog. Za datum in
čas njenega prejema se štejeta datum in
čas (ura, minuta) oddaje na pošti ali oddaje
na vložišču ARSKTRP. Po prejemu dopolnjene vloge na ARSKTRP se dopolnjena
vloga ponovno pregleda. Nepopolne vloge,
ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Če se med
postopkom preverjanja pregleda popolnost
ugotovi, da vloga vsebinsko ni ustrezna, se
zavrne.
Popolna vloga se po vrstnem redu uvrsti
na konec liste popolnih vlog in dobi zapo-
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redno številko. Poziv na dopolnitev vloge
zaradi manjkajočega pečata, številk uradnih
dokumentov ali evidenc, ne vpliva na uvrstitev na listo prejetih ali popolnih vlog.
Izpolnjevanje pogojev vloge se izvede po
vrstnem redu uvrstitve na listo popolnih vlog.
Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega
razpisa, se zavrnejo. Vloge, ki so popolne,
vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, se ocenijo na podlagi meril. Odobri se le
tista vloga, ki preseže postavljeni prag minimalnega števila točk, do porabe sredstev
javnega razpisa.
Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva sredstva
ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri do višine razpoložljivih
sredstev, če se vlagatelj s tem strinja, sicer
se vloga zavrne.
Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo o pravici do sredstev. Odločbo izda
predstojnik ARSKTRP.
Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna
pritožba v roku 15 dni od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži pisno priporočeno po
pošti ali odda na vložišču ARSKTRP.
Za izplačilo sredstev upravičenci vlagajo
zahtevke na ARSKTRP, ki sredstva izplača na transakcijski račun upravičenca, po
opravljeni administrativni kontroli in nadzoru iz 114. člena Uredbe PRP. Nakazilo na
transakcijski račun upravičenca šteje, da je
bilo zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno.
Če zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo. Zoper to
odločbo pritožba ni dovoljena, mogoč pa je
upravni spor.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 331-20/2007/4
Ob-6728/08
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: MKGP), na podlagi:
– Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4.osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije
za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št.
73/08) (v nadaljnjem besedilu: Uredba),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne
20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277
z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 146/2008
z dne 14. februarja 2008 o spremembah
Uredbe (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru
skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL
L št. 46 z dne 21. 2. 2008, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1698/2005/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pra-
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vilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št.
1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 368 z dne 23. 12.
2006, str. 15), zadnjič spremenjene z Uredbo
Komisije (ES) št. 1236/2007 z dne 22. oktobra 2007 o spremembi Uredbe (ES) št.
1974/2006 za uporabo Uredbe Sveta (ES) št.
378/2007 o prostovoljni modulaciji (UL L št.
280 z dne 24. 10. 2007, str. 3), (v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1974/2006/ES) in
– Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije 2007–2013 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2007- 2013), ki ga je potrdila Komisija EU z odločbo št. CCI 2007 SI 06 RPO
001 dne 12. 9. 2007 in 1. dopolnitve PRP
2007–2013, ki ga je potrdila Komisija EU
dne 23. 4. 2008, objavlja
II. javni razpis
za ukrep 125 – Izboljšanje in razvoj
infrastrukture, povezane z razvojem in
prilagoditvijo kmetijstva, podukrep št.
1: komasacije in infrastruktura
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v okviru podukrepa št. 1
»komasacije in infrastruktura«, ki je po 36.
členu Uredbe del ukrepa »Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in
prilagoditvijo kmetijstva«. Nepovratna sredstva bodo prispevala k splošnemu izboljšanju konkurenčnosti kmetijskega sektorja
oziroma k izboljšanju posestne strukture
kmetijskih zemljišč in k izboljšanju ureditve
funkcionalne infrastrukture.
Višina nepovratnih sredstev za ta namen znaša do 2.000.000 EUR. Sredstva
bremenijo proračunski postavki Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
– 9200 PRP 2007-2013-EU, v višini
1.500.000 EUR,
– 9201 PRP 2007-2013-slovenska
udeležba, v višini 500.000 EUR.
II. Vlagatelji: vlagatelji zahtevkov za dodelitev nepovratnih sredstev iz I. poglavja
tega javnega razpisa so občine, v katerih se
izvaja večinski del komasacije, končni koristniki učinka dodeljenih nepovratnih sredstev pa so lastniki komasiranih zemljišč.
III. Predmet podpore
Predmet podpore v okviru tega javnega
razpisa:
1. komasacije, ki se izvajajo na podlagi
predpisa, ki ureja kmetijska zemljišča (v nadaljevanju: komasacije) ali
2. izgradnja in ureditev nove infrastrukture, ki je potrebna v povezavi s komasacijami
in je predvidena v idejni zasnovi ureditve
komasacijskega območja ter je neposredno
povezana s kmetijstvom (v nadaljevanju:
nova infrastruktura). V smislu tega javnega
razpisa se kot nova infrastruktura smatra
vsa novo nastala potna infrastruktura:
– ki je namenjena za dostop do kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč na komasacijskem območju oziroma neposredno ob
njem, in
– ki je kot taka opredeljena tudi v potrjeni idejni zasnovi ureditve komasacijskega
območja, in
– za katero se predvideva, da bo po
končanem komasacijskem postopku postala last občine, vendar ne bo imela značaja
občinskih kategoriziranih javnih poti (ne gre
za občinske lokalne ceste oziroma občinske
javne poti).

IV. Pogoji za dodelitev sredstev
Splošni pogoji:
1. vlagatelj mora predložiti popolno vlogo
na prijavnem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami in
dokazili, ki so v njej navedene;
2. vlagatelj, ki pridobi nepovratna sredstva iz tega javnega razpisa mora voditi
predpisano dokumentacijo, ki je določena
s tem javnim razpisom in odločbo o pravici
do sredstev in jo mora hraniti še najmanj 5
let po zadnjem izplačilu sredstev;
3. do sofinanciranja so upravičeni stroški, ki so nastali od datuma odločbe o pravici
do sredstev do oddaje zadnjega (končnega)
zahtevka za izplačilo. Do sofinanciranja so
upravičeni tudi ostali splošni stroški, ki so
neposredno povezavi s pripravo in izvedbo
projekta, čeprav so ti stroški nastali že pred
datumom odločbe o pravici do sredstev,
vendar niso nastali pred 1. 1. 2002;
4. vlagatelj je dolžan izbrati izvajalca
operativnih del za izvedbo komasacije oziroma za izgradnjo in ureditev nove infrastrukture in ostalih stroškov po predpisih, ki
določajo pravila javnega naročanja;
5. projekt oziroma naložba mora biti zaključena pred zadnjim izplačilom sredstev.
Kot zaključek komasacijskih del je mišljena
faza komasacijskega postopka, ko izvajalec
del preda celoten elaborat komasacije pristojni upravni enoti (potrdilo upravne enote,
da so dela izvajalca zaključena) in pristojni
območni geodetski upravi. Pri izgradnji nove
infrastrukture se kot zaključek naložbe šteje
pravnomočno uporabno dovoljenje oziroma
pri enostavnih objektih izjava gradbenega
nadzora, da so vsa dela zaključena;
6. vlagatelj, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev že prejel
javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva EU, do sredstev ni upravičen;
7. za projekte, pri katerih vrednost presega 1.500.000 EUR upravičenih stroškov,
mora razliko do celotne vrednosti projekta,
vlagatelj zagotoviti sam;
8. vlagatelj mora vse naložbe, za katere
je prejel podporo po tem razpisu, označiti
v skladu s Priročnikom za obveščanje javnosti in označevanje projektov za Program
razvoja podeželja RS za obdobje 2007–
2013, ki bo dosegljiv na spletni strani: www.
mkgp.gov.si.
9. vlagatelj mora o doseganju ciljev poročati Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: ARSKTRP) vsaj še pet let po zaključku
naložbe.
Vloga mora izpolnjevati vse naslednje
posebne pogoje, in sicer za:
a) komasacije:
1. ustrezna dovoljenja za operativno izvedbo komasacije;
2. finančno ovrednotenje komasacije;
3. časovna opredelitev operativne izvedbe komasacije, ki mora biti zaključena
najkasneje v obdobju treh let po odobritvi
vloge;
4. pozitivna ocena pričakovanih ekonomskih učinkov komasacije;
5. prevzem pravic, obveznosti in odgovornosti s strani vlagatelja, ki izhajajo iz investitorstva komasacije;
6. zagotovitev finančnih sredstev s strani
vlagatelja za posledično nastalo novo infrastrukturo, predvideno v idejni zasnovi komasacije;
7. vloga mora na podlagi meril doseči
minimalno število točk;
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8. do podpor so upravičena tista komasacijska območja, pri katerih je povprečno število parcel na ha višje od dveh parcel na ha.
b) novo infrastrukturo:
1. ustrezna projektna, investicijska in
tehnična dokumentacija in vsa dovoljenja
za izgradnjo nove infrastrukture;
2. dovoljenje o operativni izvedbi komasacije, ki je postalo pravnomočno s 1. 1.
2000 ali kasneje;
3. finančno ovrednotenje projekta;
4. časovna opredelitev operativne izvedbe projekta, ki mora biti zaključena najkasneje v obdobju treh let po odobritvi vloge;
5. pozitivna ocena pričakovanih ekonomskih učinkov projekta;
6. prevzem pravic, obveznosti in odgovornosti s strani vlagatelja, ki izhajajo iz investitorstva;
7. komasacijski postopek mora biti najmanj v fazi potrditve idejne zasnove ureditve
komasacijskega območja;
8. vloga mora zajemati celotno, do sofinanciranja upravičeno novo infrastrukturo,
opredeljeno v potrjeni idejni zasnovi ureditve
komasacijskega območja. Vlagatelj mora
izkazati funkcionalnost do sofinanciranja
upravičene nove infrastrukture;
9. vloga mora na podlagi meril doseči
minimalno število točk;
10. upravičenec ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodeljenih
sredstev. Upravičenec se tudi obvezuje,
da bo vsaj še 5 let od zadnjega izplačila
sredstev, uporabljal naložbo, za katero so
mu bila dodeljena sredstva vsaj v obsegu,
opredeljenem z vlogo oziroma s poslovnim
načrtom.
Kot bistvene spremembe naložbene dejavnosti se štejejo spremembe, ki:
a) vplivajo na njeno naravo ali pogoje izvajanja ali pa dajejo neupravičeno prednost
kakemu podjetju ali javni organizaciji;
b) izvirajo iz spremembe narave lastništva dela infrastrukture ali pa iz prenehanja, zmanjšanja obsega ali premestitve pro
izvodne dejavnosti v delu, ki se nanaša na
prejeto podporo.
V. Omejitve
Podpore po tem javnem razpisu se ne
dodelijo za:
– komasacije, pri katerih je v komasacijsko območje vključenih več kot 30% nekmetijskih zemljišč (glede na podatke občinskih
prostorskih aktov);
– infrastrukturo, ki je opredeljena v idejni
zasnovi ureditve komasacijskega območja,
vendar pa ni neposredno povezana z razvojem kmetijstva (npr. kolesarske poti in drugi
rekreativni objekti, tematske poti, parkovne
ureditve, občinske lokalne ceste, občinske
kategorizirane javne poti, regionalne ceste,
državne ceste, regulacijske jarke, regulacije
potokov, rek …).
VI. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev
Delež javnega financiranja znaša do
100% upravičenih stroškov; od tega 75%
zagotovi EU, 25% pa Republika Slovenija.
DDV ni upravičen strošek.
Sredstva se izplačajo na podlagi največ
štirih zahtevkov za izplačilo in sicer:
– do dva zahtevka v letu 2009 in
– do dva zahtevka v letu 2010.
Zahtevku mora upravičenec priložiti originalne račune z originalnimi dokazili o njihovem plačilu in začasno oziroma končno
gradbeno situacijo v primeru gradbenih del,
potrjeno s strani pooblaščenega nadzor-
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nega organa in upravičenca z originalnimi dokazili o njihovem plačilu, ter poročilo o opravljenem delu, podpisano s strani
upravičenca.
Vlagatelj, pri katerem se ugotovi, da je
sredstva pridobil nezakonito ali jih porabil
nenamensko oziroma del ni izvršil v skladu z določili odločbe o pravici do sredstev
in s tem javnim razpisom, mora vrniti vsa
pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči je
20.000 EUR, najvišji znesek dodeljene pomoči pa je 1.500.000 EUR.
Sredstva bodo vlagatelji koristili na podlagi odločb o pravici do sredstev, s katero
bo določena tudi dinamika koriščenja nepovratnih sredstev.
VII. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški za aktivnosti v okviru
tega javnega razpisa so:
– geodetska dela;
– stroški izvedbe ene ali več od naštetih
gradbenih in obrtniških del: preddela, zemeljska dela, zgornji ustroj, odvodnjavanje,
stroški razgradnje starih poti oziroma poti, ki
po idejni zasnovi ureditve komasacijskega
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območja, niso več predvidene ter betonska
dela; pri posameznih gradbenih in obrtniških
delih so povsod upoštevani stroški dobave
gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihove montaže ali stroški izvedbe del na licu
mesta (stroški materiala, prevoza in opravljenih del);
– splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe do
višine 20% upravičenih stroškov iz 1. in
2. alinee tega poglavja. Splošni stroški so
honorarji arhitektom, inženirjem in svetovalcem, študije izvedljivosti in ekonomske
upravičenosti, priprava idejne zasnove ureditve komasacijskega in ostale dokumentacije, ki je potreba za uvedbo komasacije,
priprava ostalih idejnih projektov, stroški
nastali v zvezi z ustanavljanjem komasacijskega odbora, stroški nastali v zvezi
s pripravo projektantskega predračuna izvedbe komasacije oziroma za posledično
nastalo novo infrastrukturo, stroški za pripravo investicijsko tehnične dokumentacije,
dokumentacije za pridobitev gradbenega
dovoljenja oziroma za izvedbo na podlagi
lokacijske informacije, nakup patentov in
licenc.

Merilo

VIII. Merila za ocenjevanje vlog
Vsaka popolna, vsebinsko ustrezna ter
pravočasna vloga bo ocenjena na podlagi
meril za izbor. Izberejo se projekti, ki so
na podlagi ocene dosegli minimalno število
točk do porabe sredstev.
(a) Vloge, ki se nanašajo na dodelitev
nepovratnih sredstev za komasacije, se
bodo ocenile na podlagi naslednjih meril:
1. neugodna posestna struktura;
2. sovpadanje dveh ali več agrarnih operacij;
3. urejanja območij, kjer so pravnomočno zaključeni postopki denacionalizacije;
4. odstotek soglasja strinjanja lastnikov
zemljišč z uvedbo komasacije;
5. vključenost komasacijskega območja
v OMD (območja z omejenimi dejavniki);
6. ureditev oziroma pridobitev novih linijskih rekreacijskih površin (kolesarske, konjeniške, sprehajalne), ohranjanje območij
naravnih biotopov;
7. sofinanciranje projekta s strani lokalne
skupnosti oziroma vlagatelja;
8. indeks razvojne ogroženosti razvojne
regije.
Minimalno število točk za odobritev projekta je 20.

Točke (max. št. točk: 65)

1. Neugodna posestna struktura (povprečno število Točke 0–20
parcel/ha)
20 – > 8,0 parcel/ha
18 – > 6,0 ≤ 8,0 parcel/ha
16 – > 4,0 ≤ 6,0 parcel/ha
14 – > 3,0 ≤ 4,0 parcel/ha
12 – > 2,5 ≤ 3,0 parcel/ha
0 – < 2,5 parcel/ha
2. Sovpadanje dveh ali več agrarnih operacij

Točke 0–5
Na komasacijskem območju se predvideva:
5 – izgradnja namakalnih sistemov
3 – druge agrarne operacije
0 – na območju se ne izvajajo druge agrarne operacije

3. Urejanja območij, kjer so pravnomočno
zaključeni postopki denacionalizacije

Točke 0–5
5 – na komasacijskem območju so pravnomočno zaključeni vsi
denacionalizacijski postopki
4 – na komasacijskem območju je pravnomočno zaključenih več kot 0,1
denacionalizacijskih primerov na 1 ha
3 – na komasacijskem območju je pravnomočno zaključenih manj oziroma 0,1
denacionalizacijskih primerov na 1 ha
0 – postopki denacionalizacije niso zaključeni oziroma denacionalizacija ni bila
uvedena

4. Odstotek soglasja strinjanja lastnikov zemljišč
z uvedbo komasacije (v površini)

Točke 0–10
10 – ≥ 90% soglasje
8 – soglasje ≥ 85% in < 90%
5 – soglasje ≥ 82% in < 85%
0 – soglasje < 82%

5. Vključenost komasacijskega območja v OMD
(območja z omejenimi dejavniki)

Točke 0–5
5 – komasacijsko območje je vsaj delno vključeno v OMD
0 – komasacijsko območje ni vključeno v OMD

6. Ureditev oziroma pridobitev novih linijskih
Točke 0–5
rekreacijskih površin (kolesarske, konjeniške,
5 – DA
sprehajalne), ohranjanje območij naravnih biotopov 0 – NE
7. Sofinanciranje projekta s strani lokalne skupnosti Točke 0–10
oziroma vlagatelja agrarnih operacij
10 – vlagatelj sofinancira projekt v višini ≥ 10% vrednosti projekta
8 – vlagatelj sofinancira projekt v višini ≥ 5% in < 10% vrednosti projekta
5 – vlagatelj sofinancira projekt v višini ≥ 2% in < 5% vrednosti projekta
0 – vlagatelj ne sofinancira projekta oziroma sofinancira < 2% vrednosti projekta
Opomba: Pri tem ni vštet DDV, saj le-ta ni opravičljiv strošek.
8. Indeks razvojne ogroženosti razvojne regije

Točke 0–5
5 – komasacija se nahaja v Pomurski, Notranjsko-kraški regiji, Podravski ali
Spodnjeposavski regiji
3 – komasacija se nahaja v Jugovzhodni Sloveniji, Zasavski, Koroški, Goriški,
Savinjski, Gorenjski ali Obalno-kraški regiji
1 – komasacija se nahaja v Osrednjeslovenski regiji.
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(b) Vloge, ki se nanašajo na dodelitev
nepovratnih sredstev za novo infrastrukturo, se bodo ocenile na podlagi naslednjih
meril:
1. komasacijski postopek je že pravnomočno zaključen;
2. sovpadanje dveh ali več agrarnih operacij;
3. sofinanciranje projekta s strani lokalne
skupnosti oziroma vlagatelja;
4. sofinanciranje komasacijskih del na
komasacijskem območju iz PRP 2007–
2013;
5. vključenost komasacijskega območja
v OMD (območja z omejenimi dejavniki);
6. delež na novo urejene potne infrastrukture;
7. indeks razvojne ogroženosti razvojne
regije.
Minimalno število točk za odobritev projekta je 13 točk.
Merilo
1. Komasacijski postopek je že pravnomočno
zaključen

2. Sovpadanje dveh ali več agrarnih operacij

3. Sofinanciranje projekta s strani lokalne skupnosti
oziroma vlagatelja agrarnih operacij

4. Sofinanciranje komasacijskih del na
komasacijskem območju iz PRP 2007–2013
5. Vključenost komasacijskega območja v OMD
(območja z omejenimi dejavniki)
6. Delež na novo urejene potne infrastrukture
(gre za razmerje med dolžino na novo urejene
potne infrastrukture in dolžino obstoječe potne
infrastrukture, ki se po izvedeni komasaciji ne
spreminja)
7. Indeks razvojne ogroženosti razvojne regije

Točke (maks. št. točk: 40)
Točke 0–6
6 – komasacijski postopek že pravnomočno zaključen
4 – odločba o novi razdelitvi zemljišč komasacijskega sklada je s strani
upravne enote že izdana
0 – odločba o novi razdelitvi zemljišč komasacijskega sklada s strani upravne
enote še ni izdana
Točke 0–3
Na komasacijskem območju se predvideva:
3 – izgradnja namakalnih sistemov
2 – druge agrarne operacije
0 – na območju se ne izvajajo druge agrarne operacije
Točke 0–10
10 – vlagatelj sofinancira projekt v višini ≥ 10% vrednosti projekta
8 – vlagatelj sofinancira projekt v višini ≥ 8% in < 10% vrednosti projekta
6 – vlagatelj sofinancira projekt v višini ≥ 5% in < 8% vrednosti projekta
3 – vlagatelj sofinancira projekt v višini ≥ 2% in < 5% vrednosti projekta
0 – vlagatelj ne sofinancira projekta oziroma sofinancira < 2% vrednosti
projekta
Opomba: Pri tem ni vštet DDV, saj le-ta ni opravičljiv strošek.
Točke 0–5
5 – DA
0 – NE
Točke 0–3
3 – komasacijsko območje je vsaj delno vključeno v
OMD
0 – komasacijsko območje ni vključeno v OMD
Točke 0–8
8 – delež oziroma razmerje je ≥ od 1/2
6 – delež oziroma razmerje je ≥ 1/3 in < 1/2
4 – delež oziroma razmerje je ≥ 1/4 in < 1/3
0 – delež oziroma razmerje je < 1/4
Točke 0–5
5 – komasacija se nahaja v Pomurski, Notranjsko-kraški regiji, Podravski ali
Spodnjeposavski regiji
3 – komasacija se nahaja v Jugovzhodni Sloveniji, Zasavski, Koroški, Goriški,
Savinjski, Gorenjski ali Obalno-kraški regiji
1 – komasacija se nahaja v Osrednjeslovenski regiji

IX. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za II. javni razpis za ukrep 125 – Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva, podukrep št. 1: komasacije
in infrastruktura, vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge;
– Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge;
– Postopek za izbor upravičencev;
– Merila in ocene vlog;
– upravičeni stroški;
– vsebina vloge:
– Prijavni obrazec-komasacije/infrastruktura;
– Priloge.
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Vloga mora biti izpolnjena in oddana
z vsemi prilogami v skladu z razpisno dokumentacijo. Vlogo je potrebno poslati s priporočeno poštno pošiljko na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (velja poštni žig) oziroma oddati na vložišču
ARSKTRP, od naslednjega dneva po objavi
javnega razpisa v Uradnem listu Republike
Slovenije do zaprtja javnega razpisa, ki se
objavi na spletnih straneh MKGP.
Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na ARSKTRP, tel.
01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka od
8. do 15.30, v petek pa od 8. do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si ali preko
foruma, kjer bodo objavljeni tudi odgovori.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa do
vključno zadnjega dneva objave razpisa, na
spletnih straneh MKGP in ARSKTRP.
Razpisna dokumentacija je pripravljena
ločeno glede na predmet podpore tega javnega razpisa (razpisna dokumentacija – 1
za komasacije in razpisna dokumentacija
– 2 za infrastrukturo).
X. Rok in način prijave
Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je
del razpisne dokumentacije, dostopne na
spletnih straneh ARSKTRP in MKGP, v skladu z zahtevami javnega razpisa. Sestavni
deli vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo
po vrstnem redu. Na ovojnici vloge mora biti
razviden datum in čas (ura, minuta) oddaje
vloge, označen s strani pošte oziroma vložišča ARSKTRP, naslov vlagatelja ter oznaka
javnega razpisa, na katerega se prijavlja.
Na ovojnici mora biti označeno: »Ne odpiraj – vloga na II. javni razpis komasacije
ali infrastruktura«.
Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se ne obravnavajo in se vrnejo vlagateljem.
XI. Obravnava vlog in postopek odob
ritve
ARSKTRP odpira in obravnava vloge
ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti
po vrstnem redu oddaje vlog, oziroma po
vrstnem redu prejema popolnih vlog, ki izpolnjujejo predpisana merila do porabe razpisanih sredstev. Če je skupna višina zaprošenih sredstev višja od razpisanih sredstev,
ARSKTRP v primeru, da imata na zadnjem
mestu seznama prejetih vlog dve ali več
vlog na ovojnici enak datum in čas (ura, minuta) oddaje, izvede žrebanje o določanju
vrstnega reda prispelih vlog. Žrebu lahko
prisostvuje tudi vlagatelj. O dnevu žrebanja so vlagatelji obveščeni pisno. Tričlansko
komisijo, ki nadzira žrebanje in osebo, ki
vodi žrebanje, imenuje predstojnik ARSKTRP izmed javnih uslužbencev, zaposlenih
na ARSKTRP.
Žrebanje se opravi v uradnih prostorih
ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpiše na prepognjene listke, ki se z žigom
ARSKTRP overijo v prisotnosti komisije, ki
nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi številkami vlog se v prisotnosti komisije zaprejo v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla
se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev
in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle in javno pove evidenčno
številko izžrebane vloge ter izžrebani listek
takoj odda komisiji.
Z žrebom se določi vrstni red prispelih
vlog. O žrebanju se sestavi zapisnik, ki ga
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podpišejo člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje in vlagatelji,
če so prisotni.
Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge
obravnava ARSKTRP in jih tudi oceni. Po
odprtju vloge se preveri njena popolnost.
Vloga je popolna in se šteje za razumljivo,
kadar so priloženi vsi zahtevani dokumenti
in je zahteva stranke jasna. Če so podatki iz
vloge in prilog nasprotujoči, se vloga zavrne
zaradi neizpolnjevanja pogojev.
Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva,
mora ARSKTRP v treh mesecih od vložitve vloge od vlagatelja pisno zahtevati, da
pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev
vloge je 30 dni od dneva vročitve poziva
k dopolnitvi. Dopolnjena vloga se uvrsti na
konec seznama prejetih vlog. Za datum in
čas njenega prejema se štejeta datum in
čas (ura, minuta) oddaje na pošti ali oddaje
v vložišču ARSKTRP. Po prejemu dopolnjene vloge na ARSKTRP se dopolnjena vloga
ponovno pregleda. Nepopolne vloge, ki jih
vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo,
se s sklepom zavržejo. Če se med postopkom pregleda popolnost ugotovi, da vloga
vsebinsko ni ustrezna, se zavrne.
Popolna vloga se po vrstnem redu uvrsti
na konec seznama popolnih vlog in dobi zaporedno številko. Poziv na dopolnitev vloge
zaradi manjkajočega pečata, številk uradnih
dokumentov ali evidenc, ne vpliva na uvrstitev na seznam prejetih ali popolnih vlog.
Izpolnjevanje pogojev vloge se preverja
po vrstnem redu uvrstitve na seznam popolnih vlog. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev
javnega razpisa, se zavrnejo. Vloge, ki so
popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo
vse pogoje, se ocenijo na podlagi meril iz
tega javnega razpisa. Odobri se le tista vloga, ki preseže postavljeni prag minimalnega
števila točk, do porabe sredstev.
Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva sredstva
ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri do višine razpoložljivih
sredstev, če se vlagatelj s tem strinja, sicer
se zavrne.
Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo o pravici do sredstev. Odločbo izda
predstojnik ARSKTRP. Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v roku 15 dni od
dneva njene vročitve. Pritožbo se vloži pisno
na način kot je določeno za vložitev vloge.
Za izplačilo sredstev upravičenci vlagajo
zahtevke na ARSKTRP, ki sredstva izplača
na transakcijski račun upravičenca, po opravljeni administrativni kontroli in nadzoru iz
114. člena uredbe. Nakazilo na transakcijski
račun upravičenca šteje, da je bilo zahtevku
za izplačilo v celoti ugodeno. Če zahtevku
ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku
odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba
ni dovoljena, mogoč pa je upravni spor.
Prejemniki sredstev (ime in priimek oziroma naziv podjetja in kraj), opis aktivnosti
oziroma naložbe in znesek odobrenih javnih
sredstev, bodo objavljeni na spletni strani
MKGP.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
Št. 331-21/2007/1
Ob-6729/08
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: MKGP), na podlagi:
– XV. poglavja Uredbe o ukrepih 1., 3. in
4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (Uradni

list RS, št. 73/08) (v nadaljnjem besedilu:
Uredba),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne
20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277
z dne 21. 10. 2005; str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 146/2008
z dne 14. februar 2008 o spremembah
Uredbe (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru
skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL
L št. 46 z dne 21. 2. 2008, str. 1);
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št.
1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP) (UL L št. 368 z dne
23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 1236/2007
z dne 22. oktobra 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 1974/2006 za uporabo Uredbe
Sveta (ES) št. 378/2007 o prostovoljni modulaciji (UL L št. 280 z dne 24. 10. 2007,
str. 3) in
– Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje S 2007–2013
(v nadaljnjem besedilu: PRP 2007–2013),
objavlja
I. javni razpis
za ukrep 125 – Izboljšanje in razvoj
infrastrukture,
povezane z razvojem in prilagoditvijo
kmetijstva,
podukrep št. 2: izgradnja velikih
namakalnih sistemov
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v okviru podukrepa št.
2 »izgradnja velikih namakalnih sistemov«,
ki je po 36. členu uredbe del ukrepa »Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva«.
Nepovratna sredstva bodo prispevala
k splošnemu izboljšanju konkurenčnosti
kmetijskega sektorja oziroma k izboljšanju
ureditve funkcionalne infrastrukture, racionalnejše porabe vode in bolj kontroliranega
vnosa hranil.
Podpirajo se aktivnosti izgradnje in dograditve velikih namakalnih sistemov skladno s predpisom, ki ureja kmetijska zemljišča.
Višina nepovratnih sredstev za ta namen znaša do 4.500.000 EUR. Sredstva
bremenijo proračunski postavki Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
– 9200 PRP 2007-2013-EU, v višini
3.375.000 EUR
– 9201 PRP 2007-2013-slovenska
udeležba, v višini 1.125.000 EUR.
II. Vlagatelji
Vlagatelji zahtevkov za dodelitev nepovratnih sredstev iz I. poglavja tega javnega
razpisa so lahko investitorji novega velikega namakalnega sistema v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (– ZKZ-UPB-1,
– Uradni list RS, št. 55/03), ki jih predhodno
izbere MKGP, v skladu s predpisom, ki ureja
uvedbo velikega namakalnega sistema.
Končni uporabniki učinka dodeljenih nepovratnih sredstev pa so lastniki ali večletni
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zakupniki zemljišč, ki bodo melioracijski sistem uporabljali.
III. Predmet podpore
Predmet podpore v okviru tega javnega
razpisa je:
– izgradnja in dograditev velikih namakalnih sistemov skladno s predpisom, ki
ureja kmetijska zemljišča. V smislu tega
javnega razpisa se kot izgradnja velikih namakalnih sistemov smatra postavitev novih
namakalnih sistemov ali izgradnja velikih
namakalnih sistemov vključno z izgradnjo
vodnih zbiralnikov. Dograditev ali širitev
obstoječih velikih namakalnih sistemom so
novogradnje, vezane na obstoječe namakalne sisteme (v teh primerih gre za širitve
velikih namakalnih sistemov v smislu povečanja obsega namakalnega sistema na
zemljiščih, ki mejijo na območje velikega
namakalnega sistema oziroma so v bližini
območja velikega namakalnega sistema in
koristijo obstoječi vodni vir. Kot dograditev
je v smislu tega javnega razpisa mišljena
tudi fazna izgradnja na obstoječem namakalnem sistemu).
IV. Pogoji za dodelitev sredstev
1. vlagatelj mora predložiti popolno vlogo
na prijavnem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami in
dokazili, ki so v njej navedene;
2. vlagatelj, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev že prejel
javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva EU, do sredstev ni upravičen;
3. vlagatelj mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun
v Republiki Sloveniji;
4. vlagatelj, ki pridobi nepovratna sredstva iz I. poglavja tega javnega razpisa mora
voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena s tem javnim razpisom in odločbo
o pravici do sredstev in jo mora hraniti še
najmanj pet let po zadnjem izplačilu sredstev;
5. vlagatelj mora vse naložbe, za katere
je prejel podporo po tem razpisu, označiti
v skladu s Priročnikom za obveščanje javnosti in označevanje projektov za Program
razvoja podeželja RS za obdobje 2007–
2013, ki je dosegljiv na spletni strani: www.
mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si.
6. končni uporabniki učinka dodeljenih
nepovratnih sredstev za namakalni sistem
ne smejo uporabljati naložbe v nasprotju
z namenom dodeljenih sredstev še vsaj naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev;
7. vlagatelj mora o doseganju ciljev poročati Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju:
ARSKTRP) še pet let od zadnjega izplačila
sredstev;
8. v primeru, da je vlagatelj občina, mora
biti financiranje projekta izkazano v občinskem proračunu, projekt pa mora biti uvrščen v načrt razvojnih programov;
9. za projekte, pri katerih vrednost presega 1.500.000 EUR upravičenih stroškov,
mora razliko do celotne vrednosti projekta,
vlagatelj zagotoviti sam;
10. projekt oziroma naložba mora biti zaključena pred zadnjim izplačilom sredstev.
Kot zaključek izgradnje in dograditve velikih
namakalnih sistemov se šteje pravnomočno
uporabno dovoljenje;
11. vlagatelj mora priložiti ustrezno projektno, investicijsko in tehnično dokumentacijo in vsa potrebna dovoljenja za izgradnjo
objektov in infrastrukture;

12. investicija mora izkazati pozitivno
oceno pričakovanih ekonomskih učinkov
projekta (izkazana interna stopnja donosnosti mora biti vsaj 6,5 odstotkov);
13. časovna opredelitev operativne izvedbe projekta, ki mora biti končana najpozneje v treh letih po odobritvi vloge;
14. za področje namakalnega sistema
mora biti vzpostavljen sistem trženja in skladiščenja kmetijskih proizvodov, kar vlagatelj
izkazuje s kopijami pogodb ali predpogodb,
oziroma z ustreznim programom trženja in
skladiščenja;
15. do dokončanja naložbe mora vlagatelj predložiti pogodbe z lastniki oziroma zakupniki zemljišč znotraj namakalnega sistema, ki so se strinjali z uvedbo namakalnega
sistema. Svoje strinjanje so ti lastniki oziroma zakupniki potrdili z izjavami, potrebnimi
za postopek uvedbe velikega namakalnega
sistema. To so izjave, ki potrjujejo strinjanje
z uvedbo namakalnega sistema ter zavezo o uporabi novozgrajenega namakalnega
sistema in plačevanju vseh stroškov za njegovo delovanje in vzdrževanje. Te pogodbe morajo vsebovati vse informacije o obveznostih uporabnikov, dogovor o načinu
plačila vode, fiksnih obratovalnih stroškov
in stroškov vzdrževanja ter vse informacije
o morebitnih sankcijah ob kršenju dogovorov in določil javnega razpisa za ta ukrep.
Vzorec pogodbe mora biti predhodno usklajen in ga mora potrditi upravljavec oziroma
koncesionar hidromelioracijskih sistemov na
tistem območju;
16. vlagatelj je dolžan izbrati izvajalca
operativnih del izvedbe po predpisih, ki določajo pravila javnega naročanja;
17. vlagatelj mora imeti poravnane obveznosti do države.
V. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev
Delež javnega financiranja znaša do 100
odstotkov upravičenih stroškov; od tega 75
odstotkov zagotovi EU, 25 odstotkov pa Republika Slovenija. DDV ni upravičen strošek.
Sredstva se izplačajo na podlagi največ
do dveh zahtevkov v letu za izplačilo sredstev in sicer:
– do en zahtevek v letu 2008,
– do dva zahtevka v letu 2009 in
– do dva zahtevka v letu 2010.
Znesek zadnjega zahtevka mora znašati najmanj 20 odstotkov zneska odobrenih
sredstev.
Zahtevku za izplačilo sredstev mora
upravičenec priložiti originalne račune oziroma dokazilo o plačanih začasnih gradbenih situacijah ter končni gradbeni situaciji,
potrjene (z žigom in pripisom, da so dela
opravljena) od vlagatelja in osebe, določene
za nadzor nad izvajanjem del ter poročilo
o opravljenem delu.
Vlagatelj, pri katerem se ugotovi, da je
sredstva pridobil nezakonito ali jih porabil
nenamensko oziroma del ni izvršil v skladu
z odločbo o pravici do sredstev in s tem
javnim razpisom, mora vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči je
20.000 EUR, najvišji znesek dodeljene pomoči pa je 1.500.000 EUR.
Sredstva bodo vlagatelji koristili na podlagi odločbe o pravici do sredstev. Dinamika
koriščenja nepovratnih sredstev bo določena z odločbo o pravici do sredstev.
VI. Upravičeni stroški
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Upravičeni stroški za aktivnosti v okviru
tega javnega razpisa so:
1. stroški odkupa zemljišč za skupne
objekte oziroma infrastrukturo (črpališča,
transformatorske postaje, vodni zbiralniki,
odkup zemljišč za zaščitne vetrne pasove),
stroški odkupa zemljišč ne smejo presegati
10 odstotkov vseh upravičenih stroškov;
2. stroški za izvedbo študij, meritev in
poskusnih črpanj, potrebnih za pridobitev
vodne pravice;
3. vsi stroški za pripravo projektne, investicijske in tehnične dokumentacije (dokumentacije za pridobitev gradbenega
dovoljenja oziroma za izvedbo na podlagi
lokacijske informacije in druga po razpisu
zahtevana dokumentacija), stroški bančne
garancije, stroški vpisa objektov v uradne
evidence;
4. stroški strokovne recenzije in potrebna
strokovna mnenja, stroški izvedbe javnega
razpisa za izgradnjo v skladu s predpisi, ki
urejajo javna naročila;
5. stroški materiala in del, potrebnih za
pripravo izgradnje, za geodetska dela ter za
izvedbo izgradnje, stroški sadilnega materiala za zaščitne vetrne pasove, ter vključene
morebitne odškodnine lastnikom oziroma
zakupnikom zemljišč, ki nastanejo kot posledica gradnje;
6. stroški inženiringa in zunanjega nadzora pri gradnji;
7. stroški plačila fiksnih obratovalnih stroškov, potrebnih za zagon sistema – plačilo
elektrodistribucijskega soglasja, ter plačilo
zavarovanja objektov za prvo leto delovanja
ter morebitni stroški prve zimske konzervacije črpališča, če je to potrebno izvesti pred
predajo sistema v uporabo (npr. sistem pridobi uporabno dovoljenje pozimi, začne se
pa uporabljati šele spomladi).
Upravičeni stroški za naložbe so samo
stroški, nastali od datuma odločbe o pravici
do sredstev. Kot začetek stroška se šteje
prevzem obveznosti upravičenca na račun
morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev
katerekoli pogodbe, naročanje materiala,
opreme, storitev ali del).
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se za upravičene štejejo tudi morebitni
splošni stroški iz 1. do 4. točke upravičenih
stroškov tega poglavja, nastali pred datumom izdaje odločbe o pravici do sredstev,
vendar ne pred 1. 1. 2002.
Upravičeni splošni stroški od 1. do 4. točke upravičenih stroškov tega poglavja lahko
znašajo največ do 10 odstotkov upravičenih
stroškov.
VII. Merila za ocenjevanje vlog
Vsaka popolna in vsebinsko ustrezna
vloga bo ocenjena na podlagi meril za izbor. Izberejo se projekti, ki dosežejo oziroma
presežejo minimalno število točk do porabe
sredstev.
Vloge bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril:
1. interna stopnja donosnosti investicije;
2. zaveza k namakanju;
3. odstotek soglasja strinjanja lastnikov
zemljišč znotraj namakalnega sistema z izgradnjo in dograditvijo velikega namakalnega sistema;
4. sofinanciranje projekta s strani lokalne
skupnosti oziroma vlagatelja;
5. vzpostavljen sistem trženja in skladiščenja;
6. delež površin, ki so opremljene z namakalno opremo, namenjeno tehnologijam
za zmanjšano porabo vode;
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7. delež površin, ki so opremljene z namakalno opremo, namenjeno tehnologijam
za kontroliran vnos hranil;
8. sovpadanje dveh ali več agrarnih operacij;
9. indeks razvojne ogroženosti razvojne
regije.
Minimalno število točk za odobritev projekta je 28.

Merilo
1. Interna stopnja donosnosti investicije

Točke
(maks. št. točk: 85)
Točke 0–15

5 – ISD ≥ 10,0%
12 – ISD ≥ 8,5% < 10,0%
8 – ISD ≥ 7,0% < 8,5%
4 – ISD > 6,5% < 7,0%
0 – ISD ≤ 6,5%
2. Zaveza k namakanju
Upošteva se delež pogodb za zavezo o uporabi novo izgrajenega namakalnega sistema (terciarni
razvodni sistem), ter o plačevanju vseh stroškov za delovanje in vzdrževanje tega sistema.
Upošteva se delež v površini.

Točke 0–15

15 – nad 30% soglasje
10 – soglasje ≥ 20% in < 30%
5 – soglasje ≥ 15% in < 20%
0 – soglasje < 15%
3. Odstotek strinjanja lastnikov zemljišč znotraj namakalnega sistema z izgradnjo in dograditvijo velikega
namakalnega sistema
Upošteva se delež v površini.

Točke 0–5

5 – nad 90% strinjanje
4 – strinjanje ≥ 85% in < 90%
2 – strinjanje ≥ 82% in < 85%
0 – strinjanje < 82%
4. Sofinanciranje projekta s strani lokalne skupnosti oziroma vlagatelja
Pri tem ni vštet DDV, saj le-ta ni upravičen strošek.

Točke 0–15

15 – sofinanciranje projekta v višini > 20% vrednosti projekta
10 – sofinanciranje projekta v višini ≤ 20% vrednosti projekta
0 – ni sofinanciranja projekta
5. Ocena sistema trženja in skladiščenja kmetijskih proizvodov
Upošteva se tržna usmeritev v programu trženja, urejenost skladiščenja ter podpisane pogodbe oziroma
predpogodbe za pridelane količine

Točke 1–15

15 – Iz programa je razvidna izrazita tržna usmeritev z delujočo priznano organizacijo proizvajalcev.
Za kmetijske pridelke z najmanj 75 odstotkov površin namakalnega območja se izvaja trženje in skladiščenje za člane delujoče
priznane organizacije proizvajalcev
12 – Program je zelo dobro tržno usmerjen.
Za kmetijske pridelke z najmanj 50 odstotkov površin namakalnega območja se izvaja trženje in skladiščenje za člane delujoče
priznane organizacije proizvajalcev.
Oziroma:
Pripravljen je načrt skupnega trženja za najmanj 75 odstotkov površin:
– s podrobno opredeljenimi in vsebinsko ustreznimi tržnimi potmi
– prodajne napovedi so natančno izdelane po trgih, tržnih segmentih in časovnih obdobjih
– zelo visoka stopnja verjetnosti uresničitve prodajnih napovedi zaradi odlične argumentacije in skladnost med elementi
Za 75 odstotkov površin vključenih v načrt skupnega trženja imajo lastniki površin sklenjene medsebojne pogodbe oziroma
predpogodbe za petletno trženje in skladiščenje njihovih kmetijskih proizvodov.
10 – Program izkazuje zadovoljivo tržno usmeritev.
Za kmetijske pridelke z najmanj 25 odstotkov površin namakalnega območja se izvaja trženje in skladiščenje za člane delujoče
priznane organizacije proizvajalcev
Oziroma:
Pripravljen je načrt skupnega trženja za najmanj 50 odstotkov površin:
– s podrobno opredeljenimi in vsebinsko ustreznimi tržnimi potmi
– prodajne napovedi so natančno izdelane po trgih, tržnih segmentih in časovnih obdobjih
– zelo visoka stopnja verjetnosti uresničitve prodajnih napovedi zaradi odlične argumentacije in skladnost med elementi
Za 50 odstotkov površin vključenih v načrt skupnega trženja imajo lastniki površin sklenjene medsebojne pogodbe oziroma
predpogodbe za petletno trženje in skladiščenje njihovih kmetijskih proizvodov.
Oziroma:
Pripravljen je načrt skupnega trženja za najmanj 75 odstotkov površin, vendar v vseh zahtevanih elementih ne izkazuje potrebne
kakovosti (mestoma pomanjkljivi podatki, predvsem kvalitativne navedbe, manjša neskladja med elementi skupnega načrta trženja).
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5 – Program izkazuje skromno tržno usmeritev.
Za kmetijske pridelke z najmanj 10 odstotkov površin namakalnega območja se izvaja trženje in skladiščenje za člane delujoče
priznane organizacije proizvajalcev
Oziroma:
Pripravljen je načrt skupnega trženja za najmanj 25 odstotkov površin:
– s podrobno opredeljenimi in vsebinsko ustreznimi tržnimi potmi.
– prodajne napovedi so natančno izdelane po trgih, tržnih segmentih in časovnih obdobjih
– zelo visoka stopnja verjetnosti uresničitve prodajnih napovedi zaradi odlične argumentacije in skladnost med elementi
Za 25 odstotkov površin vključene v načrt skupnega trženja imajo lastniki površin sklenjene medsebojne pogodbe oziroma
predpogodbe za petletno trženje in skladiščenje njihovih kmetijskih proizvodov.
Oziroma:
Pripravljen je načrt skupnega trženja za najmanj 50 odstotkov površin, vendar v večini zahtevanih elementov ne izkazuje
pričakovane kakovosti (zelo pomanjkljivi podatki, večinoma kvalitativne navedbe, precejšnja neskladja med elementi skupnega
načrta trženja).
1 – Program ne izkazuje zadostne tržne usmeritve.
Prodaja kmetijskih pridelkov se izvaja preko več različnih kupcev oziroma posrednikov.
Pripravljen je načrt skupnega trženja, ki pa ne izkazuje nujnih elementov (manjka večina podatkov, samo kvalitativne navedbe, večja
neskladja med elementi skupnega načrta trženja).
Prikazano je nezadostno poznavanje tržnega okolja za proizvode z območja namakanja.
6. Delež površin, ki so opremljene z namakalno opremo, namenjeno tehnologijam za zmanjšano porabo
vode
Upošteva se kapljično namakanje, namakanje z mikrorazpršilci (vključno s protislansko zaščito).

Točke 0–5

5 – vsaj 50% pokritje površin
2 – vsaj 40% pokritje površin
0 – vsaj 30% pokritje površin
7. Delež površin, ki so opremljene z namakalno opremo, namenjeno tehnologijam za kontroliran vnos
hrani

Točke 0–5

5 – vsaj 50% pokritje površin
2 – vsaj 40% pokritje površin
0 – vsaj 30% pokritje površin
8. Sovpadanje dveh ali več agrarnih operacij

Točke 0–5

5 – na območju namakanja se izvaja komasacija
3 – na območju namakanja se izvajajo druge agrarne operacije
0 – na območju se ne izvajajo druge agrarne operacije
9. Indeks razvojne ogroženosti razvojne regije

Točke 1-5

5 – hidromelioracija se nahaja v Pomurski, Notranjsko-kraški, Podravski ali Spodnjeposavski regiji
3 – hidromelioracija se nahaja v Zasavski, Koroški, Goriški, Savinjski, Gorenjski ali Obalno-kraški regiji
1 – hidromelioracija se nahaja v Osrednjeslovenski regiji
VIII. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za javni razpis
za ukrep 125 Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo
kmetijstva, podukrep št. 2: izgradnja velikih
namakalnih sistemov, vsebuje:
– povabilo k oddaji vloge;
– navodilo vlagateljem za izdelavo vloge;
– postopek za izbor upravičencev;
– merila in ocene vlog;
– upravičeni stroški;
– vsebina vloge:
– prijavni obrazec – izgradnja in dograditev velikih namakalnih sistemov;
– priloge.
Vloga mora biti izpolnjena in oddana
z vsemi prilogami v skladu z razpisno dokumentacijo.
Vlogo je potrebno poslati s priporočeno
poštno pošiljko na naslov: Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Dunajska 160, 1000 Ljubljana (velja poštni
žig) oziroma oddati na vložišču ARSKTRP,
od naslednjega dneva po objavi javnega
razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije
do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na
spletnih straneh MKGP.
Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na ARSKTRP, tel.
01/580-77-92 od ponedeljka do četrtka od
8. do 15.30, in petek od 8. do 14.30. Vpra-

šanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si ali preko
foruma, kjer bodo objavljeni tudi odgovori,
na spletnih straneh www.arsktrp.gov.si ter
www.mkgp.gov.si
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa do
vključno zadnjega dneva objave razpisa, na
spletnih straneh MKGP in ARSKTRP.
IX. Rok in način prijave
Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je del
razpisne dokumentacije, dostopne na spletnih straneh ARSKTRP in MKGP, v skladu
z zahtevami javnega razpisa. Sestavni deli
vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo po
vrstnem redu. Na ovojnici vloge mora biti
razviden datum in čas (ura, minuta) oddaje
vloge, označen s strani pošte oziroma vlo
žišča ARSKTRP, naslov vlagatelja ter oznaka
javnega razpisa, na katerega se prijavlja.
Na ovojnici mora biti označeno: Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za dodeljevanje
sredstev iz naslova ukrepa »Izgradnja velikih namakalnih sistemov«
Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se ne obravnavajo in se vrnejo vlagateljem.
X. Obravnava vlog in postopek odobritve
ARSKTRP odpira in obravnava vloge
ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog, oziroma
po vrstnem redu prejema popolnih vlog, ki

izpolnjujejo predpisana merila, do porabe
razpisanih sredstev. Če je skupna višina
zaprošenih sredstev višja od razpisanih
sredstev, ARSKTRP v primeru, da imata na
zadnjem mestu seznama prejetih vlog, dve
ali več vlog na ovojnici enak datum in čas
(ura, minuta) oddaje, izvede žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih vlog. Žrebu
lahko prisostvuje tudi vlagatelj. O dnevu žrebanja se obvesti vlagatelje pisno. Tričlansko
komisijo, ki nadzira žrebanje ter osebo, ki
vodi žrebanje, imenuje predstojnik ARSKTRP izmed javnih uslužbencev zaposlenih
na ARSKTRP.
Žrebanje se opravi v uradnih prostorih
ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpiše na prepognjene listke, ki se jih z žigom
ARSKTRP overi v prisotnosti komisije, ki
nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi številkami vlog se v prisotnosti komisije zaprejo v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla
se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev
in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče
listke iz škatle in javno pove evidenčno številko izžrebane vloge in izžrebani listek takoj
odda komisiji.
Z žrebom se določi vrstni red prispelih
vlog. O žrebanju se sestavi zapisnik, ki ga
podpišejo člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje in vlagatelji,
če so prisotni.
Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge
bo obravnava ARSKTRP in jih tudi oceni.
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Po odprtju vloge se preveri njena popolnost.
Vloga je popolna in se šteje za razumljivo,
kadar so priloženi vsi zahtevani dokumenti
in je zahteva stranke jasna. Če so podatki iz
vloge in prilog nasprotujoči, se vloga zavrne
zaradi neizpolnjevanja pogojev.
Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva,
mora ARSKTRP v roku treh mesecev od
vložitve vloge od vlagatelja pisno zahtevati,
da pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev vloge je 30 dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi. Vsaka dopolnjena vloga se
uvrsti na konec seznama prejetih vlog. Za
datum in čas njenega prejema se štejeta
datum in čas (ura, minuta) oddaje na pošti
ali oddaje v vložišču ARSKTRP. Po prejemu
dopolnjene vloge na ARSKTRP se dopolnjena vloga ponovno pregleda. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Če se med
postopkom pregleda popolnost ugotovi, da
vloga vsebinsko ni ustrezna, se zavrne.
Popolna vloga se po vrstnem redu uvrsti
na konec seznama popolnih vlog in dobi za-

poredno številko. Poziv za dopolnitev vloge
zaradi manjkajočega pečata, številk uradnih
dokumentov ali evidenc, ne vpliva na uvrstitev na seznam prejetih ali popolnih vlog.
Izpolnjevanje pogojev vloge se preverja
po vrstnem redu uvrstitve na seznam popolnih vlog. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev
javnega razpisa, se zavrnejo. Vloge, ki so
popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo
vse pogoje, se ocenijo na podlagi meril iz
tega javnega razpisa. Odobri se le tista vloga, ki preseže postavljeni prag minimalnega
števila točk, do porabe sredstev.
Agencija lahko odstopi vsebinski pregled vloge zunanjim strokovnjakom, ki so
bili predhodno izbrani z javnim naročilom.
Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva sredstva
ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri do višine razpoložljivih
sredstev, če se vlagatelj s tem strinja. V tem
primeru, se mora vlagatelj zavezati, da bo
kljub temu izvedel investicijo, sicer se vloga
zavrne.

Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo o pravici do sredstev. Odločbo izda
predstojnik ARSKTRP. Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v roku 15 dni
od dneva njene vročitve. Pritožbo se vloži
pisno na način kot je določen za vložitev
vloge.
Za izplačilo sredstev upravičenci vlagajo zahtevke na ARSKTRP, ki sredstva
izplača na transakcijski račun upravičenca, po opravljeni administrativni kontroli in
nadzoru iz 114. člena uredbe. Nakazilo na
transakcijski račun upravičenca šteje, da je
bilo zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno.
Če zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo. Zoper to
odločbo pritožba ni dovoljena, možen pa je
upravni spor.
Prejemniki sredstev (naziv pravne osebe in kraj), opis aktivnosti oziroma naložbe
in znesek odobrenih javnih sredstev, bodo
objavljeni na spletni strani MKGP.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Št. 1101-6/2008
Ob-6742/08
Na podlagi 6. člena Pravilnika o štipendiranju za delovanje na področju športa
(Uradni list RS, št. 51/00) in Programa štipendiranja na področju športa za leto 2008,
ki ga je minister za šolstvo in šport sprejel
dne 16. 7. 2008 ter letnega programa športa v Republiki Sloveniji za leto 2008, sprejetega na Vladi Republike Slovenije s sklepom št. 67100-1/2008/3 z dne 17. 1. 2008
objavlja Ministrstvo za šolstvo in šport

zaposlitve na Zavodu Republike Slovenije
za zaposlovanje.
V letu 2008 ministrstvo razpisuje in bo
podelilo, v skladu s pogoji in merili iz javnega razpisa, največ 5 štipendij, v okvirni
višini 10.000 EUR. Finančna sredstva so,
v skladu z letnim programom športa v Republiki Sloveniji za leto 2008, zagotovljena
v proračunu za leto 2008 na proračunski
postavki 7159 Strokovne in razvojne naloge
v športu, konto 4117 Štipendije.
Pogoji prijave
Štipendije se lahko podelijo študentom,
ki se zavežejo po končanem študiju opravljati vzgojno-izobraževalno delo na področju športa ter se zavežejo zaposliti pri delodajalcih, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje
programov panožnih športnih šol ali drugih
programov, ki jih vodi ministrstvo, oziroma
pri drugih delodajalcih na področju športa
ali bodo, v soglasju z ministrstvom, opravljali
delo kot zasebni športni delavci.

Štipendije se podeljujejo študentom tretjega in četrtega letnika, oziroma ustreznim
letnikom bolonjskega študijskega programa
ali absolventom Fakultete za šport. Štipendija se lahko podeli tudi za dodiplomski študij
v tujini, če v Sloveniji ni ustreznega študijskega programa.
Štipendije se podeljuje študentom na
podlagi izjave izvajalcev letnega programa
športa, da jih bodo po končanem študiju
redno zaposlili najmanj za čas prejemanja
štipendije in pozitivnega mnenja pristojne
nacionalne panožne športne zveze.
Štipendija se podeli študentu, ki ni v rednem delovnem razmerju in ni prijavljen kot
iskalec zaposlitve na Zavodu RS za zaposlovanje.
Pravico do štipendije ima študent, ki je
državljan Republike Slovenije.
Merila za izbor
Posamezne vloge se ocenjuje po merilih
iz naslednje preglednice:

javni razpis
kadrovskih štipendij za delovanje
na področju športa
Predmet razpisa
V letu 2008 razpisuje Ministrstvo za šolstvo in šport (v nadaljevanju: ministrstvo),
kadrovske štipendije za delovanje na področju športa za študente, ki niso v rednem delovnem razmerju in niso prijavljeni kot iskalci

Merilo

Opis

Razred športne panoge

Športne panoge v I. razredu
Športne panoge v II. razredu
Športne panoge v III. razredu

Število točk

Deficitarnost

Skupno število sofinanciranih štipendistov, pripravnikov,
trenerjev v programih panožnih športnih šol v panogi.
Maksimalno število točk 15 prejme vloga v tisti panogi,
v kateri ministrstvo ne sofinancira nobenega strokovnega
delavca. Za vsakega sofinanciranega strokovnega delavca
v panogi pa prejme vloga po eno točko manj.

Letnik študija

Absolvent
Študent 4. letnika
Študent 3. letnika

20
15
10

Študijski uspeh

Povprečna ocena vseh opravljenih izpitov nad 9,0
Povprečna ocena vseh opravljenih izpitov od 8,6 do 9,0
Povprečna ocena vseh opravljenih izpitov od 8,1 do 8,5
Povprečna ocena vseh opravljenih izpitov od 7,6 do 8,0
Povprečna ocena vseh opravljenih izpitov od 7,0 do 7,5

30
25
20
10
5

Študijska smer

Športno treniranje

30

Izkušnje

Študent je kategoriziran športnik
Študent opravlja strokovno delo kot trener

10
10

20
15
10
0–15
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Podlaga za ocenjevanje:
Razred športne panoge: Veljavna razvrstitev športnih panog v razrede za leto 2008.
S podatki razpolaga ministrstvo.
Deficitarnost: Upošteva se štipendiste,
pripravnike in trenerje v programih panožnih
športnih šol, ki jih sofinancira ministrstvo.
Podatke ugotavlja ministrstvo na podlagi
svojih evidenc.
Letnik študija: Se ugotavlja na podlagi
potrdila o vpisu, ki ga predloži kandidat za
štipendijo.
Smer študija in študijski uspeh: Se ugotavlja na podlagi potrdila o opravljenih izpitih, ki ga predloži kandidat za štipendijo.
Izkušnje: Podatke o kategorizaciji poda
kandidat za štipendijo v prijavi na javni razpis, ministrstvo pa te podatke preverja na
podlagi Seznamov kategoriziranih športnikov v Republiki Sloveniji, ki jih objavlja
Olimpijski komite Slovenije. Upošteva se
kategorizacijo kandidata za štipendijo kateregakoli razreda, ki mora trajati najmanj
eno leto, v obdobju petih let pred prijavo
na javni razpis. Trenerske izkušnje kandidata za štipendijo se ugotavlja na podlagi
potrdila in priporočila pristojne nacionalne
panožne športne zveze o dosedanjem trenerskem delu predlaganega kandidata za
štipendijo. Potrdilo mora predložiti kandidat
za štipendijo.
Vse popolne vloge ministrstvo ocenjuje
na podlagi gornjih meril. Skupna ocena je
seštevek pripadajočih točk po vseh merilih.
Izbere se štipendiste, katerih vloge so bile
ocenjene z večjim številom točk. Izbere se
lahko največ dva štipendista iz posamezne
športne panoge.
Višina štipendije
Višino štipendij se določi v skladu z 11.
do 13. členom Pravilnika o štipendiranju za
delovanje na področju športa in je odvisna
od študijskega uspeha, kraja bivanja in stroškov izobraževanja.
Čas štipendiranja
V skladu s 15. členom Pravilnika
o štipendiranju za delovanje na področju
športa.
Postopek prijave
Prijava na javni razpis mora biti podana
na obrazcu “Vloga za pridobitev štipendije
za delovanje na področju športa” (obrazec
MŠZŠ – 09 Obr. 7), ki ga kandidati lahko
dobijo na spletnih straneh ministrstva za
šolstvo in šport http://www.mss.gov.si/ ali na
Ministrstvu za šolstvo in šport – Direktorat
za šport, Masarykova 16, Ljubljana, vsak
delavnik med osmo in petnajsto uro.
Poleg izpolnjene prijave je potrebno prijavi priložiti še naslednja dokazila:
1. izjavo izvajalca letnega programa
športa, da bo štipendista po dokončanju
študija zaposlil,
2. potrdilo pristojne nacionalne panožne
športne zveze o dosedanjem trenerskem
delu kandidata za štipendijo in mnenje
o kandidatu za štipendijo,
3. fotokopijo bančne kartice kandidata za
štipendijo,
4. kratek življenjepis.
Prijave sprejema Ministrstvo za šolstvo
in šport, Direktorat za šport, Masarykova
16, 1000 Ljubljana. Vloge morajo biti dostavljene na ministrstvo ali poslane po pošti
v zaprtih ovojnicah s priporočeno pošiljko
najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Na
ovojnici mora biti razviden:
– polni naslov pošiljatelja in ministrstva,
– pripis »Javni razpis – Štipendije v športu 2008 – Ne odpiraj«.

Št.

Nepravočasne in neustrezno opremljene
vloge se s sklepom zavrže.
Vsa dodatna pojasnila glede razpisa kadrovskih štipendij za delovanje na področju
športa, lahko dobite na Ministrstvu za šolstvo in šport – Direktorat za šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, tel. 400-52-49.
Rok prijave
– petek 10. 10. 2008
Predviden pričetek štipendiranja je meseca novembra 2008.
Postopek izbora
Odpiranje prispelih vlog ni javno in bo
opravljeno najkasneje v roku 7 dni po roku
prijave. Kandidati za štipendijo bodo o izbiri
obveščeni s sklepom najkasneje v roku 30
dni od poteka roka prijave.
Na podlagi sklepa bodo, v skladu s Pravilnikom o štipendiranju za delovanje na
področju športa, izvajalec letnega programa športa, štipendist in ministrstvo sklenili
pogodbo o štipendiranju, ki bo urejala medsebojna razmerja med ministrstvom, izvajalcem letnega programa in štipendistom.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 050/08

Ob-6699/08

Javni razpis
»Mladi raziskovalcI iz gospodarstva
– generacija 2008«
v okviru:
Operativnega programa razvoja
človeških virov za obdobje 2007–2013.
1. Razvojna prioriteta: Spodbujanje
podjetništva in prilagodljivosti
Prednostna usmeritev 1.1.: Strokovnjaki
in raziskovalci za konkurenčnost
podjetij
1. Opredelitev vloge neposrednega proračunskega uporabnika in izvajalca razpisa
Neposredni proračunski uporabnik:
Neposredni proračunski uporabnik je
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo, Direktorat za tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju
ministrstvo). Ministrstvo nastopa pri izvedbi
tega javnega razpisa (na področju kohezijske politike) v vlogi posredniškega telesa
in zagotavlja finančna sredstva za izvedbo
razpisa.
Izvajalec razpisa:
Izvajalec razpisa je Javna agencija za
tehnološki razvoj Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1511 Ljubljana (v nadaljevanju agencija). Agencija nastopa pri izvedbi
tega javnega razpisa (na področju kohezijske politike) v vlogi agenta.
2. Pravne podlage za izvedbo javnega
razpisa
Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 UPB-1, 61/06
– ZDru-1, 112/07), Zakon o javnih agencijah
(Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A),
Sklep o ustanovitvi Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 12/04, 75/06), Zakon o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP
in 14/07 – ZSPDPO), Proračun Republike
Slovenije za leto 2008 (Uradni list RS, št.
126/06, 114/07, 58/08 (Rb2008)), Proračun
Republike Slovenije za leto 2009 (Uradni
list RS, št. 114/07), Zakon o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2008
in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07, 58/08
(ZIPRS0809-A)), Pravilnik o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
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(Uradni list RS, št. 50/07), Program za spodbujanje tehnološkega razvoja ter informacijske družbe za obdobje 2007–2012, Sklep
Komisije za nadzor nad državnimi pomočmi za Program tehnološkega razvoja, št.
N 472/2006 – Slovenija, Program dela in
finančni načrt Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije za leto 2008
(sklep Vlade RS št. 47601-2/2008/3, z dne
28. 2. 2008), Pogodba št. 3211-08-000197
o prenosu nalog za izvajanje javnega razpisa za izbor operacij, z naslovom »Mladi
raziskovalci iz gospodarstva – Generacija 2008«, z dne 22. 7. 2008, Uredba sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006
o splošnih določbah o Evropskem skladu
za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (UL L 210,
31. 7. 2006; v nadaljevanju Uredba (ES)
št. 1083/2006), Uredba (ES) št. 1081/2006
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu
in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999
(UL L 210, 31. 7. 2006), Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. december
2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006
Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L 371,
27. 12. 2006; v nadaljevanju Uredba (ES)
1828/2006), Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 (št. CCI
2007 SI 051 PO 001, z dne 21. 11. 2007),
Uredba o izvajanju postopkov pri porabi
sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2007–2013 (Uradni list RS, št. 41/07), Sklep
Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in
regionalno politiko, v vlogi organa upravljanja, z dne 21. 7. 2008 (št. 400-173/2007/19)
o potrditvi instrumenta javni razpis za izbor
operacij »Mladi raziskovalci iz gospodarstva
– generacija 2008« in Soglasje Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno
politiko, v vlogi organa upravljanja, z dne
21. 7. 2008 (št. 400-173/2007/18) k sklepanju pogodbe – Pogodba št. 3211-08-000197
o prenosu nalog za izvajanje javnega razpisa za izbor operacij, z naslovom »Mladi
raziskovalci iz gospodarstva – Generacija
2008«.
3. Predmet in namen javnega razpisa
3.1 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov, povezanih z raziskovalnim
delom mladih raziskovalcev in raziskovalk
(v nadaljevanju je moška slovnična oblika
uporabljena kot nevtralna za moške in ženske) iz gospodarstva do pridobitve naslova doktor znanosti. Raziskovalno delo in
z njim povezan podiplomski študij potekata
po programu dela, ki ga določata program
raziskovalnega dela in program podiplomskega študija (v nadaljevanju program dela),
pripravljena na osnovi obrazcev iz razpisne
dokumentacije (Obrazec 12 MR-08: Program raziskovalnega dela in Obrazec 13
MR-08: Program podiplomskega študija) in
priložena v vlogi na ta razpis.
3.2 Namen javnega razpisa
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo (v nadaljevanju ministrstvo) želi
preko Javne agencije za tehnološki razvoj
Republike Slovenije (v nadaljevanju agencija):
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– pridobiti kakovostne človeške vire na
področjih, kjer slovensko gospodarstvo potrebuje nova znanja za razvoj visokotehnoloških in inovativnih izdelkov, tehnologij
in storitev,
– ustvariti nova delovna mesta v gospodarstvu za raziskovalce,
– med vsemi raziskovalci v Sloveniji povečati delež raziskovalcev zaposlenih v gospodarstvu,
– spodbuditi ustanavljanje in krepitev
raziskovalnih skupin v gospodarstvu, posebno še v malih in srednjih podjetjih,
– dvigniti nivo izobrazbe zaposlenih v gospodarstvu,
– povečati kakovost in uporabnost znanstvenega in raziskovalnega dela,
– ustvariti pogoje za učinkovit pretok
znanja med znanstveno-raziskovalno sfero
ter uporabniki znanja,
– spodbujati sodelovanje med raziskovalnimi organizacijami, univerzami ter gospodarstvom,
– spodbuditi interdisciplinarnost podiplomskega študija, ki omogoča pridobiti širši spekter znanj.
Ožji namen razpisa je omogočiti mladim
raziskovalcem, da si z delom na temeljnih raziskavah za potrebe gospodarstva
v času podiplomskega študija do pridobitve
doktorata znanosti pridobijo kakovostne izkušnje, s katerimi se lahko po končanem
študiju suvereno soočijo z izzivi v gospodarstvu.
Kazalec za uspešno izveden program
dela je uspešno opravljen javni zagovor
doktorske naloge pred komisijo oziroma pridobitev naslova doktor znanosti.
4. Pogoji sodelovanja
4.1 Pogoji za predlagatelja, raziskovalno
skupino predlagatelja, zunanjo raziskovalno
skupino in pravne subjekte, v katerih delujejo zunanje raziskovalne skupine.
Kandidata za mladega raziskovalca (v
nadaljevanju kandidat) lahko predlaga:
– gospodarska družba, registrirana
v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popr.,
26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07
– ZTFI, v nadaljevanju ZGD-1) ali samostojni podjetnik,
– tehnološki center, registriran kot zavod
v skladu z Zakonom o zavodih (Uradni list
RS, št. 12I/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92,
8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00
– ZPDZC, 127/06 – ZJZP, v nadaljevanju
Zakon o zavodih) ali kot gospodarska družba v skladu z ZGD-1; tehnološki center je
samostojna pravna oseba, vezana na oziroma ustanovljena znotraj gospodarske panoge ali regije s strani več ustanoviteljev,
tj. gospodarskih družb in/ali zavodov in/ali
občin itd., z namenom spodbujanja trajnega
povezovanja znanstveno-raziskovalne sfere
z gospodarstvom, zagotavljanja lažjega dostopa malim in srednje velikim podjetjem do
kvalitetnega znanja, najnovejših tehnologij
in raziskovalnih rezultatov in racionalne izrabe raziskovalno-razvojne infrastrukture (v
nadaljevanju predlagatelj),
– če ima v svoji sestavi raziskovalno
skupino vpisano v Evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Javni
agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju Evidenca
ARRS) ali izkazuje sodelovanje z zunanjo
raziskovalno skupino, prav tako registrirano
v Evidenci ARRS, v okviru katere bo mladi
raziskovalec opravljal raziskovalno delo,
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– če je imel v preteklem koledarskem
letu glede na dan oddaje vloge celo leto najmanj 2 zaposlena za polni delovni čas,
– če kontinuirano opravlja svojo dejavnost na dan oddaje vloge več kot 2 leti
(upošteva se datum vpisa v sodni oziroma
drug ustrezen register) in ustvarja promet iz
osnovne dejavnosti.
Pravni subjekti, v okviru katerih delujejo zunanje raziskovalne skupine, so lahko
gospodarske družbe, registrirane v skladu
ZGD-1 ali zavodi, registrirani v skladu z Zakonom o zavodih (v nadaljevanju sodelujoči
pravni subjekti).
Predlagatelj nastopa v okviru tega javnega razpisa (na področju kohezijske politike)
v vlogi upravičenca.
Vsak predlagatelj lahko predlaga največ
štiri kandidate za mladega raziskovalca iz
gospodarstva.
4.2 Dodatni pogoji za predlagatelja in sodelujoče pravne subjekte
Predlagatelj in sodelujoči pravni subjekti
morajo izpolnjevati še naslednje pogoje:
– na dan oddaje vloge opravlja dejavnost
v Republiki Sloveniji;
– na dan oddaje vloge ni v stečajnem
postopku, postopku prisilne poravnave ali
likvidacije;
– je bil ob zaključku preteklega koledarskega leta glede na dan oddaje vloge v stanju kapitalske ustreznosti v skladu s tretjim
odstavkom 11. člena Zakona o finančnem
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti
in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št.
126/07); podjetje je kapitalsko ustrezno, če
je obseg njegovih dolgoročnih virov financiranja zadosten glede na obseg in vrste
poslov, ki jih opravlja, ter tveganja, ki jim je
izpostavljen pri opravljanju teh poslov;
– ni pridobil državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po
letu 2000 in ni v postopku pridobivanja take
pomoči; podjetje je v težavah, če izpolnjuje
kriterije iz 2. člena Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb
v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – UPB2);
predlagatelj je v postopku pridobivanja take
pomoči od dneva, ko pošlje vlogo za pridobitev take pomoči na pristojno ministrstvo;
– nima neporavnanih obveznosti do Republike Slovenije;
– nima več kot enega mladega raziskovalca, ki mu je pogodba iztekla in še ni izpolnil vseh pogodbenih obveznosti, vključno
z mladimi raziskovalci, ki so vključeni v Program usposabljanja in financiranja mladih
raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah
(ta pogoj ne velja, če so bila sredstva zaradi
neizpolnjenih pogodbenih obveznosti vrnjena; ta pogoj se ne nanaša na mlade raziskovalce, ki jim status iz upravičenih razlogov
miruje; ta pogoj se pri sodelujočih pravnih
subjektih nanaša le na raziskovalno skupino, v okviru katere bo mladi raziskovalec
opravljal raziskovalno delo);
– ni na seznamu poslovnih subjektov
v Sklepu o objavi seznama poslovnih sub
jektov, s katerimi na podlagi določb Zakona
o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega
odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju
korupcije (Uradni list RS, št. 43/07, 68/07).
4.3 Pogoji za kandidate
Kandidat mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– še nikoli ni imel statusa mladega raziskovalca, vključno s statusom mladega raziskovalca v okviru Programa usposabljanja

in financiranja mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah, razen če je imel
pogodbo sklenjeno le do pridobitve naslova
magister znanosti in je vse pogodbene obveznosti izpolnil in pridobil naslov magister
znanosti;
– se v študijskem letu 2008/2009 namerava vpisati v 1., 2., 3. ali 4. letnik neposrednega doktorskega podiplomskega študija po dosedanjem študijskem programu
ali v 3. ali 4. letnik doktorskega študija po
dosedanjem študijskem programu po pridobljenem naslovu magister znanosti (dopustna je izdelava magistrske naloge pred
pridobitvijo statusa mladega raziskovalca iz
gospodarstva; izdelava magistrske naloge
v času trajanja statusa mladega raziskovalca iz gospodarstva pomeni predčasen
zaključek tega statusa) ali v 1., 2. ali 3. letnik
doktorskega podiplomskega študija po bolonjskem študijskem programu tretje stopnje
(glejte še seznam dokazil v 5. poglavju tega
razpisa z naslovom »Program dela in način
izvedbe programa dela«, ki jih mora predlagatelj dostaviti na agencijo pred sklenitvijo
pogodbe o sofinanciranju mladega raziskovalca iz gospodarstva);
– je star do vključno 35 let (upošteva se
letnica rojstva 1973);
– če se kandidat vpisuje (oziroma je že
vpisan) v 2., 3. ali 4. letnik podiplomskega
študija se starostna meja dvigne nad 35 let,
in sicer se za vsak vpisan letnik v preteklih
študijskih letih doda eno leto;
– če je kandidat izvajal starševsko varstvo, kamor sodi porodniški dopust, očetovski dopust, dopust za nego in varstvo otroka, se starostna meja dvigne nad 35 let, za
čas dejansko izrabljenega dopusta; enako
velja za daljšo dokumentirano neprekinjeno
bolezensko odsotnost (nad 1 mesec) oziroma odsotnost zaradi služenja vojaškega
roka;
– 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
šest mesecev;
– ni zoper njega vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Kandidat ne more v vlogi in tudi ne v fazi
izvajanja programa dela nastopati hkrati tudi
v vlogi zakonitega zastopnika izvajalca ali
soizvajalca in tudi ne v vlogi kateregakoli
mentorja.
Predlagatelj lahko predlaga zgolj kandidata, ki ne kandidira hkrati tudi preko drugega predlagatelja. V primeru, da bo posameznega kandidata prijavilo več različnih
predlagateljev, bo upoštevana vloga, ki bo
prva prispela na agencijo, ostale pa bodo
zavržene.
4.4 Pogoji za mentorje
Delo mladega raziskovalca po programu
dela poteka pod vodstvom mentorjev. Mentorji se delijo v tri skupine:
Skupina I:
– razvojni mentor,
– raziskovalni mentor,
– pedagoški mentor, ki hkrati nastopa
tudi v vlogi raziskovalnega mentorja,
– pedagoški somentor, ki hkrati nastopa
tudi v vlogi raziskovalnega mentorja.
Skupina II:
– pedagoški mentor.
Skupina III:
– pedagoški somentor,
– tuji razvojni mentor,
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– tuji raziskovalni mentor,
– tuji pedagoški somentor, tudi, če hkrati
nastopa v vlogi raziskovalnega mentorja.
Število mentorjev in kateri mentorji iz
skupin I in II morajo voditi delo mladega
raziskovalca je odvisno od izbranega načina izvedbe programa dela iz 5. poglavja
tega razpisa z naslovom »Program dela in
način izvedbe programa dela«. Sodelovanje
mentorjev iz skupine III je ne glede na izbran
način izvedbe programa dela neobvezno.
Lahko se jih vključi tudi naknadno med izvajanjem programa dela. V vlogi na razpis
se podrobno predstavijo le mentorji iz Skupine I in le mentorji iz te skupine so predmet
ocenjevanja. Pri mentorjih iz skupine II in iz
skupine III se v vlogi navedejo le osnovni
podatki. Do mentorskega dodatka so upravičeni le mentorji iz skupine I.
Zgoraj navedeni mentorji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
Razvojni mentor:
– ima sklenjeno delovno razmerje ali drugo pogodbeno razmerje s predlagateljem,
– je zakoniti zastopnik predlagatelja ali
oseba imenovana s strani zakonitega zastopnika.
Razvojni mentor nastopa v primeru, ko
predlagatelj ne razpolaga z lastno raziskovalno skupino, vpisano v Evidenco ARRS.
Razvojni mentor posredno vodi delo mladega raziskovalca, pri čemer koordinira delo
mentorjev, ki vodijo raziskovalno delo mladega raziskovalca, izdelavo doktorske naloge
in podiplomski študij ter zagotavlja mlademu
raziskovalcu dostop do podatkov pri predlagatelju, ki jih potrebuje pri raziskovalnem
delu, zagotavlja možnost izvedbe potrebnih
eksperimentov pri predlagatelju ipd. Razvojni mentor zastopa interese predlagatelja.
Pred oddajo vloge na razpis se z mladim
raziskovalcem, pedagoškim mentorjem ter
zunanjim raziskovalnim mentorjem dogovori
o vsebini programa raziskovalnega dela in
programa podiplomskega študija.
Raziskovalni mentor:
– ima sklenjeno delovno razmerje ali drugo pogodbeno razmerje s predlagateljem,
tj. v primeru, ko predlagatelj razpolaga z lastno raziskovalno skupino, ali s sodelujočim
pravnim subjektom, v okviru katerega deluje
zunanja raziskovalna skupina,
– je vodja raziskovalne skupine ali član
raziskovalne skupine, imenovan s strani
vodje raziskovalne skupine,
– je registriran kot raziskovalec v Evidenci ARRS,
– ima najmanj naziv samostojnega razvijalca ali izpolnjuje pogoje za samostojnega
razvijalca kot jih definira 10. člen Pravilnika
o merilih za ocenjevanje kakovosti raziskovalne dejavnosti in o evidencah ter spremljanju raziskovalne dejavnosti (Uradni list
RS, št. 65/94, 1/98, 35/98, 52/98 (72/98
popr.), 12/05), in sicer:
– praviloma ima magisterij ali najmanj
diplomo II. stopnje,
– ima specializacijo za področje delovanja,
– ima strokovne in organizacijske sposobnosti za vodenje,
– ima najmanj 6 let delovnih izkušenj.
Raziskovalni mentor neposredno vodi in
nadzoruje raziskovalno delo mladega raziskovalca, zagotavlja mlademu raziskovalcu
potrebno znanje za uporabo merilnih naprav in druge eksperimentalne opreme, mu
svetuje pri izvedbi eksperimentov, skupaj

z mladim raziskovalcem pregleduje rezultate eksperimentov in mu svetuje pri analizi rezultatov ipd. Raziskovalni mentor, ki
je zaposlen ali pogodbeno vezan pri predlagatelju, opravlja tudi naloge razvojnega
mentorja.
Pedagoški mentor:
– izpolnjuje pogoje za mentorstvo pri
izdelavi doktorske naloge v skladu s statutom univerze in internimi pravilniki visokošolskega zavoda, na katerem bo (oziroma
je) kandidat za mladega raziskovalca vpisal podiplomski študij (mentor pri izdelavi doktorske naloge je običajno oseba, ki
ima naziv visokošolskega učitelja oziroma
znanstvenega delavca s področja teme
doktorske naloge; imenuje ga senat visokošolskega zavoda).
Pedagoški mentor ima osrednjo vlogo pri
vodenju mladega raziskovalca pri izvajanju
programa podiplomskega študija. Pedagoški mentor vodi raziskovalno delo mladega
raziskovalca le posredno, razen v primeru,
ko nastopa hkrati tudi v vlogi raziskovalnega
mentorja.
Pedagoški somentor:
– izpolnjuje pogoje za somentorstvo pri
izdelavi doktorske naloge v skladu s statutom univerze in internimi pravilniki visokošolskega zavoda, na katerem bo (oziroma
je) kandidat za mladega raziskovalca vpisal
podiplomski študij.
Pedagoški somentor nastopa le v primeru interdisciplinarnega podiplomskega študija in/ali interdisciplinarne teme doktorske
naloge in poleg pedagoškega mentorja vodi
mladega raziskovalca pri izvajanju programa
podiplomskega študija. Pedagoški somentor
vodi raziskovalno delo mladega raziskovalca le posredno, razen v primeru, ko nastopa
hkrati tudi v vlogi raziskovalnega mentorja.
Tuji razvojni mentor:
– ni posebnih pogojev.
Tuji razvojni mentor nastopa le v primeru, ko se program raziskovalnega dela
deloma izvede v tujini. Tuji razvojni mentor
le posredno vodi raziskovalno delo mladega
raziskovalca, pri čemer zagotavlja mlademu
raziskovalcu dostop do podatkov, ki jih potrebuje pri raziskovalnem delu, zagotavlja
možnost izvedbe potrebnih eksperimentov
ipd.
Tuji raziskovalni mentor:
– ni posebnih pogojev
Tuji raziskovalni mentor nastopa le v primeru, ko se program raziskovalnega dela
deloma izvede v tujini. Tuji raziskovalni mentor neposredno vodi in nadzoruje raziskovalno delo mladega raziskovalca, zagotavlja
mlademu raziskovalcu potrebno znanje za
uporabo merilnih naprav in druge eksperimentalne opreme, mu svetuje pri izvedbi
eksperimentov, skupaj z mladim raziskovalcem pregleduje rezultate eksperimentov in
mu svetuje pri analizi rezultatov ipd.
Tuji pedagoški somentor:
– izpolnjuje pogoje za somentorstvo pri
izdelavi doktorske naloge v skladu s statutom univerze in internimi pravilniki visokošolskega zavoda, na katerem bo (oziroma
je) kandidat za mladega raziskovalca vpisal
podiplomski študij.
– Tuji pedagoški somentor nastopa le
v primeru, ko se program podiplomskega
študija deloma izvede v tujini. Tuji pedagoški
somentor vodi raziskovalno delo mladega
raziskovalca le posredno, razen v primeru,
ko nastopa hkrati tudi v vlogi tujega raziskovalnega mentorja.
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Dodatni pogoji za mentorje iz skupine I:
Posamezen mentor iz skupine I ne sme
biti mentor več kot enemu mlademu raziskovalcu, ki mu je pogodba iztekla in še ni izpolnil vseh pogodbenih obveznosti, vključno
z mladimi raziskovalci, ki so vključeni v Program usposabljanja in financiranja mladih
raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah
(ta pogoj ne velja, če so bila sredstva zaradi neizpolnjenih pogodbenih obveznosti
vrnjena; ta pogoj se ne nanaša na mlade
raziskovalce, ki jim status iz upravičenih razlogov miruje).
Posamezen mentor iz skupine I je lahko
mentor največ trem mladim raziskovalcem
iz gospodarstva oziroma največ petim mladim raziskovalcem, vključno z mladimi raziskovalci, ki so vključeni v Program usposabljanja in financiranja mladih raziskovalcev
v raziskovalnih organizacijah in kandidati, ki
jim bo odobren status mladega raziskovalca
v okviru tega razpisa. Pri tem se upoštevajo
tudi mladi raziskovalci, ki jim status iz upravičenih razlogov miruje oziroma tisti, ki jim
je pogodba iztekla, niso pa še izpolnili vseh
pogodbenih obveznosti, razen v primeru, da
so bila sredstva zaradi neizpolnjenih pogodbenih obveznosti vrnjena.
4.5 Dodatni pogoji
Izpolnjeni morajo biti še naslednji dodatni pogoji:
– način izvedbe programa dela mora
ustrezati enemu izmed načinov izvedbe iz 5.
poglavja tega razpisa z naslovom »Program
dela in način izvedbe programa dela«;
– raziskovalno delo mladega raziskovalca mora biti usmerjeno v potrebe predlagatelja, pri čemer mora biti opravljeno na nivoju temeljnih raziskav, katerih rezultati nimajo
neposredne praktične uporabe;
– kandidat se mora zavezati, da bo
v predpisanem roku pridobil znanstveni naslov doktor znanosti;
– doktorska naloga, ki jo ob zaključku
podiplomskega študija izdela mladi raziskovalec, mora temeljiti na rezultatih njegovega raziskovalnega dela in mora biti javno
dostopna;
– predlagatelji morajo za pridobitev pomoči dokazati dodatnost, tj. da je pomoč
bistvenega pomena za uspeh predloženega programa dela in da programa dela ne
bi bilo mogoče izvajati brez pomoči ali bi
ga brez pomoči izvajali le v mnogo daljšem
časovnem obdobju, v manjšem obsegu ali
na bistveno nižji kakovostni ravni;
– predlagatelji, ki se uvršajo med velika
podjetja so obvezni dokazati spodbujevalni
učinek oziroma dokazati, da jih bo načrtovana pomoč spodbudila k izvajanju raziskav, ki
jih sicer ne bi izvajali. Spodbujevalni učinek
predlagatelj dokaže z merljivimi dejavniki,
kot so povečanje vlaganj v raziskovalno-razvojne dejavnosti, povečanje števila zaposlenih za raziskovalno-razvojne dejavnosti
ali povečanje deleža vlaganj v raziskovalno-razvojno dejavnost v celotnem prometu
predlagatelja.
Velikost predlagatelja se določi v skladu
z navodili iz razpisne dokumentacije v Prilogi 4 MR-08: Navodila za določitev velikosti
podjetja.
5. Program dela in način izvedbe programa dela
Program dela opredeljujeta program raziskovalnega dela in z njim povezan program
podiplomskega študija. Osnovno izhodišče
za pripravo programa dela predstavljata izbrani način podiplomskega študija in
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izhodiščno stanje podiplomskega študija,
s katerim kandidat za mladega raziskovalca kandidira za pridobitev statusa mladega
raziskovalca. Na osnovi izbranega načina in
izhodiščnega stanja podiplomskega študija
se določi tudi čas, ki je na voljo za izvedbo
programa dela oziroma čas, v katerem je
zagotovljeno sofinanciranje, kar je podrobno obrazloženo v 6. poglavju tega razpisa
z naslovom »Čas za izvedbo programa dela
in doba sofinanciranja«. Glede na to, ali
ima predlagatelj v svoji sestavi raziskovalno
skupino, vpisano v Evidenco ARRS, ali ne,
so možni naslednji načini izvedbe programa dela:

a) Predlagatelj
razpolaga z lastno
raziskovalno skupino:
Način
I.
Delež časa*
Mentorstvo
II.

Raziskovalno delo
Možne lokacije raziskovalnega dela
Raziskovalna skupina predlagatelja
100%
Raziskovalni mentor
Raziskovalna skupina predlagatelja

Delež časa*

od 20% do 90%

Mentorstvo

Raziskovalni mentor

III.

Raziskovalna skupina predlagatelja

Delež časa*

od 20% do 90%

Mentorstvo

Raziskovalni mentor

IV.
Delež časa*
Mentorstvo

b) Predlagatelj ne
razpolaga z lastno
raziskovalno skupino:
Način
V.
Delež časa*
Mentorstvo
VI.
Delež časa*
Mentorstvo
VII.
Delež časa*
Mentorstvo

Podiplomski študij

Raziskovalna skupina
predlagatelja
od 20% do 80%
Raziskovalni mentor

Druga zunanja
raziskovalna skupina
(RS-D)
od 10% do 70%
Zunanji raziskovalni
mentor (RS-D)

Visokošolski zavod
(VZ)

Pedagoški mentor
Zunanja raziskovalna
Visokošolski zavod
skupina na visokošolskem
(VZ)
zavodu (RS-VZ)
od 10% do 80%
Pedagoški mentor = zunanji raziskovalni mentor
(RS-VZ)
Druga zunanja
Visokošolski zavod
raziskovalna skupina
(VZ)
(RS-D)
od 10% do 80%
Zunanji raziskovalni
Pedagoški mentor
mentor (RS-D)
Zunanja raziskovalna
Visokošolski zavod
skupina na visokošolskem (VZ)
zavodu (RS-VZ)
od 10% do 70%
Pedagoški mentor =
zunanji raziskovalni
mentor (RS-VZ)

Raziskovalno delo

Podiplomski študij

Možne lokacije raziskovalnega dela
Razvojni oddelek ali
Zunanja raziskovalna skupina na visokošolskem
Visokošolski zavod
razvojni tim predlagatelja
zavodu (RS-VZ)
(VZ)
od 10 do 20%
od 80 do 90%
Razvojni mentor
Pedagoški mentor = zunanji raziskovalni mentor (RS-VZ)
Razvojni oddelek ali
Druga zunanja raziskovalna skupina (RS-D)
Visokošolski zavod
razvojni tim predlagatelja
(VZ)
od 10% do 20%
od 80 do 90%
Razvojni mentor
Zunanji raziskovalni mentor (RS-D)
Pedagoški mentor
Razvojni oddelek ali
Druga zunanja
Zunanja raziskovalna
Visokošolski zavod
razvojni tim predlagatelja
raziskovalna skupina
skupina na visokošolskem
(VZ)
(RS-D)
zavodu (RS-VZ)
od 10% do 20%
od 10% do 70%
od 10% do 70%
Pedagoški mentor =
Razvojni mentor
Zunanji raziskovalni mentor (RS-D)
zunanji raziskovalni
mentor (RS-VZ)
* Delež časa raziskovalnega dela na posamezni lokaciji se okvirno določi pri usklajevanju programa raziskovalnega dela med
vsemi sodelujočimi pred oddajo vloge na
razpis, pri čemer je potrebno upoštevati v tabeli navedene omejitve.
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VZ: Visokošolski zavod, na katerem je/bo
kandidat za mladega raziskovalca vpisal podiplomski študij.
RS-VZ: Zunanja raziskovalna skupina
na visokošolskem zavodu, na katerem je/bo
mladi raziskovalec vpisal podiplomski študij in v okviru katere bo pedagoški mentor
hkrati nastopal tudi v vlogi raziskovalnega
mentorja.
RS-D: Druga zunanja raziskovalna skupina npr. na institutu, v tehnološkem centru, v drugem podjetju, na drugem visokošolskem zavodu, v primeru ko zunanja
raziskovalna skupina sicer deluje v okviru
visokošolskega zavoda, na katerem je/bo
mladi raziskovalec vpisal podiplomski študij,
vendar pedagoški mentor ni hkrati raziskovalni mentor ali gre za drugo raziskovalno
skupino na visokošolskem zavodu, na katerem je mladi raziskovalec vpisal podiplomski
študij.
Predlagateljem, ki razpolagajo z lastno
raziskovalno skupino, priporočamo izbiro
I. načina izvedbe programa dela, medtem
ko predlagateljem, ki ne razpolagajo z lastno raziskovalno skupino priporočamo V.
način izvedbe programa dela. Ne glede na
izbrani način izvedbe programa dela lahko
predlagatelji po potrebi vključujejo v izvajanje programa raziskovalnega dela še druge
zunanje raziskovalne skupine, in sicer kot
zunanje izvajalce.
V prid kakovostnejših rezultatov raziskovalnega dela lahko mentor, zaposlen pri
predlagatelju, tako v primeru a) kot v primeru b) omogoči mlademu raziskovalcu delno
izvedbo programa raziskovalnega dela ali
programa podiplomskega študija v tujini,
in sicer v tujih podjetjih in/ali raziskovalnih
organizacijah in/ali tujih univerzah oziroma
visokošolskih zavodih. Izvajanje programa
dela v tujini lahko v skupnem obsegu traja do največ tretjine obdobja, v katerem je
zagotovljeno sofinanciranje. Potovanja v tujino, ki so povezana z udeležbo na konferencah, seminarjih ipd. se ne obravnavajo
kot izvajanje programa dela v tujini, ampak
le kot službene poti.
V času izvajanja programa dela v tujini
so do sofinanciranja upravičeni le stroški
povezani z izvedbo programa raziskovalnega dela v tujini. V primeru, da mladi raziskovalec za čas bivanja v tujini pridobi dodatna
javna sredstva iz evropskega, državnega
ali lokalnega proračuna, je upravičen do sofinanciranja le tistih upravičenih stroškov,
povezanih z izvedbo programa raziskovalnega dela, ki niso bili plačani iz tovrstnih
sredstev. Zaradi izvajanja programa dela
v tujini se pogodbeni rok ne podaljša. Zagovor doktorata mora biti opravljen v Republiki
Sloveniji.
Pred prijavo na razpis predlagatelj in
pravni subjekti, v okviru katerih delujejo raziskovalne skupine, ki bodo sodelovale pri
raziskovalnem delu mladega raziskovalca
do pridobitve doktorata znanosti ter kandidat za mladega raziskovalca sklenejo dogovor o sodelovanju (razpisna dokumentacija:
Obrazec 3 MR-08). Dogovor o sodelovanju ni potreben, če pri izvajanju programa
raziskovalnega dela ne sodeluje zunanja
raziskovalna skupina oziroma drug pravni
subjekt. V primeru uspešne kandidature na
razpisu:
– sklenejo podpisniki dogovora o sodelovanju pogodbo o sodelovanju, v kateri
dogovorijo medsebojne pravice, obveznosti
in odgovornosti; pogodba o sodelovanju se

sklene za obdobje od pričetka izvajanja programa (tj. od 1. 12. 2008 oziroma od dneva
zaposlitve mladega raziskovalca pri predlagatelju, če bo zaposlitev izvedena po 1. 12.
2008) do uspešno opravljenega javnega zagovora doktorske naloge s strani mladega
raziskovalca pred komisijo (končnega datuma veljavnosti pogodbe se ne navaja);
– predlagatelj sklene s kandidatom za
mladega raziskovalca pogodbo o zaposlitvi
(ali po potrebi aneks k obstoječi pogodbi
o zaposlitvi), iz katere je razvidna zaposlitev za polni delovni čas vsaj za obdobje
sofinanciranja, kot je določeno v 6. poglavju
tega razpisa z naslovom »Čas za izvedbo
programa dela in doba sofinanciranja« in
v kateri predlagatelj in kandidat za mladega
raziskovalca dogovorita medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti ter naloge
mladega raziskovalca, ki so v skladu s programom dela, medtem ko se obveznost izvajanja drugih nalog iz morebitne obstoječe
pogodbe o zaposlitvi za čas trajanja sofinanciranja zamrzne, kar mora biti iz pogodbe
jasno razvidno;
– predlagatelj z agencijo sklene pogodbo
o sofinanciranju mladega raziskovalca iz gospodarstva. Pred sklenitvijo pogodbe mora
predlagatelj na agencijo dostaviti:
– kopijo pogodbe o sodelovanju,
– kopijo pogodbe o zaposlitvi mladega raziskovalca in kopije morebitnih drugih
pravnih aktov, ki spreminjajo obstoječo pogodbo o zaposlitvi,
– kopijo diplome univerzitetnega študija ali diplome 2. stopnje bolonjskega študija (če ni bila priložena vlogi na ta javni
razpis),
– kopijo diplome znanstvenega magistrskega podiplomskega študija, če je bilo
v vlogi navedeno, da je kandidat za mladega
raziskovalca že pridobil znanstveni naslov
magister znanosti oziroma, da ga bo pridobil
pred pridobitvijo statusa mladega raziskovalca iz gospodarstva (če ni bila priložena
vlogi na ta javni razpis);
– originalno potrdilo visokošolskega
zavoda, iz katerega je razvidno, da je mladi
raziskovalec v študijskem letu 2008/2009
vpisan v 1., 2., 3. ali 4. letnik neposrednega doktorskega podiplomskega študija po
dosedanjem študijskem programu ali v 1.,
2. ali 3. letnik doktorskega podiplomskega
študija po bolonjskem študijskem programu
tretje stopnje; kolikor je podiplomski študij
na visokošolskem zavodu organiziran tako,
da formalnega vpisa ni, se lahko namesto
potrdila o vpisu dostavi drugo ustrezno dokazilo, izdano s strani visokošolskega zavoda, iz katerega je mogoče razbrati stanje
podiplomskega študija ekvivalentno 1., 2.,
3. ali 4. letniku.
Mladi raziskovalec formalno pridobi status mladega raziskovalca ko predlagatelj in
agencija skleneta pogodbo o sofinanciranju
mladega raziskovalca iz gospodarstva.
Predlagatelj je odgovoren agenciji za izvedbo programa dela, medtem ko so vsi
ostali podpisniki pogodbe o sodelovanju za
uspešno izvedbo programa dela odgovorni
predlagatelju. Predlagatelj je upravičenec do
odobrenih finančnih sredstev. Poleg predlagatelja je do odobrenih sredstev upravičen
tudi sodelujoči pravni subjekt, ki je podpisnik
pogodbe o sodelovanju, pri čemer je upravičen le do povračila stroškov materiala,
stroškov amortizacije instrumentov, strojev,
naprav in opreme, stroškov storitev zunanjih
izvajalcev, ki so neposredno povezani z raz-
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iskovalnim delom mladega raziskovalca ter
do mentorskega dodatka. Sodelujoči pravni
subjekt se o deležu odobrenih sredstev, ki
ga lahko koristi predhodno dogovori s predlagateljem – upravičencem.
Osnova za izplačilo sredstev sta s strani
agencije in ministrstva pregledano in odobreno zbirno poročilo o izvajanju programa
dela ter pregledan in odobren zbirni zahtevek za izplačilo, ki ga pripravi predlagatelj
skupaj s sodelujočimi pravnimi subjekti in
izstavi agenciji. Odobrena finančna sredstva
bo agencija nakazovala neposredno na račun predlagatelja in na račun sodelujočega
pravnega subjekta.
6. Čas za izvedbo programa dela in doba
sofinanciranja
Čas za izvedbo programa dela in doba
sofinanciranja stroškov, povezanih z raziskovalnim delom, se določita glede na izbrani način podiplomskega študija in izhodiščno
stanje podiplomskega študija.
Sofinanciranje je v primeru podiplomskega študija po dosedanjem študijskem
programu za pridobitev doktorata znanosti zagotovljeno do 4 let in 6 mesecev ter
v primeru bolonjskega študijskega programa
tretje stopnje do 3 let in 6 mesecev (pričetek odštevanja razpoložljivega časa: 1. 12.
2008). Naveden časovni okvir velja za tiste
mlade raziskovalce, ki pridobijo status mladega raziskovalca v 1. letniku podiplomskega študija.
Agencija skrajša dobo sofinanciranja,
navedeno v prejšnjem odstavku:
– v primeru dosedanjega študijskega
programa: za eno leto, če bo kandidat postal mladi raziskovalec v 2. letniku, za dve
leti v 3. letniku in za tri leta, v 4. letniku podiplomskega študija;
– v primeru bolonjskega študijskega programa: za eno leto, če bo kandidat postal
mladi raziskovalec v 2. letniku tretje stopnje
bolonjskega študijskega programa in za dve
leti, če bo pridobil status mladega raziskovalca v 3. letniku tretje stopnje bolonjskega
študijskega programa.
Zgoraj navedeni časovni okviri določajo
tudi čas, ki je na voljo za izvedbo programa
dela, pri čemer se za izvedbo programa dela
oziroma za izpolnitev pogodbenih obveznosti (pridobitev naslova doktor znanosti) lahko mlademu raziskovalcu odobri dodatnih
6 mesecev, v katerih sofinanciranje ni zagotovljeno.
7. Merila za izbiro vlog
Vse pravočasne in popolne vloge, ki
bodo zadostile pogojem sodelovanja in
bodo skladne z namenom razpisa, bo ocenila strokovna komisija v skladu z naslednjimi merili:
Merilo:
Ustreznost programa raziskovalnega dela
Ustreznost predlagatelja
Ustreznost kandidata
Ustreznost programa podiplomskega študija
Ustreznost raziskovalno-razvojne aktivnosti in inovativnosti raziskovalne skupine
predlagatelja in zunanjih
raziskovalnih skupin
Ustreznost mentorjev
Skupaj

Število
točk
24
20
18
16

14
8
100
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Merila so natančneje predstavljena v razpisni dokumentaciji v Prilogi 1 MR-08: Merila
za izbiro vlog. Največje možno število točk
je 100. V sofinanciranje se bodo predlagale
vloge, ki bodo presegle prag 60 točk. Med
enako ocenjenimi vlogami imajo prednost
vloge z višjo oceno programa raziskovalnega dela, nato vloge z višjo oceno ustreznosti predlagatelja, nato vloge z višjo oceno
ustreznosti kandidata, nato vloge z višjo
oceno ustreznosti programa podiplomskega
študija, nato vloge z višjo oceno raziskovalno-razvojne aktivnosti in inovativnosti raziskovalne skupine predlagatelja in zunanjih
raziskovalnih skupin in nato vloge z višjo
oceno ustreznosti mentorjev. Ko so izčrpane
vse navedene možnosti in še vedno ni mogoče določiti, katera izmed enako ocenjenih
vlog je izbrana, se izbere vlogo, ki je prva
prispela na agencijo.
V primeru, da bo spodnjo mejo preseglo
več vlog kot je na razpolago sredstev za
njihovo sofinanciranje, bo strokovna komisija prag ustrezno dvignila. V primeru, da
predlagatelj odstopi od podpisa Pogodbe
o sofinanciranju mladega raziskovalca iz
gospodarstva, ali če se pogodba ne sklene
v predpisanem roku, se izbere naslednja
vloga glede na doseženo oceno.
8. Upravičeni stroški in intenzivnost sofinanciranja
Pri sofinanciranju upravičenih stroškov
se upošteva naslednja shema državnih pomoči: Državna pomoč N 472/2006 – Slovenija: Program tehnološkega razvoja; št.:
N 472/2006; datum priglasitve: 14. 7. 2006;
trajanje pomoči: od 1. 1. 2007 do 1. 1.
2012.
Intenzivnost sofinanciranja upravičenih
stroškov je 100,00%.
Sofinanciranje se lahko izvede le za
upravičene stroške, ki niso financirani iz drugih javnih finančnih sredstev evropskega,
državnega ali lokalnega proračuna.
Upravičeni so le stroški povezani z izvedbo programa raziskovalnega dela, ki so
nastali in bili plačani po 1. 12. 2008 (oziroma
po dnevu zaposlitve mladega raziskovalca
pri predlagatelju, če bo zaposlitev izvedena
po 1. 12. 2008) in pred oddajo posameznega zahtevka za izplačilo. Vsi upravičeni
stroški, razen plače mladega raziskovalca in
mentorskih dodatkov, ki nastanejo v obdobju posameznega zahtevka, izstavljenega
agenciji in se ne uveljavljajo v tem zahtevku,
se lahko uveljavljajo v kateremkoli od naslednjih zahtevkov, pri čemer velja omejitev, da
je prerazporeditve sredstev mogoče izvajati
le v obdobju, ki ga agencija določi v pogodbi o sofinanciranju mladega raziskovalca
(razpisna dokumentacija: Priloga 2 MR-08:
Vzorec pogodbe o sofinanciranju mladega
raziskovalca).
Upravičeni stroški so:
– plača mladega raziskovalca,
– mentorski dodatek in
– materialni in nematerialni stroški, ki
vključujejo:
»materialni stroški«
– stroške materiala,
– stroške storitev zunanjih izvajalcev,
– potne stroške službenih poti mladega raziskovalca,
»investicijsko vzdrževanje«
– stroški amortizacije instrumentov,
strojev, naprav in opreme.
DDV ni upravičen strošek. Malico, prevoz
na delo, regres, zakonsko določene davke
in prispevke delodajalca iz naslova plače
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mladega raziskovalca in morebitne druge
prejemke, ki pripadajo mlademu raziskovalcu iz naslova delovnega razmerja ter šolnino
za podiplomski študij mladega raziskovalca
in plačo mladega raziskovalca v času izvajanja Programa podiplomskega študija v tujini
oziroma sorazmerni del plače, ki odpade na
izvajanje Programa podiplomskega študija
v tujini krije predlagatelj iz lastnih sredstev
(če se v ta namen ne pridobijo sredstva iz
drugih virov). Zakonsko določene davke in
prispevke iz naslova mentorskega dodatka
krijejo predlagatelj in sodelujoči pravni sub
jekti, v okviru katerih so zaposleni mentorji,
iz lastnih sredstev (če se v ta namen ne
pridobijo sredstva iz drugih virov).
Plača mladega raziskovalca: Upravičen
strošek je I. bruto mesečna plača mladega
raziskovalca. Upravičen strošek je tudi nadomestilo plače (npr. letni dopust, praznik,
krajša bolniška odsotnost), če ga predlagatelj ne refundira iz drugih virov. Število ur, ki
jih mladi raziskovalec opravi v posameznem
mesecu v okviru programa raziskovalnega
dela, mora izkazovati zaposlitev za polni
delovni čas (40 ur/teden). Čas, ki ga mladi
raziskovalec porabi za izvajanje programa
podiplomskega študija, se ne všteva v polni
delovni čas. Izjemoma se v polni delovni čas
všteva čas porabljen za izvajanje Programa
podiplomskega študija v tujini, pri čemer je
upravičen do sofinanciranja le sorazmerni
del plače, ki odpade na izvajanje programa
raziskovalnega dela, tj. v primeru, če izvajanje programa podiplomskega študija v tujini
ni potekalo cel mesec.
Mentorski dodatek: Upravičen strošek je
I. bruto mentorski dodatek. Do mentorskega
dodatka so upravičeni mentorji iz skupine
I (razvojni mentor, raziskovalni mentor ter
pedagoški mentor in pedagoški somentor,
ki hkrati nastopata tudi v vlogi raziskovalnega mentorja), ki vodijo raziskovalno delo
mladega raziskovalca v okviru raziskovalnih
skupin v Republiki Sloveniji.
Materialni in nematerialni stroški, povezani z raziskovalnim delom mladega raziskovalca: Upravičeni so naslednji stroški,
povezani z izvedbo programa raziskovalnega dela:
»materialni stroški«
– Stroški materiala, ki se uporablja pri
raziskovalnem delu mladega raziskovalca
(npr. potrošni material pri izvedbi meritev
ali eksperimentov, pisarniški material, ipd.)
pri predlagatelju in v okviru raziskovalnih
skupin v Republiki Sloveniji. Uveljavljajo se
lahko le tisti računi/izdajnice, na katerih skupna vrednost upravičenih stroškov presega
25 EUR.
– Stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki
se uporabljajo izključno za raziskovalno dejavnost, kot so npr. stroški povezani z izvedbo meritve ali eksperimenta ter druge
storitve, neposredno vezane na izvedbo
programa raziskovalnega dela, ki jih pri tretji osebi naroči predlagatelj ali sodelujoči
pravni subjekt.
Podpisniki pogodbe o sodelovanju pri
raziskovalnem delu mladega raziskovalca
ne morejo nastopati drug proti drugemu kot
dobavitelj materiala ali storitev.
– Potni stroški službenih poti mladega
raziskovalca (prevoz, dnevnica, nočitev,
kotizacija), ki jih odobri mlademu raziskovalcu predlagatelj in so neposredno povezane z raziskovalnim delom mladega
raziskovalca.
»investicijsko vzdrževanje«

– Stroški amortizacije instrumentov,
strojev, naprav in opreme (npr. merilni instrumenti, informacijsko telekomunikacijska
oprema, programska oprema, pohištvo;
v nadaljevanju oprema), ki se uporabljajo
pri raziskovalnem delu mladega raziskovalca pri predlagatelju in v okviru raziskovalnih skupin v Republiki Sloveniji. Upošteva
se zgolj amortizacija, in sicer v obsegu, ki
odpade na raziskovalno delo mladega raziskovalca. Amortizacija se lahko uveljavlja za
opremo, ki ni bila kupljena iz javnih sredstev
evropskega, državnega ali lokalnega proračuna, prejemnik pa mora imeti tako organizirano računovodstvo, da to lahko v vsakem
trenutku dokaže. Amortizacija mora biti obračunana v skladu z veljavnimi slovenskimi
računovodskimi standardi.
Dokazila za izkazovanje upravičenosti
stroškov in metode za izračun upravičenih
stroškov so opredeljene v prilogah k pogodbi o sofinanciranju mladega raziskovalca iz
gospodarstva: Finančno poročilo izvajalca
(Priloga k pogodbi 6.1 MR-08) in Finančno
poročilo soizvajalca (Priloga k pogodbi 6.2
MR-08), ki sta sestavni del razpisne dokumentacije in v trenutno veljavnem sklepu
agencije o višini sofinanciranja za mlade raziskovalce iz gospodarstva ter se lahko spreminjajo skladno s spremembami v Navodilu
organa upravljanja o upravičenih stroških
za sredstva evropske kohezijske politike za
programsko obdobje 2007–2013, ki ga izda
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ki na
področju kohezijske politike nastopa v vlogi
organa upravljanja in drugimi navodili, ki jih
izdajajo agenciji nadrejeni organi, vključeni
v izvajanje kohezijske politike.
9. Prepoved dvojnega financiranja
Za upravičene stroške, povezane z izvajanjem programa raziskovalnega dela, ki
se bodo uveljavljali za sofinanciranje iz finančnih sredstev tega javnega razpisa, ni
dovoljeno pridobiti še sredstev iz drugih javnih virov, tj. dodatnega financiranja iz javnih
finančnih sredstev evropskega, državnega
ali lokalnega proračuna.
10. Skupna višina razpisanih sredstev in
obdobje za porabo sredstev
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za
izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete:
Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti;
prednostne usmeritve 1.1: Strokovnjaki in
raziskovalci za konkurenčnost podjetij.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje
raziskovalnega dela mladih raziskovalcev
iz generacije 2008 do pridobitve doktorata znanosti znaša 20.423.529,00 EUR, in
sicer:
– 17.360.000,00 EUR – namenska sredstva EU – Evropski socialni sklad (ESS),
– 3.063.529,00 EUR – slovenska udeležba.
Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 85,00%.
Sredstva bremenijo proračunski postavki
ministrstva:
– 6942 Raziskovalci za gospodarstvo
– ESS-07-13 – EU;
– 6983 Raziskovalci za gospodarstvo
– ESS-07-13 – slovenska udeležba.
Okvirna višina razpisanih sredstev za
javni razpis se lahko poveča za nerazpo-
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rejena sredstva v okviru istih proračunskih
postavk. Sredstva, odobrena za izvajanje
programa dela v posameznem proračunskem letu morajo biti porabljena do konca
istega proračunskega leta.
11. Okvirna višina sredstev za enega
mladega raziskovalca
Mesečna višina I. bruto plače mladega
raziskovalca, mesečna višina I. bruto mentorskega dodatka in trimesečna pravica porabe sredstev za materialne in nematerialne
stroške se določa v skladu s trenutno veljavnim Sklepom agencije o višini sofinanciranja
za mlade raziskovalce iz gospodarstva.
Mesečna višina I. bruto plače mladega
raziskovalca je odvisna od stanja podiplomskega študija, medtem ko je trimesečna
pravica porabe sredstev za materialne in
nematerialne stroške odvisna od cenovne
kategorije raziskovalnih ved v katere sodi
program raziskovalnega dela.
Predlagatelju se, glede na Sklep agencije
o višini sofinanciranja za mlade raziskovalce iz gospodarstva veljaven ob objavi tega
javnega razpisa, za mladega raziskovalca,
ki status mladega raziskovalca pridobi v 1.
letniku klasičnega študijskega programa
za pridobitev doktorata znanosti, ki ima le
enega mentorja, ki vodi njegovo raziskovalno delo in katerega program dela pretežno sodi v Naravoslovno matematične vede
in/ali Tehniške vede in/ali Medicinske vede
in/ali Biotehniške vede, odobri sofinanciranje upravičenih stroškov v skupni ocenjeni
vrednosti 180.000,00 EUR.
Delež odobrenih sredstev, ki se lahko
zahtevajo v posameznem zahtevku za izplačilo je enak seštevku mesečnih maksimalnih
bruto I plač mladega raziskovalca, mesečnih
bruto I mentorskih dodatkov in trimesečne
pravice porabe za materialne in nematerialne stroške kot izhaja iz trenutno veljavnega
sklepa agencije o višini sofinanciranja za
mlade raziskovalce iz gospodarstva.
Trimesečna pravica porabe sredstev za
materialne in nematerialne stroške se v posameznem trimesečju lahko poveča za neizkoriščena sredstva v preteklem trimesečju,
pri čemer velja omejitev, da je prerazporeditve sredstev mogoče izvajati le v obdobju,
ki ga agencija določi v pogodbi o sofinanciranju mladega raziskovalca iz gospodarstva
(razpisna dokumentacija: Priloga 2 MR-08:
Vzorec pogodbe o sofinanciranju mladega
raziskovalca).
Višina sofinanciranja bo v skladu s finančnimi možnostmi ministrstva sledila povišanju plače, spremembam in dopolnitvam
Kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost in povišanju cene raziskovalne ure.
12. Zagotavljanje enakih možnosti: v javnem razpisu je zagotovljena enakost med
spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija med osebami, ki kandidirajo za pridobitev statusa mladega raziskovalca, v skladu
z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006.
13. Informiranje in obveščanje javnosti
Predlagatelj in vsi ostali sodelujoči bodo
morali pri svojem delu upoštevati zahteve
glede informiranja in obveščanja javnosti,
kakor to narekujeta 8. in 9. člen Uredbe
Sveta (ES) št. 1828/2006. Navodila so podrobno opredeljena v razpisni dokumentaciji
v Prilogi k pogodbi 7 MR-08: Navodila za
informiranje in obveščanje javnosti. Navodila so povzeta po Navodilih za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in

strukturnih skladih v programskem obdobju
2007–2013, ki jih je izdala Služba Vlade
Republike Slovenije za lokalno samoupravo
in regionalno politiko, ki na področju kohezijske politike nastopa v vlogi organa upravljanja. Skladno s spremembo navodil, ki
jih izda organ upravljanja, se spremeni tudi
vsebina Priloge k pogodbi 7 MR-08.
14. Hranjenje dokumentacije
Predlagatelj in vsi ostali sodelujoči morajo hraniti vso dokumentacijo, povezano
z izvajanjem programa dela v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še najmanj 10
let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za
potrebe bodočih preverjanj. Pred iztekom
tega datuma, lahko agencija ta rok podaljša.
Vsi sodelujoči morajo zagotoviti dostop do
celotne dokumentacije v zvezi z izvajanjem
programa dela vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja,
nadzora in revizije javnega razpisa, tudi po
izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po
poteku pogodbe o sofinanciranju mladega
raziskovalca iz gospodarstva.
15. Omejitve glede sprememb na projektu v skladu 57. členom Splošne uredbe ES
1083/2006: ni relevantno.
16. Trajnostni razvoj: predlagatelj in vsi
ostali sodelujoči morajo zagotavljati varstvo
okolja in s tem spodbujati trajnostni razvoj
v skladu s 17. členom Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006. Stopnja prispevka programa
raziskovalnega dela k varovanju okolja bo
predmet ocenjevanja.
17. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti: varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno
zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe
Sveta (ES) št. 1828/2006. Vsi podatki iz
vlog, ki jih komisija odpre, so informacije
javnega značaja razen tistih, ki jih predlagatelji posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko nanaša
na posamezen podatek ali na del vloge, ne
more pa se nanašati na celotno vlogo. Člani
strokovne komisije, ki bodo sodelovali pri
odpiranju in ocenjevanju vlog bodo morali
predhodno podpisati izjavo o zaupnosti.
18. Način prijave in razpisni rok
Rok za oddajo vlog je četrtek 11. 9. 2008
do 12:00 ure. Popolna vloga, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti
v enem izvodu, ne glede na vrsto prenosa
te pošiljke, dostavljena v Glavno in splošno
pisarno Javne agencije za tehnološki razvoj
RS, Dunajska cesta 22, 1511 Ljubljana, do
vključno četrtka 11. 9. 2008 do 12. ure.
Vloge morajo predlagatelji dostaviti
v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – MR
2008« ter polnim naslovom predlagatelja
na zadnji strani. Predlagatelj, ki predlaga
več kandidatov, mora za vsakega kandidata pripraviti samostojno vlogo in jo dostaviti
v ločeni ovojnici.
19. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo izvedla strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje direktor agencije. Odpiranje vlog zaradi pričakovanega
večjega števila vlog ne bo javno. Odpiranje
vlog bo potekalo 15. 9. 2008 s pričetkom ob
9. uri v veliki sejni sobi agencije.
Nepravilno označenih (ni razvidno, da
gre za vlogo na razpis ali na kateri razpis
se nanaša) in nepravočasno prispelih vlog
komisija za odpiranje ne bo obravnavala in
bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. V primeru ugotovitve formalne nepopolnosti vloge,
bo komisija v roku 8 dni pozvala predlagatelje k dopolnitvi vlog. Nepopolne vloge, ki
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jih predlagatelji v roku, določenem s strani
agencije ne bodo dopolnili, bodo zavržene.
20. Obveščanje o izboru
O izboru in dodelitvi sredstev odloči
s sklepom direktor agencije. Predlagatelji in
kandidati za mlade raziskovalce bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom najkasneje
v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog.
Morebitne pritožbe zoper sklep predlagatelji
vložijo na agencijo. Za odločanje o pritožbi
je pristojno ministrstvo. Vložena pritožba ne
zadrži podpisa pogodb z izbranimi predlagatelji. Predlagatelj – pritožnik mora natančno
opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba
vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog.
Rezultati razpisa bodo javno objavljeni
na spletnem naslovu agencije (http://www.
tia.si).
21. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (besedilo razpisa, navodila, obrazci in priloge) je z dnem
objave razpisa v Uradnem listu RS na voljo
na spletnem naslovu agencije http://www.
tia.si. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani po predhodni najavi dvignejo tudi
v glavni in splošni pisarni agencije pri Anji
Drnovšek od dneva objave v Uradnem listu
Republike Slovenije do izteka prijavnega
roka.
22. Dodatne informacije in obveščanje
Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo:
– preko obrazca na spletnem naslovu
http://www.tia.si ali
– v elektronski obliki na naslov: infoMR08@tia.si.
Odgovore bo agencija javno objavila na
spletnem naslovu http://www.tia.si.
Informativni dan bo agencija pripravila
v drugi polovici avgusta. Točen kraj, datum
in ura informativnega dneva bodo objavljeni
na spletni strani agencije www.tia.si.
Potencialni predlagatelji bodo o vseh
novostih sproti obveščeni preko spletnega
naslova www.tia.si.
Javna agencija za tehnološki razvoj
Republike Slovenije
Št. 1101-3/2008/128
Ob-6550/08
Na podlagi 52. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo in 65/08) ter sklepa
Podkomisije za štipendiranje sprejetega na
seji dne 8. 7. 2008 se objavlja
javni natečaj
za podelitev 92 kadrovskih štipendij
Vlade Republike Slovenije
za šolsko leto 2008/09
Vloga za pridobitev štipendije obsega:
– prijavnico za pridobitev štipendije;
– izjavo kandidata o vpisu v tekoči letnik
izobraževanja (za š.l. 2007/08);
– izjavo kandidata o učnem oziroma študijskem uspehu; dijaki navedejo ocene iz
spričevala zadnjega zaključenega letnika;
študenti prvega letnika navedejo ocene iz
spričevala zadnjega zaključenega letnika in
ocene iz potrdila o maturi oziroma potrdila
o zaključnem izpitu; študenti višjih letnikov
navedejo ocene zadnjega zaključenega letnika študija.
Vloga za pridobitev štipendije se posreduje v elektronski obliki (pri čemer veljavnost vloge ni pogojena z elektronskim
podpisom) oziroma v pisni obliki. Prijavnica
za pridobitev štipendije mora obsegati naslednje podatke:
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– navedbo organa (organov) državne
uprave, na katerega se prijavlja kandidat;
– šolanje oziroma študij, na katerega je
kandidat vpisan (program, smer, letnik in
stopnja izobraževanja);
– priimek in ime ter EMŠO kandidata;
– stalni oziroma začasni naslov kandidata (ulica in hišna številka, kraj s poštno
številko);
– kontaktni podatki (telefon, mobilni telefon, e-pošta);
– kratek življenjepis;
– izjava kandidata, da je seznanjen z določili tretjega odstavka 66. člena ter tretjega in petega odstavka 139. člena Zakona
o splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo,
126/07 in 65/08), ki se nanašajo na pridobivanje osebnih podatkov.
Prijavljeni kandidati za pridobitev štipendije za potrebe Policije morajo uspešno
opraviti zdravniški pregled in psihološko testiranje in ne smejo obstajati varnostni zadržki, kar se ugotovi z varnostnim preverjanjem na podlagi zakona, ki ureja policijo.
Podkomisija za štipendiranje bo o izbiri kandidatov za štipendije pisno obvestila
vsakega prosilca do 30. 11. 2008. Z izbranimi kandidati bo sklenjena pogodba o kadrovski štipendiji, s katero se bodo obvezali,
da bodo po končanem izobraževanju sklenili
delovno razmerje v organu državne uprave
za najmanj toliko časa, kolikor bo znašala
doba, za katero bodo prejemali štipendijo.
Dodatna pojasnila glede javnega natečaja lahko dobite na tel. 01/478-16-58, 16-57
in 16-56.
Vlogo pošljite do vključno 30. 9. 2008 na
e-naslov gp.mju@gov.si oziroma na naslov:
Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za
organizacijo in kadre, p.p. 656, Ljubljana.
Javni natečaj je objavljen tudi na internetu, na spletnih straneh Ministrstva za javno
upravo – www.mju.gov.si (Delovna razmerja
in štipendiranje – Štipendije).

Program in smer izobraževanja, letnik, izobrazbena stopnja in območje bodoče
zaposlitve
Statistični urad RS
– matematika – uporabna (3. ali 4. letnik) – UN
– računalništvo in informatika – informatika
(3. ali 4. letnik) – UN
– univerzitetna poslovna in ekonomska šola – ekonomija (absolvent) – UN
– sociologija – družboslovna informatika
(3. ali 4. letnik) – UN
Urad Vlade RS za narodnosti – pravo (4. letnik) – UN
Urad RS za varovanje tajnih
– računalništvo in informatika – informatika
podatkov
(3. letnik, povprečje ocen najmanj 8,5) – UN
Ministrstvo za delo, družino in – pravo (4. letnik) – UN
socialne zadeve
– pravo (absolvent) – UN
Davčna uprava Republike
– univerzitetna poslovna in ekonomska šola – računovodstvo in revizija
Slovenije
(absolventi, ki bodo nadaljevali študij po programu 3+2 ali 1. 1etnik
magistrskega bolonjskega študija po programu 3+2) – MAG.
– poslovna ekonomija – računovodstvo in davščine
(3. letnik) – VS
Carinska uprava Republike
pravo – UN(1 štipendija zaposlitev Dravograd)
Slovenije
– univerzitetna poslovna in ekonomska šola – poslovna informatika – UN
– univerzitetna poslovna in ekonomska šola – denar
in finance – UN
– strojništvo – UN
– računalništvo in informatika – informatika – UN ali VS
Urad RS za nadzor proračuna – univerzitetna poslovna in ekonomska šola – računovodstvo in revizija
(absolvent) – UN
Organ državne uprave

Število štipendij
2
2
2
2
2
1
2
2
4
4
3
2
1
1
2
1
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Uprava RS za javna plačila
Ministrstvo za gospodarstvo

Urad RS za varstvo
potrošnikov
Ministrstvo za okolje in
prostor
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– računalništvo in informatika – informatika
(3. letnik) – UN
– univerzitetna poslovna in ekonomska šola – mednarodna ekonomija
(absolvent) – UN
– univerzitetna poslovna in ekonomska šola – denar
in finance (3. letnik) – UN
– elektrotehnika – telekomunikacije (3. letnik) – UN
– pravo (2. letnik) – UN
– pravo (3. letnik) – UN
– elektrotehnika / strojništvo / rudarstvo (2. letnik) – UN
– elektrotehnika / strojništvo (4. letnik) – UN
– pravo (3. letnik) – UN
– gradbeništvo – konstrukcijska (absolvent) – UN

– arhitektura – urbanizem (1. letnik) – UN
Inšpektorat RS za okolje in
– gradbeništvo – konstrukcijska
prostor
(3. letnik) – UN – zaposlitev Koper in Nova Gorica
Uprava RS za jedrsko varnost – elektrotehnika – močnostna (3. letnik) – UN
Geodetska uprava RS
– geodezija (1. letnik) – UN
Ministrstvo za visoko šolstvo, – univerzitetna poslovna in ekonomska šola – management (1.ali 2. letnik)
znanost in tehnologijo
– UN
– kemija (1. ali 2. letnik) – UN
Ministrstvo za zdravje
– pravo (4. letnik ali absolvent) – UN
– zdravstvena nega (3. letnik) – VS
Ministrstvo za kmetijstvo,
– pravo (3. letnik) – UN
gozdarstvo in prehrano
– računalništvo in informatika – informatika
(4. letnik) – UN
– agronomija (3. letnik) – UN
Veterinarska uprava
– veterinarstvo (4. ali 5. letnik) – UN
Republike Slovenije
– pravo – UN
Inšpektorat RS za kmetijstvo, – pravo (3. ali 4. letnik) – UN
gozdarstvo in prehrano
– računalništvo in informatika – informatika
(3. ali 4. letnik) – UN
Policija
– interdisciplinarni študij računalništva in matematike
(1. letnik) – UN
– interdisciplinarni študij računalništva in matematike
(3. letnik) – UN
– elektrotehnika – telekomunikacije (3. ali 4. letnik) – UN
– računalništvo in informatika – programska oprema
(2. letnik) – VS ali UN
– računalništvo in informatika – programska oprema
(3. letnik) – VS ali UN
– elektrotehnika – elektronika
(3. letnik VS ali 4. letnik UN)
– strojništvo – letalstvo – prometni pilot helikopterja
(3. letnik) – VS
– elektrotehnika – telekomunikacije
(2. letnik) – VS – zaposlitev Koper
– računalništvo in informatika – informatika
(1. letnik) – VS – zaposlitev Novo mesto
– strojni tehnik (3. ali 4. letnik) – SŠ
– elektrotehnik – elektronik (3. ali 4. letnik) – SŠ
– tehnik računalništva (3. ali 4. letnik) – SŠ
Upravne enote
Cerknica
– arhitektura – UN
Črnomelj
– gradbeništvo – konstrukcijska (2. ali 3. letnik) – UN
Jesenice
– pravo (3. letnik) – UN
Koper
– pravo(2. letnik) – UN
– pravo (3. letnik) – UN
Lendava
– pravo – UN
Ljubljana
– pravo (3. ali 4. letnik) – UN
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Novo mesto
Tolmin
Trebnje
Velenje
Žalec
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– arhitektura (3. ali 4. letnik) – UN
– pravo (3. ali 4. letnik) – UN
– gradbeništvo – komunalna – UN
– pravo (3. letnik) – UN
– pravo (3. ali 4. letnik) – UN
– pravo (2. letnik) – UN
– računalništvo in informatika – informatika – UN

Št. 1101-3/2008/128
Ob-6551/08
Na podlagi 52. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo in 65/08) ter sklepa
Podkomisije za štipendiranje sprejetega na
seji dne 8. 7. 2008 se objavlja
javni natečaj
za podelitev 2 kadrovskih štipendij
Vlade Republike Slovenije
za podiplomski študij v tujini
za študijsko leto 2008/09
Štipendiji bosta podeljeni za magistrski
ali doktorski študij:
– ekonomije, makroekonomije oziroma
uporabne makroekonomije – 1 štipendija in
– ekonomije, ekonometrije oziroma uporabne ekonometrije – 1 štipendija,
z bodočo zaposlitvijo v Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj.
Vloga za pridobitev štipendije obsega:
– prijavnico za pridobitev štipendije;
– izjavo kandidata o vpisu na magistrski
ali doktorski študij;
– izjavo kandidata o študijskem uspehu
zadnjega zaključenega letnika izobraževanja in izjavo, da je že diplomiral na dodiplomskem študiju;
– priporočili dveh profesorjev, ki kandidata
in njegovo akademsko delo dobro poznata;
– dokazilo o znanju tujega jezika, ki ga
uporablja izobraževalna ustanova v tujini,
kjer se bo kandidat izobraževal.
Vloga za pridobitev štipendije se posreduje v elektronski obliki (pri čemer veljavnost vloge ni pogojena z elektronskim
podpisom) oziroma v pisni obliki. Prijavnica
za pridobitev štipendije mora obsegati naslednje podatke:
– program študija, na katerega se prijavlja kandidat;
– študij, na katerega je kandidat vpisan
(program in stopnja, smer, letnik);
– priimek in ime ter EMŠO kandidata;
– stalni oziroma začasni naslov kandidata (ulica in hišna številka, kraj s poštno
številko);
– kontaktni podatki (telefon, mobilni telefon, e-pošta);
– kratek življenjepis;
– izjavo kandidata, da je seznanjen z določili tretjega odstavka 66. člena ter tretjega in petega odstavka 139. člena Zakona
o splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo,
126/07 in 65/08), ki se nanašajo na pridobivanje osebnih podatkov.
Podkomisija za štipendiranje določi višino štipendije za vsakega štipendista posebej, vendar največ v višini 18.500 EUR.
Pri določitvi višine štipendije se upoštevajo
stroški šolnine, nastanitve, prehrane in študijskega gradiva na podlagi predloženega
predračuna ali računa oziroma ocene teh
stroškov izobraževalne ustanove. Štipendistu se, v okviru odobrene višine štipendije,
povrnejo tudi potni stroški od kraja stalnega

prebivališča do kraja študija za največ dvakratno vožnjo letno.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o kadrovski štipendiji, s katero se
le-ta obveže, da bo po končanem izobraževanju v tujini sklenil delovno razmerje v organu državne uprave za najmanj dvakrat
toliko časa, kolikor znaša doba, za katero
bo prejemal štipendijo.
Dodatna pojasnila glede javnega natečaja štipendij lahko dobite po tel. 01/478-16-56,
1657, 1658.
Vlogo pošljite v 30 dneh od datuma
objave javnega natečaja na e-naslov:
gp.mju@gov.si oziroma na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, p.p. 656, Ljubljana.
Javni natečaj je objavljen tudi na internetu, na spletnih straneh Ministrstva za javno
upravo - www.mju.gov.si (Delovna razmerja
in štipendiranje – Štipendije).
Ministrstvo za javno upravo
Ob-6552/08
V skladu z 39. člena Pogodbe o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o., ter sklepa 5. seje Sveta
ustanoviteljev Komunale Kranj d.o.o. z dne
12. 6. 2008, direktor objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnine
Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o. kot
prodajalec objavlja:
I. Predmet prodaje je:
Nepremičnina – poslovni prostor, stoječ
na zemljišču v izmeri 440 m2, kar v naravi
predstavlja poslovni prostor s skladiščem
in sanitarijami v skupni izmeri 34,48 m2, lociran na naslovu Predilniška ulica 6 v Tržiču
in obsega: sprednji del prostora z okni v izmeri 17,63 m2, sprednji del prostora brez
oken v izmeri 12,77 m2, sanitarije v izmeri
1,38 m2, vetrolov v izmeri 1,2 m2 in skladišče
v izmeri 1,5 m2. Navedena nepremičnina
leži na zemljišču parc. št. 212/1, vloženem
pod vl. št. 442, k.o. Tržič, za izklicno ceno
44.287 € (brez davka na promet nepremičnin in ostalih pripadajočih dajatev).
Navedeno nepremičnino uporablja najemnik, ki ima veljavno najemno pogodbo do
dne 1. 12. 2014 in dogovorjeno predkupno
pravico v primeru prodaje.
Vse stroške postopka, to je davek na
promet nepremičnin in ostale stroške, vezane na sklenitev pogodbe, stroške overitve
pri notarju in stroške vpisa nepremičnine
v zemljiško knjigo nosi kupec.
II. Nepremičnina, opredeljena v I. točki
javnega razpisa, bo naprodaj na javni dražbi, ki bo v četrtek, 7. 8. 2008, ob 12. uri v sejni sobi na naslovu Mirka Vadnova 1, Kranj.
III. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo domače in tuje pravne in fizične osebe, ki imajo
pravico pridobivati nepremičnine v Republiki
Sloveniji, skladno z veljavno zakonodajo:
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Ministrstvo za javno upravo
– pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba pa svojo identiteto
izkaže z osebnim dokumentom,
– pravne in fizične osebe, ki so na naslov Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj,
do srede, 6. 8. 2008 do 12. ure, s pripisom »za sodelovanje na javnem razpisu
– Predilniška ulica 6« dostavite naslednje
dokumente:
– pravne osebe dostavijo overjeno
dokazilo o registraciji, ki vključuje matično
številko in ime odgovorne osebe, ki ni starejše od 30 dni,
– pravne osebe dostavijo ID številko
za DDV; fizične osebe pa dostavijo davčno
številko,
– fizične osebe dostavijo potrdilo o državljanstvu (lahko fotokopijo osebne izkaznice) in navedbo EMŠO, samostojni podjetnik pa priglasitveni list DURS-a,
– dokazilo od sodišča, da pravna oseba ali samostojni podjetnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskemu
postopku, ki ni starejše od 30 dni,
– potrdilo davčnega organa, da ima
pravna oseba ali samostojni podjetnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne
dajatve v skladu s predpisi,
– potrdilo Komunale Kranj d.o.o., da
ima pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba poravnane vse obveznosti do Komunale Kranj d.o.o. (za katerega zaprosi najkasneje do petka, 1. 8. 2008
v Gospodarsko računovodski službi),
– davčno številko in številko računa
pravne osebe, samostojnega podjetnika oziroma fizične osebe z navedbo imena in naslova banke ali druge finančne ustanove,
– dokazilo, da ima dražitelj pravico
pridobiti nepremičnine v RS,
– izjavo, da pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba v celoti
soglaša s pogoji javne dražbe in osnutkom
pogodbe,
– potrdilo o nakazilu kavcije v višini
10 odstotkov izklicne cene nepremičnine, ki
jo bo dražil na javni dražbi, na TRR št. SI56
0700 0000 0464 429, odprtem pri Gorenjski
banki Kranj d.d., z navedbo »Plačilo varščine za javno dražbo – Predilniška ulica 6«,
– seznam dokumentov oziroma potrdil iz te točke razpisa.
IV. Pogodba o prodaji nepremičnine se
sklene najkasneje v 30 dneh po zaključku
dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe
v navedenem roku iz razlogov, ki so na
strani dražitelja, Komunala Kranj zadrži njegovo kavcijo.
V. Kupnino za nepremičnino bo izbrani
ponudnik poravnal na račun, TRR št. SI56
0700 0000 0464 429, odprtem pri Gorenjski
banki Kranj d.d. v roku določenim s pogodbo, oziroma najkasneje v roku 8 dni po
sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine
v roku, ki je določen, je bistvena sestavina
pravnega posla.
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VI. Davek na promet nepremičnin, ter
druge morebitne stroške iz pogodbe, stroške notarja plača in stroške vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo kupec.
VII. Pravila dražbe:
1. dražbo vodi predsednik komisije ob
navzočnosti članov komisije,
2. draži lahko tisti, ki je plačal kavcijo za
nepremičnino, ki jo draži, in je izpolnil pogoj
iz III. točke tega razpisa, in slednje dokaže
s pisnim potrdilom,
3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti veljavno pooblastilo,
4. za nepremičnino, ki je predmet draženja, lahko dvigajo za večkratnik zneska
100 €,
5. dražitelj je vezan na svojo ponudbo
dokler ni podana višja ponudba,
6. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
7. dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,
8. ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe,
9. morebitne ugovore reši voditelj dražbe takoj.
VIII. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov.
IX. Vplačana varščina bo neizbranim
dražiteljem vrnjena v roku 8 dni od dneva
dražbe. Dražitelju, ki na dražbi uspe, se
vplačana varščina vračuna v kupnino. Dražitelju, ki ne sklene pogodbe, oziroma neupravičeno odstopi od pogodbe, prodajalec
zadrži že vplačano varščino.
X. Postopek prodaje se lahko ustavi vse
do sklenitve pravnega posla.
XI. Ogled nepremičnine je možen na
podlagi predhodnega dogovora, vendar
najkasneje do ponedeljka, 4. 8. 2008 do 12.
ure.
XII. Natančnejše podatke o nepremičnini,
ter ostale informacije so na voljo na naslovu:
Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o., Ulica
Mirka Vadnova 1, Kranj, tel. 04/281-13-20,
Simona Zavašnik.
Komunala Kranj d.o.o.
Ob-6709/08
Krajevna skupnost Beltinci, Mladinska
ulica 2, 9231 Beltinci na podlagi Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07) in 44. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in
94/07) ter Sklepa Sveta Krajevne skupnosti
Beltinci z dne 9. 7. 2008 objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
I. Prodajalec – organizator javnega zbiranja ponudb: Krajevna skupnost Beltinci,
Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci.
II. Predmet prodaje
Predmet prodaje so nepremičnine: parc.
št. 1930/21, 1930/22, 1930/23, 1930/24,
1930/25, 1930/26, 1930/27, 1930/28,
1930/29, 1930/30, 1930/31, 1930/34,
1930/35, 1930/36, 1930/37, 1930/38,
1930/39, 1930/40, 1930/41, 1930/42,
1930/43 in 1930/44 vl. št. 2302, k.o. Beltinci
v skupni izmeri 18.848,00 m2.
Nepremičnine predstavljajo v naravi pašnik v izmeri 18.848,00 m2, v k.o. Beltinci, ki
se nahaja območju zazidalnih predelov kraja

Beltinci. Predmetne nepremičnine komunalno niso opremljene, namenjene pa so za
stanovanjsko gradnjo. Nepremičnine, ki so
predmet prodaje ležijo v JZ delu kraja Beltinci in so locirane vzporedno s Cankarjevo
ulico. Skladno z občinskim Odlokom o PUP
je na predmetnih nepremičninah predvidena
in dovoljena gradnja stanovanjskih hiš.
Izhodiščna cena nepremičnin, ki so
predmet prodaje je 12,25 EUR/m2 zemljišča z DDV.
Mapno kopijo, besedilo razpisa in obrazce za pripravo ponudbe je mogoče dobiti pri
Občinski upravi Občine Beltinci, Mladinska
ulica 2, 9231 Beltinci – Iztok Jerebic tel.
031/506-707 ali Krajevne skupnosti Beltinci
Mladinska 2, 9231 Beltinci – Stanko Glavač
tel. 041/965-941 vsak dan od 9. do 14. ure.
III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb:
– prodaja
IV. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnine se prodajajo po sistemu
»videno-kupljeno« in so proste vseh bremen.
2. S tem razpisom se izključno prodajajo
vse nepremičnine skupaj oziroma v celoti.
Prodaja posamičnih parcel navedenih s tem
razpisom ni možna.
3. Kupec plača davek na prodane nepremičnine oziroma na dodano vrednost in nosi
vse stroške v zvezi s prodajo in prenosom
lastništva.
4. Kupec je dolžan v 15 dneh po prejemu
obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev
predkupne pravice skleniti kupoprodajno
pogodbo in poravnati kupnino v petnajstih
(15) dneh od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavine prodajne pogodbe. Zemljiško
knjižno dovolilo za vpis lastninske pravice
bo prodajalec izdal kupcu po prejemu celotne kupnine.
5. V izhodiščni ceni nepremičnine niso
vključene davščine, stroški pogodbe,
zemljiškoknjižnega urejanja in stroški, ki
izhajajo iz pogojev soglasodajalcev (morebitne prestavitve ali ojačitve komunalnih
vodov), ki jih plača kupec.
6. Za resnost ponudbe je ponudnik dolžan nakazati znesek varščino v višini 10%
od ponujene cene za vse parcele skupaj
na transakcijski račun Krajevne skupnosti
Beltinci 01202 6450782640. Ponudbi mora
predložiti potrdilo o plačani varščini 10% od
ponujene cene.
7. Kupec je dolžan začeti z gradnjo na
zemljišču najpozneje v roku šestih mesecev
in dokončati gradnjo hiš do tretje gradbene
faze v roku štirih let, od sklenitve prodajne
pogodbe za nakup nepremičnin. Kolikor kupec ne začne z gradnjo v roku šestih mesecev in ne dokonča z gradnjo hiš do tretje
gradbene faze v roku štirih let računajoč od
datuma sklenitve kupoprodajne pogodbe,
je dolžan plačati pogodbeno kazen v višini
5.000 EUR za vsak mesec zamude oziroma
prekoračitve roka.
8. Na javnem razpisu uspe ponudnik, ki
bo ponudil najvišjo skupno ponujeno ceno
za nepremičnine, ki so predmet razpisa in
izpolnjuje vse pogoje, predpisane v točki
V – pogoji sodelovanja.
V. Pogoji sodelovanja
Na javnem razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe pod
pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije
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oziroma imajo sedež v državi članici Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden
podatek o državljanstvu (potni list, osebna
izkaznica). Sedež pravne osebe se izkazuje
z izpisom iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 60 dni, samostojni podjetniki pa
predložijo potrdilo o vpisu v poslovni register
Slovenije, izdano od AJPES-a.
VI. Ponudba
Ponudba bo štela za pravilno, če bo ponudnik predložil:
1. Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga št. 1).
2. Dokazilo o sedežu ponudnika:
– pravna oseba – gospodarska družba predloži izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika,
– samostojni podjetnik – posameznik
– predloži potrdilo o vpisu v Poslovni register Slovenije, izdano s strani Ajpes,
– Fizična oseba – kopija osebnega
dokumenta.
3. Izpolnjen obrazec: Izjava o sprejemu
pogojev javnega razpisa (priloga št. 2).
4. Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne cene na obrazcu Ponudba
(priloga št. 3).
5. Potrdilo o plačilu varščine 10% od ponujene cene.
Dokumenti (razen osebnih dokumentov)
ne smejo biti starejši od dveh mesecev do
dneva odpiranja ponudb; zadošča predložitev fotokopij dokumentov. V primeru, da
bo prodajalec naknadno zahteval originalno dokazilo, ga mora ponudnik prinesti na
vpogled.
Ponudba se bo štela za pravočasno,
če je predložena najkasneje do vključno
1. 8. 2008 do 12. ure na naslov: Krajevne
skupnosti Beltinci, Mladinska ulica 2, 9231
Beltinci. Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na
odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako,
kot je bila predana. Na ovojnici mora biti vidno označen naslov prodajalca in pripis »Ne
odpiraj – javno zbiranje ponudb – prodaja
nepremičnin krajevne skupnosti Beltinci.«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naslov in
žig ponudnika.
Prodajalec bo upošteval le pravočasne in
pravilne ponudbe.
VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi Krajevne skupnosti Beltinci, Mladinska ulica 2,
9231 Beltinci, dne 4. 8. 2008 ob 11. uri.
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati
z osebnim dokumentom oziroma s pooblastilom ponudnika.
2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila Komisija za vodenje in izvedbo postopka razpisa Krajevne skupnosti Beltinci
in vse ponudnike obvestila o izboru v roku
15 dni po odpiranju ponudb.
3. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran
tisti, ki bo izpolnjeval vse pogoje razpisa in
ponudil najvišjo skupno ponujeno ceno oziroma kupnino in se zavezal začeti gradnjo
v roku šestih mesecev in dokončal gradnjo
hiš do 3. faze v roku štirih let.
4. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe
o prodaji nepremičnin in lahko začeti postopek do sklenitve pogodbe ustavi, pri čemer
bodo povrnjeni stroški ponudnikom v višini
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izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
VIII. informacije: vsa pojasnila v zvezi
s prodajo in ogledom nepremičnine v času
razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Krajevni skupnosti Beltinci, Mladinska
ulica 2, 9231 Beltinci oziroma pri predsedniku KS Beltinci Stanko Glavač od ponedeljka do petka med 9. in 11. uro na tel.
041/965-941.
Krajevna skupnost Beltinci
Ob-6736/08
Seznam dobitnikov donacij
v okviru prvega javnega razpisa Sklada
za NVO, objavljenega v Uradnem listu RS,
št. 12/08 dne 1. 2. 2008.

Prednostno področje: Ohranjanje evropske kulturne dediščine
Prijavitelj

Naslov projekta

Trajanje projekta

Ustanova Lokalna razvojna fundacija BT,
Grgarske ravne 30,
5251 Grgar
Ustanova »Fundacija Poti miru
v Posočju«, Gregorčičeva 8,
5222 Kobarid
Združenje turističnih kmetij Slovenije,
Trnoveljska c. 1, 3000 Celje
Društvo za izobraževanje za tretje
življenjsko obdobje, Poljanska cesta 6,
1000 Ljubljana
Turistično društvo Bloke, Nova vas 4a,
1385 Nova vas

Ljudska Dediščina za Muzeje na
Banjški in Trnovski planoti

18 mesecev

Pot dediščine Soške fronte

17 mesecev

Ohranimo gastronomsko
dediščino
Starejši – nosilci in posredniki
nesnovne kulturne dediščine

13 mesecev

Bloška smučarska kultura

12 mesecev

18 mesecev

Znesek
donacije
(EUR)
45.000,00
48.993,00
45.000,00
42.766,20
33.393,43

Prednostno področje: Razvoj človeških virov
Prijavitelj

Naslov projekta

Trajanje projekta

»Misija S« Društvo za trajnostni razvoj
Pomurja, Gajska ulica 20, 9233 Odranci

»DROM-POT« Spodbujanje
socialne vključenosti romske
populacije
Nova priložnost za mlade po
poškodbi glave

14 mesecev

Znesek
donacije
(EUR)
44.245,00

12 mesecev

50.000,00

Razvijanje praktičnega modela
in politika nastanitvene podpore
(resettlment) brezdomnih ljudi
v Sloveniji
Podpora lokalnim iniciativam

18 mesecev

49.500,00

18 mesecev

39.647,00

Razvoj inovativnih modelov
usposabljanj o prostovoljstvu in
migracijah
Razvoj turistične ponudbe za ljudi
s posebnimi potrebami

18 mesecev

49.319,80

18 mesecev

44.997,59

Zavod za varstvo in rehabilitacijo po
poškodbi glave, Kajuhova 32R, 1000
Ljubljana
Društvo za pomoč in samopomoč
brezdomcev Kralji ulice, Kardeljeva
ploščad 16, 1000 Ljubljana
Inštitut za politike prostora, Trg
Prekomorskih brigad 7,
1000 Ljubljana
Slovenska Filantropija, Združenje za
promocijo prostovoljstva, Poljanska cesta
12, 1000 Ljubljana
ŠENT Slovensko združenje za duševno
zdravje, Cigaletova ulica 5, 1000 Ljubljana

Prednostno področje: Zdravstvo in otroško varstvo
Prijavitelj

Naslov projekta

Trajanje projekta

Društvo prijateljev mladine Litija, Parmova
ulica 9, 1270 Litija
Zavod Naravni zdravilni gaj Tunjice,
Tunjice 12, 1241 Kamnik

OBJEM – pomoč družini
v vzgojnem procesu
Gibanje, mladost, narava in
inovativnost: gibalo družbe

15 mesecev

Znesek
donacije
(EUR)
45.000,00

18 mesecev

43.956,00

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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Prednostno področje: Varstvo okolja in spodbujanje trajnostnega razvoja
Prijavitelj

Naslov projekta

Trajanje projekta

Društvo za ekološke in prostočasne
dejavnosti ZOJA, Ilčeva ulica 17, 2250
Ptuj
Lutra Inštitut za ohranjanje naravne
dediščine, Pot ilegalcev 17, 1210
Ljubljana
VITRA Center za uravnotežen razvoj
Cerknica, Cesta 4. maja 51, 1380
Cerknica
Inštitut za trajnostni razvoj, Metelkova 6,
1000 Ljubljana
Zavod Symbiosis, Goričice 10, 1384
Grahovo
Societas herpetologica slovenica
– društvo za preučevanje dvoživk in
plazilcev, Večna pot 111,
1000 Ljubljana

Trajnostna energija v šolah

15 mesecev

Znesek
donacije
(EUR)
50.000,00

Z vidro do znanja

18 mesecev

50.000,00

Nacionalna Energetska Pot
Slovenija

14 mesecev

49.240,76

Skok naprej: Izvajanje akcijskega
načrta za ekološko kmetijstvo
Invazivne tujerodne vrste
– prezrta grožnja
Plazilci Slovenije – jih poznamo?

18 mesecev

50.000,00

18 mesecev

47.485,88

18 mesecev

12.683,40

Regionalni Center za okolje za vzhodno in srednjo Evropo

Ob-6740/08
Na podlagi Statuta Nepremičninskega
sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.o.o. in pravil o vodenju postopka
oddaje naročil NSPIZ z dne 22. 5. 2007,
objavljamo
razpis
za investicijsko vzdrževalna dela
– sanacija sten hodnikov in obnova 15
kopalnic v večstanovanjskem objektu
z najemnimi stanovanji v Ajdovščini,
IX. Korpus 1
1. Naročnik: Komunalno stanovanjska
družba d.o.o. Ajdovščina, Goriška cesta
23b, 5270 Ajdovščina po pooblastilu Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o., Mala ulica 5, 1000
Ljubljana; kontaktna oseba: Mojca Vrčon,
e-pošta: mojca.vrcon@ksda.si.
Kraj izvajanja del: v večstanovanjskem
objekt z najemnimi stanovanji v Ajdovščini,
IX. Korpus 1.
2. Dela, ki jih je treba izvesti:
Naročnik je investitor investicijskih vzdrževalnih del v večstanovanjskem objektu
z najemnimi stanovanji v Ajdovščini, IX. Korpus 1. V skladu z Investicijskim programom
naročnik načrtuje sanacijo sten hodnikov in
obnovo 15 kopalnic v navedenem objektu. Podrobne specifikacije del so navedene
v Tehničnem popisu del, ki je kot Priloga 1
sestavni del razpisne dokumentacije.
Predviden zaključek del: 30. 10. 2008.
3. Naslov, kjer je mogoče dvigniti razpisno dokumentacijo: Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, Goriška cesta
23b, 5270 Ajdovščina (I. nadstropje) vsak
delovni dan med 9. in 11. uro, na pisno
zahtevo zainteresiranih ponudnikov pa tudi
po pošti. Stroškov v zvezi z razpisno dokumentacijo ni. Vse stroške v zvezi s pripravo
in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.
4. Datum, do katerega je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do vključno
torka, 19. 8. 2008 do 12. ure.
5. Predložitev ponudbe in rok za oddajo
ponudb: 20. 8. 2008 do 9. ure.
Ponudbe morajo biti predane po priloženi zgoščenki, v elektronski in tiskani obliki.
Nepopolne in nejasne ponudbe bodo izlo-

čene. Prav tako bodo izločene vse ponudbe, ki ne bodo na zgoščenki in za katere
se bo v katerikoli fazi izbora ugotovilo, da
je ponudnik navedel neresnične podatke.
Ponudbe z oznako »Ne odpiraj – ponudba
za investicijsko vzdrževalna dela – sanacija
sten hodnikov in obnova 15 kopalnic v večstanovanjskem objektu z najemnimi stanovanji v Ajdovščini, IX. Korpus 1« in s polnim
naslovom ponudnika na hrbtni strani kuverte
je potrebno dostaviti v zapečateni kuverti
na naslov naročnika: Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, Goriška cesta
23b, 5270 Ajdovščina.
Datum in kraj odpiranja ponudb: 20. 8.
2008 ob 10. uri na sedežu naročnika, Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina.
O rezultatih razpisa bodo ponudniki obveščeni najkasneje v roku 15 dni od odpiranja ponudb.
V primeru neustreznih ponudb ali drugih razlogov naročnik ni dolžan sprejeti ponudbe, lahko pa izvede pogajanja ali razpis
ponovi.
6. Sposobnost za izvedbo naročila bo
priznana vsakemu ponudniku, ki bo izpolnjeval pogoje iz razpisne dokumentacije.
7. Finančna zavarovanja, ki jih je ponudnik dolžan zagotoviti in predložiti za veljavnost ponudbe:
Ponudnik je dolžan predložiti bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem
roku.
Pogoji bančne garancije so navedeni
v razpisni dokumentaciji.
8. Plačilni pogoji: plačilo bo izvedeno
na podlagi začasnih mesečnih situacij in
končne situacije v roku 60 dni od izstavitve
situacije.
9. Merilo za ocenjevanje ponudb:
1. cena za razpisana dela 80%,
2. reference ponudnika 20%.
Komunalno stanovanjska družba d.o.o.
Ajdovščina
Št. 53/2008
Ob-6616/08
Na podlagi drugega odstavka 11. člena
Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov, (Uradni list RS, št. 59/03,
51/04, 15/05, 20/07 in 102/07), Zdravniška

zbornica Slovenije objavlja, da bo od 1. 8.
2008 odprt javni razpis specializacij za specialistična področja dentalne medicine.
Dodatne informacije bodo na voljo
avgusta v reviji Isis in na spletnih straneh Zdravniške zbornice Slovenije: www.
zdravniskazbornica.si. Razpisna dokumentacija je na voljo v Oddelku za usposabljanje
in strokovni nadzor, Dalmatinova 10, Ljubljana, pritličje; tel. 01/307-21-66, e-pošta:
tatjana.paradzik@zzs-mcs.si.
Zdravniška zbornica Slovenije
Št. 220/08
Ob-6549/08
Na podlagi 43., 44. in 48. člena Zakona
o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07
– uradno prečiščeno besedilo ZSV-UPB2)
ter 2. in 3. člena Pravilnika o koncesijah na
področju socialnega varstva (Uradni list RS,
št. 72/04), 5. člena Odloka o organizaciji
in izvajanju javne službe pomoči na domu
v Občini Miklavž na Dravskem polju (MUV,
št. 15/08), objavlja Občina Miklavž na Dravskem polju
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
pomoči družini na domu v Občini
Miklavž na Dravskem polju
1. Koncedent: Občina Miklavž na Dravskem polju.
2. Predmet koncesije: socialno varstvena storitev pomoč družini na domu.
Opis storitve in uporabniki storitve: gospodinjska pomoč, pomoč pri vzdrževanju
osebne higiene, pomoč pri ohranjanju socialnih stikov ter upravičenci storitve v skladu
s 6. členom Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev.
Storitev se izvaja osem ur dnevno, pet
dni v tednu. Neposredno izvajanje storitve
na upravičenca traja največ do 4 ure dnevno
oziroma največ do 20 ur tedensko (6. člen
Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, Uradni list RS, št.
52/95, 2/98, 19/99, 28/99, 127/03, 125/04,
60/05, 120/05, 2/06 in 140/06).
3. Obseg storitve: storitev, ki je predmet
koncesije se bo izvajala v obsegu 120 ur
neposredne socialne oskrbe na mesec za
eno izvajalko oziroma v skladu s pravilnikom
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o standardih in normativih, glede na število
uporabnikov. Obseg storitev se bo usklajeval z določili Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006–
2010, ob upoštevanju zakona o socialnem
varstvu in njegovih podzakonskih predpisov,
v skladu s potrebami na terenu.
4. Začetek izvajanja storitve in čas trajanja koncesije: koncesija se bo začela s prvim dnem naslednjega meseca po podpisu
pogodbe oziroma z datumom določenim
v pogodbi.
Koncesijsko razmerje se bo sklenilo za
dobo 10 let z možnostjo podaljšanja v skladu z veljavnimi predpisi.
5. Krajevno območje koncesije: razpisuje
se za območje Občine Miklavž na Dravskem
polju.
6. Število koncesij: koncesija se podeli
enemu koncesionarju.
Uporabniki storitev: navedeni so v 6. členu Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št.
52/95, 2/98, 19/99, 28/99, 127/03, 125/04,
60/05, 120/05, 2/06 in 140/06).
7. Viri financiranja: občinski proračun,
uporabniki storitev in sredstva, ki jih koncesionar pridobi z aktivno politiko zaposlovanja.
8. Način plačila za opravljene storitve:
se uredi s koncesijsko pogodbo. Koncedent
bo za opravljene storitve zagotovil plačilo na
podlagi mesečnega zahtevka, ki ga bo koncesionar izstavil do 10. v mesecu za pretekli
mesec. Plačilo bo izvršeno v 30 dneh od
prejema zahtevka.
9. Ceno storitve pripravi koncesionar
v skladu s Pravilnikom o metodologiji za
oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev
(Uradni list RS, št. 87/06 in 08/07) in v soglasju s koncedentom. K ceni storitve je potrebno pridobiti soglasje koncedenta.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar: na javni razpis se lahko prijavi
pravna ali fizična oseba, ki iz 7., 8. in 10.
člena Pravilnika o koncesijah na področju
socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/04)
izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je pravna ali fizična oseba v RS
registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet koncesije,
– pravna oseba mora izpolnjevati pogoj, ki ga predpisuje 60. člen, fizična oseba
pa pogoj, ki ga določa 65. in 66. člen Zakona o socialnem varstvu – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 03/07
– UPB2),
– koncesionar mora za opravljanje dejavnosti izpolnjevati pogoje, ki jih določa
Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, od št.
52/95 do 140/06),
– koncesionar mora dokazati, da bo na
dan sklenitve koncesijske pogodbe zaposloval zadostno število strokovnih delavcev in
strokovnih sodelavcev, ki morajo izpolnjevati
pogoje iz 69., 70. in 72. člena Zakona o socialnem varstvu – uradno prečiščeno besedilo
(Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2). Delovno
razmerje zaposlenih se mora urejati v skladu s kolektivnimi pogodbami, zakoni in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih
zavodih s področja socialnega varstva,
– koncesionar mora za opravljanje razpisane dejavnosti izpolnjevati minimalne tehnične pogoje za izvajanje storitev pomoči na
domu, kot to določa Pravilnik o minimalnih
tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 67/06),

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– koncesionar mora imeti izdelan podroben program dela za izvajanje storitev, ki je
predmet koncesije iz katerega bo razvidno,
da lahko izvaja supervizijo in zagotavlja kakovostno izvajanje storitve,
– koncesionar je dolžan prevzeti vse
oskrbovance, za katere izvaja storitev sedanji izvajalec.
11. Vrste dokazil o izpolnjevanju pogojev
in o sposobnosti za izvajanje storitev: v razpisni dokumentaciji.
12. Rok za prijavo na javni razpis: 18. 8.
2008 do 12. ure.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani občine, v občinski upravi in jo
lahko dobite tudi po e-pošti.
Prijave na javni razpis se lahko osebno
predložijo ali pošljejo priporočeno v zaprti
ovojnici na naslov: Občina Miklavž na Dravskem polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na
Dravskem polju, s pripisom – Prijava na
javni razpis za podelitev koncesije pomoč
družini na domu – Ne odpiraj!
Na hrbtni strani pošiljke mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja.
Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno, če je do 18. 8. 2008 oddana osebno
na občini, do 12. ure ali če je najkasneje do
18. 8. 2008 do 12. ure prispela po pošti kot
priporočena pošiljka.
13. Odpiranje prijav bo v ponedeljek
18. 8. 2008, ob 12.30, v sejni sobi Miklavž
na Dravskem polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju.
14. Kriteriji za izbiro koncesionarja so:
– kvaliteta predloženega programa izvajanja storitev z vidika organizacije dela,
števila in usposobljenosti kadrov, tehničnih
pogojev in metod dela – do 25 točk,
– orientacijski stroški storitve, izraženi za
1 efektivno uro – do 50 točk,
– reference na področju socialno varstvenih storitev – do 25 točk,
– ponudbo drugih socialnih storitev in socialnega servisa– do 20 točk,
– druge navedene morebitne ugodnosti
in storitve, ki bi jih lahko koncesionar nudil
uporabnikom, v primeru, ko bi dva ponudnika dosegla enako število točk – do 5 točk.
15. Merila za izbiro med ponudbami:
v razpisni dokumentaciji.
16. Rok za izbiro med ponudbami:
v 30 dneh po poteku roka za oddajo ponudb.
17. O izbiri koncesionarja bo odločil pristojni občinski organ Občine Miklavž na
Dravskem polju z odločbo, ki jo bo izdal
najkasneje v roku 5 dni po mnenju Socialne
zbornice Slovenije.
Na podlagi ocene prispelih vlog pripravi
komisija, ki jo imenuje župan, predlog o podelitvi koncesije. Občinska uprava Občine
Miklavž na Dravskem polju na predlog komisije izda odločbo o podelitvi koncesije.
V roku 16 dni bo Občinska uprava Občine Miklavž na Dravskem polju posredovala
izbranemu koncesionarju predlog pogodbe
o koncesiji.
18. Dodatne informacije lahko interesenti
dobijo na Občini Miklavž na Dravskem polju, pri Zlatki Šmarčan, tel. 02/629-68-23 ali
02/629-68-20.
Občina Miklavž na Dravskem polju
Ob-6673/08
Občina Mokronog - Trebelno na podlagi pozitivnega mnenja o skladnosti državne
pomoči št. K-BE 185-2241170-2008 z dne
6. 6. 2008 in v skladu 36. člena Zakona

o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06), Pravilnika o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v Občini Mokronog - Trebelno za programsko obdobje 2007 – 2013
(Uradni list RS, št. 62/08), z dne 20. 6. 2008
ter Odloka o rebalansu A Občine Mokronog
- Trebelno za leto 2008 (Uradni list RS, št.
22/08), objavlja
javni razpis
za dodeljevanje sredstev za programe
na področju kmetijstva v Občini
Mokronog - Trebelno v letu 2008
I. Splošni del
I. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika proračuna: Občina Mokronog - Trebelno, Pod gradom 2, 8230
Mokronog.
II. Predmet javnega razpisa
Ukrepi:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo;
2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij;
3. Zagotavljanje tehnične pomoči;
4. Investicije za opravljanje dopolnilnih
dejavnosti na kmetijah;
5. Štipendiranje na področju kmetijstva.
III. Upravičenci
Upravičenci do pomoči, ki so:
– nosilci kmetijskega gospodarstva –
pravne in fizične osebe, ki ustrezajo pogojem mikropodjetij, kot je opredeljeno v Prilogi 1 Uredbe (ES) št. 70/2001, ki se ukvarjajo
s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov,
imajo stalno bivališče oziroma sedež v občini, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu
kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju
občine;
– člani kmetijskega gospodinjstva, ki
imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca
dejavnosti – na kmetijskem gospodarstvu,
ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež ter kmetijske površine na
območju občine;
– organizacije, ki so registrirane za izvajanje storitev na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja;
– organizacije, ki so registrirane in opravljajo dejavnost transporta na področju kmetijstva na območju občine;
– registrirana stanovska in interesna
združenja ter zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na
območju občine;
– lokalna akcijska skupina, odgovorna
za izvajanje lokalne razvojne strategije na
območju občine;
– udeleženci izobraževanja kmetijskih
poklicnih in srednjih šol.
IV. Splošni pogoji za pridobitev sredstev:
1. Sredstva za izvajanje programov na
področju kmetijstva v Občini Mokronog Trebelno se zagotavljajo v proračunu Občine Mokronog - Trebelno. Višina sredstev je
določena z Odlokom o rebalansu A Občine
Mokronog - Trebelno za leto 2008 (Uradni
list RS, št. 22/08).
2. Občina bo dodeljevala sredstva pod
pogojem, da upravičenci podajo za posamezne namene izjavo, da niso pridobili
sredstev iz državnega proračuna ali mednarodnih virov oziroma da priložijo ustrezno
dokumentacijo in navedejo višino že prejetih
sredstev za določen namen. Za skupno višino pomoči se šteje vsota vseh oblik pomoči,
ki jih prejemnik za posamezni namen lahko
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pridobi iz državnega, občinskega ali drugega sklada.
3. Skupna višina vseh prejetih sredstev
iz proračuna Republike Slovenije, proračunov lokalnih skupnosti in mednarodnih virov
za posamezne namene iz tega razpisa ne
sme preseči zgornje meje pomoči, določene
s smernicami za državno pomoč v kmetijskem sektorju (2000/C 28/02).
4. Sredstva za ukrepe po tem pravilniku,
ki se izvajajo na območju Občine Mokronog
- Trebelno, se dodeljujejo v določeni višini za posamezne namene kot nepovratna
sredstva v obliki dotacij ali v obliki subvencioniranih storitev.
5. Investicije in investicijska vlaganja, za
katera se dodeljujejo sredstva morajo biti
začete v tekočem letu, za katere mora biti
podana ocena možnosti obstoja oziroma
preživetja kmetije po metodologiji kmetijske
svetovalne službe.
6. Sredstva pomoči se lahko dodelijo
v primeru, kadar ta predstavlja spodbudo
za izvedbo projekta oziroma je pomoč nujno
potrebna za ohranjanje stabilnosti in doseženega nivoja kmetijske pridelave, preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč ter
ohranjanje poseljenosti.
7. Upravičenec, ki je za določen ukrep
že prejel državno pomoč v razpisani višini,
ne more ponovno kandidirati na tem javnem
razpisu.
8. Društva se lahko prijavljajo le na ukrepe, pri katerih je navedeno, da so upravičenci društva.
9. Sredstva se bodo nakazovala po podpisu pogodbe o dodelitvi, in sicer 30. dan po
predložitvi zahtevkov z vsemi zahtevanimi
dokazili o izvedenih nalogah.
10. Občina izplačuje upravičencem sredstva samo do skupne vrednosti, določene
za posamezni namen. Če se v prvem roku
izkoristijo vsa sredstva za določeni namen,
se vloge v naslednjem roku ne obravnavajo.
Kolikor vloge v naslednjih rokih sredstva za
določen namen prekoračijo, se upravičencem zahtevki proporcionalno zmanjšajo.
11. Upravičenci uveljavljajo pravico do
pomoči na podlagi vloge na javni razpis in
dokumentov, ki so navedeni v javnem razpisu.
12. Strokovna komisija opravi pregled
prispelih vlog in pripravi predlog prejemnikov
pomoči. Komisijo sestavljajo člani odbora za
kmetijstvo in gozdarstvo pri Občinskem svetu Občine Mokronog - Trebelno.
13. O dodelitvi sredstev upravičencem
odloča župan s sklepom, na predlog komisije. Odločitev župana je dokončna.
14. Zoper odločitev župana lahko upravičenec vloži tožbo v roku 30 dni po prejemu
sklepa na Upravno sodišče v Ljubljani.
15. Obveznosti med Občino Mokronog Trebelno in prejemnikom pomoči se uredijo
s pogodbo, v kateri so opredeljene posamezne naloge, roki za izvedbo le-teh ter način
izvedbe plačil.
16. V letu 2008 lahko upravičenec vloži
izključno eno vlogo, in sicer do poteka rokov
iz tega razpisa.
17. Najvišji zneski pomoči za naložbe
v kmetijska gospodarstva, zagotavljanje
tehnične pomoči, pomoči za plačilo zavarovalnih premij, ne smejo preseči najvišjih
zneskov pomoči določenih v členih 4. do 16.
Uredbe Komisije (ES) 1857/2006 ne glede
na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost
v celoti financira iz državnih sredstev ali pa
se delno financira iz sredstev Skupnosti.

V zvezi z istimi stroški se pomoč izvzeta
z Uredbo ES št. 1857/2006, ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo po členu 87(1)
Pogodbe ali s finančnimi prispevki držav članic, vključno s tistimi iz drugega pododstavka člena 88(1) Uredbe (ES) št. 1698/2005,
ali s finančnimi sredstvi Skupnosti zvezi
z nekaterimi upravičenimi stroški, če bi bila
s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči določena z Uredbo ES št. 1857/2006. Pomoč izvzeta z Uredbo (ES) št. 1857/2006 se ne sme kumulirati
s podporo de minimis v smislu Uredbe Komisije (ES) številka 1535/2007 glede na iste
upravičene odhodke ali naložbeni projekt,
če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči, določena v Uredbi ES
št. 1857/2006.
18. Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 100.000 € v sektorju transporta, oziroma 200.000 € bruto za področje predelave
in trženja v katerem koli obdobju treh proračunskih let (2. člen Uredbe komisije (ES)
št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in 88
Pogodbe pri pomoči de minimis).
V. Nadzor in sankcije
Namensko uporabo sredstev po tem pravilniku spremlja in preverja pri prejemnikih
občinska strokovna služba, pristojna za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan.
V primeru nenamenske porabe sredstev
pridobljenih po tem pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi
zakonskimi obrestmi.
Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po tem pravilniku za
naslednji dve leti, v primerih, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali
v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen
navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec za isti namen že pridobil finančna sredstva,
– da je upravičenec odtujil (prodal)
objekte, specialno mehanizacijo in opremo
sofinancirano iz nepovratnih sredstvih proračuna občine pred iztekom 5 let.
VI. Višina razpisanih sredstev za posamezne namene, upravičeni stroški in pogoji
za pridobitev sredstev
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevana
pri dodeljevanju proračunskih sredstev
II. Ukrepi
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva
Višina razpisanih sredstev znaša:
9.880 €.
Namen ukrepa
Namen ukrepa je sofinanciranje naložb
v lastno, primarno pridelavo kmetijskih pro
izvodov, ki jih opredeljuje Priloga 1 k Pogodbi in spadajo v naslednje sektorje: mleko,
meso, jajca, med, poljščine, vino, sadje in
zelenjava, hmelj, okrasne rastline in grmovnice, semena in ostali semenski material.
S tem ukrepom se želi spodbuditi naložbe
v higieno in dobro počutja živali, pridelovanju okolju prijazne hrane in izboljšanje
delovnih pogojev.
Sofinancirale se bodo naslednje investicije:
– posodobitve hlevov (gradbena in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, privezov
in boksov, električna oprema, prezračevalni
sistemi, napajalni sistemi),
– nakup in montaža nove tehnološke
opreme za krmljenje, molžo in izločke,
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– nakup nove kmetijske mehanizacije in
opreme,
– prva postavitev oziroma preoblikovanje
obstoječih trajnih nasadov,
– nakup in postavitve rastlinjakov, vključno s pripadajočo opremo,
– adaptacije hlevov zaradi prilagajanja
novo uvedenih standardov, temelječih na
zakonodaji Skupnosti,
– nakup in montaža nove tehnološke
opreme za krmljenje, molžo in izločke,
– nakup materiala, opreme in izgradnja
pomožnih živinorejskih objektov, razen gnojnih jam in gnojišč zaradi namena izpolnjevanja standarda »nitratne direktive«,
– postavitev pašnikov,
– agromelioracijska dela,
– namakalne sisteme v zasebni lasti in
obnova pod pogojem, da taka naložba vodi
k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za najmanj 25%,
– naložbe v infrastrukturo na kmetijskih
gospodarstvih (poljske, dovozne poti in poti
v trajnih nasadih na kmetiji, ki niso javno
dobro).
Upravičenci
Nosilci kmetijskih gospodarstev, skladno
s prvim odstavkom 5. člena tega pravilnika.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičene so naložbe, ki pomenijo
novo tehnologijo in inovativnost na področju
varstva okolja,
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijski gospodarstev,
– gradbena dela morajo biti izvedena
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov urejanju prostora in varstvu okolja,
– naložba mora biti v skladu s standardi
Evropske skupnosti,
– iz vloge mora biti razvidno, da kmetijsko gospodarstvo izpolnjuje čim več od naštetih ciljev, in sicer: 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,
– pomoč se lahko dodeli upravičencu,
da omogoči doseganje minimalnih standardov glede okolja, higiene in dobrega počutja
živali,
– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše ter
s predračunom,
– izdelan načrt namakalnega sistema
s predračunom ali načrt obnove pod pogojem, da taka naložba vodi k zmanjšanju
prejšnje uporabe vode za najmanj 25%,
– izdelan načrt ureditve poti (agromelioracije, ureditev poljskih in dovoznih poti ter
poti v trajnih nasadih, ki niso javno dobro)
s predračunom,
– do pomoči so upravičena kmetijska
podjetja, ki niso podjetja v težavah.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo ali projektno dokumentacijo s predračunom,
– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezna dovoljenja,
– načrt namakanja,
– za obnovo namakalnega sistema je
treba priložiti dokazilo, iz katerega je razvidno, da naložba vodi k zmanjšanju prejšnje
porabe vode za najmanj 25%,
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– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo,
– za projektno dokumentacijo predračun
račun o izdelavi,
– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezna dovoljenja,
– v primeru agromelioracijskih del kopijo
katastrskega načrta in program del, ki ga
pripravi pristojna strokovna služba.
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 nove kmetijske mehanizacije in opreme,
– stroški prve postavitev oziroma preoblikovanje obstoječih trajnih nasadov,
– stroški nakupa in postavitve rastlinjakov, vključno s pripadajočo opremo,
– stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenih standardov, temelječih na zakonodaji Skupnosti,
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke,
– stroški nakupa materiala, opreme in
stroški izgradnje pomožnih živinorejskih
objektov (sofinanciranje izgradnje gnojnih
jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda »nitratna direktiva« ni možno),
– stroški za nakup opreme za ograditev
pašnikov z električno ograjo in pregraditev
pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa
opreme za ureditev napajališč za živino,
– stroški nakupa in postavitve opreme
namakalnih sistemov ali obnova pod pogojem, da taka naložba vodi k zmanjšanju
prejšnje porabe vode za najmanj 25%,
– stroški odstranjevanja skal, zarasti,
ravnanja zemljišča, nasipanja: stroški strojnih storitev,
– stroški urejanja, obnove in izgradnje
dovoznih poti: stroški strojnih storitev,
– agromelioracijska dela, ki ne pomenijo
posega v prostor (za površine nad 0,3 ha),
– postavitev večletnih nasadov: postavitev protitočne zaščite (za registrirane trajne
nasade nad 0,3 ha površine in 0,1 ha za
jagodičje).
Podpore se ne dodelijo:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU.
Finančne določbe:
– do 40% upravičenih stroškov,
– najmanjši znesek dodeljene pomoči
je 100 €,
– najvišji znesek pomoči, dodeljen s strani občine posamezni kmetiji, ne sme preseči
10.000 € v katerem koli obdobju treh proračunskih let,
– največji znesek pomoči za urejanje
kmetijskih zemljišč znaša do 40% upravičenih stroškov oziroma največ do 800 € na
hektar kmetijskega zemljišča,
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– najvišji znesek dodeljene pomoči
posameznemu podjetju ne sme preseči
400.000 € v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Višina razpisanih sredstev znaša
1.000 €.
Namen ukrepa
Namen ukrepa je sofinanciranje zavarovalnih premij z namenom stimulirati posamezne kmete, da zavarujejo svoje posevke
pred naravnimi nesrečami in s tem dosežejo
večjo sigurnost kmetijske proizvodnje.
Upravičenci
Kmetijska gospodarstva, ki so vpisana
v register kmetijskih gospodarstev in imajo
površine in sedež na območju občine.
Splošni pogoji upravičenosti:
Pogoji nacionalnega predpisa o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje
kmetijske proizvodnje za tekoče leto.
Upravičeni stroški
Sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje izgub, ki jih povzročijo neugodne
vremenske razmere in izgub, ki jih povzročijo bolezni živali ali napad škodljivcev.
Finančne določbe
– 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 živali
zaradi bolezni;
– Najmanjši znesek dodeljene pomoči
znaša 20 €, največji pa 1.000 € na upravičenca na leto.
3. Zagotavljanje tehnične pomoči
Višina razpisanih sredstev znaša
6.000 €.
Namen ukrepa
Namen ukrepa je izobraževanje in s tem
dvig izobrazbenega nivoja čim večjega števila kmetov v občini ter na ta način omogočiti pridobitev novih znanj za zagotavljanje
ustrezne usposobljenosti.
Predmet ukrepa
1. stroški usposabljanja in izobraževanja
kmetov v okviru društvene dejavnosti,
2. izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu.
Upravičenci:
1. registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju
kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine,
2. organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva.
Splošni pogoji upravičenosti
Upravičenci morajo k vlogi predložiti letni
program dela in 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 organiziranja in izvedbe
programov izobraževanja in usposabljanja
kmetov in delavcev na kmetijskem gospo-

darstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov
organiziranja in programov usposabljanja.
2. Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na
njih:
– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroški izdaje publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov.
3. Stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in demonstracijski poskusi, delavnice, forumi in predavanja za
širšo javnost) pod pogojem, da posamezna
podjetja, znamke ali poreklo niso imenovani,
razen za proizvode iz Uredbe Sveta (ES) št.
510/2006 in št. 1493/1999).
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).
Podpore se ne dodelijo:
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
– za stroške za storitve, povezane z običajnimi operativnimi stroški, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve in podobno.
Finančne določbe:
– pomoč se dodeli do 100% opravičljivih
stroškov,
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
4. Investicije za opravljanje dopolnilnih
dejavnosti na kmetijah
Višina razpisanih sredstev znaša
4.000 €.
Namen ukrepa
Z ukrepom se želi ustvariti pogoje in možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest ter
realizacijo poslovnih idej članov kmečkega
gospodinjstva. Namenjen je investicijam, ki
so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti,
in sicer:
– predelavi kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 (sadja, zelenjave, žit,
mleka, mesa, lesa, zelišč ...),
– turizem na kmetiji,
– dejavnost (storitve in izdelki), povezani
s tradicionalnimi znanji na kmetiji,
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji,
– kompostiranje organskih snovi.
Upravičenci
Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani
kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali
se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi
na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano
v register kmetijskih gospodarstev ter ima
sedež in kmetijske površine na območju občine.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu
in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05),
– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj
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naslednjih 5 let po investiciji, ki se sofinancira.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje (če
gre za gradnjo objekta) oziroma lokacijsko
informacijo (če gre za adaptacijo objekta),
– predračune za nakup strojev ali opreme oziroma predračune o potrebnih delih,
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto
po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta
še ni registrirana,
– mnenje pristojne strokovne službe
o upravičenosti vlaganj v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti.
Upravičeni stroški:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
– nakup nove opreme in strojev, razen
traktorjev,
– promocija,
– splošni stroški.
Finančne določbe:
– Sofinancira se do 50% upravičenih
stroškov investicije za posamezne vrste dopolnilnih dejavnosti;
– Skupna pomoč iz občinskega proračuna posameznemu kmetijskemu gospodarstvu ne sme preseči 10.000 € v katerem koli
obdobju treh proračunskih let;
– Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati
200.000 € bruto, v katerem koli obdobju treh
proračunskih let.
5. Štipendije na področju kmetijstva
Višina razpisanih sredstev znaša
3.000 €.
Namen ukrepa
Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju dijakov srednjih kmetijskih šol,
naslednikov kmetij in s tem dvigovanje izobrazbenega nivoja naslednikov kmetij.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– izpolnjen obrazec za štipendije – obr.
1,51,
– izjava lastnika kmetije, da bo prosilec
prevzemnik kmetije,
– izjava, da prosilec ne prejema druge
štipendije ali pomoči,
– kopijo zadnjega šolskega spričevala,
– potrdilo o šolanju.
Dodatni pogoj za pridobitev sredstev:
Prednost pri dodelitvi imajo prosilci, katerih starši imajo edini vir dohodka iz kmetijske
dejavnosti in prosilci z manjšimi dohodki na
družinskega člana.
Upravičenci:
– udeleženci izobraževanja poklicnih in
srednjih kmetijskih šol, ki so predvideni za
naslednike kmetij.
Finančna določbe:
Višina štipendije se letno usklajuje z višino drugih štipendij, ki se izplačujejo iz občinskega proračuna in bo določena na podlagi
sprejetih sredstev proračuna, števila prijavljenih kandidatov in zadnjega šolskega
uspeha posameznega kandidata, vendar ne
več kot 125 € /mesec.
V. Vsebina vloge
Vloge na javni razpis morajo biti predložene najkasneje do 20. 9. 2008.
Vlagatelji izpolnijo in oddajo vloge na
sedežu Občine Mokronog - Trebelno, Pod
gradom 2, 8230 Mokronog, in sicer obvezno
na predpisanem obrazcu »Vloga za dodeli-

tev sredstev za področje kmetijstva iz občinskega proračuna«, ki jih dobijo na spletni
strani http://www.Mokronog - Trebelno.si ali
v sprejemni pisarni Občine Mokronog - Trebelno.
Izvajalci ali organizatorji razpisanih ukrepov morajo k vlogi priložiti pisno ponudbo
za izvedbo v programu določenih nalog in
predvideti višino potrebnih sredstev.
Upravičenci morajo k vlogi, s katero se
prijavijo na razpis, priložiti vso dokumentacijo, s katero dokažejo izpolnjevanje pogojev za posamezne ukrepe, določene v tem
razpisu.
K vlogi morajo upravičenci, poleg posebnih dokazil, ki so določeni pri posameznem
ukrepu, priložiti še fotokopijo subvencijske
vloge za leto 2008.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih
obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili.
Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem
iz tega razpisa, bodo s sklepom župana zavrnjene in ne bodo obravnavane v postopku
dodelitve sredstev.
Občinska uprava opravi pregled prispelih
vlog in pripravi predlog prejemnikov pomoči. O dodelitvi sredstev po tem pravilniku
odloča Občinski svet Občine Mokronog Trebelno s sklepom. Odločitev občinskega
sveta je dokončna.
Medsebojne obveznosti med Občino Mokronog - Trebelno in upravičencem se uredijo s pogodbo.
Upravičenci uveljavljajo pravico do pomoči na podlagi vloge na javni razpis in
dokumentov, ki so navedeni v javnem razpisu.
VI. Dodatne informacije: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo po telefonu vsak delovni dan na
tel. 07/349-82-62 (Mojca Pekolj), e-naslov:
mojca.pekolj@Mokronog - Trebelno.si ali
v prostorih občine.
Občina Mokronog - Trebelno
Št. 430-4/2008-3
Ob-6674/08
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št.
50/07), Pravilnika o sofinanciranju programov javnih prireditev in množičnih manifestacij v Občini Sežana (Uradni list RS, št.
67/08) in določil Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2008 (Uradni list RS, št.
125/07) ter Odloka o rebalansu-1 proračuna
Občine Sežana za leto 2008 (Uradni list RS,
št. 65/08), Občina Sežana objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov javnih
prireditev in množičnih manifestacij
v Občini Sežana za leto 2008
(v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet razpisa: Občina Sežana razpisuje sredstva za sofinanciranje programov
javnih prireditev in množičnih manifestacij
v Občini Sežana za leto 2008 s področja
turizma, športa, glasbe, plesa, gledališča,
lutk, literarne, likovne, fotografske, filmske,
avdiovizualne, baletne, folklorne dejavnosti,
zborovskega petja ter programov z drugih
področij; za sofinanciranje programov prireditev, za katere Občino Sežana zaprosijo
izvajalci prireditev za sofinanciranje in jih
praviloma ni bilo mogoče prijaviti na ostale
javne razpise ali pozive za sofinanciranje
programov in projektov ter za sofinanciranje
večjih projektov društev oziroma subjektov
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na področju organiziranja prostega časa,
vzgoje in izobraževanja otrok ter mladine,
športa, kulture, socialne, zdravstvene in humanitarne dejavnosti, ki niso predmet sofinanciranja iz proračuna Občine Sežana za
leto 2008 iz drugih javnih razpisov ter javnih
pozivov in so odraz specifičnih potreb občanov in prepoznavnosti Občine Sežana.
2. Cilj razpisa: namen razpisa je sofinancirati programe javnih prireditev, ki jih pripravljajo pravne osebe, organizirane v obliki
društev, klubov, združenj in javnih zavodov
(za programe, ki niso del njihove redne dejavnosti).
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo društva, klubi, združenja, javni zavodi in drugi subjekti,
če:
– so registrirani in imajo dejavnost, ki je
predmet razpisa opredeljeno v ustanovitvenih aktih,
– imajo sedež ali podružnico v Občini
Sežana oziroma ne glede na sedež, če je
program prireditve namenjen v prvi vrsti občanom Občine Sežana in se izvaja na območju občine,
– je prireditev izvedena na območju Občine Sežana,
– imajo zagotovljene osnovne pogoje
(materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske) za realizacijo programov,
– je program prireditve namenjen čim širšemu krogu občanov Občine Sežana,
– bo prijavitelj izvedel prireditev (ali jo je
že izvedel) v tekočem letu,
– prireditev sicer ni sofinancirana iz proračuna Občine Sežana za tekoče leto,
– je program prireditve finančno realno
ovrednoten in ima uravnoteženo finančno
zgradbo,
– program prireditve izkazuje jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov za izvajanje
programa in ima poleg tega zagotovljene
tudi lastne in druge vire financiranja (jasna
konstrukcija vseh stroškov izvedbe in virov
financiranja),
– prireditev ni del prijaviteljevega rednega programa,
– prireditev ni komercialne narave.
Prijavitelji ne morejo biti gospodarske
družbe, samostojni podjetniki posamezniki, povezane osebe, gospodarska interesna
združenja, podružnice tujih podjetij in druge
osebe po Zakonu o gospodarskih družbah.
4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija za sofinanciranje programov
javnih prireditev in množičnih manifestacij
v Občini Sežana za leto 2008, ki jo imenuje
župan Občine Sežana za področje, ki je
predmet razpisa.
Komisija bo predlagala zavržbo vlog oziroma prijav neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog oziroma prijav in vlog oziroma
prijav prijaviteljev projektov, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 3. in 5. točke razpisa.
5. Razpisna merila
Pri izboru programov predlagateljev bodo
upoštevana naslednja merila:
A) inovativnost, ustvarjalnost in kakovost
prijavitelja,
B) obiskanost prireditev,
C) program prireditve oziroma projekta
z opredelitvijo namenov, ciljev in pričakovanih rezultatov,
D) finančna konstrukcija prireditve,
E) udeležba prijavitelja na občinskih,
medobčinskih, državnih ali mednarodnih
prireditvah in aktivnosti,
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F) pomen programa oziroma projekta
z vidika promocije ter uveljavljanja in utrjevanja pozitivne podobe Občine Sežana,
G) sodelovanje z občino.
6. Uporaba meril
Komisija bo glede na izpolnjevanje pogojev iz 5. točke in ob upoštevanju meril iz 7.
točke razpisa, ki so konkretneje opredeljena
v razpisni dokumentaciji, ocenila kvaliteto
programov in izločila prijavitelje, ki ne izpolnjujejo pogojev.
Komisija bo predlagala višino sredstev za
sofinanciranje posameznih programov prijaviteljev. Programi se bodo praviloma sofinancirali do višine 25% vrednosti programa, vendar
največ v višini 10% vrednosti razpisa. Kolikor
bodo na razpis prijavljeni programi prireditev
presegali razpisano višino sredstev, bo le-ta
razdeljena v temu ustreznih deležih.
7. Okvirna vrednost razpisanih sredstev:
vrednost vseh razpoložljivih sredstev za sofinanciranje programov prireditev in množičnih manifestacij v Občini Sežana za leto
2008 znaša 15.000,00 EUR.
8. Pogoj za nakazilo in obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Prijavitelj mora sofinancerju po izvedbi
programa oziroma projekta, vendar najkasneje do 20. 11. 2008, podati finančno in
vsebinsko poročilo o izvedbi, ki je podlaga
za izplačilo dodeljenih sredstev.
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2008,
v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna.
9. Razpisni rok: razpis se zaključi 20 dni
od dneva objave v Uradnem listu RS.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– navodilo za izpolnjevanje razpisne dokumentacije,
– merila za izbiro programov in način
ocenjevanja prijav,
– prijavni obrazec,
– vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji dvignejo vsak delavnik

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
v sprejemni pisarni – vložišču Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana – soba št.
10. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi
na spletni strani Občine Sežana: http://www.
sezana.si.
11. Vsebina vloge oziroma prijave
Vloge oziroma prijave na razpis morajo
vsebovati:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
– podpisano izjavo, da prijavitelj s programom, ki ga prijavlja, ni kandidiral na drugih razpisih Občine Sežana oziroma v letu
2008 ni bil financiran iz proračuna Občine
Sežana in da ni oziroma ne bo prijavljen na
druge javne razpise Občine Sežana,
– podpisano izjavo o nezavajajočih podatkih,
– z razpisno dokumentacijo zahtevane
obvezne priloge
– izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec
pogodbe.
12. Oddaja in dostava prijav
Vloga oziroma prijava na razpis mora
biti izpolnjena izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, biti mora
čitljivo izpolnjena in na ustreznih mestih
podpisana ter žigosana in mora vsebovati
vse obvezne priloge, dokazila in podatke,
določene v razpisni dokumentaciji.
Rok za oddajo vlog je 20 dni od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu
RS.
Pisne vloge oziroma prijave morajo biti
poslane na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana, v zaprtih ovojnicah, opremljene z nazivom in naslovom
pošiljatelja na hrbtni strani ovojnice in označene z oznako »Ne odpiraj – javni razpis
prireditve in manifestacije 2008« na prednji
strani ovojnice.
Kolikor posamezni prijavitelj predloži več
vlog oziroma prijav, mora za vsak posamezni program izpolniti ločen obrazec in ga posredovati v svoji, pravilno označeni kuverti.
Za prepozno se šteje vloga oziroma prijava, ki ni bila oddana priporočeno na pošto
v razpisnem roku ali ni bila predložena vložišču Občine Sežana.

13. Odpiranje in obravnava vlog oziroma
prijav ter obveščanje o izboru
Oddaja vloge oziroma prijave pomeni, da
se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in merili
razpisa.
Komisija bo obravnavala pravočasno prispele in pravilno označene vloge v roku 15
dni po zaključku razpisa.
Komisija bo po odpiranju iz nadaljnjega
postopka izločila vse vloge oziroma prijave
prijaviteljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne dopolnitve vlog oziroma prijav.
Za nepopolno se šteje vloga oziroma
prijava, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, zahtevanih z razpisno dokumentacijo
in so naštete v javnem razpisu pod točko
13. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija
pozvala, da v roku 8 dni po prejemu poziva
dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne bodo dopolnili,
se s sklepom zavržejo.
Komisija lahko naknadno zahteva še
predložitev drugih dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb v vlogi oziroma prijavi
in priloženih obrazcih.
Komisija bo na podlagi meril predlagala
višino sredstev za sofinanciranje posameznih programov oziroma projektov prijaviteljev. Kolikor bodo na razpis prijavljeni programi oziroma projekti presegali razpisano
višino sredstev, bo le-ta razdeljena v temu
ustreznih deležih.
Občina Sežana lahko javni razpis po
svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.
O izboru in višini sredstev, dobljenih na
tem razpisu, bodo prijavitelji obveščeni v 45
dneh po odločitvi komisije. Z izbranimi izvajalci programov oziroma projektov bodo
sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.
14. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: Mateja Grzetič Žerjal tel.
05/731-01-39, mateja.grzetic@sezana.si.
Občina Sežana
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Javne dražbe
Št. 234/08
Ob-6594/08
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska
uprava Republike Slovenije, Parmova 53,
Ljubljana, v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in št. 94/07), objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije, Parmova 53, 1000 Ljubljana.
2. Opis predmetov prodaje
Garsonjera v lasti Republike Slovenije
na naslovu Šuštarjeva kolonija 27a v Trbovljah, zemljiškoknjižni vložek/podvložek št.
2493/29, k.o. Trbovlje. Garsonjera se nahaja
v polkleti stanovanjskega bloka zgrajenega leta 1978. Stanovanje je sestavljeno iz
sobe, kopalnice, kuhinjske niše, hodnika in
drvarnice ter meri 27,80 m2.
Občina Trbovlje ima v postopku javne
dražbe, kot predkupna upravičenka, možnost izenačiti najvišjo ponudbo.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja
Za garsonjero v lasti Republike Slovenije
vložek/podvložek št. 2493/29, k.o. Trbovlje,
na naslovu Šuštarjeva kolonija 27a, Trbovlje, je izklicna cena 22.240,00 EUR, najnižji
znesek njenega višanja pa 500,00 EUR.
Izklicna cena nepremičnine ne vključuje
zneska zakonsko določenega davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
5. Način in rok plačila kupnine: kupnina
se plača v 8 dneh po sklenitvi pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala v prostorih Veterinarske uprave
RS, Parmova 53, Ljubljana, v sejni sobi v 2.
nadstropju in sicer v torek 12. 8. 2008, z začetkom ob 10. ure.
7. Višina varščine
Varščina za garsonjero v lasti Republike Slovenije vložek/podvložek št. 2493/29,
k.o. Trbovlje, na naslovu Šuštarjeva kolonija 27a, Trbovlje znaša 2.224,00 EUR in se
plača na račun št. 01100-6300109972, sklic
18 23124-4200002-00770108, z navedbo
namena nakazila: Javna dražba – Šuštarjeva kolonija 27a, Trbovlje.
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: kontaktna
oseba za morebitne podrobnejše podatke
v zvezi z izvedbo postopka javne dražbe
je Mojca Primožič Kužner, Veterinarska
uprava RS, Parmova 53, Ljubljana, tel.
01/300-13-45, e-pošta: mojca.primozic-kuzner@gov.si. Javna dražba bo objavljena
tudi na spletni strani organizatorja javne
dražbe: http://www.vurs.gov.si/. Ogled pred-

meta javne dražbe bo potekal v torek, 5. 8.
2008, od 10. do 11. ure.
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.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi:
– na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin;
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj
državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo
institucije v njegovi državi enakovredne 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 nepremičnino,
ki jo dražijo.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo
vodila dražbo, izločeni iz postopka.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo) kakor tudi davek na promet nepremičnin, plača kupec.
Nepremičnina bo prodana po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Veterinarska uprava
Republike Slovenije
Št. 352-276/2008
Ob-6743/08
Republika Slovenija, Ministrstvo za javno
upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07 in 94/07), objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljub
ljana.
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2. Opis predmetov prodaje:
Izklicna cena
A. odprodaja nezasedenih stanovanj:
1. stanovanje št. 54 s kletjo, na naslovu Vojkova 1, Celje v skupni izmeri
34,00 m2
2. stanovanje št. 10 s kletjo, na naslovu Trg 38, Prevalje v skupni izmeri
55,02 m2
3. stanovanje (desno) z drvarnico, na naslovu Pot na brod 14, Radeče v skupni
izmeri 67,77 m2
4. stanovanje (srednje) z drvarnico, na naslovu Pot na brod 14, Radeče v skupni
izmeri 69,89 m2
5. stanovanje (levo) z drvarnico, na naslovu Pot na brod 14, Radeče v skupni
izmeri 76,29 m2
6. stanovanje št. 6 s kletjo, na naslovu Slovenska vas 15, Šentrupert v skupni
izmeri 72,02 m2

40.000,00 EUR
35.000,00 EUR
34.000,00 EUR
35.000,00 EUR
38.500,00 EUR
55.000,00 EUR

B. odprodaja stanovanjske stavbe s pripadajočim zemljiščem
7. parc. št. 2005/2 k.o. Velike Bloke, stanovanjska stavba v izmeri 193,00 m2,
dvorišče v izmeri 1049,00 m2, ki v naravi predstavlja nezasedena stanovanja:
– stanovanje št. 1, na naslovu Velike Bloke 3c, Velike Bloke v izmeri 70,74 m2,
s pripadajočim zemljiščem,
– stanovanje št. 2, na naslovu Velike Bloke 3c, Velike Bloke v izmeri 70,74 m2
s pripadajočim zemljiščem,
– stanovanje št. 3, na naslovu Velike Bloke 3c, Velike Bloke v izmeri 71,61 m2
s pripadajočim zemljiščem,
– stanovanje št. 4, na naslovu Velike Bloke 3c, Velike Bloke v izmeri 71,61 m2
s pripadajočim zemljiščem,
in se prodajajo kot celota

140.000,00 EUR

C. odprodaja zasedenih stanovanj:
8. stanovanje št. 89, s kletjo, na naslovu Cesta maršala Tita 71, Jesenice
v izmeri 59,88 m2
9. stanovanje št. 10, s kletjo, na naslovu Frankovo naselje 68, Škofja Loka
v izmeri 57,10 m2
10. stanovanje št. 3 s shrambo, na naslovu Trate 3, Zgornja Velka v skupni
izmeri 80,87 m2
11. stanovanje št. 2 s kletjo, na naslovu Trg 38, Prevalje v skupni izmeri 38,45 m2

68.000,00 EUR
110.000,00 EUR
41.000,00 EUR
25.000,00 EUR

D. odprodaja dvostanovanjske stavbe s pripadajočim zemljiščem
12. parc.št. 2138/5 k.o. Ajba, travnik v izmeri 721,00 m2, stanovanjska stavba
v izmeri 94,00 m2, dvorišče v izmeri 270,00 m2, na naslovu Kambreško 1,
Kambreško, ki v naravi predstavlja:
– zasedeno stanovanje v 1. nadstropju v izmeri 74,01 m2 z garažo in
pripadajočim zemljiščem,
– nezasedeno stanovanje v pritličju v izmeri 59,37 m2 s pripadajočim zemljiščem,
in se prodajajo kot celota

53.000,00 EUR

E. odprodaja zemljišč:
13. zemljišče parc.št. 2183/3 k.o. Ajba, travnik v izmeri 253 m2
14. zemljišče parc.št. 2183/4 k.o. Ajba, travnik v izmeri 592 m2

3.000,00 EUR
5.000,00 EUR

F. odprodaja stanovanja in poslovnega prostora s pripadajočim zemljiščem
15. parc. št. 1368, k.o. Medana, dvorišče v izmeri 276,00 m2, poslovna stavba
v izmeri 86,00 m2, na naslovu Ceglo 6, Medana, ki v naravi predstavlja:
– dvosobno stanovanje v pritličju v izmeri 50,49 m2 s pripadajočim zemljiščem
in poslovni prostor v pritličju v izmeri 16,45 m2 s pripadajočim zemljiščem, in se
prodajajo kot celota
Nepremičnine se odprodajajo posamezno po sistemu videno-kupljeno.
Javna dražba se bo opravila ustno.
Najnižji znesek zvišanja izklicne cene je 500 €.

60.000,00 EUR
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4. Višina varščine
Pred dražitvijo morajo dražitelji položiti varščino v višini 10% od izklicne cene na TRR št.:
01100-6300109972 Republika Slovenija – proračun, z navedbo sklicne številke za posamezno stanovanje:
A. odprodaja nezasedenih stanovanj:
1. stanovanje št. 54, na naslovu Vojkova 1, Celje
v izmeri 32,21 m2,
2. stanovanje št. 10, na naslovu Trg 38, Prevalje
v izmeri 53,15 m2,
3. stanovanje, na naslovu Pot na brod 14,
Radeče v izmeri 67,77 m2,
4. stanovanje, na naslovu Pot na brod 14,
Radeče v izmeri 68,06 m2,
5. stanovanje, na naslovu Pot na brod 14,
Radeče v izmeri 69,90 m2,
6. stanovanje št. 6, na naslovu Slovenska vas
15, Šentrupert v izmeri 70,97 m2,

01100-6300109972 18 31119-7200013-75490208,
01100-6300109972 18 31119-7200013-75490308,
01100-6300109972 18 31119-7200013-75490408,
01100-6300109972 18 31119-7200013-75490508,
01100-6300109972 18 31119-7200013-75490608,
01100-6300109972 18 31119-7200013-75490708.

B. odprodaja stanovanjske stavbe s pripadajočim zemljiščem
7. parc. št. 2005/2 k.o. Velike Bloke,
stanovanjska stavba v izmeri 193,00 m2, dvorišče
v izmeri 1049,00 m2, ki v naravi predstavlja
nezasedena stanovanja:
– stanovanje št. 1, na naslovu Velike Bloke 3c,
Velike Bloke v izmeri 70,74 m2, s pripadajočim
zemljiščem,
– stanovanje št. 2, na naslovu Velike Bloke
3c, Velike Bloke v izmeri 70,74 m2 s pripadajočim
zemljiščem,
– stanovanje št. 3, na naslovu Velike Bloke
3c, Velike Bloke v izmeri 71,61 m2 s pripadajočim
zemljiščem,
– stanovanje št. 4, na naslovu Velike Bloke
3c, Velike Bloke v izmeri 71,61 m2 s pripadajočim
zemljiščem,
in se prodajajo kot celota,

01100-6300109972 18 31119-7200013-75491208.

C. odprodaja zasedenih stanovanj:
8. stanovanje št. 89, na naslovu Cesta maršala
Tita 71, Jesenice v izmeri 55,84 m2 s pripadajočo
kletjo,
9. stanovanje št. 10, na naslovu Frankovo
naselje 68, Škofja Loka v izmeri 60,10 m2
s pripadajočo kletjo,
10. stanovanje št. 3, na naslovu Trate 3, Zgornja
Velka v izmeri 80,87 m2 s pripadajočo kletjo,
11. stanovanje št. 2, na naslovu Trg 38, Prevalje
v izmeri 36,64 m2 s pripadajočo kletjo,

01100-6300109972 18 31119-7200013-75491308,
01100-6300109972 18 31119-7200013-75491408,
01100-6300109972 18 31119-7200013-75491508,
01100-6300109972 18 31119-7200013-75491608.

D. odprodaja dvostanovanjske stavbe s pripadajočim zemljiščem
12. parc.št. 2138/5 k.o. Ajba, travnik v izmeri
721,00 m2, stanovanjska stavba v izmeri 94,00 m2,
dvorišče v izmeri 270,00 m2, na naslovu Kambreško
1, Kambreško, ki v naravi predstavlja:
– zasedeno stanovanje v 1. nadstropju v izmeri
74,01 m2 z garažo in pripadajočim zemljiščem,
– nezasedeno stanovanje v pritličju v izmeri
59,37 m2 s pripadajočim zemljiščem,
in se prodajajo kot celota
01100-6300109972 18 31119-7200013-75492008.
E. odprodaja zemljišč:
13. zemljišče parc.št. 2183/3 k.o. Ajba, travnik
v izmeri 253 m2,
14. zemljišče parc.št. 2183/4 k.o. Ajba, travnik
v izmeri 592 m2,

01100-6300109972 18 31119-7200013-75491708,
01100-6300109972 18 31119-7200013-75491808.
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F. odprodaja stanovanja in poslovnega prostora s pripadajočim zemljiščem
15. parc. št. 1368, k.o. Medana, dvorišče
v izmeri 276,00 m2, poslovna stavba v izmeri
86,00 m2, na naslovu Ceglo 6, Medana, ki v naravi
predstavlja:
– dvosobno stanovanje v pritličju v izmeri
50,49 m2 s pripadajočim zemljiščem in poslovni
prostor v pritličju v izmeri 16,45 m2 s pripadajočim
zemljiščem in se prodajajo kot celota,

Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem,
ki na javni dražbi ne uspejo, varščina vrne
v roku petnajstih dni brez obresti.
5. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora
biti sklenjena v roku petnajstih delovnih dni
po opravljeni javni dražbi oziroma po preteku roka za uveljavitev predkupne pravice.
Vzorci pogodb bodo objavljeni na spletni
strani Ministrstva za javno upravo http://
www.mju.gov.si/si/javne_drazbe/aktualne_
javne_drazbe ali na ogled pri Ministrstvu za
javno upravo, Direktoratu za investicije in
nepremičnine, Tržaška cesta 21, Ljubljana,
Alenka Kožuh, tel. 01/478-18-53.
6. Način in rok plačila: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v roku osmih
dni od podpisa pogodbe na TRR Republika
Slovenija – proračun, naveden v pogodbi.
Vplačana varščina se všteje v kupnino.
7. Prehod lastništva: lastništvo preide na
kupca po plačilu celotne kupnine ter vseh
stroškov in dajatev ki bodo določeni v pogodbi. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško
knjigo in drugo) plača kupec.
8. Ogled nepremičnin: razpored ogledov
bo objavljen na spletni strani Ministrstva za
javno upravo: http://www.mju.gov.si/si/javne_drazbe/aktualne_javne_drazbe.
9. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin.
Dražitelji morajo pred začetkom javne
dražbe prijaviti svojo udeležbo in priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– 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 slovenske državljane, v 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 institucija,
od katerih se zahteva potrdila za slovenske
pravne osebe, v 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 blokade TRR),
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS (dokazilo o državljanstvu, registracija, ipd.)
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi,
če je oseba pooblaščenec.
10. Datum, čas in kraj izvedbe javne
dražbe

01100-6300109972 18 31119-7200013-75491908.

Javna dražba bo dne 21. 8. 2008, in sicer:
– za nepremičnine pod točkama A. in B.
ob 9. uri,
– za nepremičnine pod točkami C.,D. in
E. ob 11. uri in
– za nepremičnine pod točko F. ob 13.
uri.
Javna dražba bo v sejni sobi v 3. nadstropju na naslovu: Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za investicije in nepremičnine, Tržaška cesta 21, Ljubljana.
11. Ustavitev postopka: vlada ali komisija
s soglasjem predstojnika lahko ustavi postopek javne dražbe do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrne plačana
varščina, brez zamudnih obresti.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 431-12/2008
Ob-6614/08
Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19,
Radovljica na podlagi 7. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00)
in sklepa 35. seje Občinskega sveta Občine Radovljica z dne 7. 9. 2006 in 15. seje
Občinskega sveta Občine Radovljica z dne
2. 7. 2008 ter v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 84/07 in 94/07), objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Radovljica, Gorenjska c.
št. 19, Radovljica, tel. 04/537-23-00, faks
04/531-46-84.
2. Predmet prodaje:
A – prodaja gradbene parcele namenjenih za individualno gradnjo v ZN Dolina v Lescah, parc. št. 395/65 (oznaka
parcele št. 8) v izmeri 930 m2, po ceni
133,00 €/m2,
B – prodaja gradbene parcele namenjenih za individualno gradnjo v ZN Dolina v Lescah, parc. št. 395/86 (oznaka parcele št. 60-A) v izmeri 1038 m2, po ceni
133,00 €/m2,
C – prodaja stavbne parcele št. 609/3
v izmeri 525 m2 v Novi vas, po ceni 120,00 €/
m2, namenjena gradnji ene stanovanjske
hiše,
D – prodaja stavbnega zemljišča, parc.
št. 843/2 v izmeri 1337 m2 in parc. št. 844/1
v izmeri 1392 m2, ležeči v poslovni coni LIP
v Podnartu, namenjeni poslovni gradnji po
ceni 50,00 €/m2.
Gradbene parcele pod A in B se nahaja
v območju, ki se ureja z Odlokom o občinskem lokacijskem načrtu Dolina v Lescah
(DNUO, št. 55/05) – območje za gradnjo
stanovanjskih objektov.
3. Izklicna cena predmetnega komunalno neopremljenega stavbnega zemljišča
znaša:

pod A – po ceni 133,00 €/m2, brez DDV
pod B – po ceni 133,00 €/m2, brez DDV
pod C – po ceni 120,00 €/m2, brez DDV
pod D – po ceni 50,00 €/m2, brez DDV.
Najnižji znesek višanja je 500 €.
4. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v 8 dneh od podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Radovljica: 01302-0100007805,
sklic:
pod a) 72210000-3301-1
pod b) 72210000-3301-2
pod c) 72210000-3301-3
pod d) 72210000-3301-4.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
5. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo v torek, dne 12. 8.
2008, in sicer:
pod a) ob 9.30
pod b) ob 10. uri
pod c) ob 10.30
pod d) ob 11. uri.
Javna dražba bo za vse parcele potekala
v mali sejni dvorani Občine Radovljica, Gorenjska c. št. 19.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe
plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene
nepremičnine, ki jo bodo dražili. Varščina
mora biti nakazana do dne 11. 8. 2008 do
11. ure. Kavcijo je potrebno nakazati na
transakcijski račun Občine Radovljica, št.
01302-0100007805 sklic:
pod a) 72210000-3301-1
pod b) 72210000-3301-2
pod c) 72210000-3301-3
pod d) 72210000-3301-4.
Pred pričetkom javne dražbe se mora
dražitelj izkazati s potrdilom o plačilu kavcije.
Plačana kavcija bo uspelemu dražitelju
vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem
pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od
dneva dražbe.
6. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in
fizične osebe, ki so državljani RS.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe
komisiji predložiti:
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS
ali osebno izkaznico (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
celotno številko računa za primer vračila
kavcije,
– davčno, matično in telefonsko šte
vilko.
Pooblaščenci morajo pred pričetkom
dražbe predložiti pisno pooblastilo.
7. Sklenitev pogodbe
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Z najugodnejšim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 30 dni po
zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše
pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki
so na strani dražitelja, Občina Radovljica
zadrži njegovo kavcijo.
8. Drugi pogoji
Nepremičnine se prodajajo v celoti po
načelu videno-kupljeno. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva: davek na dodano
vrednost, stroške overitve pogodbe, takse
za vpis v zemljiško knjigo ter stroške parcelacije plača kupec.
Dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe.
Komisija za izvedbo javne dražbe bo
dražbo izvedla v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni
list RS, št. 84/07, 94/07). Direktor občinske
uprave izda sklep o izbiri najugodnejšega
ponudnika.
9. Informacije
Vsa dodatna pojasnila o nepremičninah
in ostale informacije interesenti dobijo na
Občini Radovljica, kontaktni osebi Marija
Habjan, tel. 04/537-23-46, Manca Tomažin,
tel 04/537-23-45 v delovnih dneh od 28. 7.
2008 do 8. 8. 2008 od 10. do 12. ure.
10. Župan ali Komisija za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem s soglasjem župana lahko postopek kadarkoli ustavi.
Občina Radovljica
Ob-6646/08
Na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur.
l. RS, št. 14/07), 38. do 42. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Ur. l. RS, št. 84/07 in 94/07) in Odloka
o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Radenci za leto 2008
(Uradno glasilo slovenskih občin št. 6/08 in
11/08) objavlja Občina Radenci
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Organizator javne dražbe: Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci.
2. Predmet javne dražbe in opis predmeta javne dražbe:
Predmet prodaje so navedena zemljišča kot celota (prodajajo se skupaj oziroma
v enem sklopu):
zemljišče s parc št. 897/1 k.o. Radenci:
njiva v izmeri 733 m2,
zemljišče s parc št. 897/2 k.o. Radenci:
njiva v izmeri 733 m2,
zemljišče s parc št. 897/3 k.o. Radenci:
njiva v izmeri 733 m2,
zemljišče s parc št. 897/4 k.o. Radenci:
njiva v izmeri 1.111 m2,
zemljišče s parc št. 897/5 k.o. Radenci:
njiva v izmeri 873 m2,
pripisana vl. št. 922 k.o. Radenci (v nadaljevanju: nepremičnine), last Občine Radenci.
Zemljišča so v prostorskih sestavinah
planskih aktov (družbenem planu občine)
opredeljena kot stavbno zemljišče – pose-

litveno območje. Za zemljišča velja Odlok
o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino
Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin
št. 6/05, 23/06 in 19/07). Potrdilo o namenski rabi zemljišč z grafičnimi prilogami je na
vpogled na sedežu Občine Radenci. Kupec
si mora sam zgraditi priključke na komunalno infrastrukturo in urediti dovoz (cesto) iz
državne ceste (in sicer regionalne ceste),
za kar si mora pridobiti v skladu z veljavno zakonodajo ustrezne projektne pogoje,
soglasja, dovoljenja oziroma vso potrebno
dokumentacijo.
Na zemljiščih s parc. št. 897/4 in 897/5
k.o. Radenci je v zemljiški knjigi vknjižena
služnostna pravica v korist Elektro Maribor
d.d.
Občina Radenci s prodajo obdrži oziroma dobi služnostno pravico na vseh morebitnih vodih in napravah gospodarske javne infrastrukture, ki se nahaja na in pod
zemljišči. Služnost se ustanovi za potrebe
popravil, vzdrževanja in modernizacije, ki
se nanašajo na izboljšanje gospodarske
javne infrastrukture ter morebitno sanacijo,
dostop in dovoz oseb pooblaščenih za taka
dela (vzdrževalci), ki jih bo naročila Občina
Radenci s tem, da se vzpostavi stanje kot je
bilo pred začetkom vzdrževalnih del vse na
stroške Občine Radenci. Omejitve lastninske pravice se vpišejo v zemljiško knjigo.
Nepremičnine so na prodaj po načelu
videno kupljeno, lastnik ne odgovarja za
stvarne in pravne napake.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek na dodano vrednost, overitve,
takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) nosi
kupec.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe: prodaja.
4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja
Izklicna cena (na dan 12. 8. 2008) je
82.823 EUR.
Izklicna cena ne vsebuje zakonsko določenega davka na dodano vrednost, ki ga
plača kupec.
Najnižji znesek višanja je 1.000 EUR.
Kupnina ne zajema stroškov komunalne opreme, stroškov priključkov objektov
na javno infrastrukturo in priključnih taks.
Kupec se zaveže na svoje stroške urediti
potrebno dodatno komunalno infrastrukturo
do predmetnih nepremičnin.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupec poravna kupnino na transakcijski račun Občine Radenci št.
01300-0100012753 odprt pri Banki Slovenije, v osmih dneh po izstavitvi računa v enkratnem znesku. Pogodbo mora kupec podpisati v 15 dneh po končani dražbi. Plačilo
celotne kupnine v prej navedenem roku je
bistvena sestavina pravnega posla. V nasprotnem primeru se šteje pogodba za razdrto, varščina se v tem primeru kupcu ne
vrne. Po poplačilu celotne kupnine se bodo
kupcu nepremičnine izročile v last in posest
ter bo podan predlog za vknjižbo lastninske
pravice v zemljiško knjigo.
Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na njegovi strani, Občina Radenci zadrži njegovo
varščino.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo izvedena dne 12. 8. 2008 ob 9. uri, v pro-
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storih Občine Radenci, Radgonska cesta 9,
9252 Radenci.
7. Varščina
Dražitelji so pred začetkom javne dražbe dolžni nakazati varščino, ki znaša 10%
izklicne cene na transakcijski račun Občine
Radenci št. 01300-0100012753, odprt pri
Banki Slovenije, s sklicem 00 897 in z navedbo »plačilo varščine«.
Izbranemu dražitelju se varščina vračuna
v kupnino, drugim pa se vplačana varščina
vrne brez obresti v roku 8 dni po zaključku
javne dražbe. Kolikor dražitelj vplača varščino in se iz neutemeljenih razlogov javne
dražbe ne udeleži oziroma k draženju ne
pristopi, se mu varščina ne vrne.
8. Pogoji sodelovanja
Na javni dražbi lahko sodelujejo vse fizične in pravne osebe, ki pred pričetkom
javne dražbe Občini Radenci, Radgonska
cesta 9, 9252 Radenci predložijo v tajništvo
pisno vlogo najkasneje do dne 11. 8. 2008
do 14. ure.
K pisni vlogi morajo predložiti naslednja
potrdila:
– pravne osebe dostavijo overjeno dokazilo o registraciji, ki vključuje matično številko in ime odgovorne osebe, ki ni starejše
od 30 dni,
– fizične osebe dostavijo potrdilo o državljanstvu (fotokopija osebne izkaznice ali
potnega lista), samostojni podjetnik pa priglasitveni list,
– dokazilo sodišča, da pravna oseba ali
samostojni podjetnik ni v postopku prisilne
poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku, ki ni starejše od 30 dni,
– potrdilo davčnega organa, da ima pravna oseba ali samostojni podjetnik poravnane davke in prispevke in druge obvezne
dajatve v skladu s predpisi,
– davčno številko in številko računa pravne osebe, samostojnega podjetnika in fizične osebe z navedbo imena in naslova
banke ali druge finančne ustanove,
– izjavo, da pravna oseba, samostojni podjetnik in fizična oseba v celoti soglaša s pogoji
na javni dražbi in osnutkom pogodbe,
– dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti tudi potrdilo o vplačani
varščini.
9. Ustavitev postopka: župan Občine Radenci ali od njega pooblaščena oseba ali
komisija (s soglasjem župana Občine Radenci) si pridržuje pravico, da z nobenim prijavljenim ponudnikom oziroma dražiteljem
ne sklene pogodbe oziroma lahko začeti
postopek kadarkoli do sklenitve pravnega
posla brez obrazložitve ustavi.
10. Informacije o podrobnejših pogojih in
predmetu javne dražbe: dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe se
lahko pridobijo na sedežu Občine Radenci
vsak delovni dan v času uradnih ur, tel.
02/566-96-10.
11. Pravila javne dražbe: javna dražba
se izvaja 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). Javna dražba, dražbena
pravila in osnutek kupoprodajne pogodbe so
objavljeni na spletni strani Občine Radenci
www.radenci.si.
Občina Radenci
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Razpisi delovnih mest
Št. 110-173/2008
Ob-6643/08
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 višjega sodnika na
Upravnem sodišču Republike Slovenije
na sedežu v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto višjega sodnika, določene v 11. členu Zakona
o sodniški službi oziroma pogoje za izvolitev za sodnika upravnega sodišča določene v 10. členu Zakona o upravnem sporu
(Uradni list RS, št. 105/06 (ZUS-1).
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-4/2008
Ob-6738/08
Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št.
2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07
in 45/08) ter skladno z Odredbo o številu in
sedežih notarskih mest (Uradni list RS, št.
40/94, 8/95, 16/97, 24/98, 117/05, 68/06,
7/07, 8/07 in 69/08), Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
– eno prosto notarsko mesto s sedežem v Rušah,
– eno prosto notarsko mesto s sedežem v Hrastniku,

– eno prosto notarsko mesto s sedežem v Domžalah,
– eno prosto notarsko mesto s sedežem v Kamniku,
– eno prosto notarsko mesto s sedežem v Kopru,
– eno prosto notarsko mesto s sedežem v Kranju,
– dve prosti notarski mesti s sedežem
v Ljubljani,
– eno prosto notarsko mesto s sedežem v Piranu,
– eno prosto notarsko mesto s sedežem v Radovljici in
– eno prosto notarsko mesto s sedežem v Velenju.
Razpisni pogoji
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje iz 8. člena Zakona o notariatu
(Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 33/07 in 45/08, v nadaljevanju ZN).
Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki
moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni
in veljajo enakovredno za oba spola.
Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o splošni zdravstveni zmož
nosti (2. točka prvega odstavka 8. člena
ZN);
2. opis praktičnih (delovnih) izkušenj in
dokazila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje
pogoja iz 5. točke prvega odstavka 8. člena
ZN;
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije
(1. točka prvega odstavka 8. člena ZN) oziroma tuj državljan (drugi odstavek 8. člena
ZN),
– je poslovno sposoben (2. točka prvega
odstavka 8. člena ZN),
– ima v Republiki Sloveniji pridobljen
strokovni naslov univerzitetni diplomirani
pravnik ali v Republiki Sloveniji nostrificirano
v tujini pridobljeno diplomo pravne fakultete,
z navedbo datuma izdane diplome ali nostrifikacije, ter navedbo institucije, ki jo je izdala
(3. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– je opravil pravniški državni izpit, z navedbo datuma opravljenega izpita (4. točka
prvega odstavka 8. člena ZN),
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, zaradi katerega je moralno
nevreden za opravljanje notariata (6. točka
prvega odstavka 8. člena ZN),
– ima opremo in prostore, ki so potrebni
in primerni za opravljanje notariata (8. točka
prvega odstavka 8. člena ZN), pri čemer morajo biti iz dokazila o izpolnjevanju pogojev
glede prostorov razvidni zemljiškoknjižni podatki, v primeru neskladja med dejanskim in
zemljiškoknjižnim stanjem pa tudi vse predhodne listine, iz katerih bo razvidno, da je zadnjo pogodbo podpisala upravičena oseba,
– še ni dopolnil 64 let (9. točka prvega
odstavka 8. člena ZN);
4. izjavo, da za namen tega razpisnega
postopka lahko Ministrstvo za pravosodje
pridobi podatke iz prve, druge, tretje, četrte,
pete in sedme alinee 3. točke iz uradnih
evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata, telefonsko številko,
na kateri je dosegljiv ter kratek življenjepis.

V primeru pisnega preizkusa usposobljenosti in/ali ustnega razgovora (10.a člen
ZN), bodo kandidati obveščeni pisno, ustno
ali/in preko elektronskega naslova.
Kandidati naj se v primeru prijave na:
– prosto notarsko mesto s sedežem
v Rušah sklicujejo na št. 110-4/2008,
– prosto notarsko mesto s sedežem
v Hrastniku sklicujejo na št. 110-16/2008,
– prosto notarsko mesto s sedežem
v Domžalah sklicujejo na št. 110-179/2008,
– prosto notarsko mesto s sedežem
v Kamniku sklicujejo na št. 110-180/2008,
– prosto notarsko mesto s sedežem
v Kopru sklicujejo na št. 110-181/2008,
– prosto notarsko mesto s sedežem
v Kranju sklicujejo na št. 110-182/2008,
– prosti notarski mesti s sedežem v Ljubljani sklicujejo na št. 110-183/2008,
– prosto notarsko mesto s sedežem v Piranu sklicujejo na št. 110-184/2008,
– prosto notarsko mesto s sedežem
v Radovljici sklicujejo na št. 110-185/2008
ter na
– prosto notarsko mesto s sedežem
v Velenju sklicujejo na št. 110-186/2008.
Pisne prijave na razpisano notarsko mesto sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 30 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 161107-08-0619
Ob-6744/08
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 in
65/08) Ministrstvo za finance, Župančičeva
3, Ljubljana objavlja javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Davčne uprave Republike Slovenije v Ministrstvu za
finance.
I. Kandidati, ki se bodo prijavili na navedeni javni natečaj, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 10 let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
II. Prijava mora vsebovati:
1. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
2. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. Po 13. točki 6. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni
list RS, št. 63/07 in 65/08) se kot delovne
izkušnje šteje delovna doba na delovnem
mestu, za katero se zahteva ista stopnja
izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji
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izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno
razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo
opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi
delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec
pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo
nižja izobrazba, razen pripravništva v eno
stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje
se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero
oseba kandidira.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti, ter eno leto v primeru,
ko ima kandidat opravljen pravniški državni
izpit oziroma pravosodni izpit.
3. Izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
4. Izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Ministrstvu za finance
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis.
III. Posebna natečajna komisija bo
kandidate preverjala v skladu s Standardi
strokovne usposobljenosti, merili za izbiro
in metodami preverjanja usposobljenosti
uradnikov na položajih v državni upravi, ki
jih je določil Uradniški svet (standardi št.
906-2/2003 z dne 27. 8. 2003, 906-2/2003-1
z dne 22. 10. 2003 in 906-39/2004 z dne
22. 12. 2004), objavljenimi na spletni stani Ministrstva za javno upravohttp://www.
mju.gov.si/.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj enega tujega jezika z ustreznim dokazilom oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali kako
drugače, kar pojasnijo v razgovoru s posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj enega
tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali izjemoma
drug tuji jezik, ki se uporablja v državah EU in
drugih razvitejših državah sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje problematike področja;
– strokovno uveljavljenost na področju;
– poznavanje pravne ureditve področja;
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave;
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev;
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
IV. Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni
zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas, za dobo petih let.
Delo bo opravljal v nazivu višji sekretar

na sedežu organa v Ljubljani, Šmartinska
cesta 55. Najkasneje v petnajstih mesecih
od imenovanja na položaj bo izbrani kandidat dolžan pridobiti funkcionalna znanja
upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov.
V. Pisno prijavo z izjavami je potrebno
poslati v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana in sicer v roku 15 dni od dne objave
na spletni strani ministrstva, pristojnega za
javno upravo oziroma v roku 15 dni od dne
objave v Uradnem listu Republike Slovenije
ali v dnevnem časopisu.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Formalno nepopolne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek v skladu s 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Uradni list
RS, št. 139/06).
Za morebitne dodatne informacije se lahko kandidati obrnejo na Renato Pečaver,
Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za
organizacijo in kadre, tel. 01/478-16-71.
Izbranemu kandidatu bo izdana odločba
o imenovanju na položaj, neizbrani kandidati
pa bodo prejeli obvestilo o neizbiri.
Ministrstvo za finance
Št. 110-195/2008
Ob-6749/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 19. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru.
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
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dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za imenovanje na mesto okrožnega državnega tožilca.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za imenovanje na mesto državnega tožilca
lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva
podatek o poslovni sposobnosti kandidata
za tožilsko funkcijo od upravljavca matičnega registra, podatek o državljanstvu pa
od upravljavca centralne evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-194/2008
Ob-6750/08
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 Okrožnem sodišču v Novem mestu.
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 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
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Druge objave
Št. 1601
Ob-6619/08
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih
rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95), objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks 01/589-73-47,
v imenu Vlade Republike Slovenije.
2. Predmet javnega poziva je:
a) odprodaja podnih skladišč št. 3, 14
in 15.
b) kraj: Koper, Vojkovo nabrežje 38, območje Luke Koper.
c) vrsta nepremičnine: podno skladišče
št. 3, parc. št. 107, dvorišče 214 m2, stavba 4.723 m2, vl. št. 1192, k.o. Koper, podno skladišče št. 14, parc. št. 1594/1, stavba
3.890 m2, vl. št. 1192, k.o. Koper, podno skladišče št. 15, parc. št. 1593, stavbišče z zemljiščem 1.318 m2, vl. št. 935, k.o. Koper.
Izhodiščna cena je 5.900.000,00 EUR.
d) nepremičnine se prodajajo, po sistemu videno-kupljeno. Predpisane davčne
dajatve na promet nepremičnin in stroške
prepisa plača kupec.
3. Nepremičnine bodo prodane ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno.
O izboru bodo ponudniki obveščeni
v roku 8 dni od roka za predložitev ponudb.
Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.
4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji nepremičnin, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem primeru se kavcija
ne vrača.
5. Način in rok plačila
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati
kupnino ob podpisu pogodbe na transakcijski račun pri UniCredit Bank št. 2900 – 0005
5148 819.
Položena kavcija se všteje v kupnino.
6. Višina kavcije
Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti kavcijo v višini 10% izhodiščne
cene na transakcijski račun pri UniCredit
Bank št. 2900 – 0005 5148 819.
Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo,
kavcija vrne v roku 8 dni, brez obresti.
7. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru z Vando Škerjanc, tel.
01/589-73-17.
8. Predložitev ponudb.
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
do 7. 8. 2008, do 14. ure.
Ponudbo se označi:
»Ponudba za nakup skladišč v Luki Koper – ne odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– izjavo o plačanih davkih in prispevkih,
– izjavo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokiranega računa,
– pooblastilo osebi za zastopanje, na odpiranju ponudb za pravne osebe,
– izjavo o državljanstvu, če je ponudnik
fizična oseba.
b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije

za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljub
ljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 8. 8. 2008, ob 10. uri,
na Zavodu Republike Slovenije za blagovne
rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Ob-6680/08
Slovenska turistična organizacija (v
nadaljevanju: STO) na podlagi Programa
dela STO za leto 2008 in licenčno pogodbo sklenjeno med RS, Uradom vlade RS
za komuniciranje in STO z dne 30. 6. 2008
objavlja
poziv
k izstavitvi ponudb za prodajo izdelkov
z blagovno in storitveno znamko »I feel
Slovenia« št. 1/2008
I. Naziv in sedež naročnika: Slovenska
turistična organizacija, Dunajska c. 156,
1000 Ljubljana.
II. Predmet javnega zbiranja ponudb:
izdelava prodajnih izdelkov z blagovno in
storitveno znamko »I feel Slovenia« po specifikaciji STO, distribucija in prodaja izdelkov
(v nadaljevanju: predmet vabila):
– skodelice za čaj,
– magneti,
– zložljivi dežniki,
– majice,
– USB ključi.
III. Pogoji za kandidiranje: k oddaji ponudbe so vabljene pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki (s.p.), ki imajo najmanj pet let registrirano kot glavno
dejavnost trgovine ali posredovanja ali pro
izvodnje in ki vsaj eno izmed navedenih
dejavnosti opravljajo najmanj pet let pred
oddajo ponudbe za pridobitev predmeta vabila in niso v stečajnem postopku ali postopku prisilne poravnave. Izbran bo ponudnik,
ki bo na podlagi kriterijev dosegel največje
število točk. Pogoj za izbor je predložitev
ponudbe za celoten predmet tega javnega
vabila. STO sklene pogodbo za trženje zgoraj navedenih izdelkov izključno z izbranim
ponudnikom. Podrobnejši pogoji in kriteriji
za izbor so del razpisne dokumentacije vabila k oddaji ponudb.
IV. Kriteriji za izbiro ponudnika (kumulativno):
– izdelan vzorec predmeta vabila v skladu s specifikacijami vsebovanimi v »Uradni
spominki Slovenske turistične organizacije«,
– čim višji znesek kot nadomestilo za
uporabo znamke, ki ga ponudnik plača naročniku v izdelkih iz tega vabila enkrat letno,
– čim večje število prodajnih mest po
Sloveniji,
– čim višjo povprečno provizijo, ki jo izbrani ponudnik izroči STO-ju od vsakega
prodanega izdelka preko spletne trgovine,
– najbolje razpoznaven kotiček z oznako
I feel Slovenia na prodajnih mestih.
V. Obveznosti ponudnika
Vsak ponudnik mora k svoji ponudbi priložiti:

– po en izvod vsakega izdelka v vsaki
barvi in kvaliteti v skladu z navodili z naslovom Uradni spominki Slovenske turistične
organizacije – Specifikacije;
– skico ureditve prodajnega kotička,
– naslednje izjave (na ustreznih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije povabila):
a) prodajna mesta (kraj, število, naziv
in naslov posameznega prodajnega mesta
v njem),
b) število izdelkov, ki jih izbrani ponudnik
brezplačno izroči STO-ju,
c) navedbo maloprodajnih cen, ki so lahko nižje ali enake od naslednjih določenih
cen, ki že vključujejo davek na dodano vrednost:
13 EUR za skodelico,
15 EUR za zložljiv dežnik,
3 EUR za magnet,
13 EUR za USB ključ,
15 EUR za majico;
č) odstotek provizije od vsakega prodanega izdelka preko spletne trgovine, odstotek naj navede za vsak izdelek posebej,
d) da je samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba in ima kot glavno dejavnost registrirano dejavnost trgovine ali
proizvodnje ali posredovanja najmanj 5 let
do oddaje ponudbe,
e) da dejavnost trgovine ali proizvodnje
ali posredovanja opravlja že najmanj 5 let
do oddaje ponudbe za pridobitev predmeta
vabila,
f) da ni v stečajnem postopku ali postopku prisilne poravnave,
g) da je v zadnjem letu imel najmanj
1,000.000 EUR prometa,
h) da soglaša, da naročnik vpogleda
v vse evidence in podatke v zvezi s poslovanjem ponudnika,
i) da je prebral in razumel navodila za
uporabo spletne trgovine in, da ima kader, ki
je usposobljen za upravljanje z njo.
VI. Potek izbora: za ocenjevanje prispelih ponudb bo STO imenovala komisijo, ki bo
preverila pravočasnost, pravilnost in popolnost ponudb ter strokovno komisijo, ki bo na
podlagi oblikovanih kriterijev ocenila prijave.
Sestanki komisij niso javni. Komisiji bosta
o svojem delu vodili zapisnik, v katerega
bo mogoče vpogledati na sedežu STO. Naročnik ni dolžan izbrati nobene od prispelih
ponudb. Če se naročnik odloči, da bo izbral
eno izmed prispelih ponudb, mora izbrati
tisto, ki jo je komisija na podlagi vnaprej
opredeljenih meril ocenila kot najboljšo.
VII. Rok, do katerega morajo ponudbe
prispeti na sedež naročnika: 1. 9. 2008 do
10. ure. Na ovojnico je treba napisati »Ponudba za izbor tržnika – ne odpiraj!«
VIII. Dostop do razpisne dokumentacije tega poziva, ki obsega: podrobnejše kriterije, obrazce in druga navodila v zvezi
s pozivom, lahko zainteresirani ponudniki
pridobijo na spletni strani naročnika: www.
slovenia.info, v rubriki poslovne strani, pod
kategorijo trženjske priložnosti, pod alinejo
javni razpisi in pozivi.
VIII. Informacije: vse dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo
na naslovu naročnika: Slovenska turistič-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
na organizacija, Dunajska c. 156, Ljubljana, kontaktna oseba: Marija Rožman, tel.
58-91-853 ali po e-pošti na naslov: marija.rozman@slovenia.info.
Slovenska turistična organizacija
Ob-6706/08
V skladu s 15. členom Pravil naročanja,
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o.,
Toplarniška 19, 1000 Ljubljana (TE-TOL),
vabi k oddaji prijave za kvalifikacijo ponudnikov za dobavo glavne tehnološke opreme za objekt Plinsko parna enota Toplarna
Ljubljana (PPE-TOL) št. PPE TOL/GT-Q
LOT 1.
Predmet povabila je kvalifikacija potencialnih ponudnikov, ki so sposobni izvesti
predmet LOT-a 1, na podlagi zbiranja prijav
za kvalifikacijo. Kandidate, ki se bodo odzvali na povabilo k oddaji prijave za kvalifikacijo in bodo izpolnili pogoje, določene
v tej dokumentaciji, bo TE-TOL razglasil za
sposobne ponudnike in jih povabil, da oddajo ponudbo po postopku s pogajanji.
Predmet LOT-a 1 je:
– dobava in montaža plinskega turboagregata s pomožno opremo,
– dobava in montaža parnega utilizatorja
s pomožno opremo,
– izgradnja zgradbe za plinski turboagregat in utilizator,
– izvedba storitev v okviru izgradnje
PPE-TOL LOT 1.
Dokumentacija z ostalimi informacijami
je na voljo takoj po objavi, v Termoelektrarni Toplarni Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, (Janez Rupar, tel.
+386/1/58-75-370, faks +386/1/58-75-218,
janez.rupar@te-tol.si; www.te-tol.si), in se jo
lahko dvigne vsak delovni dan do vključno
29. 8. 2008 od 8. do 12. ure.
Rok za oddajo prijav je 10. 9. 2008 do
12. ure.
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o.
Št. 41031-8/2008
Ob-6553/08
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a,
5270 Ajdovščina na podlagi 9., 10. in 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni glasilo št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05 in
92/05) in sklepa Občinskega sveta Občine
Ajdovščina št. 41031-8/2008, sprejetega na
seji dne 26. 6. 2008 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Občina Ajdovščina, 5270
Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a.
2. Namen, predmet prodaje in opis nepremičnin
Namen javnega zbiranja ponudb je prodaja spodaj navedenih stavbnih zemljišč
v k.o. Šturje, znotraj ZN Grivče II., skladno z Odlokom o Zazidalnem načrt Grivče II (Uradno glasilo št. 17/96) in Odlokom
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Grivče II (Uradni list RS,
št. 79/04 in 59/05) in sicer za individualno
stanovanjsko gradnjo:
– parc. št. 233/18 v izmeri 1018 m2, vl.
št. 1659, k.o. Šturje, ki predstavlja gradbeno
parcelo št. 34,
– parc. št. 233/2 v izmeri 1008 m2, vl. št.
1659, k.o. Šturje, ki predstavlja gradbeno
parcelo št. 35,
– parc. št. 233/6 v izmeri 971 m2, vl. št.
1659, k.o. Šturje, ki predstavlja gradbeno
parcelo št. 36,

– parc. št. 233/21 v izmeri 706 m2, vl. št.
1659, k.o. Šturje in parc. št. 236/3 v izmeri
409 m2, vl. št. 1677, k.o. Šturje, ki predstavljata gradbeno parcelo št. 38 in
– parc. št. 233/12 v izmeri 518 m2, vl. št.
1659, k.o. Šturje in parc. št. 236/4 v izmeri
547 m2, vl. št. 1677, k.o. Šturje, ki predstavljata gradbeno parcelo št. 39.
Nepremičnine se nahajajo na obrobju
novejše stanovanjske gradnje na pobočju
jugozahodno od zaselka Grivče v Ajdovščini. Gradbene parcele so popolnoma komunalno neopremljene.
3. Najmanjša ponudbena cena za gradbeno parcelo
– št. 34 znaša 52.936,00 €,
– št. 35 znaša 52.416,00 €,
– št. 36 znaša 50.492,00 €,
– št. 38 znaša 57.980,00 €,
– št. 39 znaša 55.380,00 €.
4. Kriteriji, po katerih se bodo vrednotile
ponudbe
Izbira ponudnika se bo opravila pod naslednjimi ponudbenimi pogoji, ki se vrednotijo:
a) ponudbena cena – največ 75 točk
Najvišja ponudbena cena se oceni z 75
točk. Število točk se izračuna po naslednji
formuli:
Ponujena cena brez
davkov (v €)
× 75
št. točk =
Najvišja ponujena cena
brez davkov (v €)
Po tej formuli dobi najvišja ponudbena
cena 75 točk, ostale pa ustrezno manjše
število točk.
b) mlada družina 25 točk: za mlado družino se šteje življenjska skupnost obeh ali
enega izmed staršev z enim ali več otroci
oziroma posvojenci, pri čemer vsaj en otrok
še ni šoloobvezen v koledarskem letu, na
katerega se nanaša razpis.
c) ponudniki, ki nimajo statusa mlade
družine se točkujejo z 0 točkami.
5. Izbira ponudnika: posamezen interesent lahko kupi le eno gradbeno parcelo.
Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo, ob izpolnjevanju vseh drugih pogojev, zbral največje
število točk po kriterijih navedenih v četrti
točki. Izbran ponudnik je dolžan plačati tudi
20% DDV od ponudbene cene.
6. Predkupna pravica Občine Ajdovščina:
Kupec se mora obvezati, da bo v primeru
prodaje nepremičnin, ki so predmet te javne
ponudbe, le-te, v primeru prodaje, najprej
ponudil prodajalcu (Občini Ajdovščina), preden bi ponudbo dal drugim zainteresiranim
osebam in sicer pod enakimi pogoji, kot bi
jo ponudil drugim interesentom. Predkupna
pravica Občine Ajdovščina se ustanovi za
dobo 5 let.
7. Drugi pogoji
a) Nepremičnine se prodajajo v stanju kakršnem so, po sistemu »videno-kupljeno«.
b) Pri javnem zbiranju ponudb za prodajo
nepremičnin lahko sodelujejo fizične osebe,
ki so državljani držav članic Evropske unije,
pravne osebe s sedežem v državah, ki so
članice Evropske unije in tujci kot jih opredeljuje Zakon o ugotavljanju vzajemnosti in
ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje
za pridobitev lastninske pravice tujcev na
nepremičninah v RS.
c) Obveznost Občine Ajdovščina, da
sklene pogodbo s ponudnikom, ki doseže
največje število točk, je izključena.
Občina Ajdovščina si pridržuje pravico,
da kadarkoli ustavi začeti postopek do skle-
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nitve pravnega posla. O odločitvi prodajalca bodo ponudniki obveščeni najkasneje do
30. 8. 2008.
d) Izbrani najugodnejši ponudnik mora
skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje
v 15 dneh po izboru in plačati celotno kupnino vključno z davkom na dodano vrednost
v roku 8 dni od izstavitve računa.
e) Ponudniki morajo v roku za oddajo
ponudbe za razpis plačati na podračun EZR
Občine Ajdovščina št. 01201-0100014597,
odprt pri Upravi RS za javna plačila varščino, ki za vsako izmed ponujenih gradbenih
parcel znaša 6.000,00 EUR.
Vplačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelim ponudnikom pa se neobrestovana vrne v roku
8 dni od dneva izbora najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne bo
sklenil kupoprodajne pogodbe oziroma izpolnil obveznosti iz pogodbe v določenem
roku, bo vplačana varščina zapadla v korist
Občine Ajdovščina.
f) Za sestavo pogodbe in zemljiškoknjižni
predlog poskrbi Občina Ajdovščina. Ostala
določila, pomembna za ureditev odnosov
med prodajalcem in kupcem, se opredelijo
v pogodbi.
8. Ponudba
Ponudba mora vsebovati:
– predmet nakupa;
– ponudbeno ceno (brez DDV);
– dokument, iz katerega bo razvidna
glavna dejavnost, ki ne sme biti starejši
od 30 dni (izpis iz poslovnega registra Slo
venije); kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe oziroma kopijo izpiska iz sodnega registra za
pravne osebe, ki ne sme biti starejši od
30 dni;
– potrdilo iz gospodinjske evidence oziroma drugih evidenc iz katerih bo razvidno
ali ponudnik izpolnjuje status mlade družine;
– potrdilo o vplačani varščini;
– številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina, v primeru neuspele ponudbe;
– izjavo, da se strinja in sprejema vse
pogoje iz tega razpisa.
9. Čas in naslov za oddajo ponudbe: pisne ponudba morajo ponudniki v zaprti in
zapečateni ovojnici poslati ali dostaviti na
naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a,
5270 Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj –
ponudba za nakup gradbenih parcel v Grivčah«. Ponudbe, poslane po pošti ali dostavljene v vložišče Občine Ajdovščina, se bodo
upoštevale le, če bodo pravilno označene
prispele do torka 12. 8. 2008 do 10. ure.
Javno odpiranje prispelih pisnih ponudb bo
potekalo istega dne ob 10.15, v sejni sobi
Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270
Ajdovščina.
10. Informacije: ogled zemljišč je možen
ob predhodni najavi na kraju samem in sicer
v torek 5. 8. 2008 od 10. do 11. ure. Dodatne informacije dobite na sedežu Občine Ajdovščina ali na tel. 05/365-91-18 kontaktna
oseba Sonja Lovrekovič.
Občina Ajdovščina
Ob-6645/08
Mestna občina Koper izdaja na podlagi
21. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št.
14/07) ter sklepa o posamičnem programu razpolaganja – prodaja nepremičnin na
območju ZN Oskrbni center Ob Dolinski

Stran

2684 /

Št.

76 / 25. 7. 2008

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

cesti v Kopru št. 478-589/2008 z dne 16. 7.
2008, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti Mestne
občine Koper
1. Zaradi realizacije ZN Oskrbni center
Ob Dolinski cesti v Kopru se prodajajo naslednje nepremičnine:
– zemljišče s parc. št.
– zemljišče s parc. št.
– zemljišče s parc. št.
– zemljišče s parc. št.
– zemljišče s parc. št.
– zemljišče s parc. št.
– zemljišče s parc. št.
– zemljišče s parc. št.
– zemljišče s parc. št.
– zemljišče s parc. št.
– zemljišče s parc. št.
– zemljišče s parc. št.
– zemljišče s parc. št.
– zemljišče s parc. št.
– zemljišče s parc. št.
– zemljišče s parc. št.
– zemljišče s parc. št.
– zemljišče s parc. št.

1828/18
1828/21
1828/23
1828/26
1836/15
1836/31
1836/38
1836/39
1836/43
1836/48
1836/51
1836/58
1836/61
1836/64
1838/62
4599/14
4599/6
4599/8

k.o. Semedela,
k.o. Semedela,
k.o. Semedela,
k.o. Semedela,
k.o. Semedela,
k.o. Semedela,
k.o. Semedela,
k.o. Semedela,
k.o. Semedela,
k.o. Semedela,
k.o. Semedela,
k.o. Semedela,
k.o. Semedela,
k.o. Semedela,
k.o. Semedela,
k.o. Semedela,
k.o. Semedela,
k.o. Semedela,

v izmeri
v izmeri
v izmeri
v izmeri
v izmeri
v izmeri
v izmeri
v izmeri
v izmeri
v izmeri
v izmeri
v izmeri
v izmeri
v izmeri
v izmeri
v izmeri
v izmeri
v izmeri

skupaj v izmeri 8.622 m2, za izklicno ceno
1.267.434,00 € (147,00 €/m2) brez DDV.
2. Izklicna cena nepremičnin je izračunana na dan 30. 6. 2008 in bo revalorizirana
na dan sklenitve pogodbe.
3. V ceno nepremičnin ni vključen 20%
davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
4. Nepremičnine se prodajajo po načelu
videno-kupljeno.
5. Nepremičnine s parc. št. 1828/18,
1828/21, 1828/23, 1828/26, 1836/15,
1836/31, 1836/38, 1838/39, 1836/43,
1836/48, 1836/51, 1836/58, 1836/61,
1836/51, 1836/61, 1836/62, 1836/64,
4599/6, 4599/8, 4599/14, vse k.o. Semedela se nahajajo znotraj območja, ki se ureja z Odlokom o zazidalnem načrtu oskrbni
center ob Dolinski cesti v Kopru (Uradne
objave, št. 38/1991 in Uradni list RS, št.
99/07). Nepremičnine so v skladu z določili navedenega odloka namenjene izgradnji dveh objektov, ki so namenjeni trgovski
dejavnosti.
6. Rok plačila kupnine: najkasneje
v 8 dneh od sklenitve pogodbe oziroma
v 8 dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Neupoštevanje pogodbenih rokov
plačila s strani kupca je razlog za takojšnjo razvezo prodajne pogodbe, ob kateri
si Mestna občina Koper obdrži vplačano
varščino.
7. Vpis v zemljiško knjigo se opravi na
podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine.
8. Obravnavane bodo pisne ponudbe,
ki bodo prispele v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10,
6000 Koper z oznako za javni razpis št.
478-589/2008 s pripisom »ponudba za zemljišča na območju ZN Oskrbni center Ob
Dolinski cesti v Kopru – Ne odpiraj« najkasneje do vključno dne 11. 8. 2008. Na
ovojnici mora biti naveden naziv oziroma
ime ponudnika. Prepozne ponudbe bodo
neodprte ponudnikom vrnjene.
9. Ponudba za nakup nepremičnin mora
vsebovati naslednje elemente:
– višino ponujene cene brez DDV, ki ne
sme biti nižja od izhodiščne,

126 m2,
157 m2,
1.527 m2,
648 m2,
137 m2,
178 m2,
490 m2,
3 m2,
124 m2,
366 m2,
556 m2,
228 m2,
6 m2,
3.873 m2,
40 m2,
62 m2,
69 m2,
32 m2,

– dokazilo o plačani varščini in številko
transakcijskega računa za vračilo varščine
in naziv banke v primeru, da ponudnik ne
uspe s svojo ponudbo,
– izpisek iz sodnega registra in ID štev.
za DDV za pravne osebe,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje.
10. Ponudniki morajo za resnost ponudbe vplačati varščino v višini 10% od izhodiščne cene stavbnega zemljišča brez DDV,
katera mora biti nakazana na podračun
proračuna Mestne občine Koper pri Upravi
Republike Slovenije za javna plačila (UJP)
– Urad Koper številka: 01250-0100005794,
obvezni sklic na številko 00 478-589-2008.
Rok za plačilo varščine je dne 11. 8. 2008 do
12. ure. Varščina bo neuspelim ponudnikom
vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po
sprejemu sklepa o izbiri, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine.
11. Ponudba se šteje za popolno, če
vsebuje vse sestavine iz 9. točke javnega
razpisa.
12. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
umakne ali jo dopolni do roka za sprejem
ponudbe, ki je določen v javnem razpisu;
v primeru umika ponudbe po preteku roka
za sprejem ponudbe se plačana varščina
ne vrne.
13. Odpiranje ponudb in izbira najugodnejšega ponudnika bo komisijska, izbran
bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno za
nepremičnine.
14. O izbiri najugodnejšega ponudnika
ali ponudnikov se obvesti vse ponudnike,
ki so sodelovali na javnem razpisu in sicer
predvidoma v roku petnajst dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. Prodajalec
bo sprejel sklep o izboru najugodnejšega
ponudnika najkasneje v roku petnajst dni od
datuma odpiranja ponudb. Odločitev župana
je dokončna.
15. Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine postopek prodaje, ne da bi za to
navedla razloge.
16. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli drugim ponudnikom, je izključena.
17. Pogoji iz tega javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin.
18. Stroške sklenitve pogodbe, davek na
dodano vrednost, stroške notarskih storitev
ter takso za vpis v zemljiško knjigo plača
kupec nepremičnin.
19. Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov
in omrežja javne komunalne infrastrukture.
Omejitve lastninske pravice se vpišejo v zemljiško knjigo. Pri načrtovanju in izvajanju
posegov v ureditvenem območju je potrebno
upoštevati smernice in projektne pogoje za
načrtovanje predvidene prostorske ureditve,
ki so del lokacijskega načrta.
20. Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo določbe 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Ur. l. RS, št. 14/07).
21. Javno odpiranje ponudb bo dne
12. 8. 2008, ob 14. uri.
22. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom
lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne občine Koper, tel.
05/66-46-273, v času uradnih ur.
Mestna občina Koper

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ob-6707/08
Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8,
Bovec, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07), določil Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07), 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS,
št. 72/06), sklepa občinskega sveta št.
032-01/06-16 redna z dne 1. 7. 2008 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Ime in sedež organizatorja zbiranja ponudb: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev
8, 5230 Bovec, mat. št. 5881498000, davčna številka SI 36828866, tel. 05/384-19-00,
faks 05/384-19-15.
II. Opis predmeta prodaje
Zemljišča s parc. št. 261/8, 261/9, 261/10
in 261/11, k.o. Bovec, ki se nahajajo v obrtni coni v Bovcu. Nepremičnine predvidene
za prodajo sestavljajo zemljišča predvidena
za pozidavo s pripadajočim funkcionalnim
zemljiščem k stavbi v skladu z idejno zasnovo pozidave. Predvidena je pozidava
tipskih objektov v stilu tovarniških hal širine
12 m. Iz potrdila o namenski rabi zemljišča št. 35001-143/2008 z dne 5. 6. 2008 je
razvidno, da so zemljišča opredeljena kot
nezazidano stavbno zemljišče. Predmetna
zemljišča se urejajo na podlagi Prostorskih
ureditvenih pogojev in Prostorskih aktov, ki
so razvidni iz potrdila o namenski rabi zemljišča.
Predmet prodaje so zemljišča:
1.) parc. št. 261/8, k.o. Bovec 1174 m2
(predvidena velikost objekta 360 m2)
2.) parc. št. 261/9, k.o. Bovec 673 m2
(predvidena velikost objekta 360 m2)
3.) parc. št. 261/10, k.o. Bovec 663 m2
(predvidena velikost objekta 360 m2)
4.) parc. št. 261/11, k.o. Bovec 881 m2
(predvidena velikost objekta 320 m2).
III. Izhodiščna cena: zemljišča se prodajajo po izhodiščni ceni 25,00 EUR/m2,
pri čemer komunalni prispevek ni vključen
v ceno in ga bo kupec plačal pred izdajo
gradbenega dovoljenja.
IV. Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudb je 5. 9. 2008.
Ponudbe se do tega datuma lahko oddajo neposredno v sprejemni pisarni Občine
Bovec, Mala vas 121, Bovec ali pošljejo
s priporočeno pošiljko s povratnico na naslov: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8,
5230 Bovec. Pravočasne pošiljke so tiste, ki
so oddane na pošto s poštnim žigom 5. 9.
2008. Na pošiljkah mora biti pripis »Ponudba za Obrtno cono Bovec – ne odpiraj«.
Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem
roku (nepravočasne ponudbe) in nepravilno
označene ponudbe, bo komisija, ki je pooblaščena za izvedbo postopka, izločila in
o tem obvestila ponudnika.
V. Vsebina ponudbe: popolna pisna ponudba mora vsebovati in ji je potrebno priložiti:
A. Podatke o ponudniku:
– naziv/firma ponudnika oziroma ime in
priimek;
– sedež ponudnika oziroma naslov;
– identifikacijsko številko za DDV ponudnika;
– matično številko oziroma EMŠO;
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe oziroma izpis iz poslovnega registra

Slovenije za samostojne podjetnike, ne starejše od treh mesecev;
– kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe;
– pooblaščeno osebo ponudnika za podpis pogodbe;
– pooblaščeno kontaktno oseba v zvezi
s ponudbo.
B. Navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe in ponujeno ceno za m2 zemljišča,
ki ne sme biti nižja od izhodiščen cene 25,00
EUR/m2 zemljišča (brez DDV).
C. Originalno potrdilo o vplačani varščini
v višini 10% ponujene cene za zemljišče
na račun št. 01206-0100015128, sklicna
številka 478-32/2008, z navedbo »varščina
– Obrtna cona« in celotno številko računa
ponudnika (št. računa in naziv banke) za
primer vračila varščine.
D. Izjavo ponudnika o izgradnji objekta
do III. gradbene faze v roku treh let od sklenitve prodajne pogodbe.
E. Izjavo o vezanosti na ponudbo do
sklenitve pogodbe.
F. Izjavo, da ponudnik sprejema vse pogoje razpisa.
G. Opis dejavnosti ponudnika v objektu
na kupljeni nepremičnini z navedbo števila
novih zaposlitev.
H. Pooblastilo overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba da po pooblaščencu.
Drugi pogoji prodaje:
1. V območju poslovne cone ni dovoljena gradnja prostorov za stalno ali začasno
bivanje.
2. Posamezna fizična ali pravna oseba lahko kupi največ dve parceli, glede na
predvideni načrt pozidave v obrtni coni, razen v primeru, če je samo en ponudnik.
3. Občina Bovec si na nepremičninah
pridržuje odkupno pravico, na podlagi katere je upravičena v roku treh 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, ki je bila dosežena na javnem zbiranju
ponudb. Morebitna vlaganja kupca v nepremičnino se mu povrnejo v vrednosti, kot jo
bo ugotovil cenilec gradbene stroke, ki ga
določi Občina Bovec. Odkupna pravica se
vpiše v zemljiško knjigo, po poteku triletnega roka se Občina Bovec v primeru, da ne
bodo realizirani pogoji za odkup, zaveže
kupcu na njegovo zahtevo izdati izbrisno
dovoljenje.
4. Župan Občine Bovec lahko ustavi postopek prodaje posamezne nepremičnine
kadarkoli do sklenitve prodajne pogodbe.
Kriteriji, ki jim mora ponudnik zadovoljevati za sodelovanje pri javni ponudbi:
– nepremičnine se prodajajo po načelu
videno – kupljeno, brez možnosti naknadnih
reklamacij,
– ponudba je zavezujoča in dokončna,
– na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnin na območju Republike
Slovenije po veljavnih predpisih,
– ponudniku, ki ne bo izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez
obresti vrnjena v roku 15 dni od datuma
izbire ponudnika. Izbranemu ponudniku bo
varščina všteta v kupnino.
VI. Merila, po katerih se bodo vrednotile
ponudbe
Cena ni edini kriterij izbire ponudnika,
pač pa je obvezen sestavni del ponudbe
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tudi opis dejavnosti, ki bo zagotavljala nove
zaposlitve v predvideni hali.
Kriterij cene predstavlja 70%, nove zaposlitve pa 30% pri izbiri ponudnika.
VII. Posebna določila
Z izbranim ponudnikom se bo sklenila
pisna kupoprodajna pogodba v roku 15 dni
od prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe.
S pogodbo se bo na ponudnika prenesla lastninska pravica na nepremičnini, ki je
predmet razpisa.
Davek na promet nepremičnin oziroma
pripadajoči DDV, stroške sestave in overitve pogodbe ter zemljiškoknjižno urejanje
plača kupec.
Rok za plačilo kupnine je 8 dni od sklenitve pogodbe oziroma od dneva izstavitve
računa.
Plačilo kupnine v 8 dnevnem roku je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec ne
plača kupnine in ne podpiše prodajne pogodbe v zgoraj navedenih rokih, bo prodajni
postopek razveljavljen in se bo štelo, da je
kupec odstopil od pogodbe, Občina Bovec
pa je upravičena zadržati vplačani znesek
varščine.
Kupec je dolžan overiti podpis na prodajni pogodbi pri notarju za potrebe vknjižbe
odkupne pravice v korist Občine Bovec.
Prodajalec bo overil podpis na prodajni
pogodbi po plačilu celotne kupnine s strani
kupca in po overitvi podpisa na pogodbi
s strani kupca.
Pravice in obveznosti pogodbenih strank
se podrobno opredelijo v prodajni pogodbi.
VIII. Odpiranje ponudb in izbor ponudnika
Komisija za izvedbo in nadzor postopka
razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Bovec, imenovana s sklepom župana,
bo v roku 10 dni od poteka roka za zbiranje
ponudb na nejavni seji odprla vse pravočasno prispele in pravilno označene ponudbe.
Prepoznih in nepravilno označenih ponudb
komisija ne bo obravnavala (prepozno prispele ponudbe bodo zapečatene vrnjene
ponudnikom). Razpis se šteje za uspešen
tudi v primeru, če se javi le en ponudnik.
V primeru nepopolne ponudbe ali v primeru, če je prejetih več najugodnejših ponudb, lahko komisija postopa po določilih
45. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin.
IX. Rok za izbiro najugodnejšega ponudnika: o izidu javnega zbiranja ponudb bodo
ponudniki obveščeni v roku največ 10 dni po
opravljeni izbiri.
X. Občina Bovec si pridržuje pravico, da
kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske
odgovornosti.
XI. Kontaktna oseba: podrobnejše informacije o javnem zbiranju ponudb lahko ponudniki dobijo na Občini Bovec pri tajniku ali
pooblaščencu, v času uradnih ur.
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Bovec
Ob-6708/08
Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8,
Bovec na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07), določil Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 16.
člena Statuta Občine Bovec (Uradni list
RS, št. 72/06), sklepa občinskega sveta
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št. 032-01/06-16 redna z dne 1. 7. 2008
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Ime in sedež organizatorja zbiranja ponudb: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev
8, Bovec, mat. št. 5881498000, davčna številka SI 36828866, tel. 05/384-19-00, faks
05/384-19-15.
II. Opis predmeta prodaje:
Deli zemljišč s parc. št. 451, 459, 461/1,
442/4 in 443/2, k.o. Bovec, ki se nahajajo na
vzhodni strani objekta ''Kulturni dom'' v Bovcu v skupni površini ca. 425 m2. Zemljišča
so z Odlokom o ureditvenem načrtu obnove
za območje Ledine 1 (Uradno glasilo št.
9/99) opredeljena za pozidavo – objekt B1,
skupaj s funkcionalnim zemljiščem. UNO
Ledine 1 predvideva, da je na tem prostoru
možno zgraditi poslovno-stanovanjski objekt
velikosti pravokotne oblike 21 * 9 m, višine
K+P+1+M, enokapne strehe naklona 20–30
st., namembnost:
– v pritličju poslovna, trgovinska, gostinska, informacijska, kulturna dejavnost,
– v nadstropjih so stanovanja, v prvem
nadstropju so lahko tudi poslovni prostori,
– v kletnih prostorih so lahko skladišča
ali parkirišča cca 12 PM.
III. Izhodiščna cena: zemljišča se prodajajo po izhodiščni ceni 142,50 EUR/m2,
pri čemer komunalni prispevek ni vključen
v ceno in ga bo kupec plačal pred izdajo
gradbenega dovoljenja.
IV. Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudb je 5. 9. 2008.
Ponudbe se do tega datuma lahko oddajo neposredno v sprejemni pisarni Občine
Bovec, Mala vas 121, Bovec ali pošljejo
s priporočeno pošiljko s povratnico na naslov: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8,
5230 Bovec. Pravočasne pošiljke so tiste, ki
so oddane na pošto s poštnim žigom 5. 9.
2008. Na pošiljkah mora biti pripis »Ponudba za B1– ne odpiraj«.
Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem
roku (nepravočasne ponudbe) in nepravilno
označene ponudbe, bo komisija, ki je pooblaščena za izvedbo postopka, izločila in
o tem obvestila ponudnika.
V. Vsebina ponudbe:
Popolna pisna ponudba mora vsebovati
in ji je potrebno priložiti:
A. Podatke o ponudniku:
– naziv/firma ponudnika oziroma ime in
priimek;
– sedež ponudnika oziroma naslov;
– identifikacijsko številko za DDV ponudnika;
– matično številko oziroma EMŠO;
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe oziroma izpis iz poslovnega registra
Slovenije za samostojne podjetnike, ne starejše od treh mesecev;
– kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe;
– pooblaščeno osebo ponudnika za podpis pogodbe;
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– pooblaščeno kontaktno osebo v zvezi
s ponudbo.
B. Navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe in ponujeno ceno za m2 zemljišča, ki ne sme biti nižja od izhodiščen cene
142,50 EUR/m2 zemljišča (brez DDV).
C. Originalno potrdilo o vplačani varščini
v višini 10% ponujene cene za zemljišče
na račun št. 01206-0100015128, sklicna
številka 478-33/2008, z navedbo »varščina
– B1« in celotno številko računa ponudnika
(št. računa in naziv banke) za primer vračila
varščine.
D. Izjavo ponudnika o izgradnji poslovno-stanovanjskega objekta do III. gradbene
faze v roku treh let od sklenitve prodajne
pogodbe.
E. Izjavo o vezanosti na ponudbo do
sklenitve pogodbe.
F. Izjavo, da ponudnik sprejema vse pogoje razpisa.
G. Pooblastilo overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba da po pooblaščencu.
Drugi pogoji prodaje:
1. Občina Bovec si na nepremičninah
pridržuje odkupno pravico, na podlagi katere je upravičena v roku treh let od sklenitve
prodajne pogodbe, zahtevati od kupca prodajo nepremičnine, kolikor kupec v navedenem roku na nepremičnini, ki jo je odkupil,
ne zgradi poslovno-stanovanjskega objekta
vsaj do III. gradbene faze. Odkup se izvrši po ceni, ki je bila dosežena na javnem
zbiranju ponudb. Morebitna vlaganja kupca
v nepremičnino se mu povrnejo v vrednosti,
kot jo bo ugotovil cenilec gradbene stroke,
ki ga določi Občina Bovec. Odkupna pravica
se vpiše v zemljiško knjigo, po poteku triletnega roka se Občina Bovec v primeru, da
ne bodo realizirani pogoji za odkup, zaveže
kupcu na njegovo zahtevo izdati izbrisno
dovoljenje.
2. Župan Občine Bovec lahko postopek
prodaje posamezne nepremičnine kadarkoli
ustavi do sklenitve prodajne pogodbe.
Kriteriji, ki jim mora ponudnik zadovoljevati za sodelovanje pri javni ponudbi:
– nepremičnine se prodajajo po načelu
videno – kupljeno, brez možnosti naknadnih
reklamacij,
– ponudba je zavezujoča in dokončna,
– na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnin na območju Republike
Slovenije po veljavnih predpisih,
– ponudniku, ki ne bo izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez
obresti vrnjena v roku 15 dni od datuma
izbire ponudnika. Izbranemu ponudniku bo
varščina všteta v kupnino.
VI. Merila, po katerih se bodo vrednotile
ponudbe: cena je edini kriterij izbire ponudnika.
VII. Posebna določila
Z izbranim ponudnikom se bo sklenila pisna kupoprodajna pogodba v roku 15 dni od
prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu
pogodbe. Po podpisu pogodbe bo Občina
Bovec v roku 30 dni naročila parcelacijo.

Po pravnomočnosti odločbe o parcelaciji se
bo v roku 15 dni sklenil dodatek k sklenjeni
pogodbi, v kateri bo navedena novonastala
parcelna številka zemljišča, ki je predmet
prodaje. Morebitna razlika v površini se bo
poračunala med strankama po enaki ceni
kot v osnovni pogodbi.
S pogodbo se bo na ponudnika prenesla lastninska pravica na nepremičnini, ki je
predmet razpisa.
Davek na promet nepremičnin oziroma
pripadajoči DDV, stroške sestave in overitve pogodbe ter zemljiškoknjižno urejanje
plača kupec.
Rok za plačilo kupnine je 8 dni od sklenitve pogodbe oziroma od dneva izstavitve
računa.
Plačilo kupnine v 8 dnevnem roku je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec ne
plača kupnine in ne podpiše prodajne pogodbe v zgoraj navedenih rokih, bo prodajni
postopek razveljavljen in se bo štelo, da je
kupec odstopil od pogodbe, Občina Bovec
pa je upravičena zadržati vplačani znesek
varščine.
Kupec je dolžan overiti podpis na prodajni pogodbi pri notarju za potrebe vknjižbe
odkupne pravice v korist Občine Bovec.
Prodajalec ob overil podpis na prodajni
pogodbi po plačilu celotne kupnine s strani
kupca in po overitvi podpisa na pogodbi
s strani kupca.
Pravice in obveznosti pogodbenih strank
se podrobno opredelijo v prodajni pogodbi.
VIII. Odpiranje ponudb in izbor ponudnika
Komisija za izvedbo in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem
Občine Bovec, imenovana s sklepom župana, bo v roku 10 dni od poteka roka za
zbiranje ponudb na nejavni seji odprla vse
pravočasno prispele in pravilno označene
ponudbe. Prepoznih in nepravilno označenih ponudb komisija ne bo obravnavala
(prepozno prispele ponudbe bodo zapečatene vrnjene ponudnikom). Razpis se šteje
za uspešen tudi v primeru, če se javi le en
ponudnik.
V primeru nepopolne ponudbe ali v primeru, če je prejetih več najugodnejših ponudb, lahko komisija postopa po določilih
45. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin.
IX. Rok za izbiro najugodnejšega ponudnika: o izidu javnega zbiranja ponudb bodo
ponudniki obveščeni v roku največ 10 dni po
opravljeni izbiri.
X. Občina Bovec si pridržuje pravico, da
kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske
odgovornosti.
XI. Kontaktna oseba: podrobnejše informacije o javnem zbiranju ponudb lahko ponudniki dobijo na Občini Bovec pri tajniku ali
pooblaščencu, v času uradnih ur.
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Bovec
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Evidence sindikatov
Št. 101-16/2008-5
Ob-5141/08
1. Pravila Sindikata delavcev trgovine
Slovenije, Sindikata družbe MG Market –
Obi center, Jurčkova cesta 226, 1000 Ljubljana, vpisana v evidenci statutov sindikatov pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi
Vič – Rudnik, pod zaporedno št. 156, z dne
4. 10. 2002, se z dnem 8. 5. 2008 izbrišejo
iz evidence statutov sindikatov.
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Objave gospodarskih družb
Št. 9/2008

Ob-6746/08
Obvestilo
V skladu z določbami Zpre-1B v zvezi
z določbami ZTFI in Sklepa o informacijah
o pomembnih deležih, objavlja izdajatelj delnic EIHG, Farme Ihan d.d., Ihan, na podlagi
prejetih obvestil delničarjev o spremembah
pomembnih deležev naslednje obvestilo:
1. Neos svetovanje d.o.o., Ljubljana je
dne 18. 7. 2008 odsvojil skupno 338.958
delnic EIHG, kar predstavlja 34,36% delež
vseh izdanih delnic družbe. Po odsvojitvi je
Neos svetovanje d.o.o., Ljubljana še vedno
imetnik 484 delnic EIHG, kar predstavlja
0,05% vseh izdanih delnic družbe.
2. Družba Emona Farma Ihan, družba
pooblaščenka d.d., Ihan je dne 18. 7. 2008
pridobila skupno dodatnih 338.958 delnic
EIHG izdajatelja Farma Ihan d.d., Ihan
in s tem povečala svoj delež na skupno
906.209 vseh izdanih delnic EIHG, kar predstavlja 91,86% glasovalnih pravic v družbi.
To obvestilo bo objavljeno tudi na uradnih spletnih straneh družbe: www.ihan.si.
Uprava družbe Farme Ihan d.d.
Ob-6735/08
Na podlagi 629. člena v povezavi z 586. členom Zakona o gospodarskih
družbah direktor družbe Indihar CO d.o.o.
kot prenosne družbe in direktor družbe IB
Nepremičnine d.o.o. kot prevzemne družbe
obveščata, da je bila dne 21. 7. 2008, Okrožnemu sodišču v Ljubljani, sodni register,
predložena pogodba o delitvi in prevzemu
sklenjena med prenosno družbo Indihar
CO d.o.o., Knezov Štradon 88, Ljubljana,
mat. št. 5406455 in prevzemno družbo IB
Nepremičnine d.o.o., Knezov Štradon 92,
Ljubljana, matična št. 2043467.
O soglasju k delitvi bosta odločali skupščini prenosne in prevzemne družbe. Vsak
upnik prenosne in prevzemne družbe lahko
zahteva prepis navedene pogodbe, ki mu
ga morata družbi dati brezplačno najkasneje
naslednji delovni dan po prejemu njegove
pisne zahteve.
Indihar CO d.o.o.
IB Nepremičnine d.o.o.
Ob-6621/08
Na podlagi sklepa edinega ustanovitelja
družbe z omejeno odgovornostjo D.B. GROUP promet in dejavnost prometnih agencij d.o.o., Šenčur, Poslovna cona A 035,
4208 Šenčur, z dne 27. 6. 2008, pod opr.
št. SV 901/2008, o prenehanju družbe po
postopku redne likvidacije in v skladu s 405.
členom Zakona o gospodarskih družbah,
objavljamo začetek redne likvidacije in poziv upnikom.
Okrožno sodišče v Kranju, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg 2008/25587, dne
11. 7. 2008, pri subjektu vpisa D.B. GROUP
promet in dejavnost prometnih agencij d.o.o.
matična številka 2228068, pod številko Srg
2008/25587, vpisalo v sodni register tega
sodišča začetek postopka redne likvidacije
nad subjektom.
Likvidacijski upravitelj v skladu s 405.
členom Zakona o gospodarskih družbah,

poziva vse upnike, da prijavijo svoje terjatve
likvidacijskemu upravitelju v roku 30 dni od
te objave. Prijave je potrebno vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazili
o obstoju terjatve in jih poslati na naslov:
D.B. GROUP d.o.o.– v likvidaciji, Cesta Zore
Perello Godina 2, 6000 Koper – likvidacijski
upravitelj.
Dolžnike pozivamo, da takoj poravnajo
dolgove do družbe.
Likvidacijski upravitelj
Rajh Aleksander

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Št. 311/08
Ob-6576/08
Družba DUS KRONA d.o.o. Ljubljana,
Štefanova 13a, 1000 Ljubljana, matična
številka 5818001, vpisana v sodni register
Okrožnega sodišča v Ljubljani, pod vložno
številko 12499800, na podlagi drugega odstavka 520. člena ZGD-1 objavlja, da se
osnovni kapital družbe v višini 683.602,45
EUR zmanjša za 483.602,45 EUR na
200.000,00 EUR.
S tem oglasom se poziva upnike, da se
zglasijo pri družbi in podajo izjavo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Družba bo upnikom, ki ne bi soglašali
z zmanjšanjem osnovnega kapitala, poravnala terjatve ali pa zagotovila varščino za
poplačilo terjatev.
DUS KRONA d.o.o.

Sklici skupščin
Ob-6730/08
Popravek
Točka 2.2. dnevnega reda 13. redne
skupščine delniške družbe Terme Dobrna,
termalno zdravilišče d.d., sklicane za 19. 8.
2008 pravilno glasi:
2.2. Predlog uprave in nadzornega sveta:
bilančni dobiček na dan 31. 12. 2007 v višini
800.266 EUR, ki ga sestavljata preneseni
čisti dobiček iz leta 2006 v višini 545.848
EUR in čisti dobiček poslovnega leta 2007
v višini 508.836 EUR, zmanjšan za druge
rezerve iz dobička v višini 254.418 EUR po
sklepu poslovodstva in nadzornega sveta,
ostane nerazporejen.
Terme Dobrna, termalno zdravilišče d.d.
uprava – direktor
Jože Duh
Ob-6745/08
Dopolnitev dnevnega reda
V objavi sklica 12. seje skupščine SGP
Kograd-Igem Dravograd, d.d., objavljene
v Uradnem listu RS, št. 73 z dne 18. 7. 2008
(Ob-6306/08), je bila pomotoma izpuščena
5. točka dnevnega reda, tako da se dnevni
red glasi:

Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za predsedujočega skupščine imenuje Nataša Domej, ter preštevalki glasov Darja Remic in
Petra Kotnik. Seji bo prisostvovala vabljena
notarka Sonja Kralj iz Slovenj Gradca.
2. Predstavitev letnega poročila družbe SGP Kograd-Igem Dravograd, d.d. za
poslovno leto 2007 in revidiranih računovodskih in konsolidiranih računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2007; predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta
družbe SGP Kograd-Igem Dravograd, d.d.
o rezultatih preveritve letnega poročila,
s stališčem do revizijskih poročil in o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe
med poslovnim letom 2007; razprava in
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa:
Skupščina družbe SGP Kograd-Igem
Dravograd, d.d. se seznani s predstavitvijo
letnega poročila družbe za poslovno leto
2007 in revidiranimi računovodskimi in konsolidiranimi računovodskimi izkazi družbe
za poslovno leto 2007.
Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta družbe SGP Kograd-Igem
Dravograd, d.d. o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskega
poročila in o načinu in obsegu preverjanja spremljanja vodenja družbe SGP Kograd-Igem Dravograd, d.d. med poslovnim
letom 2007.
V skladu s prvim odstavkom 294. člena ZGD skupščina potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta družbe SGP
Kograd-Igem Dravograd, d.d. v poslovnem
letu 2007 in jima podeljuje razrešnico.
3. Obravnava in sprejem sklepa o razporeditvi bilančnega dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina soglaša, da ugotovljeni bilančni
dobiček za leto 2007 v višini 714.218,59 €
ostane nerazporejen.
4. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2008.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina imenuje za revizorja za poslovno
leto 2008 revizijsko družbo Valuta, družba
za revizijo, d.o.o., Slovenska ulica 39, 2000
Maribor.
5. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: dejavnost družbe se
uskladi z Uredbo o standardni klasifikaciji
dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08/
SKD) 2008 in se temu ustrezno spremeni
točka drugič statuta družbe tako, da se šifre in navedbe dejavnosti uskladijo s SKD
2008. Spremembe veljajo z dnem potrditve
na skupščini.
6. Pooblastilo poslovodstvu za sklenitev
pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku
Predlog sklepa: sklene se pogodba
o udeležbi delavcev pri dobičku. Skupšči-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
na pooblašča upravo za sklenitev pogodbe
o udeležbi delavcev pri dobičku. Za sklenitev pogodbe je potrebno predhodno soglasje nadzornega sveta.
SGP Kograd-Igem Dravograd, d.d.
uprava – direktor
Oto Brglez

Št. 271/08
Ob-6555/08
Na podlagi 8.3. člena Statuta TKK Pro
izvodnja kemičnih izdelkov Srpenica ob
Soči d.d., Srpenica 1, 5224 Srpenica sklicuje uprava družbe

Ob-6554/08
Na podlagi 16. člena Statuta delniške
družbe DANA, tovarna rastlinskih specialitet
in destilacija, d.d., Glavna cesta 34, Mirna,
uprava družbe sklicuje

ki bo v torek 26. avgusta 2008, ob 14. uri
na sedežu družbe TKK Srpenica d.d. v Srpenici, Srpenica 1, v sejni sobi.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Marko Štrukelj.
Za preštevalki glasov se imenujeta Milena Jurkas Šerbec in Romana Melinc.
Za zapisnikarja se imenuje notar Edvard
Sivec.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2007 z mnenjem revizorja,
s konsolidiranim letnim poročilom za leto
2007 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta po 282. členom
Zakona o gospodarskih družbah, sprejem
sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto
2007 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2007.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2007, z mnenjem revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
b) Na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček za leto 2007 v višini
7.247.688,36 EUR razdeli:
– za dividende 2,05 EUR na delnico, kar
znaša 520.267,45 EUR
– za nagrade upravi 25.596,00 EUR
– za nagrade članom nadzornega sveta
44.366,40 EUR
(predsednik 10.238,40 EUR in člani po
8.532,00 EUR
– za prenos v naslednje leto 6.657.458,51
EUR.
Dividende se delničarjem izplačajo
v 30 dneh od sklepa skupščine.
c) Skupščina potrjuje in odobrava delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2007 ter jim podeljuje razrešnico.
Za izplačilo dividend in nagrad se uporabi dobiček iz leta 2007.
Upravičenci do izplačila dividend so delničarji, vpisani v delniški knjigi pri KDD na
dan 19. avgusta 2008.
3. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa: na podlagi predloga
nadzornega sveta se za revidiranje letnega
poročila za leto 2008 imenuje ABC Revizija – družba za revizijo in sorodne storitve
d.o.o., Dunajska 101, 1000 Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled v tajništvu družbe TKK Srpenica,
vsak delavnik od 13. do 15. ure.
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 oddani v sedmih
dneh po objavi tega sklica v tajništvu družbe
TKK Srpenica.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki so na dan 19. avgusta 2008 vpisani kot
lastniki v delniško knjigo pri KDD, če naj-

11. sejo skupščine
družbe DANA d.d., Glavna cesta 34,
Mirna,
ki bo v četrtek, 28. 8. 2008, ob 11. uri na
sedežu družbe, Glavna cesta 34, Mirna.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa:
Skupščina imenuje organe skupščine:
– za predsednico skupščine se imenuje
Marjana Urbič,
– za preštevalca glasov se imenujeta
Mojca Novak in Matjaž Kirn.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Tonček Bevc.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom družbe DANA d.d. za leto
2007, revidiranim konsolidiranim letnim
poročilom Skupine DANA za leto 2007,
s poročilom nadzornega sveta ter odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
1. Bilančni dobiček poslovnega leta 2007
v višini 1.848.623,16 € se uporabi za naslednje namene:
a) Za izplačilo nagrade upravi po 26. členu statuta družbe se uporabi 11.610,00 € iz
dela bilančnega dobička, ki izvira iz dobička
leta 2007.
b) O uporabi preostalega dela bilančnega dobička v višini 1.837.013,16 € bo odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni
dobiček).
2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu družbe DANA d.d. za
poslovno leto 2007.
3. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2008 skupščina imenuje
družbo ABECEDA Revizija, d.o.o., Dunajska
101, Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Glasuje se osebno ali po pooblaščencu oziroma
zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice
oziroma glasovalne kartice, ki jo prejme delničar ob vstopu v prostor skupščine.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci,
ki bodo najkasneje tri dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu
družbe, to je na dan 25. 8. 2008 in so vpisani v centralnem registru pri KDD, po stanju
zadnjega dne prijave na skupščino.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v računovodstvu, na sedežu družbe
na Mirni, Glavna cesta 34, vsak delovni dan
od 10. do 12. ure.
DANA d.d.
uprava družbe

12. redno skupščino družbe,
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kasneje tri dni pred zasedanjem skupščine
v tajništvu družbe TKK Srpenica pisno prijavijo svojo udeležbo. Tudi pooblastilo pooblaščencev in zastopnikov mora biti pisno.
O vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Za sprejem skupščinskih sklepov je potrebna večina oddanih glasov delničarjev (navadna večina), razen če zakon
ali statut ne določata drugače.
Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne eno uro kasneje v istih prostorih. Po ponovnem sklicu
skupščina odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
Sejna soba, v kateri bo skupščina, bo
odprta pol ure pred uradnim začetkom.
TKK Srpenica d.d.
uprava
Št. 98/08
Ob-6556/08
Uprava s soglasjem nadzornega sveta
na podlagi 7.3. točke Statuta delniške družbe Minervo d.d., Ljubljana, sklicuje
14. skupščino
delniške družbe Minervo d.d., Ljubljana,
ki bo v četrtek dne 29. 8. 2008, ob 7.30,
v prostorih družbe Minervo d.d., Letališka c.
27a, Ljubljana.
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine delniške družbe,
ugotovitev sklepčnosti, seznanitev z dnevnim redom in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa št. 1/1: skupščina družbe
ugotavlja, da je prisotnih........% glasov zastopanega osnovnega kapitala, kar pomeni,
da je skupščina sklepčna.
Predlog sklepa št. 1/2: skupščina se seznani z dnevnim redom.
Skupščini družbe prisostvuje notarka
mag. Nina Češerek.
Predlog sklepa št. 1/3:
Za preštevalca glasov se imenujeta:
1. Jože Valenčič,
2. Grbić Katarina.
2. Predložitev mnenja revizorja, letnega
poročila, in poročila nadzornega sveta za
Minervo d.d., Ljubljana.
Skupščino družbe se seznani s pisnim
poročilom nadzornega sveta z dne 11. 7.
2008, ki se nanaša na preveritev poročila
o poslovanju družbe za leto 2007, z revidiranimi računovodskimi izkazi in Poslovnim
poročilom uprave družbe za poslovno leto
2007.
3. Predložitev mnenja revizorja, letnega
poročila in poročila nadzornega sveta za
skupino Minervo d.d., Ljubljana.
Skupščino družbe se seznani s pisnim
poročilom nadzornega sveta z dne 11. 7.
2008, ki se nanaša na preveritev poročila
o poslovanju skupine Minervo d.d., Ljubljana
za leto 2007, z revidiranimi konsolidiranimi
računovodskimi izkazi in Poslovnim poročilom uprave skupine Minervo d.d., Ljubljana
za poslovno leto 2007.
4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2007 in podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa št. 1/4: na podlagi sprejetega letnega poročila se ugotovi:
Bilančni dobiček za leto 2007 po
stanju na dan 31. 12. 2007 znaša
2.199.063,20 EUR.
Del bilančnega dobička v višini
411.431,00 EUR se nameni za izplačilo dividend, kar predstavlja 0,83 EUR bruto na
delnico.
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Pri izračunu izplačila dividend lastne delnice niso udeležene pri izplačilu, zato se
odštejejo od stanja v delniški knjigi na dan
zasedanja skupščine, ostalim delničarjem
pa se za toliko sorazmerno zviša izplačilo.
Dividende se izplačajo delničarjem, ki so
lastniki delnic na dan zasedanja skupščine,
najkasneje v 60 dneh po sprejemu skupščinskega sklepa.
O preostalem delu bilančnega dobička
v višini 1.787.632,20 EUR bo odločeno v naslednjih letih.
Skupščina potrjuje in odobri delo uprave
in nadzornega sveta družbe v poslovnem
letu 2007 in jima podeljuje razrešnico.
5. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa št 1/5: na predlog nadzornega sveta se za revizijo poslovanja družbe
Minervo d.d., Ljubljana in za skupino Minervo d.d., za leto 2008 imenuje revizijska
hiša, BO Consulting d.o.o. Neubergerjeva
9, Ljubljana.
6. Predlog sklepa št. 1/6: na predlog nadzornega sveta se v nadzorni svet, za čas 4
let zaradi prenehanja mandata z dne 10. 1.
2009 od 10. 1. 2009 dalje imenujejo:
1. Igor Kejžar, EMŠO: 1903952500663,
2. Jože
Valenčič,
EMŠO:
0709949500844,
3. Janez
Mertelj,
EMŠO:
2403952500796,
4. Stjepan
Žganec,
EMŠO:
2306961320018.
Skupščina je seznanjena, da je svet delavcev v nadzorni svet zaradi prenehanja
mandata dne 10. 1. 2009 z dnem 10. 1.
2009 imenoval Pajtak Vladimira, EMŠO:
1106961320018 in Đuranović Vojina,
EMŠO: 0109953500266, kot predstavnika
delavcev.
Predlog sklepa št: 2/6: skupščina družbe
za dobo 4 let izvoli za predsednika skupščine Kejžar Igorja, za namestnika pa Valenčič
Jožeta.
7. Informacija o poslovni politiki, poslih in
gospodarskem načrtu družbe v letu 2008.
Uprava podaja informacijo o poslovni
politiki, poslovanju in gospodarskem načrtu
v letu 2008.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastila za zastopanje na skupščini morajo biti
pisna.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki do
vključno 26. 8. 2008 pisno prijavijo svojo
udeležbo na sedežu družbe v Ljubljani, Letališka c. 27a in so na dan zasedanja skupščine vpisani v centralni register pri KDD.
Pooblastila za zastopanje se ob prijavi predajo v hrambo upravi družbe.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe – tajništvo, na Letališki c. 27a, Ljubljana, vsak
delovni dan v tednu med 10. in 12. uro.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasijo v sejni sobi eno
uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo
s podpisom potrdili svojo prisotnost in prejeli
glasovalne lističe, ki bodo služili kot vstopnica za udeležbo na skupščini.
Nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda lahko delničarji vložijo v pisni obliki z obrazložitvijo predloga
v 7 dneh po objavi sklica skupščine na upravo družbe.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Če je prvi sklic skupščine neuspešen
zaradi nesklepčnosti, se skupščina ponovi
istega dne ob 8.30, v istem prostoru, z enakim dnevnim redom. Na tem zasedanju se
bo veljavno odločalo ne glede na višino zastopanega kapitala.
Minervo d.d., Ljubljana
uprava – direktor
Vojko Reven, univ. dipl. inž. rud.
Št. 98/08
Ob-6557/08
Uprava s soglasjem nadzornega sveta
na podlagi 78. člena Statuta delniške družbe, sklicuje
10. skupščino
delniške družbe Pomin, družba
pooblaščenka d.d. Ljubljana,
ki bo 29. 8. 2008 ob 8. uri v prostorih
družbe Letališka c. 27a, Ljubljana.
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine delniške družbe, ugotovitev sklepčnosti ter seznanitev
z dnevnim redom.
Predlog sklepa št. 1/1: skupščina družbe
ugotavlja, da je prisotnih........% glasov zastopanega osnovnega kapitala, kar pomeni,
da je skupščina sklepčna.
Predlog sklepa št. 1/2: skupščina se seznani z dnevnim redom.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa št. 2/1:
Za predsednika skupščine se izvoli Jože
Valenčič.
Za preštevalca glasov se imenujeta:
1. Kejžar Igor.
2. Grbić Katarina.
Skupščini družbe prisostvuje notarka
mag. Nina Češarek.
3. Predložitev, letnega poročila, in poročila nadzornega sveta za Pomin, Pooblaščenka d.d.
Skupščina družbe se seznani s pisnim
poročilom nadzornega sveta z dne 11. 7.
2008, ki se nanaša na preveritev poročila
o poslovanju družbe za leto 2007 in računovodskimi izkazi družbe za poslovno leto
2007.
4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2007 in podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa 4/1:
Na podlagi sprejetega letnega poročila
se ugotovi:
Bilančni dobiček za leto 2007 po stanju na
dan 31. 12. 2007 znaša 355.996,91 EUR.
Bilančni dobiček v višini 176.577,45 EUR
se nameni za izplačilo dividend, kar predstavlja 0,835 EUR bruto na delnico.
Pri izračunu izplačila dividend lastne delnice niso udeležene pri izplačilu, zato se
odštejejo od stanja v delniški knjigi na dan
zasedanja skupščine, ostalim delničarjem
pa se za toliko sorazmerno zviša izplačilo.
Dividende se izplačajo delničarjem, ki so
lastniki delnic na dan zasedanja skupščine
najkasneje v 60 dneh po sprejemu skupščinskega sklepa.
Preostali del bilančnega dobička v višini
179.419,46 EUR ostane nerazporejen.
5. Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa 5/1: skupščina potrjuje
in odobri delo uprave in nadzornega sveta
družbe v poslovnem letu 2007 in jima podeljuje razrešnico.
6. Informacija o poslovni politiki, poslih in
gospodarskem načrtu družbe v letu 2008.

Uprava podaja informacijo o poslovni politiki, poslih in gospodarskem načrtu družbe
v letu 2008.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
imenskih in prinosniških delnic, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Delničarji prinosniških delnic, se lahko udeležijo skupščine ter
uresničujejo glasovalno pravico na skupščini
s pogojem, da pridobijo potrdilo o imetništvu
na zadnji dan roka za deponiranje delnic to
je po stanju 10. dan pred skupščino. KDD
delničarju izda potrdilo o imetništvu delnic, ki
ga delničar dostavi najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine družbi in ga uporabi za
udeležbo na skupščini. Delničar prinosniških
delnic, izvršuje glasovalno pravico v skladu
z 89. členom Statuta družbe. Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico
lahko uresničujejo delničarji imenskih delnic, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so
najmanj 10 dni pred zasedanjem skupščine
vpisani v delniško knjigo ali družbi dokažejo
imetništvo imenskih delnic po stanju 10. dan
pred zasedanjem skupščine in najkasneje 3
dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo udeležbo na skupščini.
Pooblastila za zastopanje na skupščini
morajo biti pisna.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe, na Letališka c. 27a, Ljubljana, vsak delovni dan
v tednu med 10. in 12. uro.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasijo v prostorih družbe
pol ure pred pričetkom zasedanja, kjer bodo
s podpisom potrdili svojo prisotnost in prejeli
glasovalne lističe, ki bodo služili kot vstopnica za udeležbo na skupščini.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
dopolnitve predloga dnevnega reda ter spreminjevalne oziroma dopolnitvene predloge
pisno sporočijo upravi v 7 dneh po objavi
sklica na naslov družbe.
Če je prvi sklic skupščine neuspešen,
se skupščina ponovi istega dne ob 9. uri
v istem prostoru, z enakim dnevnim redom.
Na tem zasedanju bo veljavno odločeno ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Pomin, družba pooblaščenka d.d.
Ljubljana
uprava
Vojko Reven, univ. dipl. inž.
Ob-6558/08
Na podlagi 7. poglavja Statuta delniške
družbe Gozdnega gospodarstva Slovenj
Gradec d.d., sklicuje uprava
10. skupščino delničarjev
delniške družbe Gozdnega
gospodarstva Slovenj Gradec,
ki bo v petek, 22. 8. 2008 ob 9. uri, v gostišču Murko, Francetova 24, Slovenj Gradec.
Dnevni red skupščine.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednika skupščine izvoli Huberta Dolinška, za preštevalca glasov pa se izvolita Zoran Laznik in Joža Radoševič. Skupščini bo
prisostvovala vabljena notarka Sonja Kralj.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2007 skupaj
z revizorskim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila po 282. členu ZGD ter sklepanje
o uporabi bilančnega dobička in podelitvi
razrešnice.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2007 skupaj
z revizorskim poročilom in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila, ki je priloga temu sklepu.
2.2. Ugotovi se, da je bil za poslovno leto
2007 ustvarjen dobiček v višini 355.580,00
EUR. Nadzorni svet in uprava predlagata,
da dobiček v višini 355.580,00 EUR ostane
do nadaljnjega nerazporejen.
2.3. Skupščina družbe Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec d.d. sprejme sklep
o izplačilu dividende delničarjem iz nerazporejenih dobičkov letih 2000, 2001, 2002
in 2003 v višini 0,5 € bruto na delnico (v
skupni višini 114.375,50 EUR). Dividenda
se izplača do 31. 12. 2008.
2.4. Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu za poslovno leto 2007
in s tem potrdi njihovo uspešno delo.
3. Imenovanje treh članov nadzornega
sveta, predstavnikov delničarjev.
Predlog sklepa:
Zaradi izteka mandata članom nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev, skupščina imenuje za dobo štirih let člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev:
– Rado Krpač, univ. dipl. inž., Goriški vrh
15, 2370 Dravograd;
– Viktor Zakrajškek, univ. dipl. inž., Nova
vas 1, 1385 Nova vas;
– Rudi Rajzer, univ. dipl. ekon., Senčna
vas 14, 2392 Mežica.
4. Nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina družbe Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec d.d. na
podlagi 240. člena ZGD pooblašča upravo,
da v imenu in za račun družbe kupuje lastne delnice, katerih skupno število ne sme
presegati 10% skupnega števila kosovnih
delnic družbe.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2008 se imenuje: ABECEDA Revizija d.o.o. Kotnikova
28, Ljubljana.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora
biti pisno in dostavljeno družbi najpozneje tri
dni pred zasedanjem skupščine. Pravico do
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico
imajo delničarji, njihovi zastopniki oziroma
pooblaščenci, ki so vpisani v delniški knjigi
zadnji dan preteklega meseca pred zasedanjem skupščine.
Udeležence vabimo, da se pol ure pred
pričetkom seje prijavijo predstavniku družbe
na sedežu zasedanja skupščine. S podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost ter prevzamejo glasovalne
lističe.
Gradivo za skupščino in spremembe statuta so delničarjem oziroma njihovim pooblaščencem ali zastopnikom na vpogled
na sedežu družbe vsak delavnik med 10.
in 12. uro.
Delničarji lahko svoje morebitne nasprotne predloge, ki morajo biti pisni in obrazloženi, pošljejo v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine priporočeno ali jih vložijo
neposredno na sedežu družbe.
GG Slovenj Gradec d.d.
uprava družbe
Ob-6559/08
Uprava družbe Avtomerkur d.d. na podlagi 36. člena statuta družbe sklicuje

11. redno skupščino
družbe Avtomerkur d.d.,
ki bo 28. 8. 2008 ob 14. uri na sedežu
družbe na Samovi 14 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata
sklep:
Za predsednika skupščine se izvoli Anton Marolt, za preštevalca glasov se določi
Andrej Novak.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Marina Ružič Tratnik.
2. Bilančni dobiček 2007.
Seznanitev z letnim poročilom uprave
o poslovanju za leto 2007, s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila za poslovno leto 2007, o ugotovitvi
bilančnega dobička ter mnenjem revizorja
o računovodskih izkazih za poslovno leto
2007.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini naslednji sklep:
2.1. Ugotovitev bilančnega dobička.
Bilančni dobiček za leto 2007 znaša 0,00
evrov.
2.2. Potrdi in odobri se delo direktorja
v poslovnem letu 2007 in se direktorju za
poslovno leto 2007 podeli razrešnica.
2.3. Potrdi in odobri se delo nadzornega
sveta v poslovnem letu 2007 in se predsednici in vsem drugim članom nadzornega
sveta za poslovno leto 2007 podeli razrešnica.
3. Sprememba statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednje sklepe:
3.1. Sprejme se sklep o uvedbi kosovnih
delnic družbe, tako, da se sedanjih 107.104
delnic z nominalnim zneskom 1.000,00 SIT,
nadomesti z 107.104 navadnimi imenskimi
kosovnimi delnicami.
3.2. Osnovni kapital družbe se skladno
z Zakonom o uvedbi evra in Zakonom o gospodarskih družbah preračuna iz slovenskih
tolarjev v evre po tečaju zamenjave in tako
znaša 446.623,68 EUR.
3.3. Sprejme se spremembe in dopolnitve 3. člena Statuta družbe v predloženem
besedilu.
4. Imenovanje revizorja za leto 2008.
Nadzorni svet predlaga sklep: za revizijo
poslovanja za leto 2008 se imenuje revizijsko družbo Contura d.o.o., Celovška 150,
1000 Ljubljana.
Obrazloženi predlogi sklepov, letno poročilo uprave, poročilo nadzornega sveta iz
282. člena ZGD-1 z mnenjem revizorja in
predlagano besedilo sprememb statuta, so
delničarjem na vpogled v tajništvu družbe
na Samovi 14 v Ljubljani, vsak delovni dan
med 8. in 12. uro v času od dneva objave
sklica skupščine do dneva skupščine.
Pogoj za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini je pisna prijava
delničarja najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci se na skupščini izkažejo z osebnim
dokumentom, zakoniti zastopniki pa tudi
z dokazilom o zakonitem zastopanju.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, ki so 23. 8. 2008 vpisani
v delniško knjigo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred začetkom
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zasedanja, zaradi prevzema glasovnic in
vzpostavitve evidenc.
Avtomerkur d.d.
uprava družbe
Ob-6560/08
Na podlagi ZGD-1 in statuta družbe CETIS-GRAF, d.d.,Celje direktor sklicuje
16. skupščino delničarjev,
ki bo 25. 8. 2008 ob 9. uri, v poslovnih
prostorih (soba 508), na naslovu Čopova
24, Celje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2007, odločanje o delitvi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
3. Spremembe statuta.
4. Imenovanje revizorja za leto 2008.
Pod 1/ se predlog sklepa glasi:
– za predsednika skupščine se imenuje
Ljubo Peče,
– za preštevalca glasov se imenuje Mira
Zakrajška in Bernarda Gregla,
– za notarja se imenuje Srečko Gabrilo
iz Žalca.
Pod 2/ se predlog sklepa glasi: I. Skupščina se seznani z letnim poročilom, za poslovno leto 2007, z revizijskim poročilom
in poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila za poslovno leto 2007.
Ugotovi se bilančni dobiček za poslovno leto 2007 v znesku 67. 565,00 EUR, ki
se deli:
a) 66.000,00 EUR za izplačilo dividend
oziroma 0,20 EUR na delnico in
b) zadržani dobiček 1.565,00 EUR.
Dividenda se izplača delničarjem, ki
bodo na dan 25. 8. 2008 vpisani v delniško
knjigo pri Klirinško depotni družbi v Ljubljani.
Dividenda se izplača najkasneje do 15. 10.
2008.
II. Podeli se razrešnica direktorju in članom nadzornega sveta družbe za poslovno
leto 2007.
Pod 3/ se predlog sklepa glasi: sprejmejo
se spremembe statuta po predlogu uprave
in nadzornega sveta.
Pod 4/ se predlog sklepa glasi: za revizorja za poslovno leto 2008 se imenuje
ABC Revizija, družba za revizijo in sorodne
storitve,d.o.o., Dunajska 101, Ljubljana.
Predlagatelj sklepa pod zaporedno štev.
4 je nadzorni svet sam, v ostalih primerih pa
sta predlagatelja direktor in nadzorni svet.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, v korist katerih so delnice družbe CETIS-GRAF, d.d., Celje vknjižene na računu
vrednostnih papirjev, ki se vodi pri Klirinško
depotni družbi oziroma njihovi pooblaščenci
ali zakoniti zastopniki. Delničar, pooblaščenec delničarja ali zakoniti zastopnik mora
na skupščino prinesti osebni dokument in
pisno pooblastilo, če le-to ni shranjeno pri
družbi. Vsaka delnica na skupščini družbe
zagotavlja en glas.
Delničarji se lahko udeležijo skupščine
pod pogojem, da svojo udeležbo prijavijo direktorju družbe vsaj 3 dni pred zasedanjem
skupščine. Delničarjem predlagamo, da dvignejo glasovnice pred začetkom zasedanja
skupščine med 8.45 in 9. uro.
Gradivo za vse točke dnevnega reda
skupaj s sprejetim letnim poročilom, revizorskim poročilom in poročilom nadzornega
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sveta ter z utemeljitvijo predlogov sklepov
je delničarjem na vpogled vsak delavnik
od 25. 7. 2008 do 25. 8. 2008 med 8.15
in 9. uro pri direktorju družbe v poslovnih
prostorih na Čopovi 24, Celje, v pisarni
štev. 607.
CETIS-GRAF d.d., Celje
direktor
mag. Srečko Gorenjak
Št. 2929
Ob-6561/08
Na podlagi točke 7.6. Statuta delniške
družbe TUS KO-SI, družba za proizvodnjo
netkanih tkanin d.d., Slovenj Gradec, vabi
uprava družbe delničarje na sejo
12. skupščine
družbe TUS KO-SI, d.d.,
ki bo v torek, 26. 8. 2008 s pričetkom ob
12. uri v prostorih TUS KO-SI, d.d., Slovenj
Gradec.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme sklep v naslednjem besedilu:
»Imenujejo se organi skupščine:
Za predsednika skupščine se imenuje
Simon Jeglič.
Za preštevalce glasov se imenujeta
Branka Jurjec in Jelka Pečoler.
Skupščina se seznani, da bo na skupščini prisotna notarka Sonja Kralj.«
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
za poslovno leto 2007.
Nadzorni svet seznanja skupščino, da je
bilo letno poročilo potrjeno na seji nadzornega sveta.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
skupščina sprejme naslednji sklep:
Predlog sklepa:
a)
»Bilančni
dobiček
v
višini
1.877.692,66 € ostane nerazporejen.«
b) »Skupščina potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2007 in podeljuje upravi družbe in članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2007.«
4. Nagrada nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: »skupščina potrjuje nagrado članom nadzornega sveta v višini
6.000 EUR neto (predsedniku 40%, članoma
vsakemu 30%) iz tekočega poslovanja.«
5. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: »za revizorja družbe
za poslovno leto 2008 se imenuje KPMG
Slovenija, d.o.o. Železna cesta 8/a, Ljubljana.«
6. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: »potrdi se Gorazd Fale,
kot predstavnik delničarjev za člana nadzornega sveta za obdobje 4 let.«
7. Pridobivanje lastnih delnic na podlagi
pooblastila skupščine.
Predlog sklepa: skupščina na podlagi
osme alineje prvega odstavka 247. člena
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)
pooblašča upravo družbe za nakup lastnih
delnic družbe s tem, da:
a) najnižja nakupna cena delnic ne sme
biti nižja od 11,50 EUR za delnico, najvišja
pa ne sme biti višja od knjigovodske vrednosti na dan nakupa,
b) stroške preknjižbe nakupa delnic
od delničarjev, ki imajo do 50 delnic krije
družba,
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c) skupni delež pridobljenih lastnih delnic
ne sme presegati 10% osnovnega kapitala
družbe,
d) se oblikujejo rezerve za lastne delnice
v ustrezni višini v skladu s predpisi,
e) pooblastilo za nakup lastnih delnic
družbe velja 18 mesecev od dneva sprejema tega sklepa.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo na seji skupščine pisno najavijo
vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine (upoštevane bodo pisne prijave, prispete na sedež družbe do vključno 23. 8. 2008 in ki so
na dan 31. 7. 2008 vpisani v delniško knjigo
TUS KO-SI, d.d.).
Delovno gradivo bo po objavi sklica
skupščine na vpogled do seje skupščine in
sicer v kadrovski službi na sedežu družbe,
vsak delovni dan od 9. do 12. ure.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne v istih prostorih z istim dnevnim
redom ob 13. uri. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih
delnic.
TUS KO-SI d.d.
uprava družbe
Primož Mlačnik
Ob-6562/08
Upravni odbor družbe Capita, Investicije,
d.d., Dunajska cesta 5, Ljubljana na podlagi
statuta družbe in Zakona o gospodarskih
družbah sklicuje
letno skupščino družbe
Capita, Investicije, d.d.,
ki bo v četrtek, 28. 8. 2008 ob 10. uri
v prostorih družbe na Dunajski cesti 5 v Ljubljani z naslednjim dnevnim redom:
1. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina potrdi predsednika in preštevalca glasov v skladu s predlogom sklicatelja skupščine. Skupščini bo
prisostvoval vabljeni notar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2007 z mnenjem
upravnega odbora in odločanje o podelitvi
razrešnice upravnemu odboru.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobri delo upravnega odbora v letu 2007
ter mu podeljuje razrešnico za leto 2007.
3. Plačila članom upravnega odbora.
Predlog sklepa: za udeležbo na sejah
upravnega odbora so člani in predsednik
upravičeni do sejnine v višini 300,00 EUR
bruto za vsako sejo. Člani upravnega odbora in predsednik so upravičeni do plačila
za vse seje tudi za nazaj in sicer od njihove
prve seje leta 2007 dalje.
Glasovanje in udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki svojo udeležbo na skupščini pisno
prijavijo družbi vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine in so na dan 25. 8. 2008 vpisani v centralni register pri KDD. Pooblastila
za zastopanje se ob prijavi dajo v hrambo
upravi družbe.
Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, se zasedanje ponovi isti dan ob
10.30. Ponovljeno zasedanje veljavno odloča ne glede na višino na zasedanju zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za sejo skupščine z vključenim
letnim poročilom in poročilom upravnega od-

bora je na vpogled v tajništvu družbe Capita
d.d., Dunajska cesta 5, vsak delovni dan do
skupščine med 10. in 12. uro.
Capita, Investicije, d.d.
upravni odbor
Št. 03-282/08
Ob-6563/08
Na podlagi 41. člena Statuta družbe Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d.
sklicujem
12. sejo skupščine
delniške družbe KOP Brežice d.d.,
ki bo v sredo, dne 27. 8. 2008 ob 13. uri
v posebni sobi Restavracije Štefanič pri Blagovnici v Brežicah, Bizeljska cesta 37.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave:
a) za predsednika skupščine se izvoli
Jože Avšič. Za preštevalce glasov se izvolita Mateja Lopatič in Darko Ferlan.
b) seji prisostvuje vabljeni notar Andrej
Dokler.
2. Predložitev poslovnega poročila družbe za leto 2007, revizijskega poročila in poročila nadzornega sveta skupščini k letnemu
poročilu družbe (293. člena ZGD-1).
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani s poročilom
o poslovanju družbe za leto 2007, s poročilom pooblaščenega revizorja in poročilom
nadzornega sveta.
3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2007.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Ugotovi se, da znaša bilančni dobiček
družbe KOP Brežice d.d. na dan 31. 12.
2007 1.632.570,62 EUR.
b) Del bilančnega dobička iz leta 2007
v višini 38.611,91 EUR se razporedi v druge
rezerve iz dobička.
c) Del bilančnega dobička v višini
0,80 EUR bruto na delnico, kar znaša skupaj 65.207,20 EUR, se uporabi za izplačilo
dividend delničarjem, ki so na dan 31. 7.
2008 vpisani v delniško knjigo. Lastne delnice niso udeležene pri delitvi dobička.
d) Preostanek bilančnega dobička v višini 1.528.751,51 EUR ostane nerazporejen.
4. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta družbe za leto 2007.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2007.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2008.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za pooblaščeno revizijsko družbo za revidiranje
računovodskih izkazov za leto 2008 se imenuje družba In revizija, Družba za revidiranje
in svetovanje d.o.o., Ljubljana.
Gradivo za 12. skupščino družbe KOP
Brežice d.d. je na vpogled delničarjem
v času od dneva objave skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine v tajništvu
na sedežu družbe vsak delavnik od 8. do
14. ure. Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
vloženi in obrazloženi v pisni obliki v roku
sedem dni od dneva objave skupščine v tajništvu uprave družbe.
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Skupščine se lahko udeležijo delničarji, vpisani v delniško knjigo pri KDD d.d.
Ljubljana na dan 31. 7. 2008, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora
biti pisno.
Pravico do sodelovanja in odločanja na
skupščini lahko uresničijo delničarji, njihovi
pooblaščenci ali zastopniki, ki v tajništvu
uprave družbe pisno prijavijo svojo udeležbo
na skupščini najpozneje 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Udeleženci pred začetkom seje na mestu sklica skupščine s podpisom potrdijo
svojo prisotnost in prevzamejo gradivo za
glasovanje. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom (če niso osebno znani) in pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
KOP Brežice d.d.
uprava družbe
Št. 83
Ob-6564/08
Na podlagi statuta delniške družbe Cestno podjetje Kranj, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d., Jezerska cesta
20, Kranj, sklicujem
skupščino delničarjev,
ki bo dne 27. 8. 2008 ob 10. uri na sedežu družbe, Jezerska cesta 20, Kranj z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednika skupščine izvoli Franc Kosi, za
preštevalca glasov se izvolita Mirjana Čebulj
in Pestotnik Damijan. Za notarja se povabi
Vojko Pintar.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: uprava in nadzorni svet
predlagata, da bilančni dobiček ostane nerazdeljen.
Upravi in nadzornemu svetu se s sprejemom sklepa o uporabi bilančnega dobička
podeli razrešnica, s katero se potrdi in odobri njuno delo v poslovnem leto 2007.
4. Dopolnitev in uskladitev dejavnosti
s Standardno klasifikacijo dejavnosti ter
sprejem prečiščenega besedila statuta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep
o dopolnitvi dejavnosti družbe in uskladitvi s standardno klasifikacijo dejavnosti ter
sprejme prečiščeno besedilo statuta.
5. Prenehanje mandata in imenovanje
članu nadzornega sveta, predstavnika delničarjev.
Predlog sklepa: z iztekom mandata preneha članstvo v nadzornem svetu Janezu
Gradišarju. Za člana nadzornega sveta se
za mandatno dobo štirih let imenuje Janez
Gradišar.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2008 imenuje
revizijsko družbo Roedl & Partner, d.o.o., iz
Ljubljane.
Predlogi sklepov, letno poročilo z mnenjem revizorja in poročilo nadzornega sveta
so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe Jezerska cesta 20, Kranj, dan po objavi

zasedanja skupščine, vsak delovnik od 10.
do 13. ure.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v centralni register KDD, d.d., deset dni
pred sejo skupščine ali njihovi pooblaščenci, katerih prijava udeležbe na skupščini
je prispela na sedež družbe najmanj 3 dni
pred skupščino. Pooblaščenci morajo prijavi priložiti pravilno izpolnjena pooblastila.
Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj pol
ure pred pričetkom skupščine, vpisati v listo
udeležencev.
Cestno podjetje Kranj, družba
za vzdrževanje in gradnjo cest d.d.
direktor
Št. 1
Ob-6565/08
Na podlagi statuta družbe CPK Invest,
družba pooblaščenka, d.d., Jezerska cesta 20, Kranj, sklicujem
skupščino delničarjev
ki bo dne 27. 8. 2008 ob 9. uri na poslovnem naslovu družbe, Jezerska cesta 20,
Kranj z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednika skupščine izvoli Franc Kosi, za
preštevalca glasov se izvolita Mirjana Čebulj
in Damijan Pestotnik. Za notarja se povabi
Vojko Pintar.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: uprava in nadzorni svet
predlagata, da bilančni dobiček ostane nerazdeljen.
Upravi in nadzornemu svetu se s sprejemom sklepa o uporabi bilančnega dobička
podeli razrešnica, s katero se potrdi in odobri njuno delo v poslovnem letu 2007.
4. Dopolnitev in uskladitev dejavnosti
s Standardno klasifikacijo dejavnosti ter
sprejem prečiščenega besedila statuta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep
o dopolnitvi dejavnosti družbe in uskladitvi s standardno klasifikacijo dejavnosti ter
sprejme prečiščeno besedilo statuta.
5. Prenehanje mandata in imenovanje
članu nadzornega sveta, predstavnika delničarjev.
Predlog sklepa: z iztekom mandata preneha članstvo v nadzornem svetu Janezu
Gradišarju. Za člana nadzornega sveta se
za mandatno dobo štirih let imenuje Janez
Gradišar.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2008 imenuje
revizijsko družbo Roedl & Partner, d.o.o. iz
Ljubljane.
Predlogi sklepov, letno poročilo z mnenjem revizorja in poročilo nadzornega sveta
so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe Jezerska cesta 20, Kranj, dan po objavi
zasedanja skupščine, vsak delovnik od 10.
do 13. ure.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani
v knjigo delničarjev deset dni pred sejo
skupščine ali njihovi pooblaščenci, katerih
prijava udeležbe na skupščini je prispela
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na sedež družbe najmanj 3 dni pred skupščino. Pooblaščenci morajo prijavi priložiti
pravilno izpolnjena pooblastila. Prijavljeni
udeleženci so se dolžni, vsaj pol ure pred
pričetkom skupščine, vpisati v listo udeležencev.
CPK Invest, družba pooblaščenka, d.d.
direktor
Ob-6566/08
Na podlagi 24. in 25. člena statuta družbe D.P. Steklarna Hrastnik, družba pooblaščenka d.d., Planinska cesta 15, 1431 Dol
pri Hrastniku, uprava sklicuje
8. skupščino
D. P. Steklarna Hrastnik, družba
pooblaščenka d.d., Planinska cesta 15,
1431 Dol pri Hrastniku,
ki bo dne 28. 8. 2008, ob 12. uri v sejni
sobi družbe Sinet, d.o.o. v Hrastniku, Cesta
1. maja 83, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava otvori skupščino in ugotovi sklepčnost.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep:
Izvoli se predsednika skupščine in dva
preštevalca glasov.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Marjana Kolenc Rus.
2. a) Seznanitev skupščine s pisnim poročilom nadzornega sveta.
b) Sprejem sklepa o uporabi dobička
ustvarjenega v letu 2007.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: čisti dobiček ustvarjen v letu 2007 v višini 36.702,76
EUR ostane nerazporejen.
c) Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2007.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
podeli razrešnico upravi in članom nadzornega sveta družbe za leto 2007.
3. Spremembe statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Spremeni se prvi odstavek 2. člena statuta in sicer tako, da se po novem glasi:
Sedež družbe je: Cesta 1. maja 83, 1430
Hrastnik.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Spremeni se 3. člen statuta, tako da se
dejavnost družbe uskladi s SKD 2008 in je
dejavnost družbe naslednja:
02.400 Storitve za gozdarstvo
59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih
zapisov in muzikalij
63.990 Drugo informiranje
64.200 Dejavnost holdingov
64.910 Dejavnost finančnega zakupa
68.100 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali
najetih nepremičnin
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
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120 Posredovanje oglaševalskega
prostora
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73.200 Raziskovanje trga in javnega
mnenja
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in
tehnične dejavnosti
77.400 Dajanje pravic uporabe
intelektualne lastnine v zakup,
razen avtorsko zaščitenih del
82.110 Nudenje celovitih pisarniških
storitev
82.300 Organiziranje razstav, sejmov,
srečanj
82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje
kreditne sposobnosti
82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče
dejavnosti za poslovanje
85.600 Pomožne dejavnosti za
izobraževanje
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: zaradi prehoda na EUR se spremeni osnovni kapital
družbe, ki znaša 922.638,12 EUR, tako da
se 6. člen statuta glasi: Osnovni kapital družbe znaša 922.638,12 EUR in je razdeljen na
221.101 navadnih kosovnih delnic.
Statut družbe se spremeni, prvi odstavek 2. člena, 3. člen in 6. člen se uskladijo
z zgornjimi sklepi ter se sprejme čistopis
statuta.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
bo na voljo na sedežu družbe vsak delovnik
od 9. do 11. ure v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo vsi imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico do udeležbe na skupščino in
glasovalno pravico lahko uresničujejo na
skupščini delničarji ali njihovi zastopniki ali
pooblaščenci, ki najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine upravi delniške družbe
pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta 30 minut pred
začetkom zasedanja skupščine.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino 30 minut pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Uprava D.P. Steklarna Hrastnik, družba
pooblaščenka d.d.
Ob-6567/08
Na podlagi statuta družbe FOND Finančna družba d.d., Vojkova 10, Idrija, sklicujem
redno letno skupščino
družbe FOND d.d., Idrija,
ki bo v torek, 26. 8. 2008 ob 12. uri v Idriji, na Lapajnetovi ulici 9.
Predlagam naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: izvoli se predsedujoči
skupščine in imenuje se notar po predlogu
sklicatelja.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2007 in s poročilom
nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila.
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Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z letnim poročilom družbe za leto 2007
in s poročilom nadzornega sveta o sprejemu
letnega poročila družbe za leto 2007.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepov: na podlagi sprejetega
letnega poročila se sprejme predlog o uporabi bilančnega dobička. Bilančni dobiček
znaša 14.872.258,95 EUR in se razporedi tako, da se 388.175,00 EUR nameni za
izplačilo dividend delničarjem, preostanek
dobička s pripadajočo revalorizacijo pa se
razporedi na nerazporejeni dobiček. Dividende se izplačajo delničarjem v višini 25
EUR bruto na eno delnico. Dividende se
izplačajo do 15. 9. 2008.
Upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica za poslovno leto 2007.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za revizijo računovodskih izkazov za leto
2008.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizijo računovodskih izkazov
družbe za leto 2008 imenuje revizijska družba Ernst & Young.
Celoviti predlogi sklepov in gradivo k posameznim točkam dnevnega reda so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe od
dneva objave sklica do dneva skupščine
vsak delovni dan med 9. in 12.uro.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri družbi
po stanju na dan 26. 8. 2008, katerih pisno
napoved udeležbe je družba prejela vsaj tri
dni pred zasedanjem skupščine. V imenu
delničarjev se lahko skupščine udeležijo in
na njej odločajo njihovi zakoniti zastopniki
ali pooblaščenci. Pooblastilo za zastopanje
na skupščini mora biti pisno.
FOND d.d.
direktorica
Darja Petrič Florjančič
Ob-6568/08
Uprava družbe na podlagi 7.3. točke Statuta delniške družbe IKA Industrijska konfekcija Ajdovščina d.d. sklicuje
13. redno sejo skupščine
delniške družbe IKA Industrijska
konfekcija Ajdovščina d.d.,
ki bo dne 28. 8. 2008, ob 9. uri, na sedežu družbe, na naslovu Ajdovščina, Lokavška
cesta 10, z naslednjim dnevnim redom.
I. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine ter seznanitev z notarjem.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli odv.
Silvester Polanc, za preštevalki glasov
se imenujeta Karmen Kravos in Andrejka
Blažko.
Za sestavo zapisnika skupščine se pooblasti notarka Laura Čermelj iz Ajdovščine.
II. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2007 in pisnim poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi
letnega poročila za leto 2007.
Uprava in nadzorni svet predlagata
sprejem naslednjega sklepa: skupščina se
seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2007 s pisnim poročilom nadzornega sveta o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe v preteklem poslovnem
letu, ki ga je skladno z 282. členom ZGD-1

predložil nadzorni svet in s katerim obvešča skupščino, da je potrdil letno poročilo
za leto 2007.
III. Ugotovitev bilančne izgube ter razrešnica upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
1. Bilančna izguba iz letnega poročila
za leto 2007 v višini 87.009,29 EUR ostane
neprokrita.
2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje
in odobrava delo teh dveh organov družbe
v poslovnem letu 2007.
IV. Odločanje o uskladitvi dejavnosti
družbe z veljavno Standardno klasifikacijo dejavnosti in z njo povezani spremembi
Statuta.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
1. Črtajo se vse dosedanje dejavnosti
družbe.
Družba odslej opravlja naslednje dejavnosti:
C 14.120 Proizvodnja delovnih oblačil
C 14.130 Proizvodnja drugih vrhnjih
oblačil
C 14.190 Proizvodnja drugih oblačil
pokrival ter dodatkov
G 46.110 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živih živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov
G 46.160 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, krzna, obutve, usnjenih
izdelkov
G 46.410 Trgovina na debelo s tekstilom
G 46.420 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo
G 46.900 Nespecializirana trgovina na
debelo
G 47.510 Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
s tekstilom
G 47.640 Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
s športno opremo
G 47.650 Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
z igračami in rekviziti za igre in
zabavo
G 47.710 Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
z oblačili
G 47.720 Trgovina v specializiranih
prodajalnah z obutvijo in
usnjenimi izdelki
N 77.290 Dajanje drugih izdelkov za
široko rabo v najem in zakup.
2. Skladno z navedeno spremembo se
spremeni Statut družbe v 3. točki z naslovom »Dejavnost družbe«, tako da ta odslej
glasi:
Dejavnost družbe je:
C 14.120 Proizvodnja delovnih oblačil
C 14.130 Proizvodnja drugih vrhnjih
oblačil
C 14.190 Proizvodnja drugih oblačil
pokrival ter dodatkov
G 46.110 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živih živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov
G 46.160 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, krzna, obutve, usnjenih
izdelkov
G 46.410 Trgovina na debelo s tekstilom
G 46.420 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo
G 46.900 Nespecializirana trgovina na
debelo
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G 47.510 Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
s tekstilom
G 47.640 Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
s športno opremo
G 47.650 Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
z igračami in rekviziti za igre in
zabavo
G 47.710 Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
z oblačili
G 47.720 Trgovina v specializiranih
prodajalnah z obutvijo in
usnjenimi izdelki
N 77.290 Dajanje drugih izdelkov za
široko rabo v najem in zakup.
V. Sprejem čistopisa spremenjenega
statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata
sprejem naslednjega sklepa: skupščina
družbe sprejme čistopis spremenjenega
statuta družbe glede na sprejete odločitve
na tej seji skupščine.
VI. Izvolitev novih članov nadzornega
sveta.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa:
Z dnem 28. 8. 2008, se za člana nadzornega sveta, ki zastopata delničarje, izvolita:
– Silva Terčelj, stanujoča Polževa 31,
Ajdovščina, EMŠO 1712955505267 in
– Silvester Polanc, stanujoč Vipavska cesta 82, Rožna Dolina, EMŠO
1302968500392.
Mandat novoizvoljenih članov nadzornega sveta traja 4 leta.
VII. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa: za pooblaščeno revizijsko
družbo za poslovno leto 2008 se imenuje
revizijska družba KPMG Slovenija, Podjetje
za revidiranje, d.o.o., s sedežem na naslovu Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
družbe, ki so vpisani kot delničarji v delniško knjigo pri KDD – Centralni klirinško
depotni družbi, sami ali po svojih zakonitih
zastopnikih ali pooblaščencih.
Delničarji, ki se bodo udeležili skupščine, morajo svojo udeležbo osebno ali pisno prijaviti na upravi družbe najkasneje 3
dni pred zasedanjem skupščine (vključno
z dnem 25. 8. 2008).
Pooblastilo mora biti pisno in mora za
fizične osebe vsebovati ime in priimek ter
rojstni datum pooblaščenca in pooblastitelja, kraj, datum ter podpis pooblastitelja, za
pravne osebe pa ime in priimek ter datum
rojstva pooblaščenca in firmo ter podpis
in žig pooblastitelja. Pooblastila je treba
deponirati pri upravi družbe v roku iz prejšnjega odstavka.
Udeležence skupščine družbe prosimo,
da se pol ure pred začetkom seje skupščine prijavijo predstavniku družbe na mestu
zasedanja skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedala istega dne
ob 10. uri z istim dnevnim redom in v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina
sklepčna ne glede na število prisotnih ali
zastopanih glasovalnih pravic.
Celotno gradivo za sejo skupščine bo
na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe, vsak delovni dan od 9. do 10. ure

od dneva objave sklica skupščine do zasedanja skupščine.
IKA
Industrijska konfekcija Ajdovščina d.d.
direktor družbe
Zvonko Štanc
Št. 90/08
Ob-6569/08
Na podlagi 7.3. točke Statuta delniške
družbe Lipa Ajdovščina d.d. – v likvidaciji,
sklicuje likvidacijski upravitelj
13. skupščino delničarjev
družbe Lipa Ajdovščina, Tovarna
pohištva d.d. – v likvidaciji, Lokarjev
drevored 1, Ajdovščina,
ki bo dne 28. 8. 2008, ob 12. uri v upravni
stavbi družbe na naslovu Lokarjev drevored
1, 5270 Ajdovščina.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa:
Imenuje se predsedujoči skupščine ter
preštevalka glasov.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Predložitev letnega poročila in konsolidarnega letnega poročila za leto 2007
z mnenjem revizorja in pisnega poročila
nadzornega sveta k letnemu poročilu.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu sveta.
Predlog sklepa likvidacijskega upravitelja in nadzornega sveta: skupščina podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega
sveta za delo v poslovnem letu 2007.
4. Imenovanje revizorja za leto 2008.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščenega revizorja za poslovno leto
2008 se imenuje Probitas revizijska družba
d.o.o., Kozinova 9, Maribor.
5. Poročilo o poslovanju z lastnimi delnicami.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja mandatnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.
Pogoj za udeležbo in glasovanje na
skupščini je, da delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki vsaj tri delovne dni pred
zasedanjem skupščine pisno prijavijo družbi svojo udeležbo na skupščini. Delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz
sodnega registra.
Glasovalno pravico lahko uresničujejo
tisti delničarji, ki družbi najmanj tri delovne
dni pred skupščino družbe najavijo svojo
udeležbo na skupščini v pisni obliki.
Udeležence pozivamo, da se eno uro
pred začetkom zasedanja skupščine prijavijo v sprejemnem prostoru skupščine, kjer
bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in
prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.
Gradivo za skupščino je delničarjem, njihovim pooblaščencem in zastopnikom na
vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan
od 12. do 14. ure.
Lipa Ajdovščina, Tovarna pohištva d.d.
– v likvidaciji
Likvidacijski upravitelj
Maksimiljan Gale
Št. 7/2008
Ob-6570/08
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 7.3 člena Statuta družbe
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KIG, d.d., Ig, Zagorica 18, uprava družbe
sklicuje
15. redno sejo skupščine
družbe KIG, d.d.,
ki bo v sredo, dne 27. 8. 2008, ob 13. uri
na sedežu družbe, na Igu, Zagorica 18.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa št. 1:
Za predsednika skupščine se izvoli Davor Vlahek.
Seji skupščine bo prisostovala vabljena
notarka mag. Nina Češarek.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom in revizijskim poročilom družbe za
poslovno leto 2007 ter s pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
letnega poročila za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa št. 2: skupščina se seznani z letnim poročilom in revizijskim poročilom družbe za poslovno leto 2007 ter
s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2007.
3. Seznanitev skupščine s predlogom
uprave ter mnenjem nadzornega sveta
o razporeditvi bilančnega dobička za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa št. 3: bilančni dobiček
leta 2007 se razporedi v preneseni dobiček,
o katerega uporabi bo odločeno v naslednjih
poslovnih letih.
4. Podelitev razrešnice upravi družbe in
nadzornemu svetu družbe za poslovno leto
2007.
Predlog sklepa št. 4: skupščina podeli
razrešnico upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2007.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
hiše za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa št. 5: za revidiranje poslovanja družbe za leto 2008 se imenuje
revizijska hiša BDO EOS Revizija d.o.o.,
Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana.
6. Razrešitev in imenovanje članov nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa št. 6: ugotovi se, da je
član nadzornega sveta Matjaž Satler z dnem
10. 12. 2007 podal odstopno izjavo z mesta
člana nadzornega sveta. Za novega člana
nadzornega sveta družbe se izvoli Davor
Vlahek, Suhadolčanova ulica 36, Ljubljana
za mandatno obdobje 4 let od dneva imenovanja.
7. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa št. 7: spremeni se 3. člen
Statuta tako, da se dejavnosti družbe v skladu s predlogom nadzornega sveta uskladi
z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l. RS, št. 69/07 in 17/08). Skupščina
pooblašča nadzorni svet, da pripravi čistopis
Statuta na podlagi sprejetih sprememb in
opravi redakcijo besedila.
Pogoji za udeležbo na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo le tisti
delničarji, ki svojo udeležbo najavijo pisno
s priporočenim pismom, ki mora prispeti na
sedež družbe najkasneje tri dni pred dnem
zasedanja skupščine.
Pri tem so se delničarji, fizične osebe,
dolžni izkazati z ustreznim osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki delničarjev,
pravnih oseb, so se dolžni izkazati z izpisom iz sodnega registra, vsi pooblaščenci
pa s predložitvijo pisnega pooblastila.
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Gradivo za skupščino je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe na Igu
vsak delavnik od 25. 7. 2008 do vključno
27. 8. 2008 med 9. in 11. uro v tajništvu
družbe.
KIG, d.d.
uprava družbe
Ob-6571/08
Na podlagi določil 61. člena Statuta družbe Magistrat International d.d. in določil 11.
člena ZGD-1 uprava družbe sklicuje
redno letno skupščino
družbe Magistrat International d.d.,
ki bo 27. 8. 2008 ob 14. uri na sedežu
družbe v Ljubljani, Kotnikova 28 in bo obravnavala naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles ter ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: izvoli se delovno predsedstvo skupščine in dva preštevalca glasov po predlogu
uprave. Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Predložitev letnega poročila za leto
2007 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2007 z mnenjem revizorja in
poročilom nadzornega sveta.
2.2. Bilančni dobiček za leto 2007, izkazan po stanju na dan 31. 12. 2007 v višini
3.040.226 € se razporedi:
– za dividende po 27 €
bruto na delnico
197.964 €
– za druge rezerve iz
dobička
2.649.423 €
– za druge namene
– nagrada upravi in
nadzornemu svetu po statutu
192.839 €.
Dividende se delničarjem začno izplačevati v roku 60 dni od dneva skupščine, in
sicer po stanju vpisov v delniško knjigo na
dan 27. 8. 2008. V istem roku se realizira
tudi nagrada upravi in nadzornemu svetu.
2.3. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2007.
3. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizijo računovodskih izkazov družbe za leto
2008 se imenuje družba KPMG Slovenija,
podjetje za revidiranje, d.o.o. Železna cesta
8a, 1000 Ljubljana.
Pravico do udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki svojo
udeležbo družbi pisno prijavijo vsaj tri dni
pred zasedanjem skupščine. Upoštevajo se
vse prijave, ki na družbo prispejo do vključno 23. 8. 2007. Pooblastilo mora biti pisno
dostavljeno družbi tri dni pred zasedanjem
skupščine in ves čas trajanja pooblastilnega
razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov je na vpogled vsem delničarjem vsak
delovni dan med 10. in 12. uro v tajništvu
družbe.
Magistrat International d.d.
direktorica
Helena Draškovič, univ. dipl. ekon.
Ob-6572/08
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi 31. člena Statuta delniške družbe SIP družba pooblaščenka d.d., Šempeter v Savinjski dolini,
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Juhartova ulica 2, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, uprava sklicuje
5. skupščino
delniške družbe SIP družba
pooblaščenka d.d., Šempeter
v Savinjski dolini,
ki bo dne 26. 8. 2008, ob 11. uri, na
sedežu družbe SIP družba pooblaščenka
d.d., Šempeter v Savinjski dolini, Juhartova
ulica 2, v sejni sobi, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.
Direktor otvori skupščino in ugotovi
sklepčnost.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine –
predsednika in dveh preštevalk glasov ter
imenovanje notarja.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupščine ter imenuje notar po predlogu sklicatelja.
3. Poročilo nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila za poslovno leto 2007.
Skupščino se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
za poslovno leto 2007 in potrditvijo letnega
poročila za poslovno leto 2007.
4. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto
2007 in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Bilančni dobiček za poslovno leto 2007
znaša 1.925,74 EUR in ostane nerazporejen.
V skladu z Zakonom o gospodarskih
družbah skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto
2007.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa:
Za mandatno dobo 4 let, mandat prične
teči od 26. 8. 2008, se izvolijo naslednji predlagani kandidati:
– Franc Hrastovec,
– Iztok Šketa,
– Ladislav Ajdnik.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu
družbe v tajništvu uprave in so vpisani v delniško knjigo po stanju zadnjega dne prijave
na skupščino.
Pooblastilo mora biti pisno, oddano ob
prijavi in shranjeno na sedežu družbe ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zastopniki pravnih oseb pa še z izpisom iz
sodnega registra.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v pravni službi vsak delovni dan od 8. do 10. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih
dneh po objavi sklica, da jih po 300. členu
Zakona o gospodarskih družbah objavi.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedala istega dne,
26. 8. 2008 ob 11.30, v istih prostorih. Na
ponovnem sklicu bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Zaradi čimbolj nemotenega poteka zasedanja skupščine pozivamo udeležence, da
se pol ure pred začetkom zasedanja skupščine zglasijo v sprejemni pisarni pri preštevalkah glasov, kjer bodo s podpisom potrdili
prisotnost in prevzeli glasovalne lističe.
SIP družba pooblaščenka d.d.,
Šempeter v Savinjski dolini
direktor Alojz Oberžan
predsednik nadzornega sveta
Iztok Šketa
Ob-6573/08
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in v skladu z točkama FC
in FD Statuta delniške družbe KOTO pro
izvodno in trgovsko podjetje, d.d., sklicujem
22. sejo skupščine
družbe KOTO proizvodno in trgovsko
podjetje, d.d.,
ki bo dne 26. 8. 2008, ob 12 uri, na sedežu družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev 22. seje skupščine družbe
KOTO proizvodno in trgovsko podjetje, d.d.,
ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih
teles.
Uprava predlaga sprejem naslednjih
sklepov:
1.1. Za predsedujočo skupščine se imenuje Maja Škrinjar, za preštevalki glasov pa
se imenujeta Tanja Vene in Ema Urh.
1.2. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Na skupščini družbe je prisotna notarka
Nina Češarek.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2007 in odločanje o uporabi
bilančnega dobička za leto 2007.
Uprava predlaga sprejem naslednjega
sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z revidiranim
letnim poročilom družbe za leto 2007 in poročilom nadzornega sveta za leto 2007.
2.2. Bilančni dobiček oblikovan iz prenesenega dobička preteklih let in čistega
dobička za leto 2007 znaša 2.913.857,06
EUR.
2.3 Bilančni dobiček v višini 2.913.857,06
EUR v celoti ostane nerazporejen ter se prenese v naslednje leto (preneseni dobiček).
3. Uprava in nadzorni svet predlagata
sprejem naslednjega sklepa:
3.1. Skupščina nadzornemu svetu za
leto 2007 podeljuje razrešnico.
3.2. Skupščina članoma uprave Andreju
Benkoviču in Marku Skodlarju za čas od
1. 1. 2007 do 17. 9. 2007 podeljuje razrešnico.
3.3. Skupščina predsedniku uprave Igorju Zmazku za čas od 1. 1. 2007 do 17. 9.
2007 razrešnice ne podeli.
3.4. Skupščina upravi družbe podeli razrešnico za čas od 17. 9. 2007 do 31. 12.
2007.
4. Imenovanje revizorja družbe za leto
2008.
Nadzorni sveta predlaga sprejem naslednjih sklepov:
4.1. Za revizorja družbe za leto 2008
se imenuje družba Plus revizija d.o.o. iz
Ljubljane.
5. Razrešitev in imenovanje člana nadzornega sveta.
5.1. Na podlagi odstopne izjave se kot
član nadzornega sveta družbe KOTO d.d.
Ljubljana z dnem 26. 8. 2008 razreši Samo
Burja.
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5.2. Za novega člana nadzornega sveta
se imenuje Hermina Krt, in sicer za mandat
štirih let, od 26. 8. 2008.
6. Udeležba delavcev na dobičku.
Uprava predlaga sprejem naslednjih
sklepov:
6.1. Skupščina sprejema pobudo uprave,
da so delavci družbe udeleženi pri dobičku
družbe in, da se v skladu s to pobudo spremeni statut družbe.
6.2. Skupščina pooblasti upravo, da
s predstavniki delavcev sklene pogodbo
o udeležbi pri dobičku.
7. Spremembe statuta družbe in sprejem
prečiščenega besedila statuta.
Uprava predlaga sprejem naslednjih
sklepov:
7.1. Sprejmejo se spremembe statuta
družbe v predloženem besedilu.
7.2. Sprejme se prečiščeno besedilo statuta delniške družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, ki
so vpisani v delniško knjigo na dan skupščine, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi najkasneje 3 dni pred
skupščino.
Udeležence pozivamo, da vsaj uro pred
začetkom skupščine v sprejemni pisarni prevzamejo gradivo in glasovnice.
Glasuje se z glasovnico, osebno ali po
pooblaščencu.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, je na vpogled vsem delničarjem vsak
delovni dan od 9. do 12. ure v pravni službi
družbe.
Predlogi delničarjev: vabljene prosimo,
da svoje morebitne predloge sklepov k posameznim točkam dnevnega reda, ali predloge glede dnevnega reda za katere želijo,
da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v sedmih dneh
po objavi sklica skupščine.
KOTO d. d. Ljubljana
uprava družbe
Št. 29
Ob-6574/08
Na podlagi 43. člena statuta družbe SŽ
– Železniška tiskarna Ljubljana d.d., uprava
sklicuje
13. sejo skupščine
družbe SŽ – Železniška tiskarna
Ljubljana d.d., Ljubljana, Hladilniška
pot 28,
ki bo v sredo, 27. avgusta 2008, ob 9. uri,
na sedežu družbe v Ljubljani, Hladilniška
pot 28, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– Za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat, univ. dipl. prav.
– Preštevalki glasov: Ivanka Jager in Marija Jenko.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom za
poslovno leto 2007 z mnenjem revizorja,
pisnim poročilom nadzornega sveta po 282.
členu Zakona o gospodarskih družbah in
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu družbe.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2007, z revizorjevim poročilom in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.

Predlog sklepa: v skladu z 294. členom
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega
sveta v poslovnem letu 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
67.222,61 EUR ostane nerazporejen.
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
(Ur. l. RS, št. 69/07 in 17/08).
b) V prvem odstavku drugega člena
se doda nova dejavnost družbe, in sicer
»18.120 Drugo tiskanje«.
c) Prehod osnovnega kapitala na EUR in
uvedba kosovnih delnic:
V skladu z metodo preračuna osnovnega kapitala, določeno v 693. členu ZGD-1,
znaša osnovni kapital, preračunan v EUR,
264.974,31 EUR in je razdeljen na 63.543
navadnih prosto prenosljivih kosovnih delnic.
Spremeni se 3. člen statuta, tako da se
po novem glasi: »Osnovni kapital družbe
znaša 264.974,31 EUR in je razdeljen na
63.543 navadnih prosto prenosljivih kosovnih delnic, ki dajejo njihovim imetnikom:
– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,
– pravico do dela dobička (dividenda),
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.«
d) Črtata se 6. člen in 10. člen Statuta
v celoti, preostali členi se ustrezno preoštevilčijo.
Čistopis statuta na podlagi sprejetih sklepov skupščine potrdi notar.
4. 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 Renoma, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Kamniška ulica 25,
1000 Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2007 z revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila, bo na voljo
v tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak
delavnik od 9. do 12. ure, v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
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Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
SŽ – Železniška tiskarna Ljubljana d.d.,
uprava
Janez Brezovar
Ob-6575/08
Na podlagi točke 6.4. Statuta delniške
družbe SVEA Lesna industrija Litija d.d, sklicuje uprava družbe
12. skupščino
delničarjev družbe SVEA Lesna
industrija Litija, d.d.,
ki bo dne, 25. 8. 2008, ob 11.30, v konferenčni dvorani družbe SVEA Lesna industrija d.d., Zagorje ob Savi, Cesta 20. julija
23, Zagorje ob Savi, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednika skupščine izvoli France Adamčič, za preštevalca
glasov pa Petra Jere Osmanović in Slavka
Martinčič. Skupščini bo prisostvovala notarka Marjana Kolenc Rus.
2. Predstavitev letnega poročila družbe SVEA Lesna Litija d.d. za leto 2007,
z revizorjevim mnenjem in pisnega poročila
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
letnega poročila po 282. členu ZGD-1 ter
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe SVEA Lesna Litija d.d. za
leto 2007 z revizorjevim mnenjem in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila.
b) Skupščina podeli upravi in nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno
leto 2007.
3. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za leto 2008.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje Revizijski center
d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 4, Ljubljana, za revizorja računovodskih izkazov družbe SVEA Lesna Litija d.d. za poslovno leto
2008.
4. Odpoklic članov nadzornega sveta in
izvolitev novih članov.
Predlog sklepa: odpokličejo se člani
nadzornega sveta mag. Miroslav Štrajhar,
Bojan Petrič in Jaka Klemenčič z dnem izteka mandatov 4. 12. 2008. Izvolijo se člani
nadzornega sveta mag. Miroslav Štrajhar,
Bojan Petrič in Jaka Klemenčič za polno
mandatno obdobje s pričetkom mandata
4. 12. 2008.
5. Uskladitev dejavnosti družbe s Standardno klasifikacijo dejavnosti – SKD 2008.
Predlog sklepa:
Dejavnost družbe se spremeni in uskladi z novo Uredbo o standardni klasifikaciji
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 69/07 in 17/08)
tako, da se črtajo vse do sedaj veljavne
dejavnosti družbe in nadomestijo z novimi
kot sledi:
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02.400 Storitve za gozdarstvo
16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa
16.210 Proizvodnja furnirja in plošč na
osnovi lesa
16.220 Proizvodnja sestavljenega parketa
16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo
16.240 Proizvodnja lesene embalaže
16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa,
plute, slame in protja
22.210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas
22.220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas
22.230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih
mas za gradbeništvo
22.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas
25.120 Proizvodnja kovinskega stavbnega
pohištva
25.620 Mehanska obdelava kovin
25.720 Proizvodnja ključavnic, okovja
27.330 Proizvodnja vtičnic, stikal in drugih
naprav za ožičenje
27.900 Proizvodnja drugih električnih
naprav
28.230 Proizvodnja pisarniških strojev in
naprav (razen računalnikov in perifernih naprav)
28.240 Proizvodnja ročnih strojev in naprav
28.290 Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene
28.410 Proizvodnja strojev za oblikovanje
in obdelavo kovin
28.490 Proizvodnja drugih obdelovalnih
strojev
31.010 Proizvodnja pohištva za poslovne
in prodajne prostore
31.020 Proizvodnja kuhinjskega pohištva
31.090 Proizvodnja drugega pohištva
32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne
dejavnosti
33.110 Popravila kovinskih izdelkov
33.120 Popravila strojev in naprav
33.190 Popravila drugih naprav
33.200 Montaža industrijskih strojev in
naprav
35.300 Oskrba s paro in vročo vodo
38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin
iz ostankov in odpadkov
41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva
43.330 Oblaganje tal in sten
43.390 Druga zaključna gradbena dela
43.910 Postavljanje ostrešij in krovska
dela
43.990 Druga specializirana gradbena
dela
46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala
46.150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine
46.190 Nespecializirano posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov
46.430 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi napravami
46.470 Trgovina na debelo s pohištvom,
preprogami in svetili
46.480 Trgovina na debelo z urami in
nakitom
46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
46.730 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno
opremo

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
46.760 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki
46.770 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki
47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
47.430 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video
napravami
47.520 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami
in steklom
47.540 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z električnimi
gospodinjskimi napravami
47.590 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili
in drugje nerazvrščenimi predmeti
za gospodinjstvo
47.630 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in
video zapisi
49.410 Cestni tovorni promet
49.420 Selitvena dejavnost
52.100 Skladiščenje
52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti
v kopenskem prometu
56.210 Priložnostna priprava in dostava
jedi
56.290 Druga oskrba z jedmi
59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih
zapisov in muzikalij
62.010 Računalniško programiranje
62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
62.030 Upravljanje računalniških naprav in
sistemov
62.090 Druge z informacijsko tehnologijo
in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.990 Drugo informiranje
64.910 Dejavnost finančnega zakupa
68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali
najetih nepremičnin
70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
70.220 Drugo podjetniško in poslovno
svetovanje
71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost
na drugih področjih naravoslovja in
tehnologije
73.200 Raziskovanje trga in javnega
mnenja
74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in
tehnične dejavnosti
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in
opredmetenih sredstev v najem in
zakup
77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
82.300 Organiziranje razstav, sejmov,
srečanj
82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje
kreditne sposobnosti
82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče
dejavnosti za poslovanje
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje na področju športa
in rekreacije

85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
88.910 Dnevno varstvo otrok
95.110 Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot
95.240 Popravila pohištva
96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje
nerazvrščene
6. Razširitev dejavnosti družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se dejavnost družbe razširi z naslednjimi dejavnostmi:
47.530

Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
s preprogami, talnimi in stenskimi
oblogami
52.240 Pretovarjanje
58.210 Izdajanje računalniških iger
58.290 Drugo izdajanje programja
72.200 Raziskovalna in razvojna
dejavnost na področju
družboslovja in humanistike
82.190 Fotokopiranje, priprava
dokumentov in druge posamične
pisarniške dejavnosti
82.920 Pakiranje
7. Spremembe in dopolnitve statuta družbe SVEA Lesna industrija Litija d.d., Litija.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta delniške družbe SVEA Lesna industrija Litija d.d., ki jih
predlagata uprava in nadzorni svet.
Popolno gradivo k posameznim točkam
dnevnega reda lahko delničarji vpogledajo
na sedežu družbe Breg pri Litiji 53, Litija,
vsak delavnik med 8. in 12. uro, od dneva
objave sklica do zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki.
Pravico do udeležbe na skupščini bodo lahko uresničevali tisti delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe 10 dni pred
sklicem skupščine in bodo najkasneje 3 dni
pred zasedanjem skupščine svojo udeležbo
na skupščini pisno prijavili Upravi družbe.
Pooblastilo mora biti pisno.
Če bo sklic skupščine neuspešen, bo
skupščina ponovno sklicana istega dne ob
14. uri v istem prostoru. Po ponovnem sklicu
bo skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.
SVEA Lesna industrija Litija d.d.
uprava
Boštjan Bedrač, inž. les.
Ob-6586/08
Na podlagi določil 6.3. točke statuta
družbe Evado, d.d., sklicuje uprava
5. skupščino
družbe Evado družba za finančno in
poslovno svetovanje, d.d.,
ki bo v četrtek, 28. 8. 2008, ob 9. uri na
sedežu družbe v Mariboru, Cankarjeva ulica
6, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine ter predstavitev notarja.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za 2007 leto in poročilo nadzornega sveta
o preveritev sestavljenega letnega poročila
družbe za 2007 leto.
3. Predlog o uporabi bilančnega dobička
za 2007 leto in podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu za 2007 leto.
Predlogi sklepov:
Ad 1) Ugotovi se sklepčnost, izvoli se
predsednik skupščine in preštevalec glasov.
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Skupščini prisostvuje vabljeni notar Stanislav Bohinc;
Ad 2) Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za 2007 leto in s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi sestavljenega
letnega poročila za 2007 leto;
Ad 3) Bilančni dobiček za leto 2007 v višini 126.990,23 € ostane nerazporejen;
Upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica za leto 2007.
Vpogled v gradiva
Gradivo s predlogi sklepov skupaj
z letnim poročilom in poročilom nadzornega
sveta bo na razpolago v družbi Evado d.d.
v tajništvu družbe od dneva sklica do dneva
zasedanja skupščine od 9. do 12. ure.
Pogoji udeležbe
V skladu s 6.25. točko statuta Evado
d.d. se delničar lahko udeleži skupščine
in uresničuje glasovalno pravico na skupščini, če najkasneje tri dni pred dnevom
skupščine prijavi svojo udeležbo pri direktorju in na dan skupščine deponira delnice
pri vabljenem notarju za ves čas trajanja
skupščine.
Evado d.d.
uprava družbe
Ob-6587/08
Na podlagi 32. člena Statuta delniške
družbe CIMOS d.d. Avtomobilska industrija,
Cesta Marežganskega upora 2, Koper in
v skladu z določili Zakona o gospodarskih
družbah, predsednik uprave sklicuje
12. redno skupščino družbe
CIMOS d.d. Avtomobilska industrija,
Koper
Skupščina bo v četrtek, 28. avgusta 2008
ob 14. uri, v veliki sejni sobi na sedežu družbe v Kopru, Cesta Marežganskega upora 2,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Za predsednika skupščine
se izvoli mag. Gregor Velkaverh, za preštevalki glasov Vida Žerjal in Katja Bonin.
Za sestavo notarskega zapisnika je določen notar Dravo Ferligoj iz Kopra.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2007 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega
poročila za leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina Cimos d.d.
se je seznanila z letnim poročilom družbe
za poslovno leto 2007 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi in potrditvi letnega poročila za
leto 2007.
3. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto
2007 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1. »Bilančni dobiček družbe za leto
2007 v višini 1.222.717,03 EUR se uporabi tako, da se odvede v druge rezerve iz
dobička.«
3.2. »Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto
2007.«
4. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
4.1. »Skupščina delničarjev na predlog
nadzornega sveta ugotavlja, da vsem dosedanjim članom nadzornega sveta preneha mandat in izvoli nove člane nadzorne-

ga sveta, ki zastopajo interese delničarjev
v sestavi: Berk Skok Meta, Hočevar Dušan,
Ocvirk Andro, Staničić Čedomil in Šimnovec
Franc Herman.«
4.2. »Novi člani nadzornega sveta nastopijo mandat z dnem izvolitve, in sicer
od 28. avgusta 2008 za mandatno dobo 4
let, do zasedanja skupščine v četrtem letu
po izvolitvi.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2008.
Predlog sklepa:
»Za revizorja za poslovno leto 2008 se
imenuje revizijsko družbo Renoma, podjetje za revizijo in svetovanje, d.o.o. iz Ljubljane.«
6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo
Gradivo za skupščino, vključno z obrazloženimi predlogi sklepov, poročilom nadzornega sveta skupščini ter letnim poročilom
je delničarjem na vpogled od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja,
vse delovne dni v tednu, od 8. do 12. ure,
v pravni službi na sedežu družbe v Kopru.
Gradivo za skupščino je objavljeno tudi na
spletnih straneh družbe www.cimos.eu in
na spletnih straneh Ljubljanske borze http://
seonet.ljse.si.
Nasprotni predlogi
Delničarji so dolžni nasprotne predloge
podati v pisni obliki. Nasprotni predlogi, ki
v tej obliki niso podani, se ne štejejo za nasprotne predloge.
Pogoji udeležbe
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
so vpisani v delniško knjigo na dan objave
sklica skupščine v Uradnem listu Republike
Slovenije in svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo družbi tri dni pred zasedanjem
skupščine, do vključno 25. avgusta 2008.
Pooblaščenci morajo prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo za glasovanje.
Delničarji, ki svoje udeležbe niso prijavili,
se skupščine ne morejo udeležiti. Udeležence naprošamo, da se ob prihodu na skupščino vsaj pol ure pred začetkom prijavijo
in s podpisom potrdijo svojo prisotnost ter
prevzamejo glasovalne lističe.
Če skupščina družbe ob sklicanem času
ne bo sklepčna, bo seja skupščine ob 15.
uri istega dne, ko bo skupščina veljavno
odločala, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
CIMOS d.d. Avtomobilska industrija,
Koper
Franc Krašovec
predsednik uprave
Ob-6590/08
Uprava delniške družbe Goričane, tovarna papirja Medvode, d.d., Ladja 10,
Medvode, sklicuje na podlagi določil Zakona
o gospodarskih družbah in 47. člena statuta
delniške družbe redno zasedanje
skupščine družbe,
ki bo dne 26. avgusta 2008 ob 10. uri
v prostorih družbe na sedežu družbe Ladja
10, Medvode.
Upravičenci do udeležbe in glasovanja
na skupščini so vsi delničarji družbe, imetniki navadnih delnic, ki bodo upravi družbe
svojo udeležbo pisno najavili tako, da najava prispe na sedež družbe vsaj 3 dni pred
skupščino in so na ta dan vpisani v delniški knjigi pri KDD. Pooblaščenec delničarja
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mora za udeležbo na skupščini predložiti
pooblastilo. Skupščina je sklepčna, če so
na zasedanju navzoči delničarji, ki imajo več
kot 50 odstotkov glasov.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev in imenovanje organov skupščine (predsednika
skupščine in komisije za izvedbo glasovanja) ter predstavitev notarja.
Na predlog uprave se izvolijo organi
skupščine v naslednji sestavi:
Za predsednika skupščine se izvoli Drago Škerget. Za člana komisije za izvedbo
glasovanja se izvolita Jana Skočir in Sanda
Reš. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar Bojan Podgoršek.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2007 in poročilom nadzornega sveta ter
sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2007 z mnenjem revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila.
b) Bilančni dobiček za leto 2007 v znesku 5.552.825 EUR ostane nerazporejen.
c) Upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica za leto 2007.
3. Imenovanje revizorja družbe.
Na predlog nadzornega sveta se sprejme sklep: za revizorja družbe Goričane, tovarna papirja Medvode, d.d., za poslovno
leto 2008 se imenuje revizijska hiša KPMG
Slovenija d.o.o.
Gradivo za skupščino, letno poročilo,
poročilo nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila, s stališčem do
revizijskega poročila, so po objavi sklica skupščine delničarjem na vpogled na
sedežu družbe vsak delavnik med 10. in
12. uro.
Goričane, tovarna papirja Medvode, d.d.
uprava družbe
Ob-6591/08
Na podlagi 13. člena Statuta delniške
družbe Vodnogospodarsko podjetje d.d.,
Mirka Vadnova 5, Kranj, sklicujem
skupščino delničarjev,
ki bo dne 28. 8. 2008 ob 10. uri v prostorih družbe na sedežu podjetja Mirka Vadnova 5, Kranj, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Nace
Pavlin, za preštevalki glasov se izvolita Lidija Voršič in Damjana Maček.
Skupščina se seznani, da seji prisostvuje
notar Mateja Andrijašič.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta za leto 2007, o potrditvi
letnega poročila družbe za poslovno leto
2007 in stališče nadzorni svet k revizijskemu
poročilu za leto 2007.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila
družbe za poslovno leto 2007 in stališčem
nadzornega sveta k revizijskemu poročilu za
leto 2007 in odločila:
1. da se upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnica in s tem potrdi in odobri njuno delo v poslovnem letu 2007;
2. da bilančni dobiček, ki na dan 31. 12.
2007 znaša 16.036 €, ostane nerazporejen.
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3. Imenovanje revizijske družbe za leto
2008.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2008 imenuje
RENOMA, družba za revizijo in svetovanje
d.o.o., Ljubljana.
4. Seznanitev z novim članom nadzornega sveta.
Skupščina se seznani, da je za člana
nadzornega sveta, predstavnika delavcev,
po poslovniku sveta delavcev, imenovana
Dora Rudof.
5. Povišanje sejnine.
Predlog sklepa: sejnina za člana se poviša na 300,00 € bruto, za predsednika pa
na 400,00 € bruto.
6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Vse informacije v zvezi s sklicem skupščine, letno poročilo z mnenjem revizorja in
poročilo nadzornega sveta, so delničarjem
na voljo v tajništvu družbe 28 dni pred zasedanjem skupščine vsak delovni dan od 9.
do 12. ure.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v knjigo delničarjev deset dni pred sejo
skupščine ali njihovi pooblaščenci, katerih
prijava udeležbe na skupščini je prispela na
sedež družbe najmanj eno uro pred zasedanjem skupščine.
Pooblaščenci morajo prijavi priložiti
pravilno izpolnjena pooblastila. Prijavljeni
udeleženci so se dolžni vsaj pol ure pred
začetkom skupščine vpisati v listo udeležencev.
Vodnogospodarsko podjetje d.d.,
Kranj
direktor družbe
Ob-6592/08
Uprava delniške družbe Medex d.d., na
podlagi 15. in 16. člena Statuta družbe, sklicuje na sedežu družbe, to je na Linhartovi
49A, v Ljubljani
15. skupščino delničarjev,
ki bo v četrtek dne 28. avgusta 2008, ob
14. uri, na sedežu družbe.
I. Dnevni red in predlog sklepov:
1. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupščine.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Bilančni dobiček na dan 31. 12.
2007 v višini 5.650.856,40 EUR se v višini
200.000,00 EUR razporedi za oblikovanje
rezerv za lastne delnice, ostanek bilančnega
dobička v vrednosti 5.450.856,40 EUR pa
se prenese v odločanje o njegovi uporabi
v naslednje leto.
b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2007.
c) Nadzornemu svetu družbe se v breme poslovnih stroškov izplača nagrada za
uspešno delo v letu 2007 v skupni višini
12.520,00 EUR bruto, od česar prejme predsednik nadzornega sveta nagrado v višini
6.260,00 EUR bruto in člana nadzornega
sveta pa vsak po 3.130,00 EUR bruto.
3. Obravnava in sprejem sklepa o pooblastilu upravi za nakup lastnih delnic in
o pooblastilu upravi za umik lastnih delnic
brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju
osnovnega kapitala.
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Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Skupščina družbe Medex d.d. na podlagi
osme alineje prvega odstavka 247. člena
Zakona o gospodarskih družbah pooblašča
upravo za dobo 18 mesecev od sprejema
tega sklepa dalje za nakup lastnih delnic,
katerih skupni nominalni znesek ne sme
presegati 10% osnovnega kapitala.
Uprava ne sme pridobivati lastnih delnic
izključno z namenom trgovanja. Uprava je
pooblaščena za nakup delnic po ceni 30,00
EUR za delnico.
Uprava lahko umakne lastne delnice
brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju
osnovnega kapitala. Namen zmanjšanja
osnovnega kapitala z umikom delnic določi uprava s sklepom. Skupščina pooblašča
upravo, da izvede vse postopke in sprejme
vse sklepe, ki pomenijo realizacijo pooblastila skupščine o umiku lastnih delnic zaradi
zmanjšanja osnovnega kapitala.
4. Sprejem dopolnitev Statuta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta
V statutu se za 20. členom doda nov,
21. člen, ki glasi: Dobiček družbe se lahko
uporabi za udeležbo delavcev družbe pri dobičku v skladu z merili in pogoji, določenimi
z Pogodbo o udeležbi delavcev družbe pri
dobičku družbe.
Dosedanji 21., 22. in 23. člen statuta postanejo 22., 23. in 24. člen.
5. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina za revizorja družbe za leto 2008 imenuje revizijsko družbo UHY Revizija in svetovanje d.o.o. iz Ljubljane.
II. Vpogled gradiva
Gradiva za skupščino s predlogi sklepov, vključno s sprejetim letnim poročilom,
poročilom nadzornega sveta in besedilom
predlaganih sprememb statuta z utemeljitvijo je delničarjem na vpogled v tajništvu
družbe, vsak delovni dan od 11. do 13. ure,
v času od dneva objave sklica skupščine do
dneva zasedanja skupščine.
III. Pogoji udeležbe
Udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo
svojo udeležbo.
IV. Čas sklica
Skupščina je sklicana za 14. uro. Če do
tedaj ni dosežena sklepčnost, bo ponovno
zasedanje skupščine istega dne v istih prostorih ob 14.30 ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Medex d.d.
uprava
Ob-6595/08
V skladu z določili ZGD-1 in 19. členom
Statuta družbe Kočevski tisk d.d., Kočevje,
sklicujem
11. redno sejo skupščine
družbe Kočevski tisk, d.d., Kočevje,
ki bo v petek, dne 29. 8. 2008, ob 13. uri
v sejni sobi družbe, Ljubljanska cesta 18/a,
1330 Kočevje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli: za
predsednika skupščine Vlada Bergleza, za

preštevalko glasov Nevenko Hočevar in za
zapisnikarja notarko Nino Češarek iz Kočevja.
2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve
letnega poročila za poslovno leto 2007.
Točka 2. dnevnega reda je seznanitvene
narave in se o njej ne glasuje.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za leto 2007.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta na dan 31. 12. 2007
ugotovljeni bilančni dobiček v višini v višini
306.961,34 EUR, ostane nerazporejen.
Predlog sklepa: v skladu z določili
294. člena ZGD-1 skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico
za delo v poslovnem letu 2007.
4. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskega
poročila ter pregled poslovnega poročila za
leto 2008.
Predlog sklepa: skupščina družbe za revidiranje računovodskih izkazov družbe ter
pregled poslovnega poročila za poslovno
leto 2008 imenuje revizijsko družbo KPMG
Slovenija d.o.o. iz Ljubljane.
5. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se naslednje
spremembe in dopolnitve statuta družbe Kočevski tisk d.d.:
I. Spremeni se 2. člen statuta, ki na novo
glasi:
Dejavnost družbe je:
– 18.110 tiskanje časopisov,
– 18.120 drugo tiskarstvo,
– 18.130 priprava tisk in objavo,
– 18.140 knjigoveštvo in dodelava,
– 46.440 trgovina na debelo
s porcelanom, steklenino in
čistili,
– 46.900 nespecializirana trgovina na
debelo,
– 47.610 trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
s knjigami,
– 47.621 trgovina na drobno s časopisi in
revijami,
– 47.622 trgovina na drobno s papirjem in
pisalnimi potrebščinami,
– 47.770 trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
z urami, nakitom,
– 49.410 cestni tovorni promet.
– 58.110 izdajanje knjig,
– 58.130 izdajanje časopisov.
II. Spremi se 10. člen statuta, ki na novo
glasi:
Družbo zastopa in predstavlja uprava.
Uprava ima dva člana – direktorja.
Direktorja vodita posle družbe posamično in zastopata družbo neomejeno, razen
pri sklepanju pogodb o odtujitvi ali obremenitvi nepremičnin, vrednostih papirjev oziroma poslovnih deležev, pri katerih direktorja
zastopata družbo skupno.
Mandat direktorjev traja 5 let z možnostjo
ponovnega imenovanja.
Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče
posameznega direktorja ali upravo v celoti
v primerih, določenih z zakonom.
Zasedanja skupščine se lahko udeležijo
vsi delničarji sami, ali po svojih zakonitih
zastopnikih oziroma pooblaščencih, če najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi družbe udeležbo
na skupščini. Pooblaščenci morajo hkrati

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
z najavo udeležbe poslati tudi pisna pooblastila.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in/ali pooblaščenci, katerih delnice so na dan zasedanja
skupščine vpisane v KDD.
Za udeležbo na skupščini se fizične
osebe izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti zastopniki pa z izpisom iz sodnega
registra.
Izvirno gradivo za skupščino s predlogi
sklepov, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, in to vsak delovnik med 10.
in 12. uro, od dneva sklica do 3 dni pred
zasedanja skupščine.
Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti
pisno vloženi v 7 dneh po objavi tega vabila
in obrazloženi.
Čas prihoda na skupščino je pol ure pred
začetkom zasedanja.
V primeru, če ob napovedanem času za
pričetek zasedanja skupščine ne bi bilo prisotnih delničarjev, njihovih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev, z glasovalno pravico, ki bi predstavlja vsaj 15% zastopanega
osnovnega kapitala družbe, se pričetek zasedanja skupščine prestavi za eno uro.
Kočevski tisk, d.d.
direktor
Franc Bartolme
Ob-6596/08
Na podlagi 8. točke Statuta delniške
družbe D Naložbe finančne naložbe d.d.,
Šmartinska c. 52, Ljubljana, direktor družbe
v funkciji uprave sklicuje
2. sejo skupščine družbe
D Naložbe finančne naložbe d.d.,
ki bo v sredo, 27. avgusta 2008, s pričetkom ob 9. uri na sedežu družbe D Naložbe
finančne naložbe d.d., Šmartinska c. 52,
Ljubljana z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje delovnih teles skupščine
(predsednika skupščine, preštevalcev glasov) in seznanitev o prisotnosti notarja.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
– za predsednika skupščine se imenuje
Danilo Peteh,
– za preštevalca glasov se imenuje Andraž Sankovič,
– ugotovi se, da skupščini prisostvuje vabljena notarka Nevenka Tory iz Ljubljane.
2. Uporaba bilančnega dobička ugotovljenega na dan 31. 12. 2008 ter podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
2.1. Skupščina sprejme sklep, da celotni
bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12.
2008 v višini 254.503 €, ki ga sestavljata
preneseni dobiček iz prejšnjih let v višini
220.862 € in čisti izid poslovnega leta v višini 33.641 €, ostane nerazporejen in se prenese v naslednja poslovna leta.
2.2. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava delo teh dveh organov
družbe v poslovnem letu 2007.
3. Imenovanje revizijske družbe za leto
2008.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revidiranje letnega poročila družbe D Naložbe
d.d. za leto 2008 se izbere družba ECUM
Revizija d.o.o., Ljubljana.

4. Sprememba Statuta družbe D Naložbe d.d.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
4.1. Skupščina sprejme spremembe Statuta delniške družbe D Naložbe d.d., kot jih
predlagata uprava in nadzorni svet.
4.2. Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da spremeni statut družbe D Naložbe d.d.,
tako da ga uskladi s sklepom skupščine pod
to točko dnevnega reda ter v skladu s tem,
sprejme čistopis statuta družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
družbe, ki so vpisani v delniško knjigo po
stanju zadnjega dne prijave na skupščino
oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki. Delničarji družbe lahko dajo pooblastila za udeležbo in glasovanje v skladu z zakonskimi določbami, kar pomeni, da
mora biti pooblastilo pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki bodo udeležbo na skupščini najavili
najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine v pisni obliki. Prijava za udeležbo je
pravočasna, če družba prijavo za udeležbo
prejme najkasneje tri dni pred skupščino.
Pooblaščenci morajo hkrati s prijavo v istem
roku poslati tudi pisna pooblastila, zakoniti
zastopniki pa dokaz o statusu zakonitega
zastopnika.
Delničarje, njihove pooblaščence in zakonite zastopnike prosimo, da se zaradi
ugotavljanja sklepčnosti skupščine in prevzema glasovnic zglasijo na mestu zasedanja skupščine vsaj pol ure pred sklicem.
Identifikacija bo potekala na podlagi ustreznega identifikacijskega dokumenta (osebna izkaznica, potni list ...).
Gradivo za dnevni red skupščine družbe,
s predlogi sklepov, utemeljitvijo predlogov
sklepov, vključno z besedilom sprejetega
letnega poročila uprave za leto 2007 z revizijskim poročilom, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
in besedilom predlaganih sprememb statuta, je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe, vsak delovni dan, od dneva objave
sklica skupščine v Uradnem listu Republike
Slovenije do dneva zasedanja skupščine,
od 8. do 10. ure. Delničarje prosimo, da
morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe, v sedmih dneh od dneva
objave sklica skupščine.
Nasprotni predlog mora biti jasen in razumno utemeljen.
D Naložbe finančne naložbe d.d.
direktor
mag. Primož Pinoza
Št. 12/08
Ob-6597/08
Na podlagi določil Statuta družbe Koroške pekarne d.d., Koroška cesta 2, 2370
Dravograd, uprava sklicuje
14. skupščino družbe
Koroške pekarne d.d., Dravograd,
ki bo v petek, dne 29. avgusta 2008 ob
10. uri v prostorih sedeža družbe v Dravogradu, Koroška cesta 2.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine delniške družbe,
ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih
teles skupščine.
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Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se imenuje
Rastko Lah, za preštevalko glasov pa Bojana Lužnic.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka:
Sonja Kralj.
2. Predstavitev letnega poročila z mnenjem revizorja, poročila nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila za poslovno
leto 2007 in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice
članom uprave in nadzornega sveta.
Predlog sklepa 2.1.:
Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12.
2007 znaša 923.026,00 EUR in je sestavljen
iz prenesenega čistega dobička prejšnjih let
v znesku 914.823,00 EUR in dobička poslovnega leta 2007 v znesku 8.203,00 EUR.
Bilančni dobiček se uporabi:
– za dividendo bruto 35.000,00 EUR
(oziroma 3.37 EUR bruto na delnico),
– za izplačilo nagrade članom nadzornega sveta 3.500,00 EUR bruto,
– preostanek bilančnega dobička v znesku 884.526,00 EUR se prenese v prihodnja
poslovna leta in bo o njegovi razporeditvi
odločeno v naslednjih letih,
– do izplačila dividende so upravičeni
delničarji, ki so na dan skupščine vpisani
v delniško knjigo. Izplačilo delničarjem bo
opravljeno najkasneje v 60 dneh po zasedanju skupščine.
Predlog sklepa 2.2.:
Skupščina družbe podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu 2007.
3. Imenovanje revizijske družbe za leto
2008.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje pooblaščeno
revizijsko družbo ABC Revizija družba za
revizijo in sorodne storitve d.o.o., Dunajska
cesta 101, Slovenija.
Udeležba na skupščini.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti družbi pisno dostavljeno tri
dni pred zasedanjem in ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini
lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošto dostavijo družbi
najkasneje tri dni pred skupščino na sedež
družbe in so ta dan vpisani v delniško knjigo
pri KDD.
Udeležence skupščine prosimo, da se
prijavijo na zasedanje uro pred začetkom
skupščine. V sprejemni pisarni morajo najavljeni udeleženci podpisati seznam prisotnih
delničarjev oziroma pooblaščencev, ter prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo na skupščini.
Gradivo za skupščino družbe vključno
z letnim poročilom, revizijskim poročilom,
poročilom nadzornega sveta z utemeljitvijo
je vsem delničarjem na vpogled na sedežu
družbe Koroške pekarne d.d., vsak delovni
dan od 10. do 12. ure, in sicer od dneva
objave sklica do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Koroške pekarne d.d.
uprava družbe
Ob-6598/08
Uprava družbe na podlagi drugega in tretjega člena šestega poglavja Statuta družbe
sklicuje
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13. redno sejo skupščine
družbe Vodi Gorica, inštalacije, storitve
in trgovina d.d. Kromberk,
ki bo dne 29. 8. 2008 ob 13. uri v prostorih delniške družbe Vodi Gorica d.d. Kromberk, Cesta 25. junija 1b, Kromberk, 5000
Nova Gorica, z naslednjim dnevnim redom:
I. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Silvester Polanc, za preštevalki glasov se imenujeta Ines Vonta in Lea
Vrčon. Za sestavo zapisnika skupščine se
pooblasti notarka Zdenka Gustinčič iz Nove
Gorice.
II. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2007 in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom družbe za poslovno leto
2007 s pisnim poročilom nadzornega sveta o načinu in obsegu preverjanja vodenja
družbe v preteklem poslovnem letu, ki ga je
skladno z 282. členom ZGD-1 predložil nadzorni svet in s katerim obvešča skupščino,
da je potrdil letno poročilo za leto 2007.
III. Ugotovitev in uporaba dobička za poslovno leto 2007, ter razrešnica upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
1. Dobiček poslovnega leta 2007, ki znaša 28.889,21 EUR, se uporabi za naslednje
namene:
– del dobička v višini 19.355,00 EUR se
nameni za izplačilo nagrade nadzornemu
svetu,
– preostali del dobička v višini
9.534,21 EUR ostane na predlog uprave in
nadzornega sveta nerazporejen zaradi razvojnih projektov družbe.
2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje
in odobrava delo teh dveh organov družbe
v poslovnem letu 2007.
IV. Odločanje o višini izplačila nagrade
predsedniku in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
predsedniku nadzornega sveta in obema
članoma izplača nagrado za delo v letu
2007, vsakemu po 6.451,66 EUR bruto.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, če svojo
udeležbo pisno prijavijo na upravi družbe
najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine (vključno z dnem 26. 8. 2008).
Udeležence skupščine družbe prosimo,
da se pol ure pred začetkom seje skupščine
prijavijo predstavniku družbe na kraju zasedanja skupščine.
Pooblastilo mora biti pisno in mora za
fizične osebe vsebovati ime in priimek ter
rojstni datum pooblaščenca in pooblastitelja, kraj, datum ter podpis pooblastitelja, za
pravne osebe pa ime in priimek ter datum
rojstva pooblaščenca in firmo ter podpis in
žig pooblastitelja. Pooblastila je treba deponirati najmanj 3 dni (vključno z dnem 26. 8.
2008) pred zasedanjem skupščine pri upravi
družbe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedala istega dne
ob 14. uri z istim dnevnim redom in v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina
sklepčna ne glede na število zastopanega
kapitala.
Gradivo za sejo skupščine z utemeljitvami sklepov bo na vpogled v tajništvu družbe
Vodi Gorica, inštalacije, storitve in trgovina

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
d.d. Kromberk vsak delovni dan od 10. do
12. ure od dneva objave sklica skupščine
do zasedanja skupščine.
Vodi Gorica,
inštalacije, storitve in trgovina d.d.
direktor družbe
Mladen Andrić
Ob-6599/08
Na podlagi 7.3. točke statuta Mariborske
livarne Maribor, d.d., Oreško nabrežje 9,
2000 Maribor uprava družbe sklicuje
13. sejo skupščine
družbe Mariborske livarne Maribor d.d.,
ki bo dne 27. 8. 2008 ob 15. uri v Mariborski livarni Maribor, v jedilnici hale A,
Oreško nabrežje 9, Maribor ter predlaga
naslednji dnevni red in sprejem sklepov
skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsedujoči
skupščine in verifikacijska komisija v sestavi
predsednika in dveh preštevalcev glasov.
Seji bo prisostvoval notar Stanislav Bohinc iz Maribora.
2. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička za leto 2007 ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) skupščina se je seznanila s poročilom
nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za leto 2007;
b)
bilančni
dobiček
v
višini
571.937,10 EUR se razporedi med druge
rezerve;
c) skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2007.
3. Imenovanje revizorja za leto 2008.
Predlog sklepa: za revizorja za leto 2008
se imenuje Auditor, Revizijska družba d.o.o.,
Murkova 4, Ptuj.
4. Povečanje
osnovnega
kapitala
z vložki.
Predlog sklepa: osnovni kapital, ki znaša 11,159.199,39 EUR, se poveča za
6,004.520,61 EUR, tako da bo znašal, po
izvedenem povečanju 17,163.720,00 EUR.
Povečanje se opravi z izdajo 1,439.933 novih
navadnih imenskih kosovnih delnic, pri čemer
pripada posamezni kosovni delnici v osnovnem kapitalu enak delež. Osnovni kapital bo
po povečanju razdeljen na 4,116.000 navadnih imenskih kosovnih delnic.
Obstoječi delničarji imajo prednostno
pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju
z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe pred njegovim povečanjem (prednostni
upravičenci v prvem krogu). Rok za uveljavitev pravice je zadnji dan roka za vpis delnic
s strani prednostnih upravičencev, določen
v tem sklepu. Nevpisane in nevplačane delnice posameznih prednostnih upravičencev
bodo po pozivu uprave ponujene v drugem
krogu v odkup zainteresiranim delničarjem družbe (upravičenci v drugem krogu).
Delničarji lahko v drugem krogu vpišejo in
vplačajo delnice ne glede na njihov delež
v osnovnem kapitalu družbe pri čemer se bo
upoštevalo pravilo prednosti glede na vrstni
red vpisa in vplačila do popolnega prevzema vseh izdanih delnic.
Povečanje osnovnega kapitala se opravi
in se nove delnice izdajo na naslednji način
in pod naslednjimi pogoji:
– Firma izdajatelja novih delnic: Mariborska livarna Maribor d.d., Oreško nabrežje 9,
2000 Maribor.

– Vrsta in razred novih delnic: nove delnice so navadne imenske kosovne delnice
izdane v nematerializirani obliki.
– Vsaka nova delnica bo njenemu imetniku dajala naslednje pravice: pravico do
udeležbe pri upravljanju družbe, pravico do
dela dobička, pravico do ustreznega dela
preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.
– Vsaka delnica daje en glas.
– Novo izdane delnice tvorijo z obstoječimi delnicami en razred.
– Nove delnice so prosto prenosljive.
– Emisijska vrednost ene nove delnice
je 4,17 EUR.
– Emisijska vrednost celotne izdaje novih delnic je 6,004.520,61 EUR in je enaka
zmnožku števila novih delnic (1,439.933) in
emisijske vrednosti ene nove delnice (4,17
EUR).
– Način izdaje novih delnic: Nove delnice
bodo izdane v nematerializirani obliki. Za izvedbo vpisa novih delnic v centralni register
KDD Centralne Klirinško depotne družbe
d.d., je pooblaščena uprava družbe.
– Pogoji vpisa in vplačila delnic: vpis in
vplačilo delnic za prednostne upravičence
v prvem krogu se bo pričel na dan poziva za
vpis in vplačilo, ki bo objavljen v Uradnem
listu RS in bo trajal 15 koledarskih dni. Vpis
in vplačilo za upravičence v drugem krogu
se bo pričel na dan poziva za vpis in vplačilo, ki bo objavljen v Uradnem listu RS in bo
trajal 5 koledarskih dni.
– Nove delnice se bodo vpisovale z vpisno izjavo (vpisnim potrdilom) v prostorih
MLM d.d.,Oreško nabrežje 9, 2000 Maribor
vsak delovni dan v času vpisa od 9. do 12.
ure.
– Nove delnice morajo biti vplačane izključno v denarju na račun družbe pri Abanki Vipi d.d. 05100-8011895296, najkasneje
do izteka roka za vpis in vplačilo teh delnic
v prvem oziroma drugem krogu.
– Če izdaja delnic ne uspe oziroma ne
pride do registracije izvedbe povečanja
osnovnega kapitala, bodo izvršena vplačila
vrnjena v roku 120 dni po izteku roka za vpis
in vplačilo delnic v drugem krogu.
– Postopek razdelitve in izročitve novih
delnic: uprava in predsednik nadzornega sveta bosta prijavila sklep o povečanju
osnovnega kapitala za vpis v sodni register
nemudoma po ugotovitvi uspešnosti vpisa in
vplačila na podlagi pripravljenih sprememb
Statuta oziroma prečiščenega besedila Statuta v notarski obliki. Nove delnice bodo
izdane po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodnem registru v skladu z Zakonom
o nematerializiranih vrednostnih papirjih in
izročene v skladu s pravili KDD Centralne
klirinško depotne družbe d.d.
Nadzorni svet je pooblaščen, da po izvedenem povečanju osnovnega kapitala,
glede višine osnovnega kapitala in števila
delnic uskladi besedilo statuta z novo višino
osnovnega kapitala in novim številom delnic
iz prvega odstavka tega sklepa.
5. Izvolitev novega člana nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: zaradi odstopa člana
nadzornega sveta MLM d.d. Marjana Senice, se za 4 letno mandatno obdobje z začetkom mandata dne 27. 8. 2008, izvoli za
člana nadzornega sveta MLM d.d., predstavnika delničarjev Dean Mikulič.
6. Seznanitev s pridobitvijo lastnih
delnic.
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Delničarji se seznanijo s pridobitvijo
267.606 lastnih delnic z oznako MBLG.
Predlagatelj sklepov pod točko 1 je uprava, pod točko 2, 4 in 6 uprava in nadzorni
svet, pod točko 3 in 5 nadzorni svet.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in letno poročilo je na vpogled v tajništvu
družbe MLM, d.d., vsak delovnik med 11. in
13. uro. 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-ih dneh po objavi tega sklica v tajništvu
družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Pogoje za udeležbo na skupščini in glasovalno
pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi
zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni pred
zasedanjem skupščine v tajništvu MLM d.d.,
pisno prijavijo svojo udeležbo.
Zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic, delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino pred
zasedanjem. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci izkažejo svojo identiteto z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom,
zakoniti zastopniki z izpisom iz sodnega registra in osebnim dokumentom.
Jedilnica hale A bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje v istih prostorih.
Skupščina bo takrat ponovno odločala, ne
glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Mariborska livarna Maribor, d.d.
uprava
Ob-6600/08
Na podlagi 24. člena statuta Skupne pokojninske družbe d.d., Trg republike 3, Ljubljana uprava družbe sklicuje
10. sejo skupščine
Skupne pokojninske družbe d.d., Trg
republike 3, Ljubljana,
ki bo dne 28. 8. 2008 ob 12. uri v sejni
sobi družbe v VIII. nadstropju na Trgu republike 3, Ljubljana.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti ter
ugotovitev, da je na skupščini prisoten notar Miro Košak iz Ljubljane, ki bo sestavil
zapisnik.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa:
Skupščina pokojninske družbe imenuje:
– za predsedujočega skupščine: Zlatka
Kavčiča,
– za člana verifikacijske komisije: Valentina Mertük in Dejan Deržič.
3. Predstavitev letnega poročila Skupne
pokojninske družbe d.d., Ljubljana za poslovno leto, ki se je zaključilo 31. decembra
2007 in Poročilo nadzornega sveta Skupne
pokojninske družbe d.d., Ljubljana za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev Skupne pokojninske družbe, Ljubljana, se seznani s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2007
in s pisnim poročilom nadzornega sveta
Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana
o preveritvi in potrditvi letnega poročila.
Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2007.

4. Poročilo notranje revizije za leto
2007.
Predlog sklepa:
»Na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta Skupne pokojninske družbe
d.d., Ljubljana, skupščina sprejme poročilo
notranje revizije za leto 2007 v predloženem
besedilu.«
5. Imenovanje revizorja za revizijo poslovanja za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa
»Na predlog nadzornega sveta se za
revizorja Skupne pokojninske družbe d.d.,
Ljubljana, za leto 2008 imenuje revizijska
družba KPMG Slovenije, podjetje za revidiranje, d.o.o.«
6. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
»Skupščina delničarjev ugotavlja, da je
član nadzornega sveta Bine Kordež podal
odstopno izjavo dne 16. 5. 2007 in da je
predsednik nadzornega sveta Peter Grašek
podal odstopno izjavo dne 17. 6. 2008.«
Ugotavlja se, da nadzornemu svetu v sestavi Zlatko Kavčič, namestnik predsednika
in članom Mirjana Dimc Perko, Borut Eržen, Andrej Hazabent, Milan Marinič, Aleš
Nemec, Miloš Pešec, Boško Šrot in Miran
Šubic v skladu z 18. členom statuta družbe
preneha mandat dne 28. 8. 2008.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da se
za novo mandatno obdobje imenuje nadzorni svet v sestavi: Mirjana Dimc Perko, Borut
Eržen, Zlatko Kavčič, Aleš Nemec, Tomaž
Rotar, Boško Šrot in Miran Vičič se z dnem
29. 8. 2008 izvolijo za člane nadzornega
sveta, ki zastopajo interese delničarjev;
Janja Krašovec, Milan Marinič, Zdenko
Pavček in Stojan Petrič se z dnem 29. 8.
2008 izvolijo za člane nadzornega sveta, ki
zastopajo interese zavarovancev.
Mandat članov nadzornega sveta je
opredeljen s statutom družbe.
7. Višina sejnine za nadzorni svet.
Predlog sklepa
»Sejnina za udeležbo na seji nadzornega sveta znaša za predsednika nadzornega sveta 300,00 EUR, za člana nadzornega
sveta pa 250,00 EUR.«
8. Razno
V skladu s 298. členom ZGD je predlagatelj sklepa pod točko 5., 6. in 7. nadzorni
svet, predlagatelja vseh ostalih predlaganih sklepov pa sta uprava in nadzorni svet
družbe.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so dne 31. 7.
2008 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 družbe, v času od objave tega sklica do
vključno 25. 8. 2008. Prijave so pravočasne,
če na sedež družbe prispejo do vključno
26. 8. 2008.
Delničarji bodo prejeli potrdila o številu
delnic po pošti.
Pooblaščenci za zastopanje delničarjev
se v enakem roku prijavijo s pooblastilom.
Glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku. Pooblastila za zastopanje na skupščini morajo biti predložena
družbi v pisni obliki in morajo za fizične
osebe vsebovati ime in priimek ter naslov
pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum
izdaje pooblastila ter podpis pooblastitelja,
za pravne osebe pa poleg dneva in kraja
izdaje pooblastila še ime, priimek in naslov
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pooblaščenca ter firmo in podpis zakonitih
zastopnikov pooblastitelja. Zakoniti zastopniki družb morajo na dan skupščine predložiti izpisek iz registra, iz katerega izhaja,
da so zastopniki delničarja, in ki ne sme biti
starejši od 30 dni.
Gradiva, ki so podlaga za odločanje
skupščine pri posameznih točkah dnevnega reda, so na vpogled na sedežu Skupne
pokojninske družbe d.d., vsak delovni dan
od 10. do 14. ure.
Skupna pokojninska družba d.d.
uprava
Ob-6601/08
Uprava delniške družbe Iskra Kondenzatorji, d.d., Vajdova ulica 71, Semič na podlagi določil Statuta družbe in Zakona o gospodarskih družbah sklicuje
14. skupščino
družbe Iskra Kondenzatorji, d.d.,
ki bo v četrtek, 28. avgusta 2008, ob 11.
uri na sedežu družbe v Semiču, Vajdova
ulica 71.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave: ugotovi se sklepčnost, imenujejo se delovna telesa skupščine: predsednik skupščine in dva preštevalca. Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z letnim poročilom uprave o poslovanju družbe, s poročilom o reviziji računovodskih izkazov družbe
za poslovno leto 2007 in s pisnim poročilom
nadzornega sveta.
3. Uporaba bilančnega dobička na dan
31. 12. 2007 ter podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Čisti dobiček družbe za poslovno leto
2007 v višini 207.941,64 EUR se uporabi za
pokrivanje prenesene izgube.
b) Skupščina podeli razrešnico članom
nadzornega sveta in uprave za poslovno
leto 2007.
4. Imenovanje revizorja
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizijo poslovanja delniške družbe Iskra Kondenzatorji, d.d. se, za poslovno leto 2008,
imenuje revizijska hiša KPMG Slovenija,
d.o.o., Ljubljana.
5. Izključitev manjšinskih delničarjev iz
družbe.
Predlog sklepa glavnega delničarja:
5.1.: Iz družbe Iskra Kondenzatorji, d.d.,
Vajdova ulica 71, Semič, matična številka
5045762, se izključijo vsi manjšinski delničarji družbe tako, da se njihove delnice
za plačilo primerne denarne odpravnine iz
točke 5.3. tega sklepa prenesejo na glavnega delničarja, družbo Iskra, d.d., Kotnikova
28, Ljubljana, matična številka: 5330424,
ki je imetnik delnic družbe, ki predstavljajo
93,02% osnovnega kapitala družbe.
5.2.: 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 za
prenos delnic izdajatelja Iskra kondenza-
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torji, d.d. z računov manjšinskih delničarjev
na račun glavnega delničarja.
5.3.: Glavni delničar je dolžan najkasneje v 30 dneh po pravnomočnosti vpisa
sklepa o prenosu delnic v register manjšinskim delničarjem plačati denarno odpravnino v znesku sedem evrov za vsako delnico.
Denarna plačila se od objave vpisa sklepa
o prenosu delnic v register do izplačila denarne odpravnine manjšinskim delničarjem
obrestujejo po obrestni meri 5% letno. Če
je na delnicah manjšinskega delničarja,
vpisanih v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, vpisana zastavna pravica, je do izplačila denarne odpravnine upravičen zastavni upnik, v korist
katerega je vpisana zastavna pravica na
delnicah. Če je na delnicah manjšinskega
delničarja, vpisanih v centralnem registru
nematerializiranih vrednostnih papirjev,
vpisana katerakoli druga pravica tretjih na
nematerializiranem vrednostnem papirju
ali prepoved razpolaganja, bo glavni delničar v postopku prenosa delnic na svoj
račun v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev ugotovil, kdo je
upravičen do izplačila denarne odpravnine
in pod kakšnimi pogoji ter morebitno prenehanje pravice tretjih na nematerializiranem vrednostnem papirju.
5.4.: Izplačila primerne denarne odpravnine manjšinskim delničarjem bo glavni delničar izvajal preko računa, odprtega pri Novi
Ljubljanski banki, d.d.. Glavni delničar je pri
Factor banki, d.d. pridobil bančno garancijo,
na podlagi katere je ta banka tudi podala izjavo, da je solidarno odgovorna za izpolnitev
obveznosti glavnega delničarja, da bo nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic
v register manjšinskim delničarjem izplačal
denarno odpravnino za pridobljene delnice
v skladu s tem sklepom.
Udeležba na skupščini družbe
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo le tisti
delničarji, ki bodo na dan 25. 8. 2008 vpisani v register pri Centralno klirinški depotni
družbi d.d. Ljubljana.
Vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, ki se nameravajo udeležiti
skupščine, morajo svojo udeležbo prijaviti
pisno, najpozneje 3 dni pred sejo skupščine
na naslov družbe, pooblaščenci pa morajo
v istem roku na sedežu družbe poleg prijave
deponirati pooblastila. Družba bo upoštevala pisne prijave, ki bodo prispele do 25. 8.
2008 oziroma bodo tega dne poslane s priporočeno pošiljko.
Delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom
oziroma s pisnim pooblastilom.
Delničarje prosimo, da zaradi ureditve
formalnosti, pridejo na sejo skupščine pol
ure pred napovedanim začetkom seje.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, vključno z letnim poročilom uprave za
poslovno leto 2007, revizorjevim poročilom
in poročilom nadzornega sveta in dokumentacijo v zvezi z izključitvijo manjšinskih delničarjev z utemeljitvami, je od dneva sklica
skupščine dalje, delničarjem na vpogled
v tajništvu uprave družbe, vsak delovni dan
od 10. do 12. ure. Predlogi z utemeljitvami
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so od tega dne dostopni tudi na spletni strani družbe www.iskra–semic.si.
Predlogi delničarjev
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda sporočijo pisno z obrazložitvijo priporočeno po pošti ali jih oddajo
osebno na sedežu družbe v sedmih dneh
od objave sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovna seja istega dne dve
uri po prvem sklicu, v istem prostoru in z istim dnevnim redom. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Iskra Kondenzatorji, d.d.
uprava družbe
Ob-6602/08
Uprava družbe Ingrad Gramat, d.d., Celje, na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah in 30. člena Statuta družbe
sklicuje
skupščino
družbe Ingrad Gramat, d.d., Medlog 7,
Celje,
ki bo v petek, dne 29. 8. 2008 ob 11. uri,
na sedežu notarja Gregorja Kovača, Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave:
Izvolijo se delovna telesa skupščine
v naslednji sestavi:
– skupščini predseduje Damijan Vesel,
– za preštevalca glasov se imenujeta
Mojca Matek in Jure Preložnik,
– skupščini prisostvuje notar Gregor Kovač iz Celja.
2. Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe za leto 2007 z mnenjem revizorja ter poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu; sprejem sklepa o uporabi
bilančnega dobička za leto 2007 in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
2.1 Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12.
2007 znaša 913.816,74 EUR, ostane nerazporejen.
2.2 Skupščina upravi in nadzornemu
svetu podeljuje razrešnico za delo v letu
2007.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2008.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizijo računovodskih izkazov družbe za leto
2008 se imenuje revizorja Renoma, družba
za revizijo in svetovanje, d.o.o., Kamniška
ulica 25, 1000 Ljubljana.
4. Izvolitev dveh novih članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Za nova člana nadzornega sveta družbe
se, poteku mandata sedanjega nadzornega
sveta v skladu s statutom družbe, od 19. 11.
2008 dalje za mandatno obdobje 4 let imenujeta: Janez Škobrne in Mojca Zapušek.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi sklepov, letnim poročilom za poslovno
leto 2007, revizijskim mnenjem k letnemu
poročilu, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila z mnenjem
revizorja in predlaganimi spremembami in
dopolnitvami, je delničarjem na vpogled na

sedežu družbe Ingrad Gramat, d.d., Celje,
Medlog 7, vsak delovni dan od 10. do 12.
ure od dneva objave do vključno dneva zasedanja skupščine vsem delničarjem in njihovim pooblaščencem.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Na skupščini so lahko prisotni vsi delničarji, medtem ko lahko glasujejo tisti delničarji, pooblaščenci ali zastopniki, ki najkasneje tri delovne dni pred zasedanjem
skupščine na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo in so deset dni pred zasedanjem skupščine vpisani kot zakoniti
imetniki delnic v centralni register pri Klirinško depotni družbi Ljubljana. Glasovanje lahko poteka preko pooblaščencev ali
zastopnikov.
Pooblastilo mora biti pisno, sestavljeno
skladno z Zakonom o gospodarskih družbah
in Zakonom o prevzemih ter mora biti ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Za udeležbo in glasovanje na skupščini
se delničarji izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci z originalnim pisnim pooblastilom in osebnim dokumentom, zakoniti
zastopniki pa poleg osebnega dokumenta
tudi z izpisom iz sodnega registra.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh od dneva objave sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku pol ure od napovedanega začetka, skupščina ponovno sestane in
je sklepčna ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Sklepčnost skupščine
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so vpisani v centralnem registru KDD-Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana oziroma njihovi
pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se osebno ali po pooblaščencu oziroma
zastopniku, in sicer na podlagi glasovnic, ki
jih prejmejo udeleženci skupščine ob vstopu v dvorano. Pooblastilo za zastopanje na
skupščini mora biti pisno in deponirano na
sedežu družbe.
Ingrad Gramat, d.d.
uprava
Št. 1601
Ob-6604/08
Uprava družbe Motvoz d.d. Grosuplje,
Taborska 34, Grosuplje, na podlagi 36. člena Statuta Motvoz d.d. sklicuje
12. skupščino družbe
Motvoz d.d. Grosuplje,
ki bo dne 29. 8. 2008, ob 9. uri na sedežu družbe, Taborska 34, Grosuplje, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov skupščine in seznanitev s prisotnim notarjem na skupščini.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine in dva preštevalca glasov
po predlogu uprave. Skupščini prisostvuje
notar Marjan Kotar iz Grosuplja.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe Motvoz d.d. za leto 2007 in s poročilom nadzornega sveta, s katerim je le-ta
potrdil letno poročilo o poslovanju družbe.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila Motvoz d.d. za poslovno
leto 2007, pozitivnim stališčem nadzornega
sveta do revizijskega poročila in potrditvijo
letnega poročila za poslovno leto 2007.
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3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega sveta,
s katero potrjuje in odobrava njihovo delo
v poslovnem letu 2007.
4. Predlog za nagrajevanje članov nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa:
4.1. Skupščina sprejme sklep o nagrajevanju članov nadzornega sveta družbe po
predlogu uprave in nadzornega sveta za
preteklo obdobje.
4.2. Skupščina sprejme sklep o mesečni
nagradi članom nadzornega sveta za opravljanje funkcije.
5. Pooblastilo upravi družbe za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic.
Predlog sklepa:
Skupščina delniške družbe izdaja pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic kot
sledi:
– pooblastilo za pridobitev lastnih delnic
velja 18 mesecev od dneva izdaje,
– pooblastilo velja za pridobitev delnic
družbe do višine 10% osnovnega kapitala
družbe,
– pridobitvena cena delnic ne sme presegati knjigovodske vrednosti delnic,
– družba lahko s tem pooblastilom skupščine pridobljene lastne delnice uporablja za
naslednje namene pod naslednjimi pogoji:
– za zamenjavo za lastniške deleže
v drugih podjetjih, na podlagi vnaprejšnje
odobritve nadzornega sveta družbe ali
– za morebitno odprodajo strateškemu partnerju, na podlagi vnaprejšnje odobritve nadzornega sveta družbe.
– cena po kateri družba odsvaja lastne
delnice, ne sme biti nižja od njihove nakupne cene.
6. Imenovanje finančnega revizorja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za revizorja za leto 2008 pooblaščeno revizijsko
družbo: »ABC Revizija«, družba za revizijo
in sorodne storitve d.o.o., Dunajska c. 101,
1000 Ljubljana.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov, poročilom nadzornega sveta
skupščini, letnim poročilom, je delničarjem
na vpogled vse delovne dni v tednu od
dneva objave sklica skupščine do vključno 28. 8. 2008 od 9. do 12. ure v tajništvu
družbe.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki in obrazloženi ter oddani v sedmih
dneh po objavi tega sklica v tajništvo družbe
Motvoz d.d. Grosuplje.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Pravica za udeležbo
na skupščini in glasovalno pravico lahko
uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki ali
pooblaščenci, ki tri dni pred zasedanjem
skupščine v tajništvu uprave na sedežu
družbe pisno prijavijo svojo udeležbo in tisti
delničarji, ki so 3 dni pred sklicem skupščine
vpisani v register delnic pri KDD centralna
klirinška depotna družba d.d.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci

se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Prostori zasedanja bodo odprti eno uro
pred začetkom zasedanja skupščine. Če
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje, v istih prostorih.
Skupščina bo takrat odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Motvoz d.d. Grosuplje
uprava
mag. Anton Lakner
Ob-6615/08
Uprava družbe na podlagi 11. člena Statuta delniške družbe CPM, d.d., Iztokova
ulica 30, Maribor, sklicuje
12. redno sejo skupščine
delniške družbe Cestno podjetje
Maribor, družba za gradnjo in
vzdrževanje cest, d.d., Iztokova ulica 30,
Maribor,
ki bo v petek, 29. 8. 2008 ob 10. uri na
sedežu notarja Gregorja Kovača, Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje in predlaga naslednji
dnevni red in sklepe skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprav:
Izvolijo se delovna telesa skupščine
v naslednji sestavi:
– skupščini predseduje Damijan Vesel,
– za preštevalca glasov se imenujeta
Mojca Matek in Jure Preložnik.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Gregor Kovač iz Celja.
2. Predložitev revidiranega letnega poročila družbe za leto 2007 ter poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu; sprejem
sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto
2007 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepov:
2.1. Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12.
2007 znaša 1.908.293 EUR, ostane nerazporejen.
2.2. Skupščina upravi in nadzornemu
svetu podeljuje razrešnico za delo v letu
2007.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2008.
Predlog sklepa: za revizijo računovodskih izkazov družbe za leto 2008 se imenuje revizorja Renoma, družba za revizijo
in svetovanje, d.o.o., Kamniška ulica 25,
Ljubljana.
4. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa:
Spremeni se člen šestnajstič, ki na novo
glasi:
Nadzorni svet šteje tri (3) člane. Vsi člani
nadzornega sveta družbe imajo enake pravice in dolžnosti. Tretjina članov nadzornega
sveta so predstavniki delavcev družbe, ki jih
izvoli svet delavcev.
5. Ugotovitev prenehanja mandata članici nadzornega sveta.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je prenehal mandat članici in predsednici nadzornega sveta Mojci Zapušek, zaradi odstopa
z dne 20. 12. 2007.
6. Odpoklic članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: odpokličejo se člani nadzornega sveta Iztok Dorič, Simona Okorn in
Damijan Vesel.
7. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta za štiriletno mandatno obdobje, ki
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začne teči z dnem izvolitve, se izvolita Iztok
Dorič in Damijan Vesel.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi
sklepov in predlaganimi spremembami statuta je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe Iztokova ul. 30, 2000 Maribor, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure od dneva
objave do vključno dneva zasedanja skupščine vsem delničarjem in njihovim pooblaščencem.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so vpisani v centralnem registru KDD-Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana na dan zasedanja
skupščine oziroma njihovi pooblaščenci ali
zakoniti zastopniki. Glasuje se osebno ali po
pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer
na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo udeleženci skupščine. Pooblastilo za zastopanje
na skupščini mora biti pisno in deponirano
na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pozivamo delničarje, pooblaščence in
zastopnike, da udeležbo na skupščini in
uresničevanje glasovalne pravice prijavijo
upravi najkasneje tri dni pred pričetkom zasedanja skupščine.
Sklepčnost skupščine
Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu
prisotnih vsaj 15% vseh glasov. Če skupščina ob času sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine z istim dnevnim
redom istega dne ob 9.15 na mestu prvega
sklica. Ob ponovljenem sklicu bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasijo na mestu zasedanja skupščine 15 minut pred začetkom
skupščine.
CPM, d.d.
uprava in nadzorni svet družbe
Št. 01-20080849
Ob-6617/08
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 in Statuta delniške
družbe SGP Zasavje Trbovlje, d.d. uprava
sklicuje
12. skupščino družbe
ki bo v petek, dne 29. 8. 2008 ob 12. uri
v sejni sobi na sedežu družbe, Savinjska
cesta 15, Trbovlje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
za predsednico skupščine imenuje Simona
Vrbnjak, za preštevalko glasov pa Vilma Strniša. Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Marjana Kolenc-Rus.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2007.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
za delo v poslovnem letu 2007.
Predlog sklepa A:
Bilančni dobiček poslovnega leta 2007
v višini 368.909,28 € na predlog uprave in
nadzornega sveta uporabi za:
– dividende v višini 365.825,47 €, kar
znaša 2,81 € bruto dividende na delnico.
Dividende, v obliki delnic družbe SGP
Zasavje Trbovlje, d.d. (pri delnicah se upošteva njihova povprečna nabavna vrednost)
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pripadajo tistim delničarjem, ki so na dan
29. 8. 2008 vpisani v delniško knjigo, ki se
vodi pri KDD.
Prenos lastništva vrednostnih papirjev se
opravi najkasneje do 15. 12. 2008.
– Ostanek bilančnega dobička v višini
3.083,81 € ostane nerazporejen in bo o njegovi uporabi skupščina odločala v naslednjih letih.
Predlog sklepa B: skupščina delničarjev
članu uprave in članom nadzornega sveta
družbe podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2007.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2008 imenuje revizijska družba
KPMG Slovenija d.o.o., Železna cesta 8a,
Ljubljana.
5. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
Predlog sklepa:
Skupščina družbe SGP Zasavje Trbovlje,
d.d. na podlagi osme alineje prvega odstavka 247. člena ZGD-1 pooblašča upravo
družbe, da v imenu in za račun družbe kupi
lastne delnice, katerih delež ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe.
Pri pridobivanju lastnih delnic nabavna
cena ne sme biti višja od knjigovodske vrednosti delnice. Pri odsvojitvi delnic pa mora
biti prodajna oziroma obračunska cena delnice enaka oziroma višja od nabavne cene
lastnih delnic.
Lastne delnice sme družba pridobiti za
vse namene iz prvega odstavka 247. člena
ZGD-1, razen tega pa tudi za izpeljavo programa delniških opcij, za izplačevanje udeležbe na dobičku uprave, nadzornega sveta
in vodstvenih delavcev v delnicah družbe ter
za nagrajevanje zaposlenih.
To pooblastilo velja 18 mesecev od dneva sprejema sklepa na seji skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci,
ki so vpisani v delniško knjigo družbe, ki jo
vodi KDD, in ki svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo na sedežu uprave družbe
najmanj 3 dni pred zasedanjem skupščine,
to je vključno do 26. 8. 2008.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v tajništvu direktorja vsak delovni dan od 10. do
12. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica.
SGP Zasavje Trbovlje, d.d.
uprava družbe
Ob-6618/08
V skladu z določili ZGD-1 in 30. členom
Statuta družbe Paloma Prevalje d.d., sklicujem
skupščino
družbe Paloma Prevalje d.d.,
ki bo v četrtek, dne 28. 8. 2008, ob 11.
uri, v sejni sobi poslovne zgradbi skupine
Krater na Črnučah, Cesta 24. junija 23,
1231 Ljubljana - Črnuče.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
Predlog sklepa:
Skupščina izvoli:
– za predsednika skupščine Luko Reflaka,
– za preštevalca glasov Vladimirja Bergleza,
– za zapisnikarja notarja Mira Bregarja
iz Litije.
2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve
letnega poročila za poslovno leto 2007.
2. Točka dnevnega reda je seznanitvene
narave in se o njej ne glasuje.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2007.
Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta na dan 31. 12. 2007 ugotovljeni bilančni dobiček v višini 12.575,57 EUR,
ostane nerazporejen.
Predlog sklepa: v skladu z določili 294.
člena ZGD-1 skupščina družbe podeljuje
upravi in nadzornemu svetu razrešnico za
delo v poslovnem letu 2007.
4. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja
družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za leto
2008.
Predlog sklepa: skupščina družbe za revidiranje računovodskih izkazov družbe ter
pregled poslovnega poročila za poslovno leto
2008 imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija d.o.o. iz Ljubljane.
5. Razrešitev in imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: razrešita se člana nadzornega sveta Marko Odlazek in Gregor Bojevič.
Predlog sklepa: za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev se imenuje
Alojz Zibelnik.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji
sami, ali po svojih zakonitih zastopnikih oziroma pooblaščencih, če najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi
družbe udeležbo na skupščini. Pooblaščenci
morajo hkrati z najavo udeležbe poslati tudi
pisna pooblastila.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki in/ali pooblaščenci,
katerih delnice so na dan zasedanja skupščine vpisane v KDD.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti zastopniki pa z izpisom iz sodnega registra.
Izvirno gradivo za skupščino s predlogi
sklepov, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, in to vsak delovnik med 10. in 12.
uro, od dneva sklica do 3 dni pred zasedanja
skupščine.
Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti
pisno vloženi v 7 dneh po objavi tega vabila
in obrazloženi.
Čas prihoda na skupščino je pol ure pred
začetkom zasedanja.
V primeru, če ob napovedanem času za
pričetek zasedanja skupščine ne bi bilo prisotnih delničarjev, njihovih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev, z glasovalno pravico, ki bi predstavlja vsaj 15% zastopanega
osnovnega kapitala družbe, se pričetek zasedanja skupščine prestavi za eno uro.
Paloma Prevalje d.d.
direktor
Branko Plošnik

Ob-6620/08
Uprava družbe Iskra-Releji tovarna relejev Makole d.d., Štatenberg 88, 2321 Makole, v skladu z določili ZGD sklicuje
9. sejo skupščine
delniške družbe Iskra-Releji d.d.,
ki bo 26. avgusta 2008, ob 14. uri, v prostorih družbe Iskra-Releji d.d., Štatenberg
88, 2321 Makole.
Dnevni red:
1. Otvoritev zasedanja.
Predsednik uprave – direktor otvori skupščino.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: po predlogu direktorja
in nadzornega sveta se izvolijo v organe
skupščine: za predsednika skupščine Milan
Skerbiš in za preštevalca glasov Jože Strižič
in Janez Erker. Na seji je prisotna notarka
Jožica Škrk.
3. Preračun osnovnega kapitala iz SIT
v EUR.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe, ki
znaša 471.601.000,00 SIT in je razdeljen na
471.601 navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 1.000,00
SIT se na podlagi določil člena 693. Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1) preračuna
iz tolarjev v evre tako, da osnovni kapital
družbe znaša 1.966.576,17 EUR in se razdeli na 471.601 navadnih prosto prenosljivih
imenskih kosovnih delnic.
Razlika v znesku 1.379,93 EUR, ki izhaja
iz preračunavanja se razporedi v kapitalske
rezerve.
4. Nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa:
Skupščina družbe pooblašča upravo
družbe, da lahko po svojem preudarku in
v dobrobit družbe kupi lastne delnice družbe
v skladu z določili 247. člena ZGD-1. Delež
pridobljenih lastnih delnic družbe ne sme
presegati 10% osnovnega kapitala družbe.
Najvišja nakupna cena 1 delnice znaša
na dan nakupa 1,95 EUR, najnižja pa znaša
0,60 EUR.
Pridobijo se sredstva oziroma viri za odkup lastnih delnic in oblikujejo se rezerve
za nakup lastnih delnic v ustrezni višini in
v skladu s predpisi.
5. Sprememba in uskladitev dejavnosti.
Predlog sklepa:
Spremeni in uskladi se dejavnost z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l.
RS, št. 69/07 in 17/08), tako da dejavnost
odslej glasi:
18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev
zapisa
22.190 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume
22.210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas
22.220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas
22.230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih
mas za gradbeništvo
22.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas
23.440 Proizvodnja druge tehnične
keramike
23.490 Proizvodnja drugih keramičnih
izdelkov
24.330 Hladno oblikovanje profilov in
pregibanje
25.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij
in njihovih delov
25.120 Proizvodnja kovinskega stavbnega
pohištva
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25.210 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje
25.290 Proizvodnja drugih kovinskih
rezervoarjev in cistern
25.500 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in
valjanje kovin; prašna metalurgija
25.611 Prekrivanje kovin s kovino
25.619 Druga površinska in toplotna
obdelava kovin
25.620 Mehanska obdelava kovin
25.710 Proizvodnja rezil in jedilnega
pribora
25.720 Proizvodnja ključavnic, okovja
25.731 Proizvodnja ročnega orodja
25.732 Proizvodnja orodja
25.910 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod
25.920 Proizvodnja lahke kovinske
embalaže
25.930 Proizvodnja izdelkov iz žice, verig
in vzmeti
25.940 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi
25.990 Proizvodnja drugje nerazvrščenih
kovinskih izdelkov
26.110 Proizvodnja elektronskih
komponent
26.120 Proizvodnja elektronskih plošč
26.200 Proizvodnja računalnikov in
perifernih naprav
26.300 Proizvodnja komunikacijskih
naprav
26.400 Proizvodnja elektronskih naprav za
široko rabo
26.510 Proizvodnja merilnih,
preizkuševalnih, navigacijskih
instrumentov in naprav
26.700 Proizvodnja optičnih instrumentov
in fotografske opreme
27.110 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev
27.120 Proizvodnja naprav za distribucijo
in krmiljenje elektrike
27.330 Proizvodnja vtičnic, stikal in drugih
naprav za ožičenje
27.400 Proizvodnja naprav in opreme za
razsvetljavo
27.510 Proizvodnja električnih
gospodinjskih naprav
27.520 Proizvodnja neelektričnih
gospodinjskih naprav
27.900 Proizvodnja drugih električnih
naprav
28.150 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos
energije
28.210 Proizvodnja peči in gorilnikov
28.220 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav
28.230 Proizvodnja pisarniških strojev
in naprav (razen računalnikov in
perifernih naprav)
28.240 Proizvodnja ročnih strojev in
naprav
28.250 Proizvodnja hladilnih in
prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva
28.290 Proizvodnja drugih strojev in
naprav za splošne namene
28.410 Proizvodnja strojev za oblikovanje
in obdelavo kovin
28.490 Proizvodnja drugih obdelovalnih
strojev
28.920 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev
28.940 Proizvodnja strojev za tekstilno,
oblačilno in usnjarsko industrijo
28.960 Proizvodnja strojev za plastiko in
gumo

28.990 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene
29.310 Proizvodnja električne in
elektronske opreme za motorna
vozila
30.200 Proizvodnja železniških in drugih
tirnih vozil
32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne
dejavnosti
33.110 Popravila kovinskih izdelkov
33.120 Popravila strojev in naprav
33.130 Popravila elektronskih in optičnih
naprav
33.140 Popravila električnih naprav
33.190 Popravila drugih naprav
33.200 Montaža industrijskih strojev in
naprav
38.310 Demontaža odpadnih naprav
38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin
iz ostankov in odpadkov
41.100 Organizacija izvedbe stavbnih
projektov
41.200 Gradnja stanovanjskih in
nestanovanjskih stavb
42.110 Gradnja cest
42.120 Gradnja železnic in podzemnih
železnic
42.130 Gradnja mostov in predorov
42.210 Gradnja objektov oskrbne
infrastrukture za tekočine in pline
42.220 Gradnja objektov oskrbne
infrastrukture za elektriko in
telekomunikacije
42.910 Gradnja vodnih objektov
42.990 Gradnja drugih objektov nizke
gradnje
43.210 Inštaliranje električnih napeljav in
naprav
43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in
ogrevalnih napeljav in naprav
43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah
43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva
43.330 Oblaganje tal in sten
43.341 Steklarska dela
43.342 Pleskarska dela
46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij
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
46.430 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi napravami
46.470 Trgovina na debelo s pohištvom,
preprogami in svetili
46.480 Trgovina na debelo z urami in
nakitom
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
46.650 Trgovina na debelo s pisarniškim
pohištvom
46.660 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in opremo
46.690 Trgovina na debelo z drugimi
napravami in opremo
46.730 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno
opremo
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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
47.410 Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
z računalniškimi napravami in
programi
47.420 Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
s telekomunikacijskimi napravami
47.430 Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
z avdio in video napravami
47.520 Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
z gradbenim materialom,
kovinskimi izdelki, barvami in
steklom
47.530 Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
s preprogami, talnimi in stenskimi
oblogami
47.540 Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
z električnimi gospodinjskimi
napravami
47.590 Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
s pohištvom, svetili in drugje
nerazvrščenimi predmeti za
gospodinjstvo
47.630 Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
z glasbenimi in video zapisi
47.781 Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
z očali
47.789 Druga trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah
49.410 Cestni tovorni promet
49.420 Selitvena dejavnost
52.100 Skladiščenje
52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti
v kopenskem prometu
52.240 Pretovarjanje
52.290 Špedicija in druge spremljajoče
prometne dejavnosti
56.101 Restavracije in gostilne
56.210 Priložnostna priprava in dostava
jedi
56.290 Druga oskrba z jedmi
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo založništvo
58.210 Izdajanje računalniških iger
58.290 Drugo izdajanje programja
59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih
zapisov in muzikalij
62.010 Računalniško programiranje
62.020 Svetovanje o računalniških
napravah in programih
62.030 Upravljanje računalniških naprav in
sistemov
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 Druge dejavnosti informacijskih
storitev
64.910 Dejavnost finančnega zakupa
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68.100 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali
najetih nepremičnin
69.200 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti; davčno
svetovanje, razen revizijske
dejavnosti
70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
70.220 Drugo podjetniško in poslovno
svetovanje
71.129 Drugo tehnično projektiranje in
svetovanje
71.200 Tehnično preizkušanje in
analiziranje
72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost
na področju biotehnologije
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost
na drugih 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 Raziskovanje trga in javnega
mnenja
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in
tehnične dejavnosti
77.110 Dajanje lahkih motornih vozil
v najem in zakup
77.120 Dajanje tovornjakov v najem in
zakup
77.330 Dajanje pisarniške opreme in
računalniških naprav v najem in
zakup
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in
opredmetenih sredstev v najem in
zakup
77.400 Dajanje pravic uporabe
intelektualne lastnine v zakup,
razen avtorsko zaščitenih del
79.110 Dejavnost potovalnih agencij
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900 Rezervacije in druge s potovanji
povezane dejavnosti
80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih
sistemov
81.210 Splošno čiščenje stavb
81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih
naprav in opreme
82.110 Nudenje celovitih pisarniških
storitev
82.190 Fotokopiranje, priprava
dokumentov in druge posamične
pisarniške dejavnosti
82.300 Organiziranje razstav, sejmov,
srečanj
82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje
kreditne sposobnosti
82.920 Pakiranje
82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče
dejavnosti za poslovanje
85.600 Pomožne dejavnosti za
izobraževanje
95.110 Popravila in vzdrževanje
računalnikov in perifernih enot.
Predlog sklepa: sprejme se prečiščeno
besedilo Statuta »Iskra Releji d.d.« (čistopis).
6. Poročilo nadzornega sveta o sprejemu
letnega poročila za leto 2007.
Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila
za leto 2007.
7. Razrešnica upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi (direktorju) in članom nad-
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zornega sveta družbe Iskra-Releji d.d. za
poslovno leto 2007 v skladu z 293. členom
ZGD.
8. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2008.
Predlog sklepa: po predlogu nadzornega sveta se za revizijo računovodskih izkazov za leto 2008 imenuje revizijsko hišo
ABC revizija Družba za revizijo in sorodne
storitve d.o.o., Dunajska cesta 101, 1000
Ljubljana, Poslovna enota Ptuj, Osojnikova
3, 2250 Ptuj.
Prijava udeležbe na skupščini: pravico
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico
lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo,
osebno ali s priporočeno pošiljko najmanj tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
družbe Štatenberg 88, 2321 Makole.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi: delničarji naj morebitne predloge k posamičnim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni, pisno sporočijo
direktorju v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine. Predloženi nasprotni predlogi
morajo biti obrazloženi.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je na vpogled delničarjem na sedežu
družbe, Štatenberg 88, 2321 Makole, v tajništvu, vsak delovni dan od 4. 8. 2008 med
8. in 12. uro, do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Iskra-Releji, d.d.
direktor družbe
Ob-6622/08
Na podlagi določila točke 9.2. Statuta
Centromerkur d.d. Ljubljana uprava družbe
sklicuje
12. sejo skupščine
delniške družbe Centromerkur d.d.
Ljubljana, Lepodvorska 25,
ki bo v sredo, dne 27. 8. 2008, ob 10.30
na Lepodvorski 25 v Ljubljani.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Bojan Kink, za preštevalca
glasov pa Franc Jerše in Evelina Klemenčič.
Skupščini bo prisostvovala notarka Nada
Kumar iz Ljubljane.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe za leto 2007 in poročilom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta družbe
Centromerkur d.d. Ljubljana z dne 11. 6.
2008 o rezultatih preveritve letnega poročila
za leto 2007 in predloga o uporabi bilančnega dobička. Skupščina družbe podeli upravi
družbe in nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2007.
Za udeležbo na skupščini se delničar izkaže s potrdilom o lastništvu delnic, oziroma
s pisnim pooblastilom delničarja. Pooblastilo za zastopanje na skupščini je treba dati
v hrambo na sedežu delniške družbe vsaj tri
dni pred zasedanjem skupščine.
Udeležence prosimo, da se prijavijo na
upravi uro pred začetkom skupščine, kjer
bodo podpisali seznam prisotnih delničarjev,
oziroma pooblaščencev ter prevzeli potrebno gradivo.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
vključno z letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega
poročila in predlogom o uporabi bilančnega
dobička za leto 2007, je dostopno delničarjem na sedežu družbe v Ljubljani, Lepodvorska 25 vsak delovni dan od 9. do 12. ure.
Če skupščina ob napovedanem času ne
bo sklepčna, se počaka pol ure. Po poteku
pol ure je skupščina sklepčna ne glede na
število prisotnih delnic.
Centromerkur d.d.
uprava družbe
Ob-6624/08
Medaljon upravljanje drugih družb
d.d., sedež: Maribor; poslovni naslov: Trg
Leona Štuklja 12, 2000 Maribor delničarje
vabimo na
14. skupščino,
ki bo v petek, dne 29. 8. 2008, ob 10. uri,
v sejni sobi v 4. nadstropju poslovne stavbe
Probanke, d.d., Trg Leona Štuklja 12, 2000
Maribor.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
1.1. Za predsednika skupščine se izvoli
Gregorja Drnovška, za preštevalca glasov
pa Petra Surića in Karin Elgec. Ugotovi se
prisotnost vabljenega notarja.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom družbe za poslovno leto
2007 in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila družbe
za poslovno leto 2007.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2007, ki ga
je pregledal revizor in o njem izdal revizijsko
mnenje brez pridržka in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega
poročila družbe za poslovno leto 2007.
3. Sklepanje o podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu in uporabi bilančnega
dobička.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:
3.1. Skupščina podeli upravi družbe razrešnico za poslovno leto 2007.
3.2. Skupščina podeli nadzornemu svetu
družbe razrešnico za poslovno leto 2007.
3.3. Bilančni dobiček za poslovno leto
2007, ki znaša 15.296.284,83 eurov, se uporabi tako:
– del bilančnega dobička v višini
2.500.000 eurov se razdeli delničarjem;
– o uporabi dela bilančnega dobička
v višini 12.796.284,83 eurov bo odločeno
v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
Presečni dan pravne samostojnosti upravičenja zahtevati izplačilo dividende je 29. 8.
2008. Izplačilo dividend se opravi v roku 60
dni po zaključeni skupščini.
4. Seznanitev z odstopom članov nadzornega sveta in izvolitev novih članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa:
4.1. Zaradi odstopa vseh članov nadzornega sveta se na predlog nadzornega sveta za nove člane nadzornega sveta izvolijo
Hermina Krt, Radovan Stonič in Peter Lobnik. Novi člani nadzornega sveta se izvolijo

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
za obdobje 4 let, z začetkom teka tega obdobja dne 30. 8. 2008.
5. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa:
5.1. Na predlog nadzornega sveta se za
revizorja letnega poročila družbe za poslovno leto 2008 in morebitnega konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2008
imenuje AUDIT & CO, družba za revizijo in
svetovanje d.o.o., Lendavska ulica 18, 9000
Murska Sobota.
Utemeljitev predlogov sklepov:
Sklep št. 1.1.: za delovanje in izvedbo
skupščine je potrebno, da skupščina izvoli
predsednika skupščine in druge osebe, ki
opravljajo dejanja, potrebna za tehnično izvedbo skupščine.
Sklep št. 2.1.: nadzorni svet je potrdil
letno poročilo družbe za poslovno leto 2007
in v skladu z Zakonom o gospodarskih
družbah (ZGD-1, Uradni list RS, št. 42/06,
60/06 – popravek, 26/07 – ZSDU-B, 33/07
– ZSReg-B, 67/07 – ZTFI, 10/08 – ZGD-1A
in 68/08 – ZGD-1B) pripravil poročilo za
skupščino. Skupščina v takem primeru ne
sprejema letnega poročila, se pa skupščini
predlaga, da se z njim in poročilom nadzornega sveta seznani.
Sklepa št. 3.1. in 3.2.: v skladu z 294. členom ZGD-1 mora skupščina odločiti tudi
o razrešnici upravi in nadzornemu svetu.
Skupščini se predlaga, da obema organoma
podeli razrešnico za poslovno leto 2007.
Sklep št. 3.3.: skupščini se predlaga, da
se bilančni dobiček za poslovno leto 2007
uporabi tako, da se slaba šestina tega bilančnega dobička razdeli delničarjem, preostali znesek pa se opredeli kot preneseni
dobiček. Presečni dan pravne samostojnosti
upravičenja do donosov (dividende) je enak
dnevu skupščine, dividende pa se bodo izplačale najkasneje v 60 dnevnem roku po
zaključku skupščine.
Sklep št. 4.1.: glede na to, da so predsednik nadzornega sveta Radovan Stonič
in člana nadzornega sveta Borut Bizjak in
Gregor Drnovšek podali odstopne izjave,
na podlagi katerih njihovi odstopi začnejo
učinkovati z dnem skupščine, ki bo izvolila
nove člane nadzornega sveta, nadzorni svet
predlaga, da se za nove člane nadzornega
sveta družbe izvolijo:
– Hermina Krt – dipl. ekon., direktorica
poslovne enote Kranj (poslovna enota Probanke, d.d.). Ustrezne izkušnje je pridobila
kot vodja referata za poslovanje z vrednostnimi papirji in vodja oddelka zakladništva
v Gorenjski banki d.d. Kranj, kot vodja poslovne enote Kranj v okviru borzno posredniške hiše NIKA in kot direktorica poslovne
enote UBK banke v Škofji Loki.
– Peter Lobnik – univ. dipl. ekon., direktor Direkcije za razvoj produktov in podporo
poslovanja (Probanka, d.d.). Ustrezne izkušnje je pridobil v Elektrokovini kot raziskovalec tujih tržišč, v Kreditni banki Maribor
kot vodja oddelka dolgoročnega kreditiranja
gospodarstva, v Interni banki Metalne kot
vodja sektorja sredstev in naložb, na takratni Občini Maribor Tabor kot predsednik
občinskega komiteja za gospodarstvo, na
IZUM kot direktor za področje ekonomike in
financ, v Probanki, d.d. kot vodja sektorja za
gospodarstvo in direktor PE Maribor.
– Radovan Stonič – univ. dipl. ekon,
predsednik uprave družbe Probanka upravljanje premoženja d.o.o. Ustrezne izkušnje
je pridobil kot direktor družbe Probanka
družba za upravljanje d.o.o.; je predsednik

Št.

nadzornega sveta družbe Perutnina Ptuj reja
perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega
mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.d.
Sklep št. 5.1.: družba je zavezana k reviziji letnega poročila. V skladu z osmo alinejo
prvega odstavka 293. člena v zvezi s tretjim
odstavkom 298. člena ZGD-1 odloča o imenovanju revizorja skupščina na predlog nadzornega sveta. Nadzorni svet predlaga imenovanje AUDIT & C0, družba za revizijo in
svetovanje d.o.o., Lendavska ulica 18, 9000
Murska Sobota. Reference: Ogrevanje Piran d.o.o., Piran, Metropol Group d.d., Portorož, SGP Koper d.d., Koper, Flamin Holding
d.o.o., Ljubljana, Medilab d.o.o., Ljubljana,
Avtobusni promet d.d., Murska Sobota, Linija
d.d., Murska Sobota, Papilio d.o.o. Murska
Sobota, Kema d.d., Puconci, PDU d.d., Murska Sobota, POM-INVEST d.d., Maribor, Saubermacher Slovenija d.o.o. Murska Sobota,
Saubermacher & Komunala d.o.o., Murska
Sobota, Saubermacher Puconci d.o.o., Letnik-Saubermacher d.o.o., Lenart, Agroservis d.d. Murska Sobota, Murska Sobota, CM
Celje d.d., Celje, Elti d.o.o., Gornja Radgona,
Pomurske Mlekarne d.d., Murska Sobota, Tiskarna Ljubljana d.d., Casino Portorož d.d.,
Portorož, Tovarna meril kovine d.d., Slovenj
Gradec, Segrap d.o.o., Ljutomer, Koto d.d.
Ljubljana, 13 M Venda d.o.o. Murska Sobota, Integral d.d. Lendava, Lev – Plus d.o.o.
Kranj, Delniški vzajemni sklad Publikum International, Obvezniški vzajemni sklad Publikum Bond, Delniški vzajemni sklad Publikum
Nova Evropa, Mešani vzajemni sklad Primus,
Delniški vzajemni sklad Publikum USA, Delniški vzajemni sklad Publikum SCI & TECH,
Delniški vzajemni sklad Publikum Balkan,
Delniški vzajemni sklad Publikum Azijski Tigri, Slovenski podjetniški sklad Maribor, Javna agencija za železniški promet RS.
Gradivo in dostopnost dokumentov
Ta sklic skupščine, revidirano letno poročilo družbe za poslovno leto 2007 in pripadajoče revizorjevo poročilo in Poročilo
nadzornega sveta o preveritvi revidiranega
letnega poročila družbe za poslovno leto
2007 so dostopni na poslovnem naslovu
družbe, Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor,
vsak delovnik med 10. in 12. uro.
Udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice
Udeležbo na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, ki so se prijavili najmanj tri dni pred
sejo skupščine. Prijava se opravi po faksu
ali s pošto, ki ju mora družba prejeti v roku
iz prejšnjega stavka.
Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, se prijavi priloži pooblastilo
v pisni obliki, ki ostane shranjeno pri družbi.
Pravne osebe prijavi priložijo redni izpisek
iz sodnega registra, ki vsebuje podatke po
stanju ob prijavi.
Osebe se na skupščini (pred njenim pričetkom) izkažejo z osebnim dokumentom.
Drugi podatki v zvezi z delnicami družbe
in skupščino
Skupno število delnic:
Skupno število glasovalnih
pravic:

1.734.000
1.734.000.

V skladu z ZGD-1 mora vsak skupščinski
sklep potrditi notar v notarskem zapisniku.
Skupščini bo prisostvovala notarka Ines Bukovič iz Maribora.
Medaljon upravljanje drugih družb d.d.
uprava
Irena Stanka Čurin
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Ob-6627/08
Zlata Moneta II finančna družba d.d.,
sedež: Maribor; poslovni naslov: Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor delničarje
vabimo na
5. skupščino,
ki bo v torek, dne 26. 8. 2008, ob 11. uri,
v sejni sobi hotela Piramida, Ulica heroja
Šlandra 10, 2000 Maribor.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
1.1. Za predsednika skupščine se izvoli
Gregorja Drnovška, za preštevalca glasov
pa Marjana Vedlina in Brigito Vodlan. Ugotovi se prisotnost vabljenega notarja.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom družbe za poslovno leto
2007, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2007 in Poročilom
nadzornega sveta o preveritvi revidiranega
letnega in konsolidiranega letnega poročila
za poslovno leto 2007.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2007, ki
ga je pregledal revizor in o njem izdal revizijsko mnenje brez pridržka, konsolidiranim
letnim poročilom za poslovno leto 2007, ki
ga je pregledal revizor in o njem izdal revizijsko mnenje brez pridržka in Poročilom
nadzornega sveta o preveritvi revidiranega
letnega in konsolidiranega letnega poročila
za poslovno leto 2007.
3. Sklepanje o podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu in uporabi bilančnega
dobička.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:
3.1. Skupščina podeli upravi družbe razrešnico za poslovno leto 2007.
3.2. Skupščina podeli nadzornemu svetu
družbe razrešnico za poslovno leto 2007.
3.3. Bilančni dobiček za poslovno leto
2007, ki znaša 2.480.095,93 eurov, se uporabi tako:
– del bilančnega dobička v višini
1.240.047,96 eurov se odvede v druge rezerve iz dobička;
– o uporabi dela bilančnega dobička v višini 1.240.047,97 eurov bo odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
4. Sklepanje o spremembi dejavnosti in
spremembah statuta.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:
4.1. Vse dosedanje dejavnosti družbe,
navedene v statutu družbe, se nadomestijo
s temi dejavnostmi:
F/41.100 Organizacija izvedbe stavbnih
projektov
J/63.990 Drugo informiranje
K/64.200 Dejavnost holdingov
K/64.300 Dejavnost skrbniških in drugih
skladov ter podobnih finančnih
subjektov; razen dejavnosti pooblaščenih investicijskih družb
ter dejavnosti skladov in odprtih
investicijskih družb
K/64.910 Dejavnost finančnega zakupa
K/64.920 Drugo kreditiranje
K/64.990 Drugje nerazvrščene dejavnosti
finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
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K/66.120 Posredništvo pri trgovanju
z vrednostnimi papirji in borznim
blagom; samo menjalnice
K/66.190 Druge pomožne dejavnosti za
finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
L/68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih
ali najetih nepremičnin
M/69.200Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti; davčno
svetovanje; razen revizijske
dejavnosti
M/70.100Dejavnost uprav podjetij
M/70.210Dejavnost stikov z javnostjo
M/70.220Drugo podjetniško in poslovno
svetovanje
M/74.900Drugje nerazvrščene strokovne
in tehnične dejavnosti
N/77.330 Dajanje pisarniške opreme in
računalniških naprav v najem in
zakup
N/77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen
avtorsko zaščitenih del
N/82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje
kreditne sposobnosti
N/82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje.
4.2. Točke 4.1. do 4.4. statuta družbe se
nadomestijo z novo točko 4.1., ki se glasi:
»4.1. Dejavnosti družbe so:
F/41.100 Organizacija izvedbe stavbnih
projektov
J/63.990 Drugo informiranje
K/64.200 Dejavnost holdingov
K/64.300 Dejavnost skrbniških in drugih
skladov ter podobnih finančnih
subjektov; razen dejavnosti
pooblaščenih investicijskih družb
ter dejavnosti skladov in odprtih
investicijskih družb
K/64.910 Dejavnost finančnega zakupa
K/64.920 Drugo kreditiranje
K/64.990 Drugje nerazvrščene dejavnosti
finančnih storitev, razen
zavarovalništva in dejavnosti
pokojninskih skladov
K/66.120 Posredništvo pri trgovanju
z vrednostnimi papirji in borznim
blagom; samo menjalnice
K/66.190 Druge pomožne dejavnosti
za finančne storitve, razen za
zavarovalništvo in pokojninske
sklade
L/68.100 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami
L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih
ali najetih nepremičnin
M/69.200Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti; davčno
svetovanje; razen revizijske
dejavnosti
M/70.100Dejavnost uprav podjetij
M/70.210Dejavnost stikov z javnostjo
M/70.220Drugo podjetniško in poslovno
svetovanje
M/74.900Drugje nerazvrščene strokovne
in tehnične dejavnosti
N/77.330 Dajanje pisarniške opreme in
računalniških naprav v najem in
zakup
N/77.400 Dajanje pravic uporabe
intelektualne lastnine v zakup,
razen avtorsko zaščitenih del
N/82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje
kreditne sposobnosti
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N/82.990 Drugje nerazvrščene
spremljajoče dejavnosti za
poslovanje
P/85.600 Pomožne dejavnosti za
izobraževanje.«.
4.3. Točka 8.4. statuta družbe se črta.
Točka 8.5. statuta družbe se preštevilči,
tako da postane točka 8.4.; podtočka 8.5.1.
statuta družbe se preštevilči, tako da postane podtočka 8.4.1.; podtočka 8.5.2. statuta
družbe se preštevilči, tako da postane podtočka 8.4.2.
Podtočka 10.2.1. statuta družbe se spremeni, tako da se glasi:
»Član uprave ter predsednik in člana
nadzornega sveta so lahko, ne glede na
druga izplačila njim, udeleženi pri bilančnem
dobičku, če tako odloči skupščina.«.
5. Seznanitev z odstopom članov nadzornega sveta in izvolitev novih članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa:
5.1. Zaradi odstopa vseh članov nadzornega sveta se na predlog nadzornega sveta
za nove člane nadzornega sveta izvolijo Janja Nučič, Vito Verstovšek in Anton Kresal.
Novi člani nadzornega sveta se izvolijo za
obdobje 4 let, z začetkom teka tega obdobja
dne 27. 8. 2008.
6. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa:
6.1. Na predlog nadzornega sveta se za
revizorja letnega poročila družbe in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto
2008 imenuje KPMG Slovenija, podjetje za
revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000
Ljubljana.
Utemeljitev predlogov sklepov:
Sklep št. 1.1.: za delovanje in izvedbo
skupščine je potrebno, da skupščina izvoli
predsednika skupščine in druge osebe, ki
opravljajo dejanja, potrebna za tehnično izvedbo skupščine.
Sklep št. 2.1.: Nadzorni svet je letno poročilo in konsolidirano letno poročilo potrdil
na svoji seji dne 30. 6. 2008. V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1,
Uradni list Republike Slovenije, št. 42/06,
60/06 – popravek, 26/07 – ZSDU-B, 33/07
– ZSReg-B, 67/07 – ZTFI, 10/08 – ZGD-1A
in 68/08 – ZGD-1B) je pripravil poročilo za
skupščino. Skupščina v takem primeru ne
sprejema letnega poročila, se pa skupščini
predlaga, da se z letnima poročiloma in poročilom nadzornega sveta seznani.
Sklepa št. 3.1. in 3.2.: v skladu z 294. členom ZGD-1 mora skupščina odločiti tudi
o razrešnici upravi in nadzornemu svetu.
Skupščini se predlaga, da obema organoma
podeli razrešnico za poslovno leto 2007.
Sklep št. 3.3.: družba je v poslovnem letu
2007 v večji meri od pričakovanega odprodala del svojih strateških naložb. Družba
posledično išče nove strateške naložbe tudi
z ustanavljanjem odvisnih družb doma in na
tujem. Del sredstev od prodaje naložb je bil
investiran v ustanovitev in financiranje odvisnih družb v Srbiji in Bosni in Hercegovini.
Tudi sicer so dejavnosti v odvisnih družbah zaenkrat financirane izključno s posojili
družbe matere. Odvisne družbe zaenkrat
še niso sposobne samostojno pridobivati
virov financiranja. Ker se bodo predvidoma
poslovne aktivnosti na teh družbah povečevale, bo potrebno dodatno financiranje
v obliki posojil s strani družbe matere. Zaradi navedenega in dejstva, da so se pogoji

financiranja s krediti pri poslovnih bankah
na podlagi zastave vrednostnih papirjev bistveno poslabšali, uprava in nadzorni svet
predlagata, da se, zaradi nujnosti za razvoj
družbe, bilančni dobiček družbe zaenkrat
ne razdeli delničarjem. Zaradi krepitve kapitalske strukture družbe, se predlaga, da
se del bilančnega dobička odvede v druge
rezerve iz dobička.
Sklepa št. 4.1. in 4.2.: zaradi nove Standardne klasifikacije dejavnosti, uvedene
z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list Republike Slovenije, št. 69/07
in 17/08) se predlaga uskladitev dejavnosti
družbe s to novo Standardno klasifikacijo
dejavnosti. Ker sprememba dejavnosti pomeni spremembo statuta, je potrebno zaradi spremembe dejavnosti spremeniti tudi
statut.
Sklep št. 4.3.: družba v dosedanjih letih
poslovanja ni ustvarila bilančnega dobička,
zato člani nadzornega sveta niso bili udeležen pri bilančnem dobičku. Glede na položaj
družbe – odvisna družba – predlagata uprava in nadzorni svet, da v prihodnje o plačilu
članom nadzornega sveta odloča skupščina
z vsakokratnim sklepom o uporabi bilančnega dobička, kot nasprotje dosedanji ureditvi,
kjer je bilo plačilo članom nadzornega sveta
določeno v statutu ne glede na obstoj bilančnega dobička.
Zaradi črtanja točke 8.4. statuta družbe
se naslednje točke in podtočke ustrezno
preštevilčijo.
Sklep št. 5.1.: glede na to, da so predsednik nadzornega sveta Jože Smole in člana
nadzornega sveta Franjo Murko in Darko
Vuser podali odstopne izjave, na podlagi
katerih njihovi odstopi začnejo učinkovati
z dnem skupščine, ki bo izvolila nove člane
nadzornega sveta, nadzorni svet predlaga,
da se za nove člane nadzornega sveta družbe izvolijo:
– Janja Nučič – univ. dipl. ekon., direktorica poslovne enote Ljubljana (poslovna
enota Probanke, d.d.). Ustrezne izkušnje je
pridobila kot svetovalka za organizacijo finančnega poslovanja v Iskra Banki, kot vodja finančne službe v Žito, d.d., kot direktorica
poslovne enote Ljubljana v UBK banki d.d.
Ljubljana in kot članica nadzornega sveta
Hotela Lev d.d.
– Vito Verstovšek – univ. dipl. ekon., član
uprave Probanke, d.d. Ustrezne izkušnje je
pridobil kot zaposlen v Ljubljanski banki
– Združeni banki na področju investicijske
dejavnosti, v Ljubljanski banki – Gospodarski banki kot vodja oddelka za malo gospodarstvo in kot namestnik direktorja, v SKB
d.d. kot direktor sektorja kreditov, v ABANKI
d.d. najprej kot izvršni direktor za področje
poslovanja s podjetji in kasneje kot član
uprave; je član nadzornih svetov družb Probanka Leasing Rijeka d.o.o., Hrvaška, Turboinštitut, d.d. in Delamaris, d.d. Izola.
– Anton Kresal – univ. dipl. org., direktor
družbe Probanka Leasing družba za zakup
opreme d.o.o. Ustrezne izkušnje je pridobil
kot poslovni direktor RTV Slovenija, vodja
investicij RTC centra Maribor, poslovni direktor RTV centra Maribor, kot direktor družbe Probanka Leasing Ljubljana družba za
zakup opreme, d.o.o. in kot direktor družbe
Probanka Leasing Koroška družba za zakup
opreme d.o.o.
Sklep št. 6.1.: v skladu s prvim odstavkom 57. člena ZGD-1 je družba zavezana
k reviziji letnega poročila. V skladu z osmo
alinejo prvega odstavka 293. člena v zvezi
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s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 odloča o imenovanju revizorja skupščina na
predlog nadzornega sveta. Nadzorni svet
predlaga imenovanje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a,
1000 Ljubljana. Reference: Nova Kreditna
banka Maribor, PBS, Infond holding, HSE,
Salonit Anhovo, Avtoelektrika, Gorenje, Istrabenz, Krka, Merkur, Sava, Trimo, Droga
Kolinska, Prevent, Belinka, Danfoss, Viator
& Vektor, Siemens, NFD, JH mesta Ljubljana, TVT Nova, Messer, Cinkarna Celje,
Aktiva Group, Poteza, Nika, Arkada, Modra
linija, Dars, TEŠ, Emona Obala, Soške elektrarne, Agrogorica, Mercator, skupina Probanka, BA-CA, ETI.
Gradivo in dostopnost dokumentov
Ta sklic skupščine, revidirano letno poročilo družbe za poslovno leto 2007 in pripadajoče revizorjevo poročilo, konsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2007 in
pripadajoče revizorjevo poročilo, Poročilo
nadzornega sveta o preveritvi revidiranega
letnega in konsolidiranega letnega poročila
za poslovno leto 2007, besedilo predlaganih
sprememb statuta z utemeljitvijo (vključeno v predlogih za sprejemanje sklepov in
utemeljitvah predlogov sklepov) in obrazec
pooblastila za uresničevanje glasovalne
pravice so dostopni na poslovnem naslovu
družbe, Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor,
vsak delovnik med 10. in 12. uro.
Ta sklic skupščine, revidirano letno poročilo družbe za poslovno leto 2007 in pripadajoče revizorjevo poročilo, konsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2007 in
pripadajoče revizorjevo poročilo, Poročilo
nadzornega sveta o preveritvi revidiranega
letnega in konsolidiranega letnega poročila
za poslovno leto 2007 in besedilo predlaganih sprememb statuta z utemeljitvijo (vključeno v predlogih za sprejemanje sklepov in
utemeljitvah predlogov sklepov) so dostopni
tudi na uradni spletni strani (elektronskem
mediju) družbe http://www.zlatamoneta2.si/
in http://www.moneta2.si/.
Ta sklic skupščine, Poročilo nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega
in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2007 in besedilo predlaganih
sprememb statuta z utemeljitvijo (vključeno v predlogih za sprejemanje sklepov in
utemeljitvah predlogov sklepov) so dostopni
tudi na spletni strani sistema SEOnet http://
seonet.ljse.si/menu/default.asp.
Ta sklic skupščine in besedilo predlaganih sprememb statuta z utemeljitvijo (vključeno v predlogih za sprejemanje sklepov
in utemeljitvah predlogov sklepov) sta dne
25. 7. 2008 objavljena tudi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice
Do uresničevanja glasovalne pravice in
udeležbe na skupščini so upravičeni tisti
delničarji, ki delnice shranijo najpozneje
3 dni pred skupščino in ki se najpozneje
3 dni pred skupščino prijavijo. Šteje se, da
so delnice shranili tisti delničarji, ki so kot
imetniki delnic družbe vpisani v centralnem
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD d.d., 3 dni pred skupščino. Prijava se opravi po faksu ali s pošto,
ki ju mora družba prejeti v roku iz prvega
stavka tega odstavka.
Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, se prijavi priloži pooblastilo
v pisni obliki, ki ostane shranjeno pri družbi.
Pravne osebe prijavi priložijo redni izpisek

iz sodnega registra, ki vsebuje podatke po
stanju ob prijavi.
Osebe se na skupščini (pred njenim pričetkom) izkažejo z osebnim dokumentom.
Drugi podatki v zvezi z delnicami družbe
in skupščino
Skupno število delnic:
8.232.861
Skupno število
glasovalnih pravic:
8.232.861.
V skladu z ZGD-1 mora vsak skupščinski
sklep potrditi notar v notarskem zapisniku.
Skupščini bo prisostvovala notarka Ines Bukovič iz Maribora.
Zlata Moneta II finančna družba d.d.
uprava
Peter Zorič
Ob-6628/08
Na podlagi pooblastila delničarjem za
sklic skupščine, ki izhaja iz sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani opr. št. Ng. 40/2008
z dne 8. 7. 2008, odvetniška družba Colja,
Rojs & Partnerji o.p., d.n.o. v imenu predlagateljev Martin Južnič, Üllen Nataša, Gallob
d.o.o., Dušan Smolnikar sklicuje
skupščino
družbe Gruda - Jurmes d.d., Tržaška
cesta 134, Ljubljana,
ki se bo vršila dne 26. 8. 2008, ob 9. uri
na naslovu Pod hribom 55, 1000 Ljubljana,
v sejni sobi družbe Energoplan d.d., v pritličju, z naslednjim dnevnim redom in predlogi
sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se imenuje
odvetnica Katja Kumar Bavec iz odvetniške
družbe Colja, Rojs & Partnerji o.p., d.n.o.
Za preštevalca glasov se izvoli družba
IXTLAN Forum d.o.o., Trdinova 4, 1000 Ljubljana.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar.
2. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta.
2.1 Predlog sklepa:
Z datumom dneva zasedanja skupščine
se odpokličeta naslednja člana nadzornega
sveta družbe:
Jože Štiglic, Ljubljanska cesta 23, Šentjur,
Maks Rozman, Mestne Njive 5, Novo
mesto.
2.2. 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,
Rihard Jerebic, Kovorska c. 59, Bistrica
pri Tržiču.
3. Glasovanje o nezaupnici direktorju
družbe.
3. 1. Predlog sklepa:
Direktorju Alešu Kandorferju se izreče
nezaupnica v zvezi z njegovim delom kot
direktorjem družbe Gruda – Jurmes d.d.
3.2. Predlog sklepa
Glede na izglasovano nezaupnico skupščina nalaga nadzornemu svetu, da direktorja razreši.
4. Vložitev tožbe za povrnitev škode.
4. Predlog sklepa:
Zoper direktorja družbe Aleša Kandorferja in zoper odpoklicana člana nadzornega
sveta Jožeta Štiglica in Maksa Rozmana se
vloži odškodninska tožba.
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Pogoji za udeležbo in glasovanje
Glasovalno pravico na skupščini imajo delničarji, ki so na dan sklica skupščine
vpisani v delniško knjigo in so svojo udeležbo na skupščini najavili najmanj tri dni
pred dnem zasedanja skupščine. Udeležbo
na skupščini je potrebno pisno najaviti na
sedežu pooblaščenca za sklic odvetniške
družbe Colja, Rojs & Partnerji o.p., d.n.o.,
Tivolska 48, 1000 Ljubljana, vsaj tri dni pred
dnem zasedanja skupščine. Delničar lahko
na skupščini družbe uveljavlja glasovalno
pravico tudi po pooblaščencu, ki je lahko le
delničar ali odvetnik.
Gradivo
Obrazložena zahteva za sklic skupščine,
ki je bila podana dne 17. 3. 2008 in sklep
Okrožnega sodišča v Ljubljani opr. št. Ng.
40/2008 z dne 8. 7. 2008 ter ostalo gradivo,
je na vpogled pri pooblaščencu za sklic odvetniški družbi Colja, Rojs & Partnerji o.p.,
d.n.o. vsak delavnik od 9. do 12. ure.
Pooblaščenec
Odvetniška družba
Colja, Rojs & Partnerji o.p., d.n.o.
Ob-6631/08
Na podlagi določil 8. člena Statuta delniške družbe CATV Murska Sobota d.d. in
v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
15. sejo skupščine
delniške družbe CATV
Murska Sobota d.d.,
ki bo v četrtek, dne 28. avgusta 2008
ob 13.30, v prostorih družbe CATV Murska
Sobota d.d., Lendavska 29, Murska Sobota,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev predsednika ter določitev
preštevalca glasov.
Predlog uprave in nadzornega sveta za
sklep pod točko 1.:
Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Matjaž Pantelič.
Za preštevalca glasov se imenuje Metka
Štrekelj. Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
CATV Murska Sobota d.d. za poslovno leto
2007 in predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega
poročila s stališčem do revizijskega poročila
za poslovno leto 2007, podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu ter obravnava
predloga sklepa za razporeditev bilančnega
dobička za poslovno leto 2007.
Predlog uprave in nadzornega sveta za
sklep pod točko 2.:
Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe CATV Murska Sobota d.d. za
poslovno 2007 in poročilom nadzornega
sveta družbe o rezultatih preveritve letnega
poročila, s stališčem do revizijskega poročila in načina in obsega preverjanja vodenja
v družbi med poslovnim letom 2007.
V skladu z določbami 294. člena Zakona
o gospodarskih družbah skupščina potrjuje
in odobri delo uprave in nadzornega sveta
v poslovnem letu 2007 ter jima podeljuje
razrešnico.
Bilančni dobiček v višini 154.813 € ostane nerazporejen in se prenese v naslednje
poslovno leto kot preneseni dobiček.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2008.
Predlog nadzornega sveta za sklep skupščine pod točko št. 3: za revizorja družbe za
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poslovno leto 2008 se imenuje revizijsko
družbo KPMG Slovenija d.o.o. Ljubljana.
4. Sprememba firme in sprememba Statuta družbe.
Predlog uprave in nadzornega sveta za
sklep pod točko 4.:
4.1. Firma družbe se spremeni tako, da
se po novem glasi: »UPC Murska Sobota,
širokopasovne komunikacije, d.d.«.
Skrajšana firma družbe se spremeni
tako, da se po novem glasi: »UPC Murska
Sobota d.d.«.
4.2. V naslovu Statuta družbe, v 1. točki
Statuta in v točki 2.1. se dosedanja navedba firme CATV – kabelsko prenosni sistemi
Murska Sobota d.d. nadomesti z navedbo
UPC Murska Sobota, širokopasovne komunikacije, d.d. V točki 2.2. se dosedanja navedba CATV Murska Sobota d.d. nadomesti
z navedbo UPC Murska Sobota d.d. Sprejme se s predhodno opisanimi spremembami
usklajeno novo prečiščeno besedilo Statuta
družbe UPC Murska Sobota d.d.
Prijava in udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki so tri dni pred zasedanjem skupščine
vpisani v delniško knjigo družbe, njihovi pooblaščenci ter zastopniki, ki svojo udeležbo pisno prijavijo osebno ali priporočeno tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
družbe CATV Murska Sobota d.d. v Murski
Soboti, Lendavska 29. Pooblastilo mora biti
pisno in dostavljeno na sedež družbe najkasneje 3 dni pred dnem izvedbe skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo na sprejemnem mestu
najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja,
kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in
prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh
točkah dnevnega reda, razen prve točke, se
glasuje z glasovnicami. Delničarji oziroma
njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz
sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Gradivo
Gradivo za skupščino, ki vsebuje predloge uprave in nadzornega sveta za sklepe
skupščine, letno poročilo družbe za poslovno leto 2007, revidirane računovodske izkaze družbe za poslovno leto 2007, poročilo
nadzornega sveta skupščini za poslovno
leto 2007 in novo prečiščeno besedilo Statuta družbe je na vpogled delničarjem v tajništvu uprave družb CATV Murska Sobota
d.d. v Murski Soboti, Lendavska 29, vsak
delavnik od 10. do 12. ure po dnevu objave
sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
CATV Murska Sobota d.d.
Slavko Korenič, direktor
Ob-6632/08
Na podlagi določil 18. člena Statuta delniške družbe KRS – Kabelsko razdelilni sistem Velenje d.d., Velenje in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah
sklicujem
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16. sejo skupščine
delniške družbe KRS Velenje d.d.,
ki bo v četrtek, dne 28. avgusta 2008
ob 10. uri, v prostorih družbe KRS Velenje
d.d., Rudarska 6, 3320 Velenje, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev predsednika skupščine ter
določitev preštevalca glasov.
Predlog uprave in nadzornega sveta za
sklep pod točko 1.:
Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Matjaž Pantelič.
Za preštevalca glasov se imenuje Suzano Hriberšek. Seji bo prisostvoval vabljeni
notar.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
KRS Velenje d.d. za poslovno leto 2007 in
predstavitev pisnega poročila nadzornega
sveta o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila za
poslovno leto 2007, podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu ter obravnava
predloga sklepa za razporeditev bilančnega
dobička za poslovno leto 2007.
Predlog uprave in nadzornega sveta za
sklep pod točko 2.:
Skupščina se seznani z letnim poročilom
družbe KRS Velenje d.d. za poslovno 2007
in poročilom nadzornega sveta družbe o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskega poročila in načina in
obsega preverjanja vodenja v družbi med
poslovnim letom 2007.
V skladu z določbami 294. člena Zakona
o gospodarskih družbah skupščina potrjuje
in odobri delo uprave in nadzornega sveta
v poslovnem letu 2007 ter jima podeljuje
razrešnico.
Bilančni dobiček družbe v višini 345.978 €
ostane nerazporejen in se prenese v naslednje poslovno leto kot preneseni dobiček.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2008.
Predlog nadzornega sveta za sklep skupščine pod točko št. 3: za revizorja družbe za
poslovno leto 2008 se imenuje revizijsko
družbo KPMG Slovenija d.o.o. Ljubljana.
4. Sprememba firme in sprememba Statuta družbe.
Predlog uprave in nadzornega sveta za
sklep pod točko 4.:
4.1. Firma družbe se spremeni tako, da
se po novem glasi: »UPC Velenje, širokopasovne komunikacije, d.d.«.
Skrajšana firma družbe se spremeni
tako, da se po novem glasi: »UPC Velenje
d.d.«.
4.2. V naslovu Statuta družbe in v prvem
odstavku 1. člena statuta se dosedanja navedba firme KRS – kabelsko razdelilni sistem Velenje d.d. nadomesti z navedbo UPC
Velenje, širokopasovne komunikacije, d.d.
V drugem odstavku 1. člena Statuta se
dosedanja navedba KRS Velenje d.d. nadomesti z navedbo UPC Velenje d.d.
V tretjem odstavku 1. člena se črta besedilo, ki se glasi: Ob sprejemu tega statuta
se natančnejši naslov družbe glasi: Rudarska 6 (šest).
Besedilo prvega odstavka 2. člena se
črta.
Besedilo drugega odstavka 10. člena se
črta.
Sprejme se s predhodno opisanimi spremembami usklajeno novo prečiščeno besedilo Statuta družbe UPC Velenje d.d.
Prijava in udeležba na skupščini

Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki so tri dni pred zasedanjem skupščine
vpisani v delniško knjigo družbe, njihovi pooblaščenci ter zastopniki, ki svojo udeležbo
pisno prijavijo osebno ali priporočeno tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu družbe KRS Velenje d.d. v Velenju, Rudarska 6.
Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno na
sedež družbe najkasneje 3 dni pred dnem
izvedbe skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo na sprejemnem mestu
najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja,
kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in
prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh
točkah dnevnega reda, razen prve točke, se
glasuje z glasovnicami. Delničarji oziroma
njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz
sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Gradivo
Gradivo za skupščino, ki vsebuje predloge uprave in nadzornega sveta za sklepe
skupščine, letno poročilo družbe za poslovno leto 2007, revidirane računovodske izkaze družbe za poslovno leto 2007, poročilo
nadzornega sveta skupščini za poslovno
leto 2007 in besedilo Statuta družbe je na
vpogled delničarjem v tajništvu uprave družbe KRS Velenje d.d. v Velenju, Rudarska 6,
vsak delavnik od 10. do 12. ure, po dnevu
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
KRS Velenje d.d.
Slavko Korenič, direktor
Št. 11/2008
Ob-6633/08
Na podlagi 37. in 38. člena Statuta delniške družbe SLOVENIJALES družba za trgovino in druge storitve, d.d., Dunajska cesta
22, 1000 Ljubljana, uprava družbe sklicuje
14. redno skupščino
delničarjev družbe SLOVENIJALES
družba za trgovino in druge storitve,
d.d., Dunajska cesta 22,1000 Ljubljana,
ki bo v petek, dne 29. 8. 2008 ob 13. uri,
v veliki sejni dvorani – pritličje Poslovnega
centra SLOVENIJALES, Ljubljana, Dunajska cesta 22.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, potrditev verifikacijske komisije in ugotovitev sklepčnosti
skupščine na podlagi poročila verifikacijske
komisije, izvolitev predsednika skupščine in
preštevalcev glasov ter ugotovitev prisotnosti notarja.
Predlog sklepov: a) Potrdi se tričlansko
verifikacijsko komisijo v sestavi po predlogu.
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
b) Izvoli se predsednika skupščine in dva
preštevalca glasov po predlogu ter ugotovi,
da skupščini prisostvuje notar.
2. Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe SLOVENIJALES
d.d. in konsolidiranega letnega poročila skupine SLOVENIJALES za leto 2007 skupaj
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s stališčem nadzornega sveta do revizorjevih poročil za leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila družbe SLOVENIJALES
d.d. in konsolidiranega letnega poročila skupine SLOVENIJALES za leto 2007 skupaj
s pozitivnim stališčem nadzornega sveta do
revizorjevih poročil za leto 2007 in potrditvijo
letnih poročil za leto 2007.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2007 ter odločitev o podelitvi
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepov:
a)
1. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2007
znaša 13,543.684,12 EUR in je sestavljen
iz prenesenega čistega dobička leta 2005
v znesku 1,109.837,25 EUR, prenesenega čistega dobička leta 2006 v znesku
7,361.464,68 EUR ter čistega dobička leta
2007 v znesku 5,072.382,19 EUR.
2. Uporaba bilančnega dobička.
2.1. Dividende za leto 2007 se delničarjem iz bilančnega dobička ne izplačajo.
2.2. Za nagrade članom nadzornega
sveta se uporabi del bilančnega dobička
v znesku 37.500,00 EUR bruto.
2.3. O uporabi preostanka bilančnega
dobička v znesku 13,506.184,12 EUR bo
odločeno v naslednjih poslovnih letih.
b) Skupščina upravi družbe ne podeli
razrešnice za poslovno leto 2007.
c) Skupščina nadzornemu svetu družbe
podeli razrešnico za poslovno leto 2007.
4. Imenovanje revizorja za leto 2008.
Predlog sklepa: za revizorja družbe SLOVENIJALES d.d., Ljubljana za leto 2008 se
imenuje KPMG SLOVENIJA, podjetje za
revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8 A, 1000
Ljubljana.
5. Pričetek postopkov in aktivnosti potrebnih za sklenitev pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku in sprejem sprememb
Statuta delniške družbe.
Predlog sklepov:
a) Sklep
Sprejmejo se predlagane spremembe
Statuta delniške družbe SLOVENIJALES
družba za trgovino in druge storitve, d.d.
(prečiščeno besedilo z notarskim potrdilom
z dne 29. 3. 2007, opr. št. SV 234/07 notarke Nevenke Tory) v besedilu po predlogu
kot sledi:
Prvič:
Črtata se 24. (štiriindvajseti) a člen in 33.
(triintrideseti) a člen Statuta.
Drugič:
Spremeni se naslov IX. poglavja Statuta
tako, da se po novem glasi:
»IX. Letno poročilo in uporaba bilančnega dobička«
Tretjič:
Spremeni se 45. (petinštirideseti) člen
Statuta tako, da se po novem glasi:
»Uprava pri oblikovanju predloga za uporabo bilančnega dobička, ki ga skupaj z revidiranim letnim poročilom predloži v preverbo
nadzornemu svetu, upošteva ustrezne določbe zakona o gospodarskih družbah in drugih
zakonov in predpisov ter Statuta družbe.
Bilančni dobiček se lahko uporabi za naslednje namene:
– za izplačila delničarjem,
– za nagrade članom uprave in nadzornega sveta, če je za tak sklep uporabe bilančnega dobička glasovalo vsaj 75 (petinsedemdeset)% pri sklepanju zastopanega
osnovnega kapitala družbe,

– za izplačila delavcem skladno z zakonom, ki ureja udeležbo delavcev pri dobičku.
Uprava je pooblaščena, da izplača vmesne dividende, če oceni, da je to upravičeno
glede na medletne rezultate poslovanja.
Pri določitvi višine vmesne dividende
mora uprava upoštevati zakonske omejitve.
Izplačilo vmesnih dividend mora odobriti
nadzorni svet družbe.«
Četrtič:
Spremeni se tretji odstavek 51. (enainpetdesetega) člena Statuta tako, da se
glasi:
»Spremembe Statuta z dne 29. 8. 2008
(devetindvajsetega avgusta dvatisočosem)
začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.«
b) Sklep
Skupščina delničarjev soglaša, da uprava družbe SLOVENIJALES d.d., prične s postopki in aktivnostmi, potrebnimi za sklenitev
pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku
skladno z zakonom, ki ureja udeležbo delavcev pri dobičku.
6. Sprejem sprememb statuta delniške
družbe v zvezi z uskladitvijo poslovnega
naslova družbe in uskladitvijo dejavnosti
družbe.
Predlog sklepa:
Sprejmejo se predlagane spremembe
Statuta delniške družbe SLOVENIJALES
družba za trgovino in druge storitve, d.d.
(prečiščeno besedilo z notarskim potrdilom
z dne 29. 3. 2007, opr. št. SV 234/07 notarke Nevenke Tory) v besedilu po predlogu
kot sledi:
Prvič:
Spremeni se četrti odstavek 1. (prvega)
člena Statuta tako, da se glasi:
»Poslovni naslov družbe je: Dunajska
cesta 22 (dvaindvajset), 1000 (tisoč) Ljubljana.«
Drugič:
Dejavnost družbe se uskladi z Uredbo
o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni
list RS, št. 69/07 in 17/08) tako, da se 2.
(drugi) člen Statuta spremeni tako, da se
glasi v besedilu po predlogu.
Tretjič:
Spremeni se tretji odstavek 51. (enainpetdesetega) člena Statuta tako, da se
glasi:
»Spremembe Statuta z dne 29. 8. 2008
(devetindvajsetega avgusta dvatisočosem)
začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.«
Predloge sklepov k točkam dnevnega
reda pod zap. št. 1., 2., 3., 5. in 6. sta podala uprava in nadzorni svet družbe, predlog
sklepa pod zap. št. 4. pa je podal nadzorni
svet družbe.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov z utemeljitvami, vključno z letnima poročiloma in poročilom nadzornega sveta ter
besedilom predlaganih sprememb Statuta
delniške družbe z utemeljitvijo, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe
Ljubljana, Dunajska cesta 22, v tajništvu
sektorja za kadrovsko organizacijske in
splošne zadeve, soba št. 123/I, vsak delovni dan od 10. do 13. ure, od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
z utemeljitvami je v tem obdobju objavljeno
tudi na spletnih straneh družbe http://www.
slovenijales.si.
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Skupščine se lahko udeležijo delničarji osebno, njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki. Pooblaščenci morajo imeti pisno
pooblastilo, zastopniki pa dokazilo o zakonitem zastopanju.
Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki sami ali preko svojih
pooblaščencev ali zakonitih zastopnikov pisno najavijo družbi svojo udeležbo na skupščini vsaj 3 (tri) dni pred zasedanjem skupščine, to je najkasneje do vključno 26. 8.
2008 in ki so na dan 26. 8. 2008 vpisani
v delniško knjigo, ki se vodi pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana. Pooblaščenci in zastopniki pisni najavi
udeležbe priložijo dokazilo o pooblastitvi ali
zakonitem zastopanju.
Dvorana, v kateri bo potekala skupščina,
bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Udeleženci se ob prihodu
na skupščino izkažejo z osebno izkaznico
ali drugim identifikacijskim dokumentom in
s podpisom na seznamu udeležencev potrdijo svojo prisotnost na skupščini.
Po stanju ob sklicu skupščine ima družba skupaj 273.604 izdanih kosovnih delnic.
Skupno število glasovalnih pravic znaša
273.604. Vse izdane delnice so istega razreda.
SLOVENIJALES družba za trgovino
in druge storitve, d.d.
Ljubljana,
uprava družbe
Ob-6634/08
Na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 in 7.
poglavja 2. točke veljavnega Statuta družbe Kostak komunalnega stavbnega podjetja
d.d., uprava sklicuje
15. redno skupščino
delniške družbe Kostak komunalno
stavbnega podjetja d.d.,
ki bo v četrtek 28. 8. 2008, ob 12. uri,
v sejni sobi na sedežu družbe, Leskovška
cesta 2a, Krško, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, predhodna ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa uprave:
Skupščina izvoli Elizabeto Cemič za
predsednico skupščine delničarjev, preštevalca glasov Branka Lavrenčiča in Renato
Resnik.
Skupščini prisostvuje tudi vabljeni notar
Boris Pavlin.
2. Seznanitev skupščine delničarjev
z letnim poročilom družbe Kostak d.d. za
poslovno leto 2007 z mnenjem revizorja in
poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2007 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe Kostak d.d., z dne 4. 4.
2008, ki se nanaša na preveritev in potrditev
revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2007.
3. Uporaba bilančnega dobička družbe
ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Bilančni dobiček družbe Kostak d.d.
Krško na dan 31. 12. 2007 znaša 1.178.583
EUR in je sestavljen iz prenesenega dobička leta 2001–2006 v višini 842.584 EUR
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in nerazdeljenega dobička poslovnega leta
2007 v višini 335.999 EUR.
Del bilančnega dobička, ki izvira iz dobička leta 2001 v višini 94.739 EUR in dobička
leta 2002 v višini 13.261 EUR se razporedi
za izplačilo dividend delničarjem v višini 2,7
EUR na delnico.
Izplačilo dividend bo v roku 60 dni po
datumu zasedanja skupščine delničarjev.
Preostanek bilančnega dobička v višini
1.070.583 EUR, ki predstavlja dobiček leta
2002–2007 ostane nerazporejen (preneseni
dobiček).
b) Skupščina v skladu z določbo 294. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto
2007.
c) Skupščina podeljuje nadzornemu svetu družbe Kostak d.d. razrešnico za poslovno leto 2007.
4. Izvolitev in imenovanje članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev in seznanitev skupščine delničarjev
s predstavniki delavcev v nadzornem svetu
družbe.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Skupščina delničarjev družbe Kostak
d.d. izvoli naslednje člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev:
– Franca Bogoviča,
– Cvetka Sršena,
– Christiana Johanna Lampla,
– Rudolfa Mlinariča.
Skupščina se seznani z Obvestilom Sveta delavcev, št. 29549/08-CE-sks-1, z dne
14. 7. 2008, ki je v skladu z določili Zakona
o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Ur.
l. RS, št. 42/93, s spremembami) in 15.
ter 16. člena veljavnega Poslovnika o delu
Sveta delavcev, izvolil dva predstavnika delavcev v nadzorni svet družbe Kostak d.d.,
in sicer:
– Bojana Cizla,
– Branka Kozoleta.
Skupščina delničarjev imenuje vse člane
nadzornega sveta družbe Kostak d.d. za
mandatno dobo štirih let, s pričetkom mandata od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2012.
5. Pooblastilo upravi družbe za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
»Skupščina delničarjev družbi izdaja pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic, kot
sledi:
1. Pooblastilo za pridobivanje lastnih
delnic velja 18 mesecev od dneva izdaje.
2. Pooblastilo velja za pridobitve lastnih delnic do skupaj 4000 delnic, kar predstavlja 10% delnic družbe in vključuje lastne
delnice, ki jih družba že ima v lasti na dan
izdaje tega pooblastila.
3. Družba ne pridobiva delnice s posli
na organiziranem trgu kapitala, zato cena
tako pridobljenih delnic sme biti nižja do
največ 35% knjigovodske vrednosti delnice
in sme biti višja do največ 35% knjigovodske
vrednosti delnice, ugotovljene na zadnji dan
leta pred pridobitvijo.
4. Družba lahko s tem in prejšnjimi
pooblastili pridobljene lastne delnice uporablja za naslednje namene pod naslednjimi
pogoji:
– za morebitno odprodajo strateškemu partnerju na podlagi vnaprejšnje odobritve nadzornega sveta,
– za zamenjavo za lastniške deleže
v drugih podjetjih iz glavne dejavnosti, na
podlagi vnaprejšnje odobritve nadzornega
sveta,
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– za morebitno nagrado upravi in nadzornemu svetu družbe.
5. Pri odsvojitvi lastnih delnic se prednostna pravica izključi, če so delnice odsvojene za namene in pod pogoji, določenimi
v tem pooblastilu.
6. Uprava mora na prvi naslednji skupščini po datumu morebitne odsvojitve lastnih
delnic delničarje seznaniti z odsvojitvijo lastnih delnic.«
6. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa nadzornega sveta: na
predlog sklepa nadzornega sveta se za revizorja družbe za poslovno leto 2008 imenuje revizijska družba In revizija družba za
revidiranje in svetovanje d.o.o., Linhartova
11/a, 1001 Ljubljana.
7. Pobude in vprašanja delničarjev.
Gradivo
Popolno gradivo za predlagani dnevni red, vključno s predlogi sklepov, je na
vpogled na sedežu družbe v splošno kadrovskem sektorju, pri Sonji Avsenak, vsak
delavnik od 10. do 14. ure, od dneva objave sklica skupščine družbe Kostak d.d.
do vključno datuma zasedanja skupščine.
Gradivo je dostopno tudi na spletnih straneh
družbe www.kostak.si.
Delničarji lahko svoje nasprotne predloge, ki morajo biti v pisni obliki in obrazloženi, vložijo v sedmih dneh od dneva objave
sklica skupščine, priporočeno po pošti ali
neposredno v tajništvo družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji
oziroma njihovi zastopniki in pooblaščenci,
ki najkasneje tri pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo svojo udeležbo ter deponirajo
pooblastila na sedežu družbe Kostak d.d.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo delničarji, ki so kot lastniki
delnic vpisani v Centralno klirinško depotno
družbo 3 dni pred dnevom skupščine ter
s toliko glasovi, kolikor imajo tedaj delnic
oziroma glasov oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki s pisnim pooblastilom.
Udeleženci skupščine se izkažejo z vabilom, osebno izkaznico ali drugo javno listino
in s podpisom na seznam udeležencev.
Zaradi sestavitve seznama udeležencev,
prosimo delničarje oziroma njihove pooblaščence, da se prijavijo 10 minut pred začetkom zasedanja v sejni sobi družbe, kjer so
dolžni podpisati seznam prisotnih delničarjev ter da prevzamejo glasovalne lističe.
Osnovni kapital družbe je razdeljen na
40.000 navadnih imenskih kosovnih delnic.
Družba ima 223 lastnih delnic.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 12.30.
Skupščina bo takrat veljavno odločala,
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Kostak d.d.
predsednik uprave
Božidar Resnik, univ. dipl. inž. str.
Ob-6635/08
Na podlagi 62. člena statuta delniške
družbe ERA, družba za upravljanje, financiranje in storitve, d.d., Velenje, Prešernova
10, uprava družbe sklicuje
10. sejo skupščine
družbe ERA, družba za upravljanje,
financiranje in storitve, d.d., Velenje,

ki bo 29. 8. 2008 ob 12. uri v prostorih na
sedežu družbe ERA, družba za upravljanje,
financiranje in storitve, d.d. v Velenju, Prešernova 10.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi sklepčnost.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa skupščine in imenuje notar po predlogu
uprave.
3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta
4. Obravnava in sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa:
a) Na predlog uprave in nadzornega sveta bilančni dobiček poslovnega leta 2007
v višini 7.417.269,28 EUR ostane nerazporejen in bo o njegovi uporabi odločala skupščina v naslednjih poslovnih obdobjih.
b) Skupščina daje upravi in nadzornemu
svetu razrešnico za delo v letu 2007.
5. Imenovanje revizorja družbe za leto
2008.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2008 imenuje revizijska
družba Abeceda d.o.o., Celje.
Udeležba na skupščini.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpisani v delniški knjigi deset dni pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo mora biti pisno
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zastopniki pravnih oseb pa še z izpisom iz sodnega registra in če niso zakoniti zastopniki, še
s pooblastilom zakonitega zastopnika.
Gradivo za zasedanje skupščine, vključno s sprejetim letnim poročilom za leto 2007
in poročilom nadzornega sveta, je delničarjem na voljo na sedežu družbe ERA, družba
za upravljanje, financiranje in storitve, d.d.,
v Velenju, Prešernova 10, vsak delovni dan
od 7.30 do 9. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki posredovani upravi v roku 7 dni
po objavi tega sklica.
Način glasovanja
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku in sicer na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo udeleženci ob vstopu v prostor zasedanja, razen za 2. točko
dnevnega reda, o kateri se odloča z javnim
glasovanjem z dvigom rok.
Prostor bo odprt od 11. ure dalje. Če
skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje istega dne ob 13. uri
v istem prostoru. Ob ponovnem sklicu bo
skupščina sklepala ne glede na višino zastopanega kapitala.
ERA, družba za upravljanje,
financiranje in storitve, d.d., Velenje
uprava družbe
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Ob-6636/08
V skladu z 9.5. členom statuta delniške
družbe Moja delnica, borzno posredniška
hiša d.d., Ljubljana, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, sklicuje uprava družbe
14. skupščino
družbe Moja delnica, borzno
posredniška hiša d.d., Ljubljana,
ki bo dne 27. 8. 2008, ob 9. uri na sedežu
družbe v Ljubljani, Dunajska 20, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti, izvolitev delovnih teles skupščine.
Ugotovi se prisotnost na skupščini.
Skupščini prisostvuje notarka mag. Nina
Češarek.
Sklep 1. Na predlog uprave se sprejme
sklep: za predsednika skupščine se izvoli
Mateja Stanič Rudolf, za preštevalca glasov
se imenujeta Aljoša Bizjak in Andrej Vozlič.
2.1. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom za leto 2007 z revizorjevim poročilom in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu ZGD-1 in
uporaba bilančnega dobička za leto 2007 in
določitev plačil članom nadzornega sveta.
Predstavitev letnega poročila družbe za
poslovno leto 2007 z mnenjem revizorja in
Poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter razprava o uporabi bilančnega dobička.
Sklep 2.1. Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme sklep:
Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2007
znaša 266.898 EUR in je sestavljen iz čistega dobička poslovnega leta v višini 330.898
EUR ter zmanjšan za zakonske rezerve iz
dobička v višini 64.000 EUR.
Bilančni dobiček se razdeli: 118.611
EUR se razporedi v dividende, kar znese
1,00 EUR bruto na delnico. Do dividende
so upravičeni delničarji, ki so vpisani na
dan zasedanja skupščine v delniško knjigo.
Uprava je dolžna izvesti plačila najkasneje
v roku 30 dni od sprejema sklepa.
Preostanek bilančnega dobička v višini
148.287 EUR ostane nerazporejen.
Predsednik nadzornega sveta za opravljanje funkcije prejme plačilo v višini 2.000
EUR bruto letno. Člani nadzornega sveta za
opravljanje funkcije prejmejo plačilo v višini
1.500 EUR bruto letno.
2.2. Podelitev razrešnice članoma uprave in članom nadzornega sveta za poslovno
leto 2007.
Sklep 2.2. Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme sklep: skupščina podeljuje razrešnico članoma uprave in
članom nadzornega sveta za poslovno leto
2007 v skladu z 294. členom ZGD.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2008.
Sklep 3. Na predlog nadzornega sveta
se sprejme sklep: za revizorsko družbo za
revidiranje poslovanja za poslovno leto 2008
se imenuje Deloitte Revizija d.o.o., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Sklep 4. Na predlog nadzornega sveta
se sprejme sklep:
V nadzorni svet se imenujejo trije člani: Andrej Vozlič, Polonca Šušterič in Darja
Čakar.
Štiri letni mandat jim prične teči od
30. 10. 2008.
Član nadzornega sveta mora pridobiti zahtevani minimalni paket delnic v roku
1 leta od imenovanja.

Gradivo za skupščino skupaj z letnim
poročilom uprave za poslovno leto 2007,
mnenjem revizorja, poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila za leto
2007 ter predlogom in obrazložitvijo sklepa
za člane nadzornega sveta, je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe vsak dan od
8. do 10. ure od objave sklica do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
pisni in poslani upravi družbe v roku sedem
dni od objave sklica skupščine.
Pogoj za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na skupščine je, da delničarji pisno prijavijo svojo udeležbo upravi
družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem
in da so vpisani v delniški knjigi tri dni pred
zasedanjem skupščine.
Delničarji lahko na skupščini odločajo
tudi preko zastopnikov ali pooblaščencev.
Pooblaščenci se morajo izkazati s pisnim
pooblastilom delničarja in ga deponirati na
sedežu družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z veljavnim osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega
registra.
Prostor, v katerem bo potekala skupščina, bo odprt eno uro pred zasedanjem. Delničarje, njihove zastopnike in pooblaščence
pozivamo, da se zglasijo v sejni sobi pol ure
pred zasedanjem, da podpišejo listo prisotnih in prevzamejo glasovnice.
Moja delnica BPH d.d.
uprava
Ob-6637/08
Uprava družbe ob soglasju nadzornega sveta delniške družbe TEM Čatež d.d.
sklicuje
skupščino
delniške družbe,
ki bo v torek, dne 2. 9. 2008, ob 13. uri,
na sedežu družbe na Čatežu, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in delovnih teles skupščine.
2. Letno poročilo družbe za leto 2007
– informacija o poslovanju družbe.
Uprava in nadzorni svet bosta delničarjem posredovala informacijo o letnem poročilu družbe za leto 2007.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe
za poslovno leto 2007.
4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2008 se imenuje revizijska
družba Dinamic d.o.o., Ljubljanska cesta 26,
Novo mesto.
5. Prenehanje mandata članov nadzornega sveta, imenovanje novih članov nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev, in
seznanitev s članoma nadzornega sveta,
predstavnikoma delavcev.
Predlog sklepa:
Po ugotovitvi, da dosedanjim članom nadzornega sveta dne 27. 10. 2008 poteče mandat, skupščina izvoli naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev:
– Radovan Teslič, Gorkičeva 14, 1000
Ljubljana,
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– Anton Klasinc, Ulica bratov Babnik 95,
1000 Ljubljana,
– Nijaz Čosić, Žaucerjeva 22, 1000 Ljubljana,
– Dejan Bjelobaba, Trubarjeva 40, 1000
Ljubljana.
Mandat novih članov nadzornega sveta
začne teči dne 28. 10. 2008 in traja 4 leta.
Skupščina se seznani z izvolitvijo dveh
članov nadzornega sveta, predstavnikov
delavcev.
Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na razpolago v tajništvu družbe
v prostorih družbe na Čatežu vsak delovni
dan v tednu med 9. in 14. uro.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovanje je, da delničarji najmanj
tri dni pred sejo skupščine (to je do vključno
30. 8. 2008) pisno prijavijo družbi svojo udeležbo na skupščini.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti pisno in mora biti pred ali ob sklicu
predloženo družbi.
V primeru, da skupščina ne bo sklepčna
ob času sklica, bo ponovno zasedanje skupščine družbe istega dne ob 13.30, na mestu
prvega sklica. Ob ponovljenem sklicu skupščina veljavno odloča ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
TEM Čatež d.d.
uprava družbe
Bajuk Andrej
Ob-6638/08
Na podlagi 33. člena Statuta družbe
Alples, industrija pohištva, d.d., Železniki,
sklicujem
14. skupščino
delniške družbe Alples, industrija
pohištva, d.d., Železniki, Češnjica 48/b,
Železniki,
ki bo dne 29. 8. 2008, ob 11. uri, v poslovnih prostorih na sedežu družbe, Češnjica 48/b v Železnikih.
Dnevni red skupščine s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvoli se predsednik skupščine
in dva preštevalca glasov, ugotovi prisotnost
vabljene notarke.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2007 in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila za leto 2007, sklepanje o uporabi
bilančnega dobička ter odločanje o podelitvi
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2007, z mnenjem revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
2.2. Skupščina na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta k predlogu uprave
o uporabi bilančnega dobička sprejme sklep:
bilančni dobiček po revidiranem letnem poročilu za leto 2007 v višini 2.684.062,33
EUR ostane nerazporejen.
2.3. Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta Alples, d.d., Železniki
v poslovnem letu 2007 in se upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto
2007 podeli razrešnica.
3. Sprejem sprememb statuta družbe.
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Predlog sklepa:
3.1. 2. člen Statuta družbe se spremeni tako, da se dejavnosti družbe uskladijo
z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l. RS št. 69/07 in 17/08).
3.2. V 38/b. členu Statuta družbe se
doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Del bilančnega dobička družbe se lahko uporabi tudi za udeležbo delavcev pri
dobičku.« Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
Utemeljitev sprememb statuta.
Spremembe Statuta družbe narekuje
Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti
(Ur. l. 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 38/b. člena Statuta družbe
je pogojena z določbami Zakona o udeležbi
delavcev pri dobičku (Ur. l. 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.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa: za revizijo računovodskih izkazov Alples, d.d., Železniki za leto
2008 se imenuje revizijska družba UHY Revizija in svetovanje d.o.o., Vurnikova ulica
2, Ljubljana.
5. Pooblastilo upravi za sklenitev pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku.
Predlog sklepa: 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.
6. Pooblastilo za nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa:
Skupščina pooblašča upravo družbe
za nakup lastnih delnic, pri čemer skupni
nominalni znesek kupljenih delnic ne sme
presegati 10% osnovnega kapitala.
Nakupna cena delnice ne sme biti višja od knjigovodske vrednosti delnice po
zadnjem revidiranem poslovnem poročilu,
najnižja nakupna cena pa ne nižja od 10%
knjigovodske vrednostjo delnice po zadnjem revidiranem poslovnem poročilu.
Skupščina družbe pooblašča upravo
družbe, da lahko brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala umakne lastne delnice družbe. Za spremembo in uskladitev besedila čistopisa statuta
družbe z zmanjšanjem osnovnega kapitala
družbe, z umikom lastnih delnic, ki bo izvedena na podlagi tega sklepa, je pooblaščen
nadzorni svet družbe.
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 3. dni pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenci delničarjev morajo do začetka skupščine predložiti
pisna pooblastila.
Delničarji glasujejo osebno, po pooblaščencu ali zastopniku na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu v prostor
za skupščino, ko tudi podpišejo seznam
prisotnih udeležencev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
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družbe Češnjica 48/b, Železniki, v tajništvu
družbe, vsak delovni dan med 11. in 12. uro
od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine.
Alples, d.d., Železniki
uprava
Ob-6639/08
Na podlagi določila 31. člena Statuta
delniške družbe Kompas Hoteli Bled, d.d.,
Cankarjeva cesta 2, Bled, uprava družbe
sklicuje
5. redno sejo skupščine
družbe Kompas hoteli Bled, d.d.
ter vabi delničarje družbe, da se skupščine, ki bo v četrtek dne 28. 8. 2008, ob
12. uri, v sejni dvorani na sedežu družbe,
Cankarjeva cesta 2, Bled udeležijo.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlogi sklepov:
a) Izvolijo se predlagani organi skupščine.
b) Na skupščini bo prisostvoval vabljeni
notar Stane Krainer iz Radovljice.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom in s poročilom nadzornega sveta družbe
o potrditvi letnega poročila za leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z letnim poročilom in s poročilom nadzornega sveta družbe o potrditvi letnega
poročila za leto 2007.
3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2007 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2007.
Predlog sklepa 3.1.
Bilančni dobiček družbe za poslovno
leto 2007 znaša 63.564 EUR.
Nerazporejeni dobiček iz leta 2005 v višini 95.580,84 EUR in leta 2006 v višini
133.689,82 EUR ostane nerazporejen.
Prav tako ostane nerazporejen dobiček leta
2007 v višini 63.564,09 EUR. Tako ostane
skupaj nerazporejeni dobiček družbe v višini 292.834,75 EUR.
Predlog sklepa 3.2.: upravi družbe in
nadzornemu svetu družbe se podeli razrešnica za delo v poslovnem letu 2007.
Skupščine družbe se lahko udeležijo
delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki se morajo pred sejo skupščine
izkazati s pisnim pooblastilom.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, ki bodo vsaj 3 dni pred sejo
skupščine najavili svojo udeležbo pri upravi
družbe.
Skupščine se lahko udeležijo tisti delničarji, ki so bili najmanj 10 dni pred skupščino vpisani v delniško knjigo družbe.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v tajništvu na sedežu
družbe vsak delovni dan od 10. ure do
12. ure, od dneva objave sklica skupščine
dalje.
Če skupščina na dan prvega sklica ne
bo sklepčna bo ponovno zasedanje skupščine v sredo dne 29. 8. 2007, ob 13. uri,
na istem naslovu in prostoru z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Kompas Hoteli Bled, d.d.
uprava družbe
v.d. direktorja
Gregor Jamnik

Št. 14/08
Ob-6647/08
V skladu z 295. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1 in ZGD-1B) ter na
podlagi 7.3. in 7.4. točke Statuta delniške
družbe, uprava družbe sklicuje
14. skupščino delniške družbe
Integral AP Tržič d.d.,
ki bo v sredo, 27. 8. 2008 ob 13. uri na
sedežu družbe Mlaka 4, Tržič.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev notarja za sestavo notarskega zapisnika.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Izvoli se predsednika skupščine in preštevalca glasov, za sestavo notarskega zapisnika se potrdi notarka Marjana
Tičar Bešter.
2. Seznanitev z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta ter sprejem sklepa
o pokrivanju izgube ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu za leto 2007.
Predlog sklepa:
1. skupščina se seznani z letnim poročilom za poslovno leto 2007.
2. bilančna izguba znaša 271.968,33 EUR
in je sestavljena iz prenesene čiste izgube
v višini 81.561,73 EUR in čiste izgube poslovnega leta v višini 190.406,60 EUR ter
se pokriva iz kapitalskih rezerv.
3. skupščina se seznani s poročilom
o delu nadzornega sveta za leto 2007.
4. direktorju Dragu Grilu se ne podeli
razrešnica za čas opravljanja funkcije direktorja v letu 2007, direktorjema Igorju
Hustiču in Borisu Malenšku se podeli razrešnica za čas opravljanja funkcije direktorjev
v letu 2007.
Članom nadzornega sveta se podeli razrešnica za delo v letu 2007.
3. Spremembe in uskladitev statuta družbe z novo Uredbo o standardni klasifikaciji
– SKD 2008 in Zakonom o gospodarskih
družbah – ZGD-1.
Predlog sklepa:
I/1. Zaradi spremembe sedeža družbe
in uskladitve stanja s sodnim registrom, se
spremeni točka 1.1. in se glasi:
Družba Integral Avtobusni promet Tržič,
d.d., Mlaka 4, Tržič.
Ostali tekst točke ostane nespremenjen.
Spremeni se točka 2.4. in se glasi:
Naslov sedeža družbe je Mlaka 4, Tržič.
Ostali tekst točke ostane nespremenjen.
I/2. Spremeni se dejavnost družbe in
uskladi z novo Uredbo o standardni klasifikaciji – SKD 2008 (Uradni list RS, št.
17/08).
V statutu se točka 3.1. spremeni in
glasi:
Dejavnosti družbe so:
45.190 Trgovina z drugimi motornimi
vozili
45.200 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil
45.320 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in opremo za motorna vozila
47.301 Trgovina na drobno z lastnimi
motornimi gorivi
47.789 Druga trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah
47.810 Trgovina na drobno na stojnicah
in tržnicah z živili, pijačami in
tobačnimi izdelki
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47.820 Trgovina na drobno na stojnicah
in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
47.890 Trgovina na drobno na stojnicah
in tržnicah z drugim blagom
47.990 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln, stojnic in tržnic
49.310 Mestni in primestni kopenski
potniški promet
49.320 Obratovanje taksijev
49.391 Medkrajevni in drugi cestni
potniški promet
49.392 Obratovanje žičnic
56.101 Restavracije in gostilne
56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
56.300 Strežba pijač
52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti
v kopenskem prometu
64.990 Drugje nerazvrščene dejavnosti
finančnih storitev, razen
zavarovalništva in dejavnosti
pokojninskih skladov
68.100 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih
in najetih nepremičnin
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120 Posredovanje oglaševalskega
prostora
77.110 Dajanje lahkih motornih vozil
v najem in zakup
74.300 Prevajanje in tolmačenje
77.120 Dajanje tovornjakov v najem in
zakup
79.110 Dejavnost potovalnih agencij
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
82.110 Nudenje celovitih pisarniških
storitev
82.190 Fotokopiranje, priprava
dokumentov in druge posamične
pisarniške dejavnosti
I/3. Za način izvedbe prehoda na evro se
uporabi preračun nominalnih zneskov delnic in osnovnega kapitala družbe v skladu
z 172. členom ZGD-1.
I/4. Nominalni znesek delnice po preračunu znaša 4,17 EUR. Obstoječi osnovni kapital po preračunu znaša 231.735,24
EUR. Medsebojna razmerja med pravicami
povezanimi z delnicami ter razmerje glasovnih pravic se ne spremeni. Za znesek
zmanjšanja osnovnega kapitala, ki po preračunu znaša 231.735,24 EUR se povečajo
kapitalske rezerve v višini 162,61 EUR.
I/5. V skladu z predlagano točko I/3. in
I/4. se v statutu spremeni točka 4.1., ki se
glasi:
Osnovni kapital družbe znaša 231.735,24
(dvestoenaintridesettisočsedemstopetintrideset 24/00) EUR in je razdeljen na 55.572
(petinpetdesettisočpetstodvainsedemdeset)
navadnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 4,17 (štiri 17/100) EUR, ki so prosto
prenosljive in dajejo imetniku en glas.
II/1. Vpis firme v sodnem registru se
uskladi z 2.1. točko statuta in se pravilno
glasi:
Firma družbe je: Integral Avtobusni promet Tržič, d.d.
4. Seznanitev s poročilom o ugotovitvah
posebne revizije za leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s poročilom o ugotovitvah posebne revizije
za leto 2007.
Upravo družbe se zadolži, da najkasneje
v roku šestih mesecev od dneva skupščine zagotovi povrnitev povzročene škode po
ugotovitvah posebne revizije za leto 2007 ali
v istem roku sproži ustrezne sodne postopke za povrnitev povzročene škode.

5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Na predlog nadzornega sveta se za štiriletno mandatno obdobje imenuje za člane
nadzornega sveta:
1. Ivanka Zupančič Gaber,
2. Majda Maček Jančič,
3. Sonja Zore.
Štiriletni mandat izvoljenih članov nadzornega sveta prične teči z dnem imenovanja na skupščini.
Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem
na vpogled skupaj s predlogom spremembe
statuta na sedežu družbe Mlaka 4, Tržič,
vsak dan od 10. do 14. ure.
Delničarje pozivamo, da razumno utemeljene nasprotne predloge in pripombe
pošljejo upravi družbe v pisni obliki v enem
tednu po objavi sklica skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci.
Udeležba na skupščini ali uresničevanje
glasovalne pravice sta pri tistih delničarjih, ki
niso pooblastili finančne organizacije ali niso
pristopili v združenje delničarjev, pogojena
s prijavo upravi družbe, najkasneje 3 dni
pred skupščino.
Člani nadzornega sveta se lahko udeležijo skupščine tudi če niso delničarji.
Kolikor v prvem sklicu ni zagotovljena
sklepčnost, se opravi nova seja skupščine
najmanj eno uro po prvem sklicu v istem
kraju z istim dnevnim redom, na kateri se
veljavno odloča z večino prisotnih glasov.
Integral AP Tržič, d.d.
uprava
Ob-6648/08
Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in 6. člena statuta družbe HTG
d.d., Sežana upravni odbor družbe sklicuje
10. skupščino delničarjev družbe,
ki bo v petek 29. avgusta 2008, ob 10. uri
na sedežu družbe v Sežani, Partizanska cesta 1, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa št. 1: za predsednika
skupščine se imenuje dr. Aleš Musar, za
preštevalki glasov pa Anita Čebokli in Grozdana Švara. Ugotovi se, da skupščini prisostvuje vabljeni notar Milan Mesar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leti 2006 in 2007 ter s poročilom upravnega odbora o preveritvi in
potrditvi letnega poročila.
Predlog sklepa št. 2.1: skupščina se seznani z letnim poročilom za poslovno leto
2006 in s poročilom upravnega odbora
o preveritvi in potrditvi letnega poročila za
poslovno leto 2006.
Predlog sklepa št. 2.2: skupščina se seznani z letnim poročilom za poslovno leto
2007 in s poročilom upravnega odbora
o preveritvi in potrditvi letnega poročila za
poslovno leto 2007.
3. Sprejem sklepa o uporabi čistega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa št. 3.1: čisti dobiček na
dan 31. 12. 2007 v višini 1.234.394,51 EUR,
ki izvira iz čistega poslovnega izida leta
2007 ter presežka pri prevrednotenju, ostane nerazporejen.
Predlog sklepa št. 3.2: skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru družbe
za delo v poslovnem letu 2006 in 2007.
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4. Nagrade upravnemu odboru za uspešno delo v letu 2007.
Predlog sklepa št. 4: upravnemu odboru
se v breme poslovnih stroškov izplača nagrada za uspešno delo v letu 2007 v skupni
bruto višini 30.000,00 EUR kot sledi:
– 10.000,00 EUR se izplača kot nagrada
predsedniku in podpredsedniku upravnega
odbora družbe, od česar prejme predsednik
upravnega odbora nagrado v bruto višini
5.000,00 EUR, podpredsednik upravnega
odbora pa 5.000,00 EUR;
– 20.000,00 EUR se izplača kot nagrada
izvršnemu direktorju.
Udeležbo na skupščini ali uresničevanje
glasovne pravice na njej, morajo delničarji
prijaviti najkasneje tri dni pred datumom
določenim za izvedbo skupščine, in sicer
s priporočenim pismom ali osebno v tajništvu družbe, sicer ne morejo biti prisotni na
skupščini, oziroma uresničevati glasovalnih
pravic.
Pravico udeležbe imajo vsi delničarji, ki
so na dan 26. 8. 2008 vpisani v KDD-ju.
Pooblaščenci za zastopanje delničarjev
se v enakem roku prijavijo s pooblastilom, ki
mora biti pisno. Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov in EMŠO pooblastitelja in vse iste podatke pooblaščenca,
kraj in datum ter podpis pooblastitelja, za
pravne osebe pa poleg podatkov o pooblaščencu in števila glasov še firmo, sedež ter
podpis in žig pooblastitelja.
Materiali za skupščino so na vpogled
v tajništvu družbe »HTG« Hoteli, turizem in
gostinstvo, d.d. Sežana vsak delovni dan od
9. do 11. ure od dneva objave sklica skupščine do 28. 8. 2008.
HTG d.d., Partizanska cesta 1, Sežana
uprava družbe
Ob-6649/08
Na podlagi 9.3.3. točke Statuta delniške
družbe Sivent, d.d., Ljubljana uprava družbe sklicuje
10. sejo skupščine
družbe Sivent, družba tveganega
kapitala, d.d., Ljubljana,
ki bo v torek, 26. 8. 2008 ob 13.30, na
sedežu družbe, Dunajska cesta 270, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa upravnega odbora: za
predsednika skupščine se izvoli Katra Rangus, za preštevalko glasov se izvoli Nina
Jurkovič. Seji bo prisostvoval vabljeni notar
Miro Bregar iz Litije.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2007 z mnenjem
revizorja in pisnim poročilom upravnega
odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2007, sprejem sklepa
o uporabi bilančnega dobička ter podelitev
razrešnice upravnemu odboru in izvršnemu
direktorju družbe.
2.1 Predlog sklepa upravnega odbora:
skupščina se seznani z letnim poročilom
za poslovno leto 2007 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom upravnega odbora
o preveritvi in potrditvi letnega poročila za
poslovno leto 2007.
2.2 Predlog sklepa upravnega odbora:
2.2.1. Bilančni dobiček na dan 31. 12.
2007 znaša 865.162,82 EUR.
2.2.2. Bilančni dobiček družbe se uporabi, kot sledi:
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– bilančnega dobička v višini 865.162,82
EUR se ne uporabi in se odločanje o njegovi
uporabi prenese v prihodnje leto.
2.3 Predlog sklepa upravnega odbora: skupščina podeljuje razrešnico za delo
upravnemu odboru ter izvršnemu direktorju,
s katero potrjuje in odobrava delo teh organov družbe za poslovno leto 2007.
3. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa upravnega odbora: za
pooblaščenega revizorja za pregled računovodskih izkazov družbe Sivent, d.d., Ljubljana za poslovno leto 2008 se imenuje družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje,
d.o.o., Ljubljana.
4. Odobreni kapital.
Predlog sklepa upravnega odbora:
Upravni odbor je pooblaščen povečati
osnovni kapital družbe v petih letih po vpisu
spremembe statuta v sodni register za največ 2.565.748,59 EUR. O vsebini pravic iz
delnic, o pogojih za izdajo delnic ter zlasti
o morebitni izključitvi prednostne pravice do
novih delnic odloča upravni odbor. Nove delnice se lahko izdajo tudi za stvarne vložke.
Upravni odbor je pooblaščen povečati
osnovni kapital v tej višini in za to obdobje
tudi z izdajo delnic zaradi zamenjave zamenljivih obveznic družbe za delnice družbe. V takem primeru se prednostna pravica
do novih delnic izključi. O vsebini pravic iz
delnic, o pogojih za izdajo delnic odloča
upravni odbor. Nove delnice se lahko izdajo
tudi za stvarne vložke. Nove delnice se lahko izdajo delavcem družbe.
Skupščina pooblašča upravni odbor, da
uskladi besedilo statuta s tekstom zgornjega sklepa.
Udeležba na skupščini in prijava udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Delničar, ki se želi udeležiti skupščine in
na njej glasovati, mora svojo udeležbo na
skupščini pisno prijaviti družbi vsaj tri dni
pred skupščino in je bil vpisan v delniško
knjigo pri KDD d.d. Ljubljana na dan 23. 8.
2008. Delničar mora svojo identiteto izkazati
z osebno izkaznico oziroma z izpisom iz
registra pravnih oseb in pooblastilom. Pooblastilo mora biti pisno.
Udeleženci lahko dvignejo glasovnice
v poslovnih prostorih družbe najmanj 1 uro
pred začetkom skupščine. Zaradi potreb
identifikacije upravičencev do udeležbe in
glasovanja lahko uresničuje svoje glasovalne pravice le tisti delničar, ki se skupščine
udeleži pravočasno.
Gradivo
Popolno gradivo s predlogi sklepov, letno
poročilo, poročilo upravnega odbora o preveritvi letnega poročila, je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine in sicer vsak delavnik od
10. do 13.ure.
V primeru, da ob napovedanem času
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 14.30 v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina
sklepčna ne glede na število prisotnih delničarjev.
Sivent, d.d., Ljubljana
upravni odbor
Ob-6650/08
Na podlagi 32. in 34. člena Statuta družbe Daimond, Trgovina in zastopanje d.d.,
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Žnidarčičeva 19, Šempeter pri Gorici, uprava družbe sklicuje
10. redno skupščino delničarjev,
v četrtek dne 28. avgusta 2008, ob
14. uri v sejni dvorani Občine Šempeter
-Vrtojba, Cesta Goriške fronte 11, Šempeter pri Gorici.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine delničarjev, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika
skupščine, izvolitev dveh preštevalcev glasov, predstavitev notarja.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli odvetnica Maja Orel Krašovec.
Za preštevalki glasov se izvolita: Iva Krapež in Tamara Semolič.
(Predstavitev izbranega notarja).
2. Predstavitev letnega poročila družbe
Daimond d.d. z revizijskim poročilom za leto
2007 in Konsolidiranega poročila skupine
Daimond d.d. za leto 2007 z revizijskim poročilom in poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2007.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2007 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepov:
1. Bilančni dobiček v višini 21.256,83 EUR
se razporedi v druge rezerve iz dobička.
2. Upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnico za poslovno leto 2007.
4. Nagrada nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa: članom nadzornega
sveta se iz razširjenega dobička družbe (v
breme poslovnih stroškov) izplača nagrada v višini 58.500,00 EUR bruto. Razmerje
v višini nagrade med predsednikom in člani
nadzornega sveta je enako razmerju, ki velja za sejnino. Nagrada se izplača v gotovini
v 30 dneh po seji skupščine.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2008.
Predlog sklepa: za revizorja družbe se za
poslovno leto 2008 imenuje revizijsko hišo
BDO EOS Revizija d.o.o., Ljubljana.
6. Spremembe Statuta družbe.
Predlog sklepa:
1. V prvem odstavku 51. člena se število
šest nadomesti s številom tri.
2. V drugem odstavku 51. člena se črta
drugi stavek.
3. Spremeni se prvi odstavek 56. člena,
ki se na novo glasi:
»Nadzorni svet je sklepčen, če sta na
seji prisotna dva člana.«
Skupščina družbe sprejme prečiščeno
besedilo Statuta družbe Daimond d.d.
7. Izvolitev članov v nadzorni svet
družbe.
Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta družbe Daimond za obdobje štirih let
se izvolijo: Franc Tomažič, Miran Kraševec
in Žarko Dragoljevič.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki bodo dne
20. 8. 2008 vpisani v delniško knjigo družbe,
ki se vodi pri KDD Centralno klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana.
Prijava udeležbe delničarjev oziroma
njihovih pooblaščencev na skupščino mora
biti podana v pisni obliki na sedežu uprave
družbe, najpozneje do 25. 8. 2008.
Pooblaščenec za udeležbo oziroma
glasovanje na skupščini mora pooblastilo
priložiti prijavi. Delničarje – pravne osebe,
zastopa na seji skupščine njihov zakoniti
zastopnik ali pooblaščenec. Pooblastila se
trajno hranijo pri družbi.

Gradivo in predlogi sklepov za skupščino
je na vpogled delničarjem na sedežu družbe, v tajništvu, od dneva objave sklica do
zasedanja skupščine, vsak delovni dan od
9. ure do 13. ure. Delničarji se predstavijo
z osebnim dokumentom.
Skupščina je sklicana ob 14. uri. Če se
ob navedenem sklicu ne doseže sklepčnosti – 15% osnovnega kapitala, bo ponovno
zasedanje skupščine ob 14.30 ne glede na
višino zastopanega kapitala. Pol ure pred
pričetkom zasedanja bo potekala registracija udeležencev in izročanje glasovnic, zato
prosimo udeležence, da imajo s seboj osebni dokument zaradi identifikacije.
Daimond, trgovina in zastopanje d.d.
Šempeter pri Gorici
uprava družbe
Dragan Valenčič
direktor
Ob-6651/08
Na podlagi Statuta delniške družbe Tovarne transportnih naprav d.d., Podskrajnik 17, 1380 Cerknica z dne 19. decembra
1996, uprava družbe TTN Tovarne transportnih naprav d.d. vabi delničarje na
11. skupščino družbe
Tovarne transportnih naprav d.d.,
ki bo v torek 26. avgusta 2008, ob 8. uri
v prostorih uprave na sedežu družbe, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti notarke ter izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa: skupščina imenuje delovno predsedstvo v sestavi: predsednik in
dva preštevalca glasov.
2. Seznanitev z letnim poročilom o poslovanju za poslovno leto 2007 in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta o sprejemu
letnega poročila za leto 2007.
3. Sklepanje o uporabi dobička in odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Nagrada upravi in nadzornemu svetu
družbe: Predlog sklepa: celoten bilančni
dobiček 125.737,27 € se razporedi na preneseni dobiček, o katerega uporabi bo odločeno v naslednjih poslovnih letih. Upravi
in nadzornemu svetu družbe se v breme
poslovnih stroškov leta 2008 izplača nagrado za uspešno delo, na način, ki ga potrdi
nadzorni svet.
4. Pooblastilo upravi za lastne delnice.
Predlog sklepa: skupščina družbe TTN
d.d. na podlagi osme alinee prvega odstavka 247. člena ZGD pooblašča upravo družbe, da lahko v imenu družbe in za račun
družbe kupi lastne delnice, katerih skupni
nominalni znesek ne sme presegati 10%
osnovnega kapitala.
Pri pridobivanju lastnih delnic nabavna
cena ne sme biti višja od knjigovodske vrednosti delnice. Pri odsvojitvi delnic pa mora
biti prodajna oziroma obračunska cena
delnice višja od nabavne cene lastnih delnic. Uprava lahko pridobiva lastne delnice
za namene iz 247. člena ZGD. Skupščina
pooblašča upravo, da lahko lastne delnice
umakne brez nadaljnjega sklepa skupščine
o zmanjšanju osnovnega kapitala, o čemer
mora obvestiti nadzorni svet.
Delničarji imajo pri prodaji delnic, ki jih
družba kupi na podlagi tega pooblastila,
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prednostno pravico ter morajo biti ob enakih
pogojih enako obravnavani vsi ponudniki.
Prednostna pravica delničarjev pri odsvojitvi lastnih delnic se izključi, če so delnice odsvojene za namene in pod pogoji, na
podlagi pooblastila v tem sklepu skupščine.
To pooblastilo velja 18 mesecev od dneva
sprejema sklepa na seji skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki. Glasuje se osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na
podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob
vstopu v dvorano. Delničar oziroma njegov
pooblaščenec se lahko udeleži skupščine
oziroma uresničuje glasovalno pravico na
skupščini pod pogojem, da se najmanj tri
dni pred zasedanjem skupščine prijavi za
udeležbo na skupščini. Prijave lahko neposredno odda v tajništvu družbe ali pošlje
po pošti na naslov družbe. Prijava se šteje
za pravočasno, če jo je delničar oddal priporočeno po pošti, najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine.
Delničarje, kot tudi pooblaščence prosimo, da se na dan zasedanja skupščine javijo v tajništvu najmanj 30 minut pred začetkom skupščine zaradi podpisa liste prisotnih
in prevzema glasovalnih lističev.
Gradivo in predlogi sklepov skupščine
po tem dnevnem redu, je na voljo v tajništvu
na sedežu družbe dan po objavi zasedanja
skupščine od 10. do 12. ure.
Tovarna transportnih naprav d.d.
uprava
Viktor Pakiž
Ob-6652/08
Na podlagi Statuta uprava in nadzorni
svet družbe Garant, pohištvena industrija,
d.d., Polzela, s sedežem v Polzeli 176/a,
3313 Polzela, sklicujeta
14. redno skupščino
delničarjev,
ki bo v sredo 27. 8. 2008, ob 11. uri na
sedežu družbe.
I. Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev in izvolitev organov skupščine ter poročilo verifikacijske komisije.
– izvolitev organov skupščine,
– izvolitev preštevalcev glasov in ugotovitev sklepčnosti skupščine,
– za sestavo notarskega zapisnika se
imenuje notar Srečko Gabrilo iz Žalca.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupščine.
2. Seznanitev skupščine, da je nadzorni
svet potrdil letno poročilo za leto 2007.
Skupščina sprejme na znanje, da je
nadzorni svet potrdil letno poročilo za leto
2007.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2007 in podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu družbe za leto
2007.
Predlog sklepa:
3.1. Bilančni dobiček po revidirani bilanci
stanja na dan 31. 12. 2007 v višini 9.445,24
EUR ostane nerazporejen.
3.2. Skupščina daje nadzornemu svetu
in članoma uprave Rudolfu Krumpačnik in
Danilu Turnšek razrešnico za poslovno leto
2007.
3.3. Skupščina ne daje razrešnice Matjažu Rojnik in Nevenki Ribič za poslovno
leto 2007.
4. Uskladitev dejavnosti družbe z Uredbo
o standardni klasifikaciji dejavnosti in uskla-

ditev določbe Statuta, ki se nanaša na dejavnost družbe.
Predlog sklepov:
4.1. Obstoječa dejavnost družbe se
uskladi z Uredbo o standardni klasifikaciji
dejavnosti in se v novem besedilu glasi, kot
je to opredeljeno v prilogi, ki je sestavni del
zapisnika.
4.2. Spremeni se besedilo točke 2.1.
statuta družbe, v katerem se obstoječe besedilo dejavnost družbe uskladi z Uredbo
o standardni klasifikaciji dejavnosti.
5. Prehod osnovnega kapitala in nominalnih zneskov delnic na EUR in uskladitev
določbe Statuta, ki se nanaša na znesek
osnovnega kapitala in vrednost delnic.
Predlog sklepov:
5.1. Izvede se prehod osnovnega kapitala in nominalnih zneskov delnic družbe Garant, pohištvena industrija, d.d., Polzela na
EUR in sicer skladno z določilom 693. člena
ZGD-1. Na podlagi preračuna znaša nominalni znesek posamezne delnice 8,35 EUR,
osnovni kapital pa predstavlja vsoto tako
izračunanih nominalnih zneskov vseh delnic
družbe in znaša 1.716.734,95 EUR, s tem
da se razlika v znesku, ki je nastala pri preračunavanju, ki znaša 852,79 EUR, pokrije
iz nevezanih rezerv iz dobička.
5.2. Spremeni se besedilo točke 4.1. Statuta družbe in se po uskladitvi oziroma preračunu zneska delnic in osnovnega kapitala
iz SIT v EUR, glasi:
– točka 4.1. Statuta družbe, se glasi:
Osnovni
kapital
družbe
znaša
1.716.734,95 EUR in je razdeljen na 205.597
navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic
z nominalno vrednostjo 8,35 EUR.
Navadne delnice so delnice, ki dajejo
njihovim imetnikom:
– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,
– pravico do dela dobička (dividenda),
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.
6. Sprejem in potrditev čistopisa oziroma
novega besedila Statuta družbe.
Predlog sklepa: na podlagi uskladitve dejavnosti družbe z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti in preračuna nominalnega
zneska delnic iz SIT v EUR ter izračuna zneska osnovnega kapitala v EUR in skladno
s tem sprejeti spremembi točk 2.1. in 4.1.
Statuta družbe in ker se spremenijo še vsi
ostali členi do sedaj veljavnega statuta, se
sprejme in potrdi popolnoma novo besedilo
Statuta družbe, ki je priloga in sestavni del
zapisnika.
7. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2008.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje poslovanja družbe za
leto 2008 imenuje revizijsko hišo SN Revizija d.o.o., Ljubljana.
8. Razrešitev in imenovanje nadomestnega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
8.1. Na podlagi odstopne izjave se razreši Marko Laznik kot član nadzornega sveta
družbe.
8.2. Za novega člana nadzornega sveta
se na predlog delničarja Nivo d.o.o. Celje,
imenuje Danilo Senič in sicer do konca mandata ostalih članov nadzornega sveta.
II. Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
kakor tudi letno poročilo uprave, poročilo
nadzornega sveta in Statut družbe, je na
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vpogled delničarjem na sedežu družbe vsak
delovni dan od 10. do 15. ure od dneva objave dnevnega reda do dneva zasedanja
skupščine. Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda. Vsak novi predlog delničarjev mora biti podan v pisni obliki, obrazložen
in vložen v roku 7 dni po objavi tega sklica.
III. Čas sklica
Skupščina je sklicana za 11. uro. Če tedaj
ni dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje istega dne v istih prostorih ob 12. uri ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Dvorana, v kateri bo potekala skupščina,
bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine.
IV. Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
sami ali njihovi zastopniki in pooblaščenci,
ki najkasneje 3 dni pred sejo pisno prijavijo svojo udeležbo na sedežu družbe in so
vpisani v delniški knjigi pri KDD po stanju
zadnjega dne prijavnega roka. Zastopniki in
pooblaščenci morajo ob priglasitvi predložiti
pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno na
sedežu družbe.
Garant, pohištvena industrija, d.d.,
Polzela
predsednik uprave družbe
Rudolf Krumpačnik
Št. 8/2008
Ob-6653/08
Uprava družbe Emona Farma Ihan,
družba pooblaščenka d.d. na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in
na podlagi 46. in 78. člena Statuta družbe
sklicuje
11. sejo skupščine,
ki bo dne 28. 8. 2008, ob 13. uri, na
sedežu družbe, Breznikova cesta 89,
1230 Domžale.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, seznanitev z dnevnim redom, imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Dušan Korošec, za preštevalca glasov se imenuje Uroš Jutraž in Matjaž
Ježek. Skupščini bo prisostvoval vabljeni
notar Miro Bregar.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom in revidiranim konsolidiranim
letnim poročilom za leto 2007 z mnenjem
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta k letnemu poročilu.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2007 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2007.
Predlog sklepa:
3.1. Bilančni dobiček za poslovno leto
2007 po stanju na dan 31. 12. 2007 znaša
704.353,87 EUR.
3.2. Del bilančnega dobička v višini
18.259,20 EUR se nameni za izplačilo dividend v bruto znesku 0,08 EUR na delnico
razreda B. Dividende pripadajo delničarjem,
ki so deseti dan pred zasedanjem skupščine
vpisani v centralnem registru vrednostnih
papirjev pri KDD in se izplačajo v roku 60
dni po izvedeni skupščini.
3.3. Preostali del bilančnega dobička
v višini 686.094,67 EUR ostane nerazporejen (preneseni dobiček) in bo o njem odločeno v naslednjih poslovnih letih.
3.4. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za delo teh
dveh organov v letu 2007.
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4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revizorja družbe za poslovno leto 2008 se
imenuje družba Rating d.o.o., Celje.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu družbe, Ihan, Breznikova c. 89, vsak delavnik
v tednu od 9. do 12. ure.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic, njihovi pooblaščenci, zastopniki in člani
nadzornega sveta. Glasovalno pravico imajo delničarji, ki so vpisani v delniški knjigi 10
dni pred skupščino. Vsaka delnica velja (1)
en glas. Delničarji ali njihovi pooblaščenci
najavijo svojo udeležbo na skupščini najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine na
naslov družbe, pri čemer mora pisna prijava
in eventuelno pooblastilo prispeti na sedež
družbe najpozneje do vključno 25. 8. 2008.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja deponirano na
sedežu družbe.
Udeleženci se pred sejo skupščine prijavijo v sprejemni pisarni pol ure pred začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni so
najavljeni udeleženci dolžni podpisati seznam navzočih udeležencev in prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za
udeležbo na skupščini.
Način glasovanja
Delničarji glasujejo osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer
na podlagi glasovnice, ki jo prejmejo pred
vstopom v sejno dvorano. Pooblastilo za
zastopanje na skupščini mora biti pisno. Za
fizične osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj
in datum, podpis pooblastitelja ter podatke
o pooblaščencu; za pravne osebe pa ime
in priimek, naslov pooblaščenca, firmo ter
podpis in žig pooblastitelja.
Emona Farma Ihan, družba
pooblaščenka d.d.
uprava družbe
Ob-6654/08
Na podlagi prvega odstavka 28. člena
Statuta delniške družbe Debitel d.d., Ljubljana sklicujem
skupščino
družbe Debitel d.d., Ljubljana,
ki bo dne 26. avgusta 2008, ob 12. uri,
v sejni sobi družbe Debitel d.d., Ljubljana,
Železna cesta 18 (II. nadstropje), Ljubljana
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Blaža Pesjaka. Za preštevalko
glasov se imenuje Dragica Murovec. Seji
bo prisostvoval vabljeni notar Miro Košak
iz Ljubljane.
2. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in odločanje o podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu za leto 2007.
Predlog sklepa št. 2.1.:
I. Skupščina se je seznanila s poročilom o načinu in obsegu preverjanja vodenja
družbe v preteklem poslovnem letu, ki ga je
v skladu z 282. členom ZGD-1 predložil nadzorni svet in s katerim obvešča skupščino,
da je sprejel letno poročilo za leto 2007.
Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2007
v znesku 5,340.941,98 evrov se uporabi:
– za razdelitev delničarjem 78.781,91
evrov,
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– za uporabo v naslednjih poslovnih letih
5,262.160,07 evrov.
II. Dividenda za leto 2007 iz točke I/1
tega sklepa znaša 0,17 evrov bruto na delnico in se jih začne izplačevati petnajsti delovni dan po zasedanju skupščine na bančne
račune delničarjem, ki so vpisani v delniško
knjigo kot imetniki delnic na tretji delovni dan
po zasedanju skupščine.
Predlog sklepa št. 2.2.: upravi se podeljuje razrešnica za leto 2007.
Predlog sklepa št. 2.3.: nadzornemu svetu se podeljuje razrešnica za leto 2007.
3. Imenovanje revizorja za leto 2008 na
predlog nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za revizorja za leto 2008
se imenuje revizijsko družbo Ernst & Young,
d.o.o., Dunajska c. 111, Ljubljana.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Delničarji ali njihovi pooblaščenci morajo
svojo prisotnost na skupščini pisno prijaviti
upravi najmanj 3 dni pred skupščino. Prijava
in pooblastilo mora vsebovati podatke za
identifikacijo delničarja oziroma pooblaščenca in število delnic, s katerimi bo glasoval
na skupščini. Skupščine se lahko udeležijo
in na njej uresničujejo glasovalno pravico
le tisti delničarji, ki so vpisani v delniško
knjigo na tretji dan pred dnem zasedanja
skupščine.
Gradivo
Predlagatelj sklepov pod točko 1. in 2. je
uprava, predlagatelj sklepov pod točko 3. pa
nadzorni svet družbe. Gradivo za skupščino z utemeljenimi predlogi sklepov je vsem
delničarjem na vpogled v tajništvu uprave
družbe Debitel d.d., Ljubljana, vsak delovni
dan med 10. in 12. uro od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Debitel d.d.
uprava družbe
Ob-6655/08
Na podlagi Statuta družbe Unitex trgovina, d.d., Ljubljana in 295. člena Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1), sklicuje
direktor družbe
11. skupščino delničarjev
družbe Unitex trgovina, d.d., Šmartinska
152, 1000 Ljubljana,
ki bo dne 28. 8. 2008 s pričetkom ob 11.
uri v prostorih Gospodarskega razstavišča,
dvorana Urška 1, Dunajska 18, Ljubljana,
s predlaganim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev navzočnosti zastopanega kapitala.
2. Imenovanje predsednika skupščine,
dveh preštevalcev glasov in potrditev notarja.
Predlog sklepa: skupščina za predsednico skupščine izvoli Barbaro Kürner Čad,
za preštevalca glasov Ksenijo Gašperšič in
Tomaža Zorca in potrdi notarko Nado Kumar
iz Ljubljane.
3. Seznanitev z letnim poročilom družbe
za poslovno leto 2007 in s pisnim poročilom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s predloženim letnim poročilom za poslovno
leto 2007 in pisnim poročilom nadzornega
sveta.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: v skladu z 294. členom
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)
skupščina potrjuje in odobri delo uprave in

nadzornega sveta v letu 2007 ter jima podeljuje razrešnico.
5. Povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki.
Predlog sklepa:
Osnovni kapital družbe se iz dosedanjega nominalnega zneska v višini 1.109.163,75
EUR, ki je razdeljen na 26.580 kosovnih
delnic poveča za 1.082.663,46 EUR tako,
da po dokapitalizaciji družbe nov osnovni
kapital znaša 2.191.827,21 EUR.
Za povečanje osnovnega kapitala se
izda 25.962 navadnih (rednih) kosovnih
delnic. Skupno število novo izdanih delnic
se poveča v enakem razmerju kot osnovni
kapital, tako da je celotni osnovni kapital
družbe po povečanju osnovnega kapitala
razdeljen na 52.542 kosovnih delnic.
Povečanje kapitala se izvede z izročitvijo
stvarnega vložka, ki ga predstavljajo terjatve
upnikov Unit-As nepremičnine d.d., Napredek Bistrica d.d. in Tabor d.o.o. v skupni
višini 1.082.663,46 EUR.
Predmet stvarnega vložka predstavljajo
naslednje terjatve upnikov, ki izhajajo iz naslednjih kreditnih pogodb oziroma pogodb
o vodenju računa:
– Kredit št. UA0103/2007 z dne 3. 1.
2007, pri čemer se konvertira del kredita
v višini 274.456,33 EUR, upnika Unit-As nepremičnine d.d., za kar se delničarju Unit-As
nepremičnine d.d. izda 6.581 navadnih kosovnih delnic,
– Kredit št. 0103/T/2007 z dne 3. 1. 2007,
pri čemer se konvertira del kredita v višini
590.483,85 EUR, upnika Tabor d.o.o., za
kar se delničarju Tabor d.o.o. izda 14.160
navadnih kosovnih delnic,
– Kredit št. 0103/2/NB/2007 z dne 3. 1.
2007, pri čemer se konvertira del kredita
v višini 217.723,28 EUR, upnika Napredek
Bistrica d.d., za kar se delničarju Napredek
Bistrica d.d., izda 5.221 navadnih kosovnih
delnic.
Vse na novo izdane kosovne delnice so
imenske in istega razreda kot obstoječe kosovne delnice družbe ter dajejo njihovim
imetnikom enaka upravičenja in naslednje
pravice:
– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,
– pravico do dela dobička (dividende),
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.
Delnice bodo izdane v nematerializirani
obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD
– Centralno klirinško depotni družbi, d.d.
6. Sprememba statuta.
Predlog sklepa:
Spremeni se člen statuta pod zaporedno
številko 3.1., ki se po novem glasi:
Osnovni
kapital
družbe
znaša
2.191.827,21 EUR in je razdeljen na 52.542
kosovnih delnic.
Navadne delnice so delnice, ki dajejo
njihovim imetnikom:
– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,
– pravico do dela dobička (dividenda),
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.
Ostale določbe statuta ostanejo nespremenjene.
Ena vpisana in vplačana delnica zagotavlja en glas na skupščini družbe.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo vsi delničarji, ki svojo udeležbo
skladno z zakonom pisno prijavijo družbi
najkasneje 3 dni pred sejo skupščine.
Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini tudi preko zakonitih zastopnikov in pooblaščencev. Pooblastilo mora
biti v pisni obliki in mora biti deponirano na
sedežu družbe 3 dni pred začetkom skupščine.
Udeleženci skupščine se pred skupščino
izkažejo z identifikacijskim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega
registra.
Gradivo za skupščino z besedilom predlaganih sprememb statuta z utemeljitvijo,
je vsem delničarjem družbe Unitex, d.d. na
vpogled na sedežu družbe, Šmartinska 152,
Ljubljana, vsak delavnik med 9. in 11. uro.
Unitex d.d.
direktorica družbe
Ob-6656/08
Na podlagi Statuta družbe Unit-As nepremičnine, d.d., Ljubljana in 295. člena
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1),
sklicuje direktor družbe
5. skupščino delničarjev
družbe Unit-As nepremičnine, d.d.,
Šmartinska 152, 1000 Ljubljana,
ki bo dne 28. 8. 2008 s pričetkom ob 10.
uri v prostorih Gospodarskega razstavišča,
v dvorani Urška 1, Dunajska 18, Ljubljana,
s predlaganim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev navzočnosti zastopanega kapitala.
2. Imenovanje predsednika skupščine,
dveh preštevalcev glasov in potrditev notarja.
Predlog sklepa: skupščina za predsednico skupščine izvoli Barbaro Kürner Čad,
za preštevalca glasov Ksenijo Gašperšič in
Tomaža Zorca in potrdi notarko Nado Kumar
iz Ljubljane.
3. Seznanitev z letnim poročilom družbe
za poslovno leto 2007 in s pisnim poročilom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s predloženim letnim poročilom za poslovno
leto 2007 in pisnim poročilom nadzornega
sveta.
4. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto
2007.
Predlog sklepa: bilančni dobiček
družbe po stanju 31. 12. 2007 v višini
67.122,28 EUR se na predlog uprave in ob
soglasju nadzornega sveta, v celoti razporedi na druge rezerve iz dobička.
5. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: v skladu z 294. členom
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)
skupščina potrjuje in odobri delo uprave in
nadzornega sveta v letu 2007 ter jima podeljuje razrešnico.
Ena vpisana in vplačana delnica zagotavlja en glas na skupščini družbe.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo vsi delničarji, ki svojo udeležbo
skladno z zakonom pisno prijavijo družbi
najkasneje 3 dni pred sejo skupščine.
Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini tudi preko zakonitih zastopnikov in pooblaščencev. Pooblastilo mora
biti v pisni obliki in mora biti deponirano na
sedežu družbe 3 dni pred začetkom skupščine.

Udeleženci skupščine se pred skupščino
izkažejo z identifikacijskim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega
registra.
Gradivo za skupščino z besedilom predlaganih sprememb statuta z utemeljitvijo
je vsem delničarjem družbe Unit-As nepremičnine, d.d. na vpogled na sedežu družbe
Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana,
vsak delavnik med 9. in 11. uro.
Unit-As, nepremičnine d.d.
direktor družbe
Ob-6657/08
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 35. člena Statuta družbe Napredek Bistrica, d.d., Ljubljana,
sklicuje uprava družbe
10. skupščino delničarjev
družbe Napredek Bistrica, d.d.,
Šmartinska 152, Ljubljana,
ki bo dne 28. 8. 2008, ob 10.30, v Ljubljani, v prostorih Gospodarskega razstavišča,
v dvorani Urška 1, Dunajska 18, Ljubljana
s predlaganim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev navzočnosti zastopanega kapitala.
2. Imenovanje predsednika skupščine,
dveh preštevalcev glasov in potrditev notarja.
Predlog sklepa: skupščina za predsednico skupščine izvoli Barbaro Kürner Čad,
za preštevalca glasov Ksenijo Gašperšič in
Tomaža Zorca ter potrdi notarko Nado Kumar iz Ljubljane.
3. Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2007 in pisnega poročila nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s predloženim letnim poročilom za poslovno
leto 2007 in pisnim poročilom nadzornega
sveta.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: v skladu z 294. členom
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)
skupščina potrjuje in odobri delo uprave in
nadzornega sveta v letu 2007 ter jima podeljuje razrešnico.
Ena vpisana in vplačana delnica zagotavlja en glas na skupščini družbe.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo vsi delničarji, ki svojo udeležbo
skladno z zakonom pisno prijavijo družbi
najkasneje 3 dni pred sejo skupščine.
Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini tudi preko zakonitih zastopnikov in pooblaščencev. Pooblastilo mora
biti v pisni obliki in mora biti deponirano na
sedežu družbe 3 dni pred začetkom skupščine.
Udeleženci skupščine se pred skupščino
izkažejo z identifikacijskim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega
registra.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem družbe na vpogled na sedežu družbe
Hram holding d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana,
vsak delavnik med 9. in 12. uro.
Napredek Bistrica d.d.
direktor družbe
Ob-6658/08
Na podlagi 26. člena Statuta delniške
družbe Alpinum, Turistično podjetje, d.d.,
Ribčev Laz 50, Bohinjsko jezero, uprava
družbe sklicuje
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10. redno skupščino družbe
Alpinum, turistično podjetje, d.d.,
Ribčev laz 50, Bohinjsko jezero,
ki bo dne 29. 8. 2008 ob 16. uri v prostorih hotela »Bohinj«, Ribčev Laz 45, Bohinjsko jezero.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se imenuje
odvetnik mag. Gorazd B. Južina.
Za preštevalca glasov se izvoli Mateja
Mlakar.
Za sestavo notarskega zapisnika je prisotna notarka Nevenka Tory iz Ljubljane.
2. Obravnava letnega poročila za leto
2007 in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: upravi in članom nadzornega sveta se podeli razrešnica, s čimer
se potrdi in odobri njihovo delo v poslovnem
letu 2007.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta
družbe.
Predlog sklepa:
Za člane nadzornega sveta družbe se
za mandatno obdobje 4 (štirih) let imenujejo
sledeče osebe:
1. Boris Kristančič, Mala čolnarska 4d,
1000 Ljubljana,
2. Marko Dolanec, Pugljeva 9, 1000 Ljubljana,
3. Mirko Sodja, Studor v Bohinju št. 17,
4267 Srednja vas v Bohinju.
4. Sprememba statuta.
Predlog sklepa:
Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve Statuta družbe v predloženem besedilu.
Udeležba in pogoji za udeležbo na seji
skupščine
Skupščine se imajo pravico udeležiti in
na njej glasovati delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki le, če so vpisani v delniško knjigo oziroma KDD in, če svojo udeležbo pisno prijavijo družbi tako, da njihova
prijava prispe na sedež družbe najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine.
Udeležba se prijavi osebno na sedežu
družbe, po telefaksu, telegramu ali s priporočeno pošto.
Vsi udeleženci se pozivajo, da se ob
prihodu na skupščino najmanj pol ure pred
začetkom seje, izkažejo z osebno izkaznico ali drugim identifikacijskim dokumentom
in s podpisom potrdijo svojo prisotnost na
skupščini. Pooblaščenci morajo predložiti pisno pooblastilo, zakoniti zastopniki pa izpis
iz sodnega registra.
Celotno gradivo za skupščino skupaj
z letnim poročilom, pisnim poročilom nadzornega sveta in predlogi posameznih sklepov je na vpogled v »Hotelu Bohinj«, Ribčev
Laz 45, Boh. Jezero (pri Mlakar Mateji) vsak
delavnik med 9. in 11. uro od dneva objave
dalje.
Delničarji, ki želijo, da bi bili njihovi eventualni nasprotni predlogi predhodno objavljeni v skladu z zakonom, morajo predlog
podati v pisni obliki z obrazložitvijo upravi
v roku enega tedna po objavi sklica skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic skupščine naslednji dan od neuspelega zasedanja ob 16. uri
v istih prostorih z enakim dnevnim redom.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
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glede na višino na zasedanju zastopanega
osnovnega kapitala.
Alpinum, turistično podjetje, d.d.
uprava družbe
Ob-6659/08
Na podlagi 57. člena Statuta družbe
Cestno podjetje Ljubljana, družba pooblaščenka, d.d., Ljubljana, Stolpniška 10,
sklicuje uprava družbe
10. sejo skupščine delničarjev
in ločenih zasedanj razredov delnic,
ki bo 25. 8. 2008 v sejni sobi KPL, d.d.
v 1. nadstropju na Tbilisijski 61 v Ljubljani,
s pričetkom ob 9.30 in z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov skupščine in notarja.
Predlog sklepa: skupščina ugotovi sklepčnost, za predsednika skupščine se izvoli
Mihaela Bizjaka, za preštevalki se imenujeta
Mateja Stanič-Rudolf in Matejka Granatir,
seji prisostvuje notarka mag. Nina Češarek.
2. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Skupščina se seznani s sprejetim letnim
poročilom družbe za leto 2007 in skupinskim
letnim poročilom Cestnega podjetja Ljubljana, d.d. in KPL, d.d. za leto 2007, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta po 282. člena ZGD-1.
Predlogi sklepov:
a) Bilančni dobiček po stanju 31. 12.
2007 znaša 1.057.492,00 EUR in se sestoji
iz nerazporejenega dobička iz preteklih let
in dobička 2007. Ugotovljeni bilančni dobiček se v celoti razporedi v druge rezerve
iz dobička.
b) Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi za čas od 16. 1. 2007 do konca
leta 2007 in nadzornemu svetu za celotno
poslovno leto 2007.
c) Na podlagi 39. in 50.–51. člena Statuta družbe se članom nadzornega sveta
izplača nagrada za leto 2007 v skupni višini
14.000,00 EUR, upravi družbe pa nagrada v višini 5.500,00 EUR za čas od 16. 1.
2007 do konca leta. Nagrade se izplačajo
do 30. 9. 2008 v breme tekočih poslovnih
stroškov.
3. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
Predlog sklepa:
a) Skupščina pooblašča upravo družbe,
da kupi lastne delnice družbe za namene
iz prvega odstavka 247. člena ZGD-1 pod
naslednjimi pogoji:
– skupni delež kupljenih lastnih delnic
ne sme presegati 10% osnovnega kapitala
družbe;
– najnižja cena delnice je 6,00 EUR, najvišja cena delnice je dvojna knjigovodska
vrednost delnice;
– oblikuje se rezerve za lastne delnice
v ustrezni višini v skladu s predpisi;
– pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 18 mesecev od sprejema sklepa.
Skupščina pooblašča upravo družbe, da
lahko po izvršenem nakupu kupljene lastne
delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja
o zmanjšanju osnovnega kapitala.
Skupščina zadolžuje upravo družbe, da
vse kupljene lastne delnice, ki do izteka
veljavnosti 18-mesečnega pooblastila niso
bile umaknjene, takoj proda ali kako drugače odsvoji.
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Uprava lahko pridobiva in odsvaja lastne
delnice tudi za izplačevanje udeležbe na dobičku uprave in nadzornega sveta v delnicah
družbe, za nagrajevanje zaposlenih v družbi
A, izpeljavo programa delniških opcij ter zaradi drugih namenov v skladu z zakonom.
V primeru odsvojitve lastnih delnic cena
delnic ne sme biti nižja od njihove pridobitvene cene, povečane za vse stroške nastale v zvezi z nakupom in prodajo ter povečane za odstotek, ki je za dve odstotni točki
večji od obrestne mere za enoletne depozite
pri NLB d.d., na podlagi obračuna za čas od
dneva pridobitve lastnih delnic, do dneva
odsvojitve lastnih delnic.
b) Skupščina sprejme tudi sklep, da se
pri pridobitvi in odsvojitvi lastnih delnic na
podlagi sklepa iz prejšnje a) točke izključi
prednostna pravica obstoječih delničarjev.
4. Spremembe ter dopolnitve statuta.
Predlog sklepa:
Sprejmejo se naslednje spremembe in
dopolnitve statuta družbe:
a) 7. člen Statuta družbe se spremeni
in glasi:
Dejavnost
Dejavnosti družbe so:
18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev
zapisa
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
46.160 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, krzna, obutve, usnjenih
izdelkov
46.170 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov
46.180 Specializirano posredništvo pri
prodaji drugih določenih izdelkov
46.190 Nespecializirano posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov
52.100 Skladiščenje
53.200 Druga poštna in kurirska
dejavnost
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
62.090 Druge z informacijsko tehnologijo
in računalniškimi storitvami
povezane dejavnosti
63.110 Obdelava podatkov in s tem
povezane dejavnosti
64.200 Dejavnost holdingov
64.910 Dejavnost finančnega zakupa
64.990 Druge nerazvrščene dejavnosti
finančnih storitev, razen
zavarovalništva in dejavnosti
pokojninskih skladov
68.100 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami
68.310 Posredništvo v prometu
z nepremičninami
69.200 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti; davčno
svetovanje
70.100 Dejavnost uprav podjetij
70.220 Drugo podjetništvo in poslovno
svetovanje
71.121 Geo-meritve, kartiranje

72.200 Raziskovalna in razvojna
dejavnost na področju
družboslovja in humanistike
74.200 Fotografska dejavnost
77.110 Dajanje lahkih motornih vozil
v najem in zakup
77.120 Dajanje tovornjakov v najem in
zakup
77.320 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem in zakup
77.330 Dajanje pisarniške opreme in
računalniških naprav v najem in
zakup
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in
opredmetenih sredstev v najem
in zakup
79.110 Dejavnost potovalnih agencij
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900 Rezervacije in druge s potovanji
povezane dejavnosti
82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje
kreditne sposobnosti
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje na področju športa
in rekreacije
85.590 Drugo nerazvrščeno
izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje
85.600 Pomožne dejavnosti za
izobraževanje
95.110 Popravila in vzdrževanje
računalnikov in perifernih enot.
b) 38. člen Statuta družbe se spremeni
in glasi:
Pravice in obveznosti med upravo in
družbo se uredijo s pogodbo v skladu z zakonom in tem statutom.
c) Sedanji 40. člen Statuta družbe se
v celoti črta, členi ki sledijo se ustrezno preoštevilčijo tako, da sedanji 41. člen postane
novi 40. člen, sedanji 42. člen novi 41. člen
... in tako naprej.
d) prvi, drugi in tretji odstavek sedanjega
88. člena se črtajo.
e) prvi odstavek sedanjega 89. člena se
črta.
f) Sprejme se čistopis Statuta družbe.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo za poslovno leto 2007 se imenuje Revizijski center d.o.o., družba za revizijo,
Ul. Gradnikove brigade 4, Ljubljana.
Predlagatelj sklepov za 5. točko dnevnega reda je nadzorni svet, za ostale točke
dnevnega reda pa uprava in nadzorni svet.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji, ki so deseti
dan pred skupščino vpisani v delniško knjigo in najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine družbi pisno prijavijo udeležbo
na skupščini. Skupščine se lahko v imenu
delničarjev udeleži pooblaščenec ali zakoniti
zastopnik, ki ima pisno pooblastilo, katerega
je dostavil družbi v roku za prijavo udeležbe
na skupščini. Istovetnost se dokazuje z veljavnim osebnim dokumentom.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino ob vhodu v dvorano prijavijo
najkasneje 30 minut pred zasedanjem, potrdijo svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo glasovalne lističe.
Celotno gradivo za skupščino, vključno
z besedilom sprejetega letnega poročila
2007 in skupinskim letnim poročilom 2007,
mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta po 282. členu ZGD-1, obrazložitvami in utemeljitvami glede pooblastila za nakup lastnih delnic, obrazložitvami,
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spremembami ter dopolnitvami Statuta in
čistopisa Statuta družbe, se nahaja na sedežu družbe na Stolpniški 10 v Ljubljani,
v tajništvu pri Suzani Golja in je na vpogled
delničarjem družbe vsak delovni dan od 10.
do 12. ure, od objave sklica do dneva skupščine. Morebitni utemeljeni nasprotni predlogi k posameznim točkam dnevnega reda se
sporočajo pisno upravi družbe najkasneje
v 7 dneh po objavi sklica skupščine.
Cestno podjetje Ljubljana, družba
pooblaščenka, d.d.
uprava družbe
Ob-6660/08
Na podlagi 29. člena statuta družbe Cestno podjetje Ljubljana, d.d., Ljubljana,
Stolpniška 10, sklicuje uprava družbe
9. skupščino delničarjev,
ki bo 25. 8. 2008 v sejni sobi KPL, d.d.,
na Tbilisijski 61 v Ljubljani s pričetkom ob 8.
uri z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov skupščine in notarja.
Predlog sklepa: skupščina ugotovi sklepčnost, za predsednika skupščine se izvoli
Mihaela Bizjaka, za preštevalki se imenujeta
Mateja Stanič-Rudolf in Matejka Granatir,
seji prisostvuje notarka mag. Nina Češarek.
2. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Skupščina se seznani s sprejetim letnim
poročilom za leto 2007 in skupinskim letnim
poročilom za leto 2007, z mnenjem revizorja
in pisnim poročilom nadzornega sveta po
282. členu ZGD-1.
Predlogi sklepov:
a) Bilančni dobiček po stanju 31. 12.
2007 znaša 14.982.655,00 EUR in je sestavljen iz prenesenega dobička iz preteklih
let v višini 6.393.331,00 EUR in čistega dobička leta 2007 v višini 8.589.324,00 EUR.
Ugotovljen bilančni dobiček se v celoti razporedi v druge rezerve iz dobička.
b) Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2007.
c) Na podlagi 55. in 56. člena statuta
družbe se članom nadzornega sveta izplača nagrada v skupni višini 33.000,00
EUR, upravi ter delavcem s posebnimi pooblastili in odgovornostmi pa v skupni višini 40.000,00 EUR. Nagrade se izplačajo
do 30. 9. 2008 v breme tekočih poslovnih
stroškov.
3. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
Predlog sklepa:
a) Skupščina družbe na podlagi druge
in osme alinee prvega odstavka 247. člena
ZGD-1 pooblašča upravo družbe, da kupi lastne delnice družbe pod naslednjimi pogoji:
– skupni delež kupljenih lastnih delnic
ne sme presegati 10% osnovnega kapitala
družbe;
– najnižja cena delnice je 4 EUR, najvišja cena delnice je knjigovodska vrednost
delnice;
– oblikuje se rezerve za lastne delnice
v ustrezni višini v skladu s predpisi;
– pooblastilo za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic velja 18 mesecev od
dneva sprejema sklepa.
Skupščina pooblašča upravo družbe, da
lahko po izvršenem nakupu kupljene lastne
delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja
o zmanjšanju osnovnega kapitala.

Uprava lahko pridobiva in odsvaja lastne
delnice tudi za izplačevanje udeležbe na
dobičku uprave in nadzornega sveta v delnicah družbe, za nagrajevanje zaposlenih,
izpeljavo programa delniških opcij ter zaradi
drugih namenov v skladu z zakonom.
V primeru odsvojitve lastnih delnic cena
delnic ne sme biti nižja od njihove pridobitvene cene, povečane za vse stroške nastale v zvezi z nakupom in prodajo ter povečane za odstotek, ki je za dve odstotni točki
večji od obrestne mere za enoletne depozite
pri NLB d.d., na podlagi obračuna za čas od
dneva pridobitve lastnih delnic, do dneva
odsvojitve lastnih delnic.
b) Skupščina sprejme tudi sklep, da se
pri pridobitvi in odsvojitvi lastnih delnic na
podlagi sklepa iz prejšnje a) točke izključi
prednostna pravica obstoječih delničarjev.
4. Odobreni kapital.
Predlog sklepa:
Uprava družbe je za razdobje do 24. 8.
2013 pooblaščena povečati osnovni kapital
družbe z izdajo delnic za stvarne ali denarne vložke za 817.000,00 EUR. Delnice se
lahko izdajo na osnovi odobrenega kapitala le s predhodnim soglasjem nadzornega
sveta družbe zaradi: pridobivanje svežega kapitala, za izplačilo nagrad v delnicah
družbe upravi, članom nadzornega sveta in
delavcem s posebnimi pooblastili in odgovornostmi ter zaposlenim, za izdajo novih
delnic delavcem družbe, da se omogoči pristop novim aktivnim delničarjem (strateškim
partnerjem) ali zaradi zamenjave zamenljivih obveznic družbe v delnice družbe ali za
druge namene v skladu z zakonom. Uprava
je pooblaščena, da v soglasju z nadzornim
svetom, odloča o izključitvi prednostne pravice do novih delnic.
5. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa:
Sprejmejo se naslednje spremembe in
dopolnitve statuta družbe:
a) 3. člen statuta družbe se spremeni
in glasi:
Dejavnosti družbe so:
08.110 Pridobivanje kamna
08.120 Pridobivanje gramoza, peska, gline
08.990 Drugo pridobivanje rudnin in
kamnin
09.900 Storitve za drugo rudarjenje
16.100 Žaganje, skobljanje in
impregniranje lesa
16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo
16.240 Proizvodnja lesene embalaže
19.200 Proizvodnja naftnih derivatov
20.590 Proizvodnja drugih kemičnih
izdelkov
22.210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas
22.230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih
mas za gradbeništvo
22.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas
23.520 Proizvodnja apna in mavca
23.610 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo
23.620 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo
23.630 Proizvodnja sveže betonske
mešanice
23.640 Proizvodnja malte
23.700 Obdelava naravnega kamna
23.990 Proizvodnja drugih nekovinskih
mineralnih izdelkov
33.170 Popravila in vzdrževanje drugih
prevoznih sredstev
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33.200 Montaža industrijskih strojev in
naprav
38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih
odpadkov
38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih
odpadkov
38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki
38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki
38.310 Demontaža odpadnih naprav
38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin
iz ostankov in odpadkov
39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje
z odpadki
41.100 Organizacija izvedbe stavbnih
projektov
41.200 Gradnja stanovanjskih in
nestanovanjskih stavb
42.110 Gradnja cest
42.120 Gradnja železnic in podzemnih
železnic
42.130 Gradnja mostov in predorov
42.210 Gradnja objektov oskrbne
infrastrukture za tekočine in pline
42.220 Gradnja objektov oskrbne
infrastrukture za elektriko in
telekomunikacije
42.910 Gradnja vodnih objektov
42.990 Gradnja drugih objektov nizke
gradnje
43.110 Rušenje objektov
43.120 Zemeljska pripravljalna dela
43.130 Testno vrtanje in sondiranje
43.210 Inštaliranje električnih napeljav in
naprav
43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in
ogrevalnih napeljav in naprav
43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah
43.310 Fasaderska in štukaterska dela
43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva
43.330 Oblaganje tal in sten
43.341 Steklarska dela
43.342 Pleskarska dela
43.390 Druga zaključna gradbena dela
43.910 Postavljanje ostrešij in krovska
dela
43.990 Druga specializirana gradbena
dela
45.200 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil
46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij
46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala
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
47.301 Trgovina na drobno z lastnimi
motornimi gorivi
47.302 Posredništvo pri prodaji motornih
goriv na drobno
47.520 Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
z gradbenim materialom,
kovinskimi izdelki, barvami in
steklom
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47.789 Druga trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah
49.410 Cestni tovorni promet
49.420 Selitvena dejavnost
52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti
v kopenskem prometu
55.100 Dejavnost hotelov in podobnih
nastanitvenih obratov
55.201 Počitniški domovi in letovišča
55.204 Planinski domovi in mladinska
prenočišča
55.209 Druge nastanitve za krajši čas
55.900 Dejavnost dijaških in študentskih
domov ter druge nastanitve
56.101 Restavracije in gostilne
56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
56.104 Začasni gostinski obrati
56.210 Priložnostna priprava in dostava
jedi
56.290 Druga oskrba z jedmi
56.300 Strežba pijač
64.200 Dejavnost holdingov
64.910 Dejavnost finančnega zakupa
64.920 Drugo kreditiranje
68.100 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami
68.310 Posredništvo v prometu
z nepremičninami
69.103 Druge pravne dejavnosti, razen
zastopanja strank
69.200 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti; davčno
svetovanje
70.100 Dejavnost uprav podjetij
70.220 Drugo podjetniško in poslovno
svetovanje
71.111 Arhitekturno projektiranje
71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično
in drugo projektiranje
71.121 Geo-meritve, kartiranje
71.129 Drugo tehnično projektiranje in
svetovanje
71.200 Tehnično preizkušanje in
analiziranje
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost
na drugih področjih naravoslovja in
tehnologije
73.200 Raziskovanje trga in javnega
mnenja
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in
tehnične dejavnosti
77.110 Dajanje lahkih motornih vozil
v najem in zakup
77.120 Dajanje tovornjakov v najem in
zakup
77.310 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem in zakup
77.320 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem in zakup
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in
opredmetenih sredstev v najem in
zakup
78.200 Posredovanje začasne delovne
sile
78.300 Druga oskrba s človeškimi viri
81.210 Splošno čiščenje stavb
81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih
naprav in opreme
81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje
82.920 Pakiranje
82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče
dejavnosti za poslovanje
84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in
nesrečah
85.590 Drugje nerazvrščeno
izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje
Družba lahko opravlja tudi vse druge
posle, ki so potrebni za njen obstoj in za
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opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.
b) Drugi odstavek 6. člena statute družbe
se spremeni in glasi:
Uprava družbe je za razdobje do 24. 8.
2013 pooblaščena povečati osnovni kapital
družbe z izdajo delnic za stvarne ali denarne
vložke za 817.000,00 (osemstosedemnajsttisoč 00/100) EUR. Delnice se lahko izdajo
na osnovi odobrenega kapitala le s predhodnim soglasjem nadzornega sveta družbe
zaradi: pridobivanje svežega kapitala, za
izplačilo nagrad v delnicah družbe upravi,
članom nadzornega sveta in delavcem s posebnimi pooblastili in odgovornostmi ter zaposlenim, za izdajo novih delnic delavcem
družbe, da se omogoči pristop novim aktivnim delničarjem (strateškim partnerjem)
ali zaradi zamenjave zamenljivih obveznic
družbe v delnice družbe ali za druge namene v skladu z zakonom. Uprava je pooblaščena, da v soglasju z nadzornim svetom,
odloča o izključitvi prednostne pravice do
novih delnic.
c) Za sedanjim 44. členom statuta družbe se doda nov 44.a člen v besedilu:
Dobiček družbe se lahko v skladu z zakonom o udeležbi delavcev pri dobičku in
pogodbo o udeležbi delavcev pri dobičku,
uporabi za udeležbo delavcev pri dobičku.
d) Sprejme se čistopis statuta.
6. Pogodba o udeležbi delavcev pri dobičku.
Predlog sklepa:
Sklene se pogodba o udeležbi delavcev
pri dobičku. Skupščina pooblašča upravo
družbe, da sklene pogodbo o udeležbi zaposlenih pri dobičku družbe v skladu z zakonom in sklepom skupščine.
7. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo za poslovno leto 2008 se imenuje Revizijski center d.o.o., družba za revizijo,
Ul. Gradnikove brigade 4, Ljubljana.
Predlagatelj sklepov za 7. točko dnevnega reda je nadzorni svet, za ostale točke dnevnega reda pa uprava in nadzorni
svet.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji, ki so deset
dni pred skupščino vpisani v delniško knjigo
in ki pisno prijavo za udeležbo na skupščini,
osebno ali s priporočeno pošiljko, dostavijo družbi, najkasneje 3 dni pred skupščino. Skupščine se lahko v imenu delničarjev
udeleži pooblaščenec ali zakoniti zastopnik,
ki ima pisno pooblastilo, katerega je dostavil
družbi v roku za prijavo udeležbe na skupščini. Istovetnost se dokazuje z veljavnim
osebnim dokumentom.
Skupščina veljavno odloča, če so na
seji prisotni delničarji z glasovalno pravico,
ki predstavlja najmanj 15% zastopanega
osnovnega kapitala.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino ob vhodu v dvorano prijavijo
najkasneje 30 minut pred zasedanjem, potrdijo svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo glasovalne lističe.
Celotno gradivo za skupščino, vključno
z besedilom sprejetega letnega poročila
2007 in skupinskim letnim poročilom za leto
2007, mnenjem revizorja, pisnim poročilom
nadzornega sveta po 282. členu ZGD-1 in
spremembami ter dopolnitvami statuta in čistopisa statuta družbe, se nahaja na sedežu
družbe, v tajništvu direktorja podjetja in je
na vpogled delničarjem družbe vsak delov-

ni dan od 8. do 10. ure, od objave sklica do
dneva skupščine, pri Suzani Golja.
Morebitni utemeljeni nasprotni predlogi
k posameznim točkam dnevnega reda se
sporočajo pisno upravi družbe najkasneje
v 7 dneh po objavi sklica skupščine.
Cestno podjetje Ljubljana d.d., Ljubljana
uprava družbe
Ob-6661/08
Uprava družbe Gruda – Jurmes d.d., Tržaška cesta 134, Ljubljana preklicuje redno
sejo skupščine, ki je bila z objavo v Uradnem
listu RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008 sklicana za dne 5. 8. 2008 ob 9. uri na sedežu
družbe Nebra d.o.o., Miklošičeva cesta 18,
Ljubljana in ponovno sklicuje redno sejo
skupščine
Gruda – Jurmes d.d., Šentjur,
ki bo v petek, 29. 8. 2008 ob 17. uri, na
sedežu družbe Nebra d.o.o., Miklošičeva
cesta 18, Ljubljana z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat,
– preštevalca glasov: Anita Kastelic, Ankica Maksimović.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Majda Lokošek.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
za leto 2007 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu
Zakona o gospodarskih družbah ter podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu
svetu družbe.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
družbe za leto 2007 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
družbe za leto 2007.
V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri
delo uprav in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2007 ter jima podeljuje razrešnico.
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. Podpis pooblastitelja
mora biti overjen pri notarju.
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.
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
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Na podlagi določil Statuta družbe Frizarti
družba za upravljanje, d.d. sklicujem
10. sejo skupščine
delniške družbe Frizarti družba za
upravljanje, d.d., Kopališka ul. 1,
Domžale,
ki bo dne 26. 8. 2008 ob 13. uri, na Vrhniki, Stara cesta 4a, v pisarni notarja Petra
Meze, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi ali
je na skupščini zastopanih toliko delnic, da
skupščina lahko veljavno zaseda.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina izvoli za predsednico skupščine Stanko Božnar za preštevalko glasov
Nevenko Golob, zasedanju prisostvuje povabljeni notar Peter Meze.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe Frizarti družba za upravljanje,
d.d in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe Frizarti družba za upravljanje, d.d. za poslovno
leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom družbe Frizarti družba
za upravljanje, d.d. za leto 2007 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
sprejemu letnega poročila družbe Frizarti
družba za upravljanje, d.d. za poslovno
leto 2007.
4. Ugotovitev in sprejem predloga sklepa
o pokrivanju bilančne izgube ter o podelitvi
razrešnice upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2007.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Bilančna izguba na dan 31. 12. 2007
znaša 9.635,27 € in se pokrije iz kapitalskih
rezerv.
b) Skupščina upravi in nadzornemu
svetu podeljuje razrešnico za delo v letu
2007.
Skupščina bo odločala o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Delničarjem, je gradivo na vpogled na
sedežu družbe vse delovne dni od 11. do
12. ure.
Za udeležbo na skupščini se delničar
ali njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom
o lastništvu delnic oziroma s pisnim pooblastilom delničarja ali njegovim potrdilom
o lastništvu delnic. Pooblastilo ni potrebno
overiti pri notarju.
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Frizarti družba za upravljanje, d.d.
uprava
Stanka Božnar
Ob-6663/08
Uprava delniške družbe Primož Trubar,
založništvo, d.d. Kranj na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)
in 28. člena Statuta družbe na lastno pobudo sklicuje
21. skupščino družbe
v sredo, 27. avgusta 2008 ob 11. uri,
na sedežu družbe, Mirka Vadnova 6, Kranj
(sejna soba 331 – III. nadstropje).

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti:
– določitev dnevnega reda,
– imenovanje organov skupščine,
– predstavitev notarja.
Predlog sklepa št. 1:
– skupščina sprejme predlagani dnevni
red;
– za predsednika skupščine se imenuje
Tina Bačić;
– v verifikacijsko komisijo se imenujeta
Janja Dežman in Mojca Bizjak;
– ugotovi se, da seji prisostvuje notar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom in revizijskim poročilom družbe za
poslovno leto 2007 ter s pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
letnega poročila za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa št. 2: skupščina se seznani z letnim poročilom in revizijskim poročilom družbe za poslovno leto 2007 ter
s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2007.
3. Seznanitev skupščine s predlogom
uprave ter mnenjem nadzornega sveta
o razporeditvi bilančnega dobička za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa št. 3: ugotovi se, da bilančni dobiček za poslovno leto 2007 ni oblikovan zaradi izgube iz rednega delovanja
družbe, ki je pokrita iz drugih rezerv.
4. Podelitev razrešnice upravi družbe in
nadzornemu svetu družbe za poslovno leto
2007.
Predlog sklepa št. 4: skupščina podeli
razrešnico upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2007.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
hiše za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa št. 5: za revidiranje poslovanja družbe za leto 2008 se imenuje
revizijska hiša KPMG Slovenija, podjetje za
revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.
6. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa št. 6: spremeni se 4. člen
Statuta tako, da se dejavnosti družbe v skladu s predlogom nadzornega sveta uskladi
z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti
(Ur. l. RS, št. 69/07 in 17/08).
Gradivo za skupščino je na razpolago
na sedežu družbe, v tajništvu, vse delovne
dni od 28. 7. 2008 do 26. 8. 2008 od 9. do
11. ure.
Udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice sta v skladu z 29. členom statuta družbe pogojeni s tem, da morajo delničarji prijaviti svojo udeležbo najkasneje 3 dni pred skupščino. V tem roku je
treba predložiti tudi morebitna pooblastila
za zastopanje.
Udeležence vljudno prosimo, da se prijavijo na mestu zasedanja skupščine pol
ure pred začetkom zasedenja, kjer se bodo
izkazali z osebnim dokumentom in s podpisom potrdili svojo udeležbo na skupščini.
Trubar, d.d. Kranj
direktor
Davor Vlahek
Ob-6675/08
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in v skladu s Statutom
družbe Surovina Holding, družba pooblaščenka, d.d. uprava družbe Surovina Holding, d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor
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(v nadaljevanju: Surovina Holding, d.d. ali
družba) sklicuje
skupščino
delničarjev družbe
Surovina Holding, d.d.,
ki bo dne 27. 8. 2008, ob 10. uri, v prostorih Surovina, d.d., Ulica Vita Kraigherja 5,
Maribor, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog uprave in nadzornega sveta: za
predsednika skupščine skupščina imenuje
odvetnika Kristijana Antona Kontarščaka, za
preštevalce glasov pa osebe po predlogu
uprave.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2007, poročilom revizorja, poročilom nadzornega sveta o pregledu letnega poročila
in odločanje o bilančnem dobičku leta 2007
in o podelitvi razrešnice.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
1. Bilančni dobiček družbe, ki na dan
31. 12. 2007 znaša 2.496.586,90 EUR ostane nerazdeljen.
2. Skupščina podeli upravi in nadzornemu svetu razrešnico za leto 2007, s čimer
odobri in potrdi njuno delo v letu 2007.
Utemeljitev:
V skladu z 293. členom ZGD-1 skupščina odloča tudi o bilančnem dobičku in
o podelitvi razrešnice.
Predlaga se, da se dobiček ne deli, ker
družbo v prihodnje čakajo pomembni projekti, ki bodo pomembno vplivali na bodoče
poslovanje družbe oziroma bi njihova neizpolnitev lahko ogrozila dobro poslovanje
družbe v bodoče, in za katere družba potrebuje vsa razpoložljiva sredstva. Podrobnejši
podatki o poslovanju izhajajo iz gradiva k tej
točki dnevnega reda.
Ker je bilo leto 2007 uspešno zaključeno se predlaga, da se upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnica za delo v letu
2007.
3. Imenovanje revizorja.
Predlog nadzornega sveta: za revizorja
poslovanja družbe v letu 2008 se imenuje
revizijska družba Plus Revizija d.o.o., Špruha 19, 1236 Trzin.
Utemeljitev
Predlagana revizijska družbe je po
oceni nadzornega sveta najprimernejša za revizorja poslovanja družbe v letu
2008, saj ima ugodne pogoje revidiranja
in obsežne reference, ki so na vpogled
na spletni strani http://www.plusrevizija.si/
Page.asp?src=documents/reference.htm.
4. Sprememba firme in sedeža.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
firma družba se spremeni, tako da je po
spremembi: Surovina holding, dejavnost
holdingov, d.d.
Sedež družbe se spremeni, tako da je po
spremembi v Celju.
Utemeljitev:
Lastniško stanje v družbi se je občutno spremenilo prav tako pa družba nima
več zgolj naložbe v delnice Surovine, d.d.
zato predlagamo spremembo označbe dejavnosti v firmi družbe tako, da se »družba
pooblaščenka« nadomesti z »dejavnostjo
holdingov«, kar bolj ustreza trenutni dejavnosti družbe.
Ker je bila večina naložbe v delnice Surovine, d.d. prodana, predlagatelji menijo,
da ni več smiselno, da je sedež in poslovni
naslov družbe na istem naslovu kot Surovina, d.d., zato predlagajo spremembo sede-
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ža, uprava pa bo sprejela tudi sklep o spremembi poslovnega naslova.
5. Spremembe statuta.
Predlog uprave in nadzornega sveta
Sprejmejo se naslednje spremembe Statuta družbe Surovina Holding, d.d.:
– prvi odstavek 5. člena Statuta družbe
se spremeni, tako da glasi: »Firma družbe
je: Surovina holding, dejavnost holdingov,
d.d..«,
– tretji odstavek 5. člena Statuta družbe
se spremeni, tako da glasi: »Sedež družbe je: Celje. O poslovnem naslovu odloča
uprava.«
– v statutu se vsepovsod, kjer se pojavljata besedi »družba pooblaščenka« kot
sestavni del firme družbe, le ti nadomestita
z besedama »dejavnost holdingov«.
Utemeljitev
Gre za spremembe statuta, ki so posledica uskladitve s sklepom o spremembi
sedeža in firme družbe.
Pogoji za udeležbo in glasovanje na
skupščini
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo delničarji razreda A, ki se
najpozneje tri dni pred skupščino prijavijo
pri upravi družbe in ki so na tretji dan pred
dnevom skupščine vpisani v delniško knjigo
kot imetnik delnic.
Delničarji na skupščini lahko odločajo
tudi po svojih pooblaščencih, ki se morajo
izkazati s pisnim pooblastilom pooblastitelja.
Gradivo
Celotno gradivo za skupščino je od dneva sklica skupščine dalje vpogled na sedežu
družbe Maribor, Ulica Vita Kraigherja 5, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure.
Surovina Holding, d.d.
direktor
Andrej Viršček
Ob-6676/08
Na podlagi 7.3. točke statuta družbe Kremen d.d., Industrija in rudniki nekovin, Novo
mesto, sklicuje uprava družbe
11. skupščino
družbe Kremen d.d. Novo mesto,
ki bo v sredo dne 27. 8. 2008 ob 15. uri
v sejni sobi družbe, na Dolenjem Mokrem
Polju 40.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Skupščini prisostvuje vabljena notarka. Skupščina imenuje predsedujočega na skupščini in preštevalca glasov
na predlog uprave.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom 2007, poročilom nadzornega sveta in odločitev o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu za leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z revidiranim letnim poročilom 2007, poročilom nadzornega sveta, odobrava delo uprave in nadzornega sveta v letu 2007 ter jima
podeljuje razrešnico.
3. Seznanitev skupščine s predlogom
uprave o razporeditvi bilančnega dobička
za leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila in se strinja s predlogom uprave družbe
Kremen d.d. Novo mesto, da bilančni dobiček iz leta 2007, v višini 2.320.166,96 EUR
ostane nerazporejen.
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4. Umik lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina v skladu s tretjim odstavkom 381. člena ZGD-1 pooblašča
upravo družbe, da umakne lastne delnice
v breme bilančnega dobička.
5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2008.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2008, skupščina imenuje revizijsko hišo KPMG Slovenija d.o.o. iz
Ljubljane.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Pooblastila za zastopanje na skupščini družbe je potrebno
deponirati v tajništvu družbe, kjer mora biti
hranjeno ves čas trajanja pooblastilnega
razmerja. Vsak delničar ali njegov pooblaščenec naj prijavi svojo udeležbo na skupščini družbe v pisni obliki, najkasneje tri dni
pred skupščino.
Udeleženci skupščine naj se prijavijo ob
prihodu na skupščino pred vstopom v sejno
sobo, kjer bodo s podpisom potrdili svojo
navzočnost in prevzeli ustrezno gradivo.
Popolno gradivo za 11. skupščino družbe je delničarjem na vpogled pri direktorju
družbe ali pri vodji ekonomskega sektorja
družbe in sicer vsak delovni dan od objave
sklica skupščine, do dneva zasedanja skupščine, od 8. do 9. ure.
Delničarje vabimo, da utemeljene nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo v sedmih
dneh po objavi sklica skupščine upravi družbe ter ji tako omogočijo pravočasno pripravo
njenih stališč.
Če ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna za odločanje, se bo ponovno sestala eno uro kasneje, z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala družbe.
Kremen d.d. Novo mesto
uprava
Ob-6677/08
Na podlagi 43. člena statuta družbe Metrel d.d., uprava sklicuje
14. skupščino
delničarjev Metrel d.d.,
ki bo v sredo dne 27. 8. 2008, ob 15.30,
na sedežu družbe v Horjulu, Ljubljanska cesta 77.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je: izvoli se predsednik skupščine Zvone Teržan.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Škrk.
2. Seznanitev skupščine s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila za leto 2007 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Skupščina se seznani s pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2007.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2007.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2007.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepov:

Bilančni dobiček za leto 2007 znaša
1.409.511,71 EUR in se uporabi:
– 242.335,00 EUR za dividende, to je
1 EUR bruto dividende na delnico.
Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje v 60 dneh po sklepu skupščine in sicer po stanju delničarjev, vpisanih
v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru pri KDD na dan zasedanja
skupščine in na način, kot ga bo določila
uprava.
– Dividende se izplačajo iz čistega dobička za leto 2006.
– Članom nadzornega sveta Metrel d.d.
se za leto 2007 izplača nagrada v višini
7.300,00 EUR; (2.000 EUR za predsednika, 1.400 EUR za podpredsednika in 1.300
EUR za člane).
– 579.938,35 EUR se razporedi v druge
rezerve iz dobička,
– 579.938,36 EUR ostane nerazporejen
in je sestavljen iz preostanka čistega dobička za leto 2007.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2008.
Nadzorni svet daje predlog sklepa: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2008
skupščina imenuje družbo LM Veritas d.o.o.,
Dunajska 106, Ljubljana.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet daje predlog sklepa:
za 4-letni mandat v nadzornem svetu se
z dnem 27. 8. 2008 izvolijo: Marta Deisinger,
Danilo Fortuna, Milan Bavec.
Če bo svet delavcev do seje skupščine
izvolil člane nadzornega sveta, za katere
izvolitev je pristojen, bo skupščina seznanjena z njihovo izvolitvijo.
Gradiva za skupščino so delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe vsak delovni dan
od 11. do 13. ure od dneva sklica skupščine dalje.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki in obrazloženi ter oddani v sedmih
dneh po objavi tega sklica v tajništvo poslovodstva družbe na sedežu družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo
pri KDD, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno. Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovanje na njej
je predhodna prijava udeležbe. Delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, morajo
najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe
pisno prijaviti svojo udeležbo ter prijavi priložiti pisno pooblastilo, če jih bo na skupščini
zastopal pooblaščenec.
Metrel d.d.
Zvone Teržan
glavni direktor
Ob-6678/08
Na podlagi 44. člena statuta družbe Metrel DUS d.d., uprava sklicuje
10. skupščino
delničarjev Metrel DUS d.d.,
ki bo v sredo, dne 27. 8. 2008 ob 14.30,
na sedežu družbe v Horjulu, Ljubljanska cesta 77.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Janez Hočevar.
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Za preštevalki glasov se izvolita Anica
Verbič in Renata Zdešar.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Škrk.
2. Seznanitev skupščine s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila za leto 2007 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani s pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2007.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2007;
z njo potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2007.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2007.
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček za leto 2007 znaša
456.332,19 in se uporabi:
– 143.049,00 EUR za dividende, to je
1 EUR bruto dividende na delnico.
Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje v 60 dneh po sklepu skupščine in sicer po stanju delničarjev, vpisanih
v delniško knjigo družbe na dan zasedanja
skupščine, in na način, kot ga bo določila
uprava.
– Dividende se izplačajo iz čistega dobička za leto 2005 17.462,70, iz čistega dobička za leto 2006 47.005,06 in iz dobička leta
2007 78.581,24 EUR.
– 313.283,19 EUR ostane nerazporejen
in je sestavljen iz čistega dobička za leto
2007.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2008.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta družbe se za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2008 skupščina imenuje
družbo LM Veritas d.o.o., Dunajska 106,
Ljubljana.
5. Imenovanje delniškega odbora.
Predlog sklepa: skupščina imenuje delniški odbor izmed 10% največjih delničarjev
za mandat enega leta v sestavi: Stanislav
Nagode, Milan Železnik, Ivanka Praprotnik
in Sandi Dobrovoljc.
6. Pooblastilo za nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina Metrel DUS
d.d. pooblašča upravo, da v obdobju med
1. 9. 2008 in 1. 9. 2009 permanentno kupuje lastne delnice, po ceni, ki ne bo nižja od
18 EUR na delnico in ne bo višja od knjigovodske vrednosti delnice v času sklenitve
pogodbe o nakupu lastnih delnic. Uprava
lahko pridobiva lastne delnice za nemene iz
247. člena ZGD-1. Skupni delež pridobljenih
lastnih delnic ne sme preseči 10% osnovnega kapitala družbe. O trgovanju z lastnimi
delnicami uprava poroča na sejah nadzornega sveta.
Uprava je pooblaščena na podlagi tega
pooblastila pridobljene delnice umakniti brez
nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Skupščina pooblašča nadzorni svet za uskladitev besedila statuta družbe
z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala, ki bi bilo izvedeno zaradi umika lastnih
delnic, kadarkoli pridobljenih na podlagi pooblastila skupščine družbe.
7. Določitev višine sejnin za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: določi se neto višina sejnine za člane nadzornega sveta, in sicer za
predsednika 100 EUR na sejo in za člane
67 EUR na sejo.

Gradiva za skupščino so delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe vsak delovni dan
od 11. do 13. ure od dneva sklica skupščine dalje.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki in obrazloženi ter oddani v sedmih
dneh po objavi tega sklica v tajništvo poslovodstva družbe na sedežu 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 glasovanje na njej je predhodna
prijava udeležbe. Delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, morajo najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijaviti svojo udeležbo ter prijavi priložiti pisno
pooblastilo, če jih bo na skupščini zastopal
pooblaščenec.
Metrel DUS d.d.
direktor
Zvone Teržan
Ob-6679/08
Na podlagi H.C. točke statuta družbe Celjske mesnine d.d., uprava sklicuje
13. redno sejo skupščine
Celjske mesnine d.d. Celje, Cesta
v Trnovlje 17,
ki bo v petek, 29. 8. 2008 ob 12. uri na
sedežu družbe v Celju, Cesta v Trnovlje 17,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– Za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat, univ. dipl. prav.
– Preštevalki glasov: Nada Živko in Tanja
Merslavič.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Srečko
Gabrilo.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2007 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah ter podelitev
razrešnice direktorju in nadzornemu svetu
družbe.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2007, z revizorjevim poročilom in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: v skladu
z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave
in nadzornega sveta v poslovnem letu 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 znesku
706.265,00 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička.
3. Spremembe in dopolnitve dejavnosti
družbe ter spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednja sklepa: potrdijo se spremembe in dopolnitve dejavnosti
družbe po predlogu uprave in nadzornega
sveta zaradi uskladitve z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD 2008 (Ur.
l. RS, št. 69/07 in 17/08).
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4. Razpolaganje z več kot 25% premoženja družbe.
Uprava in nadzorni svet družbe v skladu
s 330. členom ZGD-1 predlagata skupščini
sprejem naslednjega sklepa: skupščina soglaša s prenosom dela premoženja družbe
na podlagi akta o ustanovitvi družbe Celjske mesnine – nepremičnine d.o.o. v obliki
notarskega zapisa, s katerim družba v okviru ustanovitve hčerinske družbe z omejeno
odgovornostjo, v kateri bo imela 100% poslovni delež, prenaša na hčerinsko družbo
del svojega premoženja, kot je to navedeno
v aktu o ustanovitvi.
5. Sprememba članstva v nadzornem
svetu
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednja sklepa:
a) Odpokliče se član nadzornega sveta
Boštjan Marovt z dnem sprejetja sklepa na
skupščini.
b) Namesto odpoklicanega člana se
imenuje nov član po predlogu nadzornega sveta, Matej Krušnik, in sicer do konca
mandatnega obdobja nadzornega sveta.
Mandat nastopi z dnem sprejetja sklepa na
skupščini.
6. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2008.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2008 skupščina
imenuje VALUTA družba za revizijo d.o.o.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2007 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila, bo na voljo
v tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak
delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.
V skladu z 298/2. členom ZGD-1 (Ur.
l. RS, št. 42/06, 60/06, 10/08) bo gradivo
z utemeljitvijo objavljeno tudi na spletni strani http://www.celjske-mesnine.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 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.
Celjske mesnine d.d. Celje
direktor družbe
dr. Izidor Krivec, dr. vet. med.
Ob-6682/08
V skladu z 68. členom Statuta delniške
družbe Pivka, družba pooblaščenka, d.d.,
Neverke 30, 6256 Košana, sklicuje direktor
družbe
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3. skupščino
družbe Pivka,
družba pooblaščenka, d.d.,
ki bo dne, 1. 9. 2008 ob 13. uri, v prostorih Pivke Perutninarstvo d.d., v Enoti meso,
Kal 1, 6257 Pivka, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delavnih teles skupščine.
Predlog sklepa št. 1: za predsednico
skupščine se izvoli Vida Gardelin, za preštevalki glasov se imenujeta Papež Damijana
in Valenčič Likar Petra. Skupščini prisostvuje notarka mag. Sonja Železnik.
2. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom za leto 2006 in poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila po 274.a
členu ZGD in ugotovitev bilančnega dobička
za leto 2006.
Predlog sklepa št. 2: skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2006 in
poročilom nadzornega sveta družbe za leto
2006. Na predlog uprave in nadzornega
sveta se sprejme sklep: bilančni dobiček na
dan 31. 12. 2006 znaša 1.728.959,00 SIT.
3. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom za leto 2007 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po
274.a členu ZGD in ugotovitev bilančne izgube za leto 2007.
Predlog sklepa št. 3: skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2007 in
poročilom nadzornega sveta družbe za leto
2007. Na predlog uprave in nadzornega
sveta se sprejme sklep: bilančna izguba na
dan 31. 12. 2007 znaša 136,10 EUR.
4. Podelitev razrešnice članu uprave in
članom nadzornega sveta za poslovno leto
2006 in 2007.
Predlog sklepa št. 4: skupščina podeli razrešnico upravi in članom nadzornega
sveta družbe za leto 2006 in 2007.
5. Razrešitev in imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 5: skupščina razreši
dosedanje člane nadzornega sveta in imenuje nove člane nadzornega sveta: Branko
Muraro, Martin Jejčič, Mirko Boštjančič, Mauro Gulja, Irena Magajna, Jasna Perc.
6. Sejnine nadzornemu svetu.
Predlog sklepa št. 6: na predlog uprave
se članom nadzornega sveta prizna sejnina
v višini 50,00 EUR neto na sejo, predsedniku nadzornega sveta se prizna sejnina 75
EUR neto na sejo. Članom nadzornega sveta se povrnejo potni in drugi dejanski stroški
udeležbe na sejah nadzornega sveta.
7. Oblikovanje sklada delnic lastnih delnic.
Predlog sklepa št. 7: skupščina sprejme
sklep, da se v skladu z 240. členom ZGD
oblikuje sklad lastnih delnic v višini do 10%
osnovnega kapitala.
8. Izplačilo dividend z naslova kapitalske naložbe v Pivka perutninarstvo d.d. se
zadrži.
Predlog sklepa št. 8: izplačilo dividend
v višini 0,0921 EUR bruto na delnico delničarjem Pivke, družbe pooblaščenke, d.d.,
vpisanim v delniški knjigi KDD na dan 29. 5.
2008, se zadrži.
Gradivo za skupščino, ki vsebuje: letno
poročilo za poslovno leto 2006, letno poročilo za poslovno leto 2007.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
pisni in poslani upravi družbe v roku sedem
dni od objave sklica skupščine.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Pogoj za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na skupščine je, da delničarji pisno prijavijo svojo udeležbo upravi
družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem.
Delničarji lahko na skupščini odločajo
tudi preko zastopnikov ali pooblaščencev.
Pooblaščenci se morajo izkazati s pisnim
pooblastilom delničarja in ga deponirati na
sedežu družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Pravico do uresničevanja glasovalne
pravice imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo deset dni pred skupščino, to je
na dan 21. 8. 2008.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z veljavnim osebnim
dokumentom, zakoniti zastopniki pa z izpisom iz sodnega registra.
Prostor, v katerem bo potekala skupščina, bo odprt eno uro pred zasedanjem. Delničarje, njihove zastopnike in pooblaščence
pozivamo, da se zglasijo v sejni sobi eno uro
pred zasedanjem, da podpišejo listo prisotnih in prevzamejo glasovnice.
Pivka, družba pooblaščenka, d.d.
dir. Jadranka Morelj
Ob-6683/08
Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe Induplati,
industrija platnenih izdelkov, d.d., uprava
družbe Induplati, industrija platnenih izdelkov, d.d., Zgornje Jarše, Kamniška cesta 24,
1235 Radomlje, sklicuje
15. skupščino
delniške družbe Induplati, industrija
platnenih izdelkov, d.d., Zgornje Jarše,
Kamniška cesta 24, 1235 Radomlje
Skupščina bo v četrtek, 28. 8. 2008, ob 9.
uri, v sejni sobi poslovne stavbe na naslovu
Vojkova cesta 58, Ljubljana v I. nadstropju.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
1.2. Imenujejo se predsednik skupščine
in dva preštevalca glasov. Na seji skupščine
prisostvuje vabljeni notar.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2007 z mnenjem pooblaščenega revizorja
in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, odločanje
o bilančnem dobičku in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2007 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi in potrditvi letnega poročila, ki ga
je v skladu z 282. členom ZGD-1 predložil
nadzorni svet in s katerim obvešča skupščino, da je potrdil letno poročilo za leto 2007.
2.2. Bilančni dobiček družbe, ki na dan
31. 12. 2007 znaša 131.123,00 EUR, ostane nerazporejen in se v celoti izkaže kot
preneseni dobiček.
2.3. Potrdi in odobri se delo direktorja in
nadzornega sveta družbe Induplati, industrija platnenih izdelkov, d.d. v poslovnem letu
2007 ter se direktorju in članom nadzornega
sveta na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1
podeli razrešnica.
3. Imenovanje revizijske družbe za leto
2008.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2008 imenuje revizijska

družba »Dinamic« d.o.o., revizijska družba,
Topliška cesta 2A, Novo mesto.
4. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta družbe.
Predlog sklepa:
4.1. Ugotovi se, da članoma nadzornega sveta, predstavnikoma delničarjev, Mileni
Skubic Leben in Dragu Trbancu, dne 27. 8.
2008 poteče mandat.
4.2. Skupščina za nova člana nadzornega sveta družbe, predstavnika delničarjev,
imenuje Tanjo Marolt in Tomaža Juterška,
z mandatom štiri leta od 28. 8. 2008 dalje.
5. Določitev sejnine za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Člani nadzornega sveta so upravičeni do
sejnine v višini:
– predsednik nadzornega sveta –
150 EUR,
– član nadzornega sveta – 100 EUR.
Sejnine se uporabljajo od 28. 8. 2008
dalje.
Gradivo za skupščino, ki obsega ta sklic
skupščine, predloge vseh sklepov z utemeljitvami, letno poročilo družbe ter poročilo
nadzornega sveta, je delničarjem dostopno
na sedežu družbe, Zgornje Jarše, Kamniška
cesta 24, 1235 Radomlje, vsak delovni dan
med 10. in 12. uro. Gradivo je objavljeno tudi
na spletni strani družbe www.induplati.si.
Pogoji za udeležbo in glasovanje: pogoj
za udeležbo na skupščini je, da se delničarji pred skupščino prijavijo tako, da pisna
prijava prispe k upravi družbe najkasneje 3
dni pred skupščino. Pravico do udeležbe na
skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo družbe najkasneje deset dni
pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenec
delničarja mora predložiti pisno pooblastilo, morebitni zakoniti zastopniki pa ustrezna dokazila o upravičenosti za zastopanje
delničarja.
Skupščina veljavno odloča, če je na seji
prisotnih več kot 30% vseh glasov. Kolikor
v prvem sklicu ni zagotovljena sklepčnost,
se seja skupščine, z istim dnevnim redom,
prične čez pol ure in se na njej veljavno
odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
Induplati,
industrija platnenih izdelkov, d.d.
direktor družbe
Ob-6684/08
Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe Geodetski
zavod Slovenije d.d., direktorica družbe Geodetski zavod Slovenije d.d., Zemljemerska
12, Ljubljana, sklicuje
13. skupščino
družbe Geodetski zavod Slovenije d.d.,
Zemljemerska 12, Ljubljana
Skupščina bo v četrtek, 28. 8. 2008, ob
10.30, v sejni sobi poslovne stavbe na naslovu Vojkova cesta 58, Ljubljana, v I. nadstropju.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
1.2. Imenujejo se predsednik skupščine
in dva preštevalca glasov. Na seji skupščine
prisostvuje vabljeni notar.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2007 z mnenjem pooblaščenega revizorja
in poročilom nadzornega sveta o preveritvi
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in potrditvi letnega poročila, odločanje o bilančnem dobičku ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2007 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi in potrditvi letnega poročila, ki ga
je v skladu z 282. členom ZGD-1 predložil
nadzorni svet in s katerim obvešča skupščino, da je potrdil letno poročilo za leto 2007.
2.2. Bilančni dobiček družbe ob upoštevanju prenesenega čistega dobička preteklih let v višini 527.258,50 EUR in izgube poslovnega leta 2007 v višini 424.372,85 EUR,
na dan 31. 12. 2007 znaša 102.885,65 EUR.
Bilančni dobiček se ne razdeli delničarjem
in v celoti ostane kot preneseni dobiček.
O njegovi uporabi bo odločeno v naslednjih
poslovnih letih.
2.3. Potrdi in odobri se delo direktorice in
nadzornega sveta družbe Geodetski zavod
Slovenije d.d. v poslovnem letu 2007 ter
se direktorici in članom nadzornega sveta
na podlagi 293. in 294. člena ZGD podeli
razrešnica.
3. Imenovanje revizijske družbe za leto
2008.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2008 imenuje revizijska
družba »Dinamic« d.o.o., revizijska družba,
Topliška cesta 2A, Novo mesto.
4. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta družbe.
Predlog sklepa:
4.1. Ugotovi se, da je predsednik nadzornega sveta Radomir Vučkovič dne 6. 2. 2008
podal odstopno izjavo iz članstva v nadzornem svetu družbe in mu je na tej podlagi
mandat prenehal z dnem 6. 2. 2008.
4.2. Za novega člana nadzornega sveta
družbe se imenuje Tatjana Gorenc, Hrvaški
Brod 10, 8310 Šentjernej.
Gradivo za skupščino, ki obsega ta sklic
skupščine, predloge vseh sklepov z utemeljitvami, letno poročilo družbe ter poročilo
nadzornega sveta, je delničarjem dostopno
na sedežu družbe vsak delovni dan med
10. in 12. uro. Gradivo za skupščino je objavljeno tudi na spletni strani družbe www.
gzs-dd.si.
Pogoj za udeležbo in glasovanje.
Pogoj za udeležbo in izvrševanje glasovalne pravice na skupščini je, da delničar
svojo udeležbo pisno prijavi najkasneje tri
dni pred skupščino. Prijava za udeležbo je
pravočasna, če družba prijavo za udeležbo
prejme najkasneje tri dni pred skupščino.
Delničarji lahko na skupščini odločajo tudi
po svojih pooblaščencih, ki se morajo izkazati s pisnim pooblastilom pooblastitelja, ki
se deponira pri družbi.
Geodetski zavod Slovenije d.d.
direktorica družbe
Ob-6685/08
Na podlagi 9.2 točke Statuta delniške
družbe Vesna Trgovsko podjetje d.d. Ljutomer, Glavni trg 5a, uprava družbe sklicuje
12. skupščino
delniške družbe Vesna Trgovsko
podjetje d.d. Ljutomer Glavni trg 5a,
v ponedeljek, 25. 8. 2008 ob 12. uri, na
sedežu družbe Glavni trg 5a, Ljutomer.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

2. Izvolitev organov skupščine.
Izvolijo se predsednik skupščine in 2 preštevalca glasov po predlogu uprave. Skupščini prisostvuje vabljeni notar Šömen Franc.
3. Seznanitev s poročilom NS v zvezi
s pregledom letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s pisnim poročilom NS družbe in revizijskim
poročilom, ki ga je sprejel NS družbe in se
nanaša na preveritev letnega poročila družbe
za leto 2007.
4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2007 in podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
A) Bilančni dobiček za leto 2007 v višini
140.603,34 € se razporedi v preneseni dobiček družbe.
B) Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu za poslovno leto 2007.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2008.
Predlog sklepa: po predlogu nadzornega
sveta se za revizorja za poslovno leto 2008
imenuje SN revizija d.o.o., Puhova ulica 13,
Ljubljana.
Gradivo za skupščino, ki vsebuje letno
poročilo uprave za poslovno leto 2007 poročilo nadzornega sveta in mnenje revizorja bo
na vpogled vsak delavnik v tajništvu družbe
med 10. in 12. uro.
Glasovalno pravico na skupščini bodo
imeli delničarji, ki se bodo na skupščino pravočasno prijavili in bodo vpisani v delniško
knjigo 3 dni pred zasedanjem.
Pravico do udeležbe na skupščini in pravico do glasovanja na skupščini imajo samo
delničarji in njihovi pooblaščenci, ki upravi
družbe pisno prijavijo svojo udeležbo najkasneje tri dni pred skupščino.
Delničarji lahko na skupščini odločajo tudi
po svojih pooblaščencih, ki se morajo izkazati s pisnim pooblastilom, ki mora biti deponirano na sedežu družbe tri dni pred začetkom
skupščine.
Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine s priporočeno pošto pošljejo
upravi utemeljene nasprotne predloge k točkam dnevnega reda.
TP Vesna d.d.
uprava
Paal Katarina
Ob-6686/08
Na podlagi 79. člena Statuta družbe Vesna Holding družba pooblaščenka d.d. Ljutomer, uprava sklicuje
10. skupščino
delniške družbe Vesna Holding Družba
pooblaščenka d.d. Ljutomer,
Glavni trg 5a,
v ponedeljek, 25. 8. 2008 ob 11. uri, na
sedežu družbe Glavni trg 5a, Ljutomer.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik
skupščine in 2 preštevalca glasov po predlogu uprave. Seji prisostvuje vabljeni notar
Šömen Franc.
3. Predstavitev letnega poročila za leto
2007 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s pisnim poročilom NS družbe in revizijskim
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poročilom, ki ga je sprejel nadzorni svet
družbe in se nanaša na preveritev letnega
poročila družbe za leto 2007.
4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2007 in podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
A) Bilančni dobiček za leto 2007 v višini
15.867,79 € se razporedi v preneseni dobiček družbe.
B) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2007.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2008.
Predlog nadzornega sveta: po predlogu
nadzornega sveta se za revizorja za poslovno leto 2008 imenuje SN revizija d.o.o.,
Puhova ulica 13, Ljubljana.
6. Sprememba dejavnosti.
Predlog sklepa: dejavnost se uskladi
s standardno klasifikacijo dejavnosti.
7. Sprememba osnovnega kapitala zaradi preračuna v EUR.
Predlog sklepa:
A) Nominalni znesek delnice po preračunu znaša 17 €. Obstoječi osnovni kapital
po preračunu znaša 480.063 €. Medsebojna
razmerja med pravicami, povezanimi z delnicami ter razmerje glasovalnih pravic se
ne spremeni. Za povečanje osnovnega kapitala, ki po preračunu znaša 480.063 €, se
zmanjšajo zakonske in kapitalske rezerve
v višini 8.705,96 €.
8. Sprememba statuta.
Spremeni se:
9. člen Statuta in glasi:
Dejavnost družbe je:
13.920 Proizvodnja končnih tekstilnih
izdelkov
14.130 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil
46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala
46.150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
predmetov in naprav za
gospodinjstvo in železnina
46.160 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, krzna, obutve, usnjenih
izdelkov
46.170 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač,tobačnih izdelkov
46.180 Specializirano posredništvo pri
prodaji drugih določenih izdelkov
46.190 Nespecializirano posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov
64.200 Dejavnost holdingov
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali
najetih nepremičnin
69.200 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti: davčno
svetovanje
70.100 Dejavnost uprav podjetij
70.200 Drugo podjetniško in poslovno
svetovanje
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
74.100 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo
82.190 Fotokopiranje, priprava
dokumentov in druge posamične
pisarniške dejavnosti
95.290 Popravila drugih osebnih ali
gospodinjskih izdelkov
96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic
96.021 Frizerska dejavnost
96.022 Kozmetična in pedikerska
dejavnost
96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje
nerazvrščene.
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11. člen Statuta in glasi:
Osnovni
kapital
družbe
znaša
480.063 €.
12. člen Statuta in glasi:
Osnovni kapital družbe je razdeljen na
28239 navadnih delnic razreda A prve izdaje
z nominalno vrednostjo posamezne delnice
17 € in emisijsko ceno ene delnice 40 €
ker se delnice vplačajo s premijo oziroma
s presežkom vplačanega kapitala na eno
delnico.
14. člen Statuta in glasi:
Ustanovitelji oziroma delničarji kot stvarni vložek izročajo vse svoje delnice, ki jih
imajo v družbi A po nominalni vrednosti 17 €
za eno delnico in ceno 40 € za eno delnico. Cena delnice je utemeljena na bilančni
vrednosti kapitala družbe A z dne 31. 12.
1997 in na oceni pooblaščenega revizorja.
To vrednost ustanovitelji upoštevajo kot dogovorjeno pošteno ceno ene delnice.
15. člen Statuta in glasi:
Za kapital, ki ga ustanovitelji vložijo kot
stvarne vložke, kot protivrednost pridobijo
delnice družbe, in sicer po nominalni vrednosti ene delnice 17 € in ceno ene delnice
40 €, ker se delnice vplačajo s presežkom
vplačanega kapitala.
Gradivo za skupščino, ki vsebuje letno
poročilo uprave za poslovno leto 2007, poročilo nadzornega sveta in mnenje revizorja bo na vpogled vsak delavnik v tajništvu
družbe med 10. in 12. uro.
Glasovalno pravico na skupščini bodo
imeli delničarji, ki se bodo na skupščino pravočasno prijavili in bodo vpisani v delniško
knjigo 3 dni pred zasedanjem.
Pravico do udeležbe na skupščini in pravico do glasovanja na skupščini imajo samo
delničarji in njihovi pooblaščenci, ki upravi
družbe pisno prijavijo svojo udeležbo najkasneje tri dni pred skupščino.
Delničarji lahko na skupščini odločajo
tudi po svojih pooblaščencih, ki se morajo
izkazati s pisnim pooblastilom, ki mora biti
deponirano na sedežu družbe tri dni pred
začetkom skupščine.
Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine s priporočeno pošto pošljejo upravi utemeljene nasprotne predloge
k točkam dnevnega reda.
Vesna Holding Družba pooblaščenka
uprava
Paal Katarina
Ob-6687/08
Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe Kompas International d.d., Ljubljana, direktor družbe
Kompas International d.d. Ljubljana, Tržaška 133, Ljubljana, sklicuje
19. skupščino
družbe Kompas International turistična
in trgovinska delniška družba d.d.,
Ljubljana, Tržaška 133, Ljubljana
Skupščina bo v četrtek, 28. 8. 2008 ob
9.30, v sejni sobi poslovne stavbe na naslovu, Vojkova cesta 58, Ljubljana, v I. nadstropju.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
1.2. Imenujejo se predsednik skupščine
in dva preštevalca glasov. Na seji skupščine
prisostvuje vabljeni notar.
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2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2007 z mnenjem pooblaščenega revizorja
in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, odločanje
o bilančnem dobičku in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2007 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi in potrditvi letnega poročila, ki ga
je v skladu z 282. členom ZGD-1 predložil
nadzorni svet in s katerim obvešča skupščino, da je potrdil letno poročilo za leto 2007.
2.2. Bilančni dobiček družbe, ki na dan
31. 12. 2007 znaša 296.879,50 EUR, ostane nerazporejen in se v celoti izkaže kot
preneseni dobiček.
2.3. Potrdi in odobri se delo direktorja in
nadzornega sveta družbe v poslovnem letu
2007 ter se direktorju in članom nadzornega
sveta na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1
podeli razrešnica.
3. Imenovanje revizijske družbe za leto
2008.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2008 imenuje revizijska
družba »Dinamic« d.o.o., revizijska družba,
Topliška cesta 2A, Novo mesto.
4. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta družbe.
Predlog sklepa:
4.1. Ugotovi se, da je predsednik nadzornega sveta Tomaž Leben dne 3. 12. 2007
podal odstopno izjavo iz članstva v nadzornem svetu družbe, zato mu mandat na tej
podlagi preneha.
4.2. Skupščina za novega člana nadzornega sveta družbe, predstavnika delničarjev, imenuje Dejana Sadeka, z mandatom
štiri leta od 28. 8. 2008 dalje.
5. Določitev sejnine za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Člani nadzornega sveta so upravičeni do
sejnine v višini:
– predsednik nadzornega sveta –
150 EUR,
– član nadzornega sveta – 100 EUR.
Sejnine se uporabljajo od 28. 8. 2008
dalje.
6. Sprememba dejavnosti družbe.
Predlog sklepa:
6.1. Dejavnosti družbe se uskladijo
z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti
(Uradni list RS, 69/07) – SKD 2008.
6.2. Dejavnost družbe se dopolni z dejavnostmi kot so navedene v predlogu dopolnitve dejavnosti.
7. Sprememba firme družbe.
Predlog sklepa: spremeni se firma družbe, tako da glasi: Kompas International, turistična in trgovinska družba, d.d.
Skrajšana firma družbe je: Kompas INT
d.d.
8. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagane spremembe statuta.
Gradivo za skupščino, ki obsega ta sklic,
predloge vseh sklepov z utemeljitvami, letno
poročilo družbe, poročilo nadzornega sveta,
predlog uskladitve in dopolnitve dejavnosti
ter predlog spremembe statuta, je delničarjem dostopno v tajništvu poslovne stavbe na
naslovu Vojkova cesta 58, Ljubljana, vsak
delovni dan med 10. in 12. uro, ter na spletni
strani www.kompas-yachting.com.

Pogoji za udeležbo in glasovanje
Za delničarja velja tisti, ki je kot delničar
vpisan v delniško knjigo družbe. Pooblaščenec delničarja mora predložiti pisno pooblastilo, morebitni zakoniti zastopniki pa ustrezna dokazila o upravičenosti za zastopanje
delničarja. Skupščina družbe lahko pravno
veljavno sklepa le, če se seje skupščine
udeleži toliko delničarjev, da njihove delnice predstavljajo 50% osnovnega kapitala
družbe. Če skupščina ni sklepčna, se skliče
ponovno. Ponovno sklicana skupščina je
sklepčna ne glede na udeležbo.
Kompas Int. d.d. Ljubljana
direktor družbe
Ob-6688/08
Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške
družbe Loške tovarne hladilnikov Škofja
Loka, d.d., Kidričeva 66, 4220 Škofja Loka,
uprava družbe sklicuje
16. redno skupščino
delničarjev Loške tovarne hladilnikov
Škofja Loka, d.d.,
ki bo v četrtek, dne 28. 8. 2008 ob 12. uri,
na sedežu družbe v Škofji Loki, Kidričeva
66.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za predsednika skupščine se izvoli Gorazda Rakovca, za preštevalki glasov
se izvolita Vesna Pavlič in Marjeta Hudolin.
Sejo bo spremljal notar Vojko Pintar iz Kranja, ki bo sestavil notarski zapisnik.
2. Seznanitev z letnim poročilom za poslovno leto 2007, revizijskim poročilom, poročilom nadzornega sveta in podelitev razrešnice.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina potrjuje, da se je seznanila z letnim poročilom za poslovno leto 2007,
ki ga je potrdil nadzorni svet družbe, da se je
seznanila z revizorjevim poročilom in da se
je seznanila s poročilom nadzornega sveta. Skupščina podeljuje razrešnico članom
uprave in članom nadzornega sveta.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2008.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revizorja poslovanja družbe v letu 2008 se
imenuje revizijsko družbo Euro-In & Partners, revizija in svetovanje, d.o.o., Kidričeva cesta 66A, 4220 Škofja Loka.
4. Razrešitev in imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: zaradi
odstopa s funkcije člana nadzornega sveta
se z dnem 28. 8. 2008 razrešita Jožef Angeli
in Milan Ovnič. Za člane nadzornega sveta
se z dnem 29. 8. 2008 za mandatno dobo 4
leta imenujeta Simon Eler; Cankarjeva cesta
2, Tržič in Nevenka Gorjup, Ulica na Lokvi 9,
Vrtojba, Šempeter pri Gorici.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe vsak delovnik
med 9. in 12. uro v času od objave sklica
do dne skupščine. Tam je dostopno letno
poročilo za leto 2007 s poslovnim poročilom,
revizijsko poročilo z mnenjem revizorja in
poročilo nadzornega sveta.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda. Morebitni nasprotni predlogi
delničarjev morajo biti podani v pisni obliki
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in obrazloženi ter oddani v 7 dneh po objavi
sklica v tajništvu uprave družbe.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo delničarji (oziroma njihovi
pooblaščenci):
– ki so kot delničarji družbe vpisani
v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD Centralni klirinško depotni družbi d.d., 10 dni pred skupščino;
– katerih prijava udeležbe je prispela na
sedež družbe vsaj 3 dni pred skupščino;
– katerih pooblaščenci skupaj s prijavo
vsaj 3 dni pred skupščino predložijo tudi
pisna pooblastila za zastopanje;
– ki vsaj 15 minut pred pričetkom skupščine svojo prisotnost vpišejo v listo udeležencev in prevzamejo glasovnice.
LTH Škofja Loka, d.d.
generalni direktor
Miloš Kodre
Ob-6689/08
Na podlagi 15.4 člena Statuta družbe
Julon, proizvodnja poliamidnih filamentov in granulatov d.d., Ljubljana, Letališka cesta 15, uprava družbe sklicuje
14. skupščino
delničarjev družbe,
ki bo v ponedeljek, dne 25. 8. 2008 ob
11. uri, v sejni sobi na sedežu družbe v Ljubljani, Letališka c. 15.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
a) Na podlagi preveritve prisotnosti se
ugotovi, da je skupščina sklepčna in da
lahko veljavno odloča.
b) Za predsednika skupščine se izvoli
Gregor Kranjc, za preštevalki glasov se izvolita Lea Čadež in Milka Đuković. Ugotovi
se prisotnost notarke Nade Kumar.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
in sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička ter o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za leto 2007.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom, mnenjem revizorja ter s poročilom
nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila o poslovanju družbe za leto 2007.
b) Na predlog uprave in nadzornega
sveta se bilančni dobiček leta 2007 v znesku 336.359,41 EUR razporedi v druge rezerve iz dobička.
c) Skupščina podeli upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v letu 2007.
3. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2008.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje za revizorja za
poslovno leto 2008 pooblaščeno revizijsko
družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.
Vpogled v gradivo: letno poročilo za leto
2007, revizorjevo mnenje, poročilo nadzornega sveta, ter drugo gradivo za skupščino
družbe s predlogi sklepov, je delničarjem
na vpogled v kadrovski službi družbe Julon,
d.d. v Ljubljani, Letališka 15, vsak delavnik
med 9. in 11. uro, od dneva objave sklica
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji družbe osebno ali njihovi pooblaščenci
z ustreznim identifikacijskim dokumentom
in s podpisom na seznam udeležencev.

Delničarji oziroma pooblaščenci in zastopniki morajo svojo udeležbo prijaviti
najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Julon, d.d.
uprava
Ob-6690/08
Na podlagi 6.2. člena Statuta družbe
Aquaset – tekstilna tovarna d.d., Ljubljana, Letališka cesta 15, uprava družbe
sklicuje
12. skupščino
delničarjev družbe,
ki bo v ponedeljek, dne 25. 8. 2008 ob
10. uri. v sejni sobi na sedežu družbe v Ljubljani, Letališka c. 15.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
a) Na podlagi preveritve prisotnosti se
ugotovi, da je skupščina sklepčna in da
lahko veljavno odloča.
b) Za predsednika skupščine se izvoli
Denis Jahič, za preštevalki glasov se izvolita Lea Čadež in Milka Đuković. Ugotovi se
prisotnost notarke Nade Kumar.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
in sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička ter o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za leto 2007.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom, mnenjem revizorja ter s poročilom
nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila o poslovanju družbe za leto 2007.
b) Na predlog uprave in nadzornega
sveta se bilančni dobiček leta 2007 v znesku 93.432,67€ razporedi v druge rezerve
iz dobička.
c) Skupščina podeli upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v letu 2007.
3. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2008.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje za revizorja za
poslovno leto 2008 pooblaščeno revizijsko
družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8 a, Ljubljana.
Vpogled v gradivo: letno poročilo za leto
2007, revizorjevo mnenje, poročilo nadzornega sveta, ter drugo gradivo za skupščino
družbe s predlogi sklepov, je delničarjem na
vpogled v kadrovski službi družbe Aquaset,
d.d. v Ljubljani, Letališka 15, vsak delavnik
med 9. in 11. uro, od dneva objave sklica
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji družbe osebno ali njihovi pooblaščenci
z ustreznim identifikacijskim dokumentom
in s podpisom na seznam udeležencev.
Delničarji oziroma pooblaščenci in zastopniki morajo svojo udeležbo prijaviti
najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Aquaset d.d.
uprava
Ob-6691/08
Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah in 7.6 točke Statuta družbe,
predsednik uprave sklicuje
X. sejo skupščine
družbe Sinfonika d.d., Motnica 7, Trzin,
ki bo v torek, 26. 8. 2008, ob 14. uri,
v prostorih družbe.
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Dnevni red in predlogi sklepov:
I. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa uprave:
1. Ugotovi se sklepčnost skupščine, za
predsednika skupščine se imenuje Damjan
Belič, za preštevalko glasov pa Arijana Veladžić. Na seji skupščine bo prisoten notar
Miro Bregar iz Litije.
II. Sprejem letnega poročila za leto 2007,
razrešnica upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave:
2. Skupščina sprejme letno poročilo za
poslovno leto 2007 in konsolidirano letno
poročilo skupine Sinfonika za poslovno leto
2007 z mnenjem revizorja.
Obrazložitev
Nadzorni svet družbe je odločitev o sprejetju letnega poročila prepustil skupščini,
zato je za sprejem letnega poročila v skladu z določbo drugega odstavka 293. člena
ZGD-1 pristojna skupščina.
Predlog sklepa uprave:
3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe, s katero potrjuje in
odobrava delo tega organa družbe za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa uprave:
4. Skupščina podeljuje razrešnico upravi
družbe, s katero potrjuje in odobrava delo
tega organa družbe za poslovno leto 2007.
III. Razrešitev in imenovanje novih članov
nadzornega sveta družbe Sinfonika d.d.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
5. Zaradi podane odstopne izjave članice
se razreši s funkcije člana nadzornega sveta
družbe Katra Rangus. Namesto nje se za novega člana nadzornega sveta imenuje Primož
Mavrič. Novim članom nadzornega sveta začne 4 letni mandat teči z dnem imenovanja.
IV. Pokrivanje bilančne izgube.
Predlog sklepa uprave:
6. Bilančna izguba na dan 31. 12. 2007
v znesku 4.454.792,06 EUR se pokrije
v breme kapitalskih rezerv družbe v znesku
2.336.353,43 EUR in v breme zakonskih
rezerv družbe v znesku 6.966,70 EUR. Del
izgube v znesku 2.111.471,93 EUR ostane
nepokrit.
V. Imenovanje posebnega revizorja.
Predlog sklepa uprave:
7. Imenuje se posebni revizor, ki naj preveri vodenje poslov družbe na področju republik bivše Jugoslavije v zadnjih petih letih.
Revizor naj preveri vodenje vseh poslov, ki
se nanašajo na pridobivanje in odsvojitve
poslovnih deležev v gospodarskih družbah
v Republiki Hrvaški, Republiki Srbiji ter Bosni in Hercegovini ter izdajanje poroštev za
posle teh družb v breme Sinfonike d.d. Za
revizorja se imenuje družba Deloitte d.o.o.,
Dunajska 9, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Predlog sklepa uprave:
8. Imenuje se posebni revizor, ki naj preveri vodenje poslov družbe s povezanimi
družbami v Sloveniji in na področju republik bivše Jugoslavije v zadnjih petih letih.
Revizor naj preveri vodenje in ekonomsko
upravičenost vseh poslov, v katerih je Sinfonika d.d. povezanim družbam (po 16. členu
ZDDPO-2) plačevala blago ali storitve. Za
revizorja se imenuje družba Deloitte d.o.o.,
Dunajska 9, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI. Povečanje osnovnega kapitala in
s tem povezane spremembe statuta.
Predlog sklepa uprave:
9. Osnovni kapital družbe Sinfonika d.d.,
Trzin se poveča iz 529.569,15 (petstodevetindvajsettisoč-petstodevetinšestdeset
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15/100) EUR za 1.339.041,21 (milijon-tristodevetintridesettisoč-enainštirideset 21/100)
EUR na 1.868.610,36 (milijon-osemstooseminšestdesettisoč-šeststodeset 36/100)
EUR z izdajo skupno 194.118 (stoštiriindevetdesettisoč-stoosemnjast) novih kosovnih,
navadnih, imenskih delnic družbe, ki skupaj
z že izdanimi delnicami (z oznako SIFR) tvorijo isti razred. Povečanje osnovnega kapitala
se izvede z vplačilom (v denarju) emisijske
vrednosti na eno delnico v znesku 17,00
(sedemnajst 00/100) EUR oziroma v skupni emisijski vrednosti 3.300.006,00 (trimilijone-tristotisočšest 00/100) EUR. Pri povečanju kapitala se v celoti izključi prednostna
pravica obstoječih delničarjev. Vse novo izdane delnice vplača družba VK Skupina d.o.o.,
Mestni trg 8, Ljubljana. Vse delnice morajo
biti ob nakupu vplačane v celoti, do celotne
emisijske vrednosti. Celoten osnovni kapital
družbe je po povečanju razdeljen na skupno
321.113 (tristoenaindvajsettisoč-stotrinajst)/
kosovnih, navadnih, imenskih delnic družbe,
pri čemer pripada posamezni kosovni delnici
v osnovnem kapitalu enak delež in enak pripadajoči znesek, ki znaša zaokroženih 4,17
(štiri 17/100) EUR na delnico.
Uprava in predsednik nadzornega sveta
sklep o povečanju osnovnega kapitala prijavita za vpis v sodni register.
Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe za izvedbo sprememb statuta družbe, ki
zadevajo uskladitev besedila statuta s tem
sklepom.
VII. Imenovanje revizijske družbe za leto
2008.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
10. Za pooblaščenega revizorja za pregled računovodskih izkazov družbe Sinfonika
d.d., Trzin za poslovno leto 2008 se imenuje
družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana.
VIII. Prijava udeležbe in udeležba na
skupščini.
Glasovalno pravico imajo glede na število
delnic delničarji, ki so na dan 22. 8. 2008 vpisani v evidenco v delniški knjigi.
Delničar, ki se želi skupščine udeležiti in
na njej glasovati, mora svojo udeležbo na
skupščini pismeno prijaviti družbi vsaj tri delovne dni pred skupščino.
Zaradi potreb identifikacije upravičencev
do udeležbe in glasovanja lahko uresničuje
svoje glasovalne pravice le tisti delničar, ki
se skupščine udeleži pravočasno.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Udeležence prosimo, da se najkasneje pol ure pred
zasedanjem zglasijo na sprejemnem mestu,
kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost
ter prevzeli gradivo za glasovanje.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave
vsak delavnik od 9. do 12. ure od dneva
objave sklica do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Sinfonika d.d.
predsednik uprave
Goran Brankovič
Ob-6692/08
Na podlagi 22. člena Statuta delniške
družbe Kompas Mejni turistični servis d.d.
sklicujem
23. skupščino
delničarjev Kompas Mejni turistični
servis d.d., Pražakova ulica 4,
1000 Ljubljana,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ki bo dne 28. 8. 2008 ob 8. uri, v sejni sobi na sedežu poslovne enote družbe
v Ljubljani, Vojkova cesta 58, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti skupščine.
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: imenujejo se predsednik
skupščine in dva preštevalca glasov. Na seji
skupščine prisostvuje vabljeni notar.
3. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2007, poročilom pooblaščenega revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
3.1. Skupščina je seznanjena z letnim
poročilom za leto 2007 in s poročilom pooblaščenega revizorja ter s pisnim poročilom
nadzornega sveta, ki ga je v skladu z 282.
členom ZGD-1 predložil nadzorni svet in
s katerim obvešča skupščino, da je potrdil
letno poročilo za leto 2007.
3.2. Potrdi in odobri se delo direktorja in
nadzornega sveta Kompas MTS d.d. v poslovnem letu 2007 ter se direktorju in članom nadzornega sveta na podlagi 293. in
294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto
2008 se imenuje revizijska družba Plus Revizija d.o.o., Špruha 19, 1236 Trzin.
Predlogi sklepov z utemeljitvami ter drugo zadevno gradivo je dostopno in na vpogled delničarjem v tajništvu družbe v Ljubljani, Vojkova cesta 58, vsak delavnik od 10.
do 12. ure, od objave tega sklica v Uradnem
listu RS dalje.
Sklic skupščine ter predlogi sklepov
z utemeljitvami so dostopni na spletni strani
družbe www.kompas-mts.si.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo izključno
delničarji, ki bodo kot imetniki delnic vpisani
v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi
in njihovi pooblaščenci ter bodo svojo udeležbo na skupščini pravočasno, najkasneje do 25. 8. 2008, pisno prijavili na naslov
sedeža družbe v Ljubljani, Pražakova 4 ali
osebno oziroma po pošti na naslov Ljubljana, Vojkova cesta 58. Pooblastila za zastopanje morajo biti pisna.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda. O vseh predlogih sklepov
je predvideno glasovanje z glasovnicami.
Dvorana bo odprta 30 minut pred začetkom
zasedanja.
Skupščina bo veljavno odločala ne glede
na število prisotnih glasov delničarjev.
Kompas Mejni turistični servis d.d.
direktor
Aleksander Jereb
Ob-6693/08
Na podlagi 7. člena Statuta delniške
družbe Stol Industrija pohištva d.d., Kamnik,
sklicujem
12. skupščino
delničarjev Stol Industrija pohištva d.d.,
Kamnik, Ljubljanska cesta 45, 1241
Kamnik,
ki bo dne 28. 8. 2008 ob 8.30, v sejni
sobi poslovne stavbe na naslovu Vojkova
cesta 58, Ljubljana, v I. nadstropju, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti skupščine: ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: imenujejo se predsednik skupščine in dva preštevalca glasov.
Na seji skupščine prisostvuje vabljeni notar.
3. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2007 z mnenjem pooblaščenega revizorja
in poročilom nadzornega sveta o preveritvi
in potrditvi letnega poročila, odločanje o bilančnem dobičku in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2007 z mnenjem
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, ki ga je v skladu z 282. členom ZGD-1
predložil nadzorni svet in s katerim obvešča skupščino, da je potrdil letno poročilo
za leto 2007.
3.2. Bilančni dobiček družbe, ki na dan
31. 12. 2007 znaša 2.654.380,88 EUR,
ostane nerazporejen in se v celoti izkaže
kot preneseni dobiček.
3.3. Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta družbe Stol, d.d. Kamnik, v poslovnem letu 2007 ter se upravi
in članom nadzornega sveta na podlagi
293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto
2008 se imenuje revizijska družba Dinamic d.o.o., Topliška cesta 2A, 8000 Novo
mesto.
5. Uskladitev obstoječe dejavnosti družbe z novo Standardno klasifikacijo dejavnosti – SKD 2008 in dopolnitev dejavnosti
družbe ter sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa:
5.1. Dejavnosti družbe se uskladijo
z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07) – SKD 2008.
5.2. Dejavnost družbe se dopolni z dejavnostmi kot so navedene v predlogu dopolnitve dejavnosti.
5.3. Zaradi uskladitve in dopolnitve dejavnosti družbe, skupščina sprejme predlagano spremembo 2. člena Statuta družbe.
Gradivo za skupščino, ki obsega ta sklic
skupščine, predloge vseh sklepov z utemeljitvami, letno poročilo družbe, poročilo
nadzornega sveta, predlog uskladitve in
dopolnitve dejavnosti ter predlog spremembe statuta z utemeljitvijo, je delničarjem
dostopno v tajništvu poslovne stavbe na
naslovu Korenova cesta 5, 1241 Kamnik,
vsak delovni dan med 10. in 12. uro, od objave tega sklica v Uradnem listu RS dalje.
Gradivo je objavljeno tudi na spletni
strani družbe www.stol.si.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo izključno
delničarji, ki bodo kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi in njihovi pooblaščenci ter bodo
svojo udeležbo na skupščini pisno prijavili
upravi družbe vsaj 3 dni pred sejo skupščine na naslov sedeža družbe Ljubljanska
cesta 45, 1241 Kamnik. Pooblastila za zastopanje morajo biti pisna.
Skupščina veljavno odloča, če so na
seji prvega sklica prisotni delničarji z glasovalnimi pravicami, ki predstavljajo vsaj
petnajst odstotkov vseh glasov. Kolikor

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
v prvem sklicu ni zagotovljena sklepčnost,
se seja skupščine, z istim dnevnim redom,
prične čez pol ure in se na njej veljavno
odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
Stol, d.d. Kamnik
direktor
Aleksander Jereb
Ob-6694/08
Na podlagi 7. točke Statuta družbe Alpdom, Inženiring, d.d., Cankarjeva 1, Radovljica, uprava družbe vabi delničarje na
12. sejo skupščine
družbe Alpdom, Inženiring, d.d.,
ki bo dne 28. 8. 2008 ob 12. uri, v prostorih družbe (sejna soba), v Radovljici, Cankarjeva 1.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje delovnih teles skupščine
in predstavitev notarja.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
za predsednika skupščine imenuje Zdravka
Malnarja, za preštevalki glasov se imenuje
Vilmo Telban in Darjo Zupan. Seji prisostvuje vabljeni notar Stane Krainer.
2. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom za leto 2007 z mnenjem revizorja ter
pisnim poročilom nadzornega sveta.
3. Predlog za uporabo bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
a) Predlog sklepa: skupščina na podlagi
pozitivnega mnenja nadzornega sveta k predlogu uprave, da se izguba leta 2007 v višini
367.151,87 EUR krije v breme dobička preteklih let, sprejme sklep, da skupni bilančni
dobiček po revidirani bilanci stanja na dan
31. 12. 2007 znaša 68.364,49 EUR. Bilančni dobiček v znesku 68.364,49 EUR ostane
nerazporejen in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih poslovnih letih.
b) Predlog sklepa: skupščina s tem
sklepom v skladu s 294. členom ZGD-1 in
ZGD-1B podeljuje upravi in nadzornemu
svetu družbe razrešnico za poslovno leto
2007.
4. Sklepanje o pooblastilu upravi za pridobivanje lastnih delnic in izključitev prednostne pravice delničarjev ter umiku lastnih
delnic.
Predlog sklepa: skupščina v skladu
z osmo alinejo prvega odstavka 247. člena
ZGD-1 in ZGD-1B pooblašča upravo, da
v imenu in za račun družbe v obdobju 36
mesecev kupuje lastne delnice katerih skupni delež ne sme presegati 10% skupnega
števila delnic oziroma 10% osnovnega kapitala družbe, po najnižji nakupni ceni 6,90
EUR in najvišji nakupni ceni 12,00 EUR za
delnico. Prednostna pravica delničarjev pri
pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic se
v skladu s smiselno uporabo 337. člena
ZGD-1 in ZGD-1B v celoti izključi. Skupščina pooblašča upravo, da po svoji presoji
lastne delnice, ki so pridobljene v skladu
z osmo alinejo ZGD-1 in ZGD-1B, umakne brez nadaljnjega sklepanja skupščine
o zmanjšanju osnovnega kapitala. Skupščina prav tako pooblašča nadzorni svet,
da uskladi Statut družbe s sklepom uprave
o umiku lastnih delnic.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja pravice imajo samo tisti delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki bodo
tri dni pred sejo skupščine prijavili svojo
udeležbo na sedežu družbe in so vpisani
v delniški knjigi pri KDD, d.d., Ljubljana po
stanju zadnjega prijavnega dne na skupščino.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe vsak
delovni dan od sklica objave skupščine med
10. in 12. uro.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
sestane pol ure kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
Alpdom, Inženiring, d.d.
uprava družbe
Ob-6695/08
Na podlagi 6.3. točke Statuta Iskra Mehanizmi, industrija mehanizmov, aparatov
in sistemov, d.d., Lipnica, Lipnica 8, 4245
Kropa, sklicujem
14. sejo skupščine
delniške družbe Iskra Mehanizmi, d.d.,
Lipnica,
ki bo dne 29. 8. 2008 ob 13. uri, na sedežu družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta je:
Izvoli se:
– za predsedujočega skupščine: Mojca
Lukančič,
– verifikacijska komisija: Anita Mežek,
predsednica, Vesna Ogrinec, članica.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Stane
Krainer iz Radovljice.
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) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2007.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2007 znaša
673.829 €, ostane nerazporejen.
2.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. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2008.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za poslovno leto 2008
skupščina imenuje družbo Renoma, družba
za revizijo in svetovanje, d.o.o., Kamniška
ulica 25, 1000 Ljubljana.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. O točkah dnevnega reda se glasuje
javno.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem je na vpogled v prostorih uprave
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Iskra Mehanizmi, d.d., Lipnica, Lipnica 8,
vsak delavnik od 9. do 11. ure, v času od
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Nasprotni predlogi
Razumno utemeljeni nasprotni predlogi delničarjev, posredovani upravi družbe
v pisni obliki najpozneje v 7 dneh po objavi
tega sklica, bodo objavljeni na enak način
kot ta objava, razen v primerih iz drugega in
tretjega odstavka 300. člena Zakona o gospodarskih družbah.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana na dan 25. 8. 2008, osebno ali njihovi
pooblaščenci. Pisno pooblastilo se shrani
pri družbi, kjer je shranjeno ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja. Pogoj za udeležbo
na skupščini je, da delničarji oziroma njihovi
zastopniki na sedežu družbe najkasneje 3
dni pred sejo pisno prijavijo svojo udeležbo
na skupščini.
Prostor bo odprt 30 minut pred začetkom
zasedanja. Udeležence prosim, da se oglasijo vsaj pol ure pred začetkom skupščine,
in sicer zaradi ugotavljanja prisotnosti ter
sestave seznama prisotnih udeležencev.
Udeležence prosim, da pravočasno zasedejo mesta v prostoru, kjer bo potekala
seja.
Skupščina bo veljavno odločala, če bodo
na seji prisotni delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj 15% zastopanega
osnovnega kapitala (prvi sklic).
Če v prvem sklicu ne bo zagotovljena
sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, to je 29. 8. 2008 ob 15. uri.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Iskra Mehanizmi d.d., Lipnica
predsednik uprave – glavni direktor
dr. Marjan Pogačnik
Ob-6696/08
V skladu s Statutom delniške družbe in
Zakonom o gospodarskih družbah sklicuje uprava s soglasjem nadzornega sveta
družbe
13. skupščino delniške družbe
Jelovica, lesna industrija, d.d.,
Kidričeva 58, 4220 Škofja Loka,
ki bo v četrtek 28. 8. 2008 ob 15. uri na
sedežu družbe Kidričeva 58, Škofja Loka.
Dnevni red:
1. Izvolitev predsednika skupščine, verifikacijske komisije in potrditev notarja za
sestavo notarskega zapisnika.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2007, poročilom
nadzornega sveta, sprejem sklepa o uporabi
bilančnega dobička in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2007.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2008.
4. Imenovanje člana nadzornega sveta.
5. Pooblastilo za nakup in odsvojitev lastnih delnic.
6. Spremembe Statuta Jelovice d.d.
7. Sejnine članov nadzornega sveta Jelovice d.d.
Predlogi sklepov
Sklep k tč. 1: po predlogu uprave se
izvoli predsednik skupščine in 3 članska verifikacijska komisija.
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Potrdi se notarka Mateja Andrejašič.
Sklep k tč. 2:
2.1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom uprave o poslovanju
v letu 2007 in s poročilom nadzornega sveta v katerem potrjuje letno poročilo uprave
o poslovanju družbe v letu 2007 z odložnim
pogojem.
2.2. Na predlog uprave in nadzornega
sveta se na dan 31. 12. 2007 ugotovljeni
bilančni dobiček v višini 1.555.881,00 EUR
uporabi za:
– oblikovanje rezerv za lastne delnice
v višini deset procentov osnovnega kapitala
oziroma 598.814,89 EUR,
– izplačilo dividend delničarjem v znesku
143.500,00 EUR oziroma 0,1 EUR bruto na
delnico,
– prenos v preneseni dobiček v znesku
813.566,35 EUR, o uporabi katerega bo odločeno v naslednjih poslovnih letih.
Družba bo izplačala dividende najkasneje v roku 30 dni po sprejemu sklepa na
skupščini in sicer delničarjem, vpisanim pri
KDD na dan skupščine na način določen
s sklepom uprave.
Članom uprave mag. Slovnik Mariji, Podrekar Mirotu, Babič Branki in Knez Sandiju
se ne podeli razrešnica za delo v poslovnem
letu 2007. Članu uprave dr. Ekar Alešu se
podeljuje razrešnica za delo v poslovnem
letu 2007. Članu nadzornega sveta Starman Bojanu se ne podeli razrešnica za delo
v poslovnem letu 2007. Članom nadzornega
sveta Vnuk Matjažu, Osolnik Tomažu, Hudobivnik Gregorju, Kupec Robertu, Benčini
Gregorju, Ogrizek Dunji in Zadel Stanislavu
se podeljuje razrešnica za delo v poslovnem
letu 2007.
Sklep k tč. 3: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskega poročila in pregled poslovnega poročila za leto
2008 imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.
Sklep k tč. 4: za člana nadzornega sveta
Jelovice d.d. se do izteka mandata 29. 7.
2009 izvoli Primož Krapenc.
Sklep k tč. 5:
Uprava družbe je pooblaščena, da po
predhodnem soglasju nadzornega sveta
družbe v obdobju 18 mesecev od dneva te
skupščine dalje kupuje lastne delnice, ki ne
smejo presegati 10% osnovnega kapitala po
ceni, ki za eno delnico ne bo nižja od 1,00
EUR in ne višja od knjigovodske vrednosti
v času sklenitve pogodbe o nakupu lastnih
delnic. Uprava tako lahko pridobiva delnice
za vse namene iz prvega odstavka 247.
člena ZGD-1 in za druge namene. Uprava
je na podlagi tega pooblastila pooblaščena
tudi za umik tako pridobljenih delnic brez nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju
osnovnega kapitala družbe. Pri pridobivanju
in odsvajanju lastnih delnic je prednostna
pravica dotedanjih delničarjev izključena. Za
spremembo in uskladitev besedila čistopisa
statuta družbe z zmanjšanjem osnovnega
kapitala družbe, z umikom lastnih delnic, ki
bo izvedeno na podlagi tega sklepa, je pooblaščen nadzorni svet družbe.
Sklep k tč. 6:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
Jelovice d.d. se sprejmejo spremembe Statuta Jelovice d.d.: Upravo se pooblašča za
podpis čistopisa Statuta.
Sklep k tč. 7: Sprejme se predlog uprave glede višine sejnin članom nadzornega
sveta.
Pogoji udeležbe in distribucija gradiva

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Gradivo za skupščino je delničarjem
na vpogled pri upravi družbe Jelovica d.d.,
v tajništvu predsednika uprave vsak delavnik od 8. do 12. ure.
Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji oziroma pooblaščenci
delničarjev, ki so vpisani v delniško knjigo pri
KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d.
Ljubljana, katerih prijava udeležbe prispe
na sedež družbe vsaj 3 dni pred skupščino.
Pooblaščenci delničarjev morajo vsaj 3 dni
pred skupščino predložiti tudi pooblastilo za
zastopanje. Pooblastila morajo biti pisna.
Udeleženci skupščine morajo svojo prisotnost na skupščini vpisati v listo udeležencev vsaj 15 minut pred pričetkom skupščine
in prevzeti glasovnice.
Jelovica, lesna industrija, d.d.
Predsednik uprave
dr. Aleš Ekar
Predsednik nadzornega sveta
Gregor Benčina
Ob-6700/08
Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah in 16. točke Statuta delniške družbe Elmont Bled d.d., Bled, sklicujem
12. redno skupščino
družbe Elmont Bled, d.d.,
ki bo v torek, 26. avgusta 2008, ob
10. uri, v prostorih družbe, Sp. Gorje 3a.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje predsednika in dveh preštevalcev glasov ter določitev notarja.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se imenuje
Kersnik Ladislav.
Za preštevalca glasov se imenujeta Jože
Legat in Cvek Boris.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Braniselj Erika.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička ter o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
A) Celotni bilančni dobiček znaša
2.696.305,91 €, in ostaja nerazporejen.
B) Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta družbe za poslovno leto
2007. Upravi in članom nadzornega sveta
se v smislu drugega odstavka 282. člena
ZGD podeli razrešnica.
3. Imenovanje revizorja za leto 2008.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
za revizorja družbe za poslovno leto 2008
se imenuje revizijska družba GSS d.o.o.,
Ljubljana.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe
vsak delovni dan od 10. do 12. ure od objave sklica do dneva skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti skladno z zakonom in podano
v pisni obliki.
Skupščina je sklepčna, če je prisotnih
več kot 15% vseh glasov.
Če skupščina ob objavljeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 13. uri v istih prostorih.
Na ponovnem sklicu bo skupščina odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Pravico udeležbe na skupščini imajo delničarji, ki so vpisani pri KDD kot imetniki
delnic na 22. 8. 2008.

Vse delničarje oziroma njihove pooblaščence, ki se nameravajo udeležiti skupščine družbe, vljudno prosimo, da svojo
udeležbo predhodno pisno javijo v tajništvo
družbe in sicer najkasneje tri dni pred pričetkom skupščine. Nenajavljeni delničarji
ne bodo imeli pravice udeležbe na skupščini.
Elmont Bled d.d.
uprava
direktor Janez Žnidar
Ob-6703/08
V skladu z določili ZGD-1 in 76. členom
Statuta družbe Delo-Tiskarna d.d. Ljubljana,
sklicujem
skupščino družbe
Delo-Tiskarna d.d. Ljubljana,
ki bo v četrtek, dne 28. 8. 2008, ob 9. uri,
v sejni sobi družbe, Likozarjeva 3, 1000
Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
Predlog sklepa:
Skupščina izvoli:
– za predsednika skupščine Vladimirja
Bergleza,
– za preštevalca glasov: Cirila Mravljeta
in Janeza Lesarja,
– za zapisnikarja notarja Mira Bregarja
iz Litije.
2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve
letnega poročila za poslovno leto 2007.
Točka 2 dnevnega reda je seznanitvene
narave in se o njej ne glasuje.
3. Sprejem sklepa o pokrivanju bilančne
izgube in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja,
da je bila na dan 31. 12. 2007 ugotovljena izguba iz poslovnega leta 2007 v višini
788.136,99 EUR, že pokrita pri sestavi bilance stanja iz kapitalskih rezerv družbe,
v skladu z določili ZGD-1 in Slovenskih računovodskih standardov.
Predlog sklepa: v skladu z določili
294. člena ZGD-1 skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico
za delo v poslovnem letu 2007.
4. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskega
poročila ter pregled poslovnega poročila za
leto 2008.
Predlog sklepa: skupščina družbe za revidiranje računovodskih izkazov družbe ter
pregled poslovnega poročila za poslovno
leto 2008 imenuje revizijsko družbo KPMG
Slovenija d.o.o. iz Ljubljane.
5. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejmejo spremembe in dopolnitve
statuta pogodbe družbe Delo-Tiskarna d.d.
Ljubljana, in sicer s preračunom osnovnega
kapitala družbe iz SIT v EUR, uskladitev
dejavnosti družbe z novo standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo števila
članov nadzornega sveta družbe.
Spremembe statuta pričnejo veljati
z dnem vpisa v sodni register.
6. Razrešitev članov nadzornega sveta
in izvolitev novih.
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Predlog sklepa: razrešijo se vsi člani
nadzornega sveta družbe Delo-Tiskarna
d.d. Ljubljana, in sicer: Mitja Rotar, Alojz Zibelnik, Mateja Lovšin-Herič, Jože Čad, Jože
Stopar in Miloš Andoljšek.
Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta družbe Delo-Tiskarna d.d. Ljubljana,
ki zastopata interese delničarjev, se izvolita
Marko Odlazek in Mitja Rotar.
Predlog sklepa: svetu delavcev družbe se predlaga, da v nadzorni svet družbe
Delo-Tiskarna d.d. Ljubljana, izvoli člana, ki
bo zastopal interese delavcev.
Prijava udeležbe na skupščini
Zasedanja skupščine se lahko udeležijo
vsi delničarji sami, ali po svojih zakonitih
zastopnikih oziroma pooblaščencih, če najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi družbe udeležbo
na skupščini. Pooblaščenci morajo hkrati
z najavo udeležbe poslati tudi pisna pooblastila.
Udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in/ali pooblaščenci, katerih delnice so na dan zasedanja
skupščine vpisane v KDD.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti zastopniki pa z izpisom iz sodnega registra.
Izvirno gradivo za skupščino s predlogi
sklepov, vključno z besedilom predlaganih
sprememb in dopolnitev statuta z utemeljitvami, ki se nanašajo na uskladitev dejavnosti družbe z določbami Uredbe o standardni
klasifikaciji dejavnosti, preračuna osnovnega kapitala iz SIT v EUR in zmanjšanja števila članov nadzornega sveta, je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe, in to vsak
delovnik med 10. in 12. uro, od dneva sklica
do 3 dni pred zasedanja skupščine.
Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti
pisno vloženi v 7. dneh po objavi tega vabila
in obrazloženi.
Čas prihoda na skupščino je pol ure pred
začetkom zasedanja.
V primeru, če ob napovedanem času za
pričetek zasedanja skupščine ne bi bilo prisotnih delničarjev, njihovih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev, z glasovalno pravico, ki bi predstavlja vsaj 15% zastopanega
osnovnega kapitala družbe, se pričetek zasedanja skupščine prestavi za eno uro.
Delo-Tiskarna d.d. Ljubljana
direktor
Danilo Goriup
Ob-6704/08
Na podlagi določb ZGD-1 in Statuta družbe ter na zahtevo delničarja Jureta Prebila,
ki je lastnik 35,83% delnic družbe Opalit
d.d., uprava družbe sklicuje
4. skupščino
delniške družbe Opalit poslovne
storitve d.d., Savlje 89, 1000 Ljubljana,
ki bo v ponedeljek, dne 25. avgusta 2008
ob 14. uri v prostorih notarja Borisa Kosija
v Mariboru, Partizanska cesta 13.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles.
Predlog sklepa:
Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Skupščina za predsednika skupščine
imenuje Jureta Prebila.
Skupščina za preštevalca glasov imenuje Borisa Grobelnika in Marka Smoleta.

Seji prisostvuje vabljeni notar.
2. Odpoklic članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: z dnem skupščine se
odpokličeta člana nadzornega sveta družbe:
Matjaž Rutar in Marjan Pogačnik.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
za člane nadzornega sveta imenuje Jureta
Prebila in Marka Smoleta. Mandat novoizvoljenih članov traja 5 let.
4. Imenovanje posebnega revizorja.
Predlog sklepa:
Skupščina družbe Opalit d.d. imenuje
posebnega revizorja družbe, ki naj preveri
sledeče posle:
– kdo je dejanski lastnik družbe Opalit
d.d.
– kdaj so bile delnice na prinosnika družbe Opalit d.d. natisnjene,
– kdo, kdaj in na kakšni osnovi je delnice
družbe Opalit d.d. izročil Francu Glihi, Mitju
Jenku, Juretu Prebilu, Petru Šuleku in Matjažu Rutarju,
– preveri dejanska dejanja prodaje delnic
dne 18. 5. 2007 s strani uprave Darka Petriča, ali je prodaja potekala zakonito, kdo so
bili naslednji kupci,
– preveri vse posle in pogodbe, ki jih je
Darko Petrič v letu 2005, 2006 in 2007 sklenil s komerkoli v družbi Opalit d.d., z družbo Infond Holding d.d., s Iskro Mehanizmi,
s Francem Gliho, Mitjo Jenkom in Mojco
Lukančič,
– preveri se, ali so bile pri prodaji narejene kake cenitve družbe in če so bile sprejete
kakšne druge ponudbe k prodaji delnic Iskre
Mehanizmov,
– ugotovi, zakaj je Darko Petrič prodal
2/3 premoženja družbe Opalit d.d. in zakaj
je želel prodati celotno premoženje, ki je bilo
v lasti Opalit d.d.,
– preveri dejanja nadzornega sveta v sestavi Matjaž Rutar, Franc Gliha in Marjan
Pogačnik, zakaj so se strinjali s prodajo delnic, ki jo je izpeljal Darko Petrič oziroma,
kaj so storili, da so zavarovali premoženje
družbe Opalit d.d.,
– preveri vsa dejanja, ki jih je od dneva
imenovanja storil v družbi Opalit d.d. Mitja
Jenko in nadzorni svet v korist družbe Opalit
d.d. oziroma v njeno škodo.
Za posebnega revizorja družbe se imenuje družbo Ecum revizija d.o.o.
5. Seznanitev z letnim poročilom uprave
za leto 2007 in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa:
5.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2007 in poročilom nadzornega sveta z dne 22. 4. 2007 o preveritvi
letnega poročila 2007.
5.2. Skupščina podeli razrešnico upravi
Darku Petriču za vodenje družbe do 22. 5.
2007 in upravi Mitji Jenku za vodenje družbe
od 28. 11. 2007 do konca leta 2007. Skupščina ne podeli razrešnici upravi Juretu Prebilu za vodenje družbe za obdobje od 22. 5.
2007 do 28. 11. 2007.
Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu v sestavi: Janez Žagar, Jože Jaklič
in Irena Petrič, ki je deloval od 1. 1. 2008 do
21. 4. 2008, ne podeli pa razrešnice nadzornemu svetu v sestavi: Janez Žagar in
Jože Jaklič za obdobje od 22. 4. 2008 do
27. 11. 2008.
Skupščina podeli razrešnico sedanjemu
nadzornemu svetu za delo v letu 2007.
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6. Seznanitev s poročilom o ukrepih finančnega prestrukturiranja družbe in mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani s poročilom uprave o ukrepih finančnega prestrukturiranja
družbe in mnenjem nadzornega sveta o poročilu.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Na skupščini se morajo izkazati z osebnim
dokumentom, s pisnim pooblastilom delničarja ali dokazilom o zastopanju delničarja
najkasneje 15 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Pravico do udeležbe na
skupščini lahko uresničujejo le delničarji, ki
svojo udeležbo na skupščini prijavijo upravi družbe vsaj tri dni pred sejo skupščine
in so na dan skupščine vpisani v delniški
knjigi.
Gradivo za skupščino je na vpogled na
osnovi telefonske prijave na sedežu družbe,
in sicer vsak delavnik od 10. do 12. ure od
dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Mnenje uprave o zahtevi za sklic
Uprava družbe meni, da zahteva za izredni sklic skupščine družbe, kot je predlagal
delničar Jure Prebil, sicer tudi bivši direktor družbe, pomeni odvečno povzročanje
stroškov družbi, vendar je skupščino kljub
temu sklicala, saj je v obravnavo skupščini
predlagala tudi dodatne točke 5. in 6-dnevnega reda, ki so pomembne za zakonito
poslovanje družbe.
Opalit d.d.
uprava
Ob-6705/08
Na podlagi 8.3. točke Statuta družbe Železar Štore D.P., delniška družba pooblaščenka, d.d., sklicuje uprava družbe
7. sejo skupščine
delniške družbe Železar Štore D.P.,
delniška družba pooblaščenka d.d.
Skupščina bo v četrtek, 28. 8. 2008 ob
12. uri, v mali telovadnici Osnovne šole Štore (Lipa), Cvetke Jerin 5, Štore.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa št. 1:
Za predsednika skupščine se izvoli Igor
Pirc, za preštevalko glasov pa Vlasta Verhovšek.
Seji skupščine prisostvuje vabljeni notar
Milan Grasselli.
2. Seznanitev z letnim poročilo za leto
2007 in poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 2:
2.1 Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2007 in poročilom nadzornega
sveta v skladu z 282. členom Zakona o gospodarskih družbah-1.
2.2 Na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček v znesku
464.964,00 € iz leta 2007 prenese v naslednje leto kot nerazporejen.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa št. 3: skupščina podeli
upravi in članom nadzornega sveta družbe
razrešnico za poslovno leto 2007.
4. Sprejem spremembe statuta in čistopisa statuta.
Predlog sklepa št. 4:
Statut in čistopis Statuta delniške družbe Železar Štore D.P., delniška družba po

Stran

2736 /

Št.

76 / 25. 7. 2008

oblaščenka d.d., Štore se spremeni, in sicer tako, da se črta dosedanje besedilo 2.
točke. Dejavnosti družbe ter namesto tega
zapiše novo besedilo, ki glasi:
»2.1 Dejavnost družbe je:
J 62.010 Računalniško programiranje
J 62.090 Druge z informacijsko
tehnologijo in računalniškimi
storitvami povezane dejavnosti
J 63.990 Drugo informiranje
K 64.200 Dejavnost holdingov
K 64.910 Dejavnost finančnega zakupa
L 68.310 Posredništvo v prometu
z nepremičninami
M 69.200 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti; davčno
svetovanje
M 70.100 Dejavnost uprav podjetij
M 73.200 Raziskovanje trga in javnega
mnenja
M 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne
in tehnične dejavnosti
N 77.400 Dajanje pravic uporabe
intelektualne lastnine v zakup,
razen avtorsko zaščitenih del
N 81.100 Vzdrževanje objektov in
hišniška dejavnost
N 82.110 Nudenje celovitih pisarniških
storitev
N 82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje
kreditne sposobnosti
N 82.990 Drugje nerazvrščene
spremljajoče dejavnosti za
poslovanje«.
Sprejme se čistopis statuta.
5. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic za sklad lastnih delnic.
Predlog sklepa št. 5:
Skupščina daje poslovodstvu pooblastilo
za pridobivanje lastnih delnic kot sledi:
1. Pooblastilo za pridobitev lastnih
delnic velja 18 mesecev od dneva izdaje
pooblastila.
2. Pooblastilo velja za pridobitve lastnih delnic do skupaj 96.940 delnic družbe, kar predstavlja 10% osnovnega kapitala družbe, vključno z lastnimi delnicami,
katerih imetnik je družba na dan izdaje tega
pooblastila.
3. Pridobitvena cena delnic ne sme
presegati povprečne vrednosti delnice družbe, po kateri se je trgovalo v zadnjem polnem koledarskem letu pred dnevom njihove
pridobitve, povečane za 5%. Poleg tega pridobitvena cena delnic ne sme biti nižja od
knjigovodske vrednosti delnice.
4. Družba lahko s tem pooblastilom
skupščine pridobljene lastne delnice uporablja za naslednja namena pod naslednjim
pogojem:
– za zamenjavo za lastniške deleže
v drugih podjetjih na podlagi vnaprejšnje
odobritve nadzornega sveta družbe, ali
– za morebitno odprodajo strateškemu partnerju na podlagi vnaprejšnje odobritve nadzornega sveta družbe.
5. Cena, po kateri družba odsvoji lastne delnice, ne sme biti nižja od njihove
povprečne pridobitne cene.
Pri odsvojitvi lastnih delnic se prednostna pravica izključi, če so delnice odsvojene za namene in pod pogoji, določenimi
v tem pooblastilu.
6. Uprava mora na prvi naslednji redni
skupščini po datumu morebitne odsvojitve
lastnih delnic, delničarje seznaniti z odsvojitvijo lastnih delnic.
6. Popravek sklepa skupščine z dne
30. 8. 2007.
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Predlog sklepa št. 6: ugotovi se, da je
v notarskem zapisniku skupščine družbe
z dne 30. 8. 2007, opr. št. 676/2007-SV prišlo do pisne pomote pri izvolitvi članov nadzornega sveta tako, da je bil pomotoma kot
član NS izpuščen: Ladislav Kaluža, ek. teh.
Sklep tako pravilno glasi: Skupščina izvoli
nadzorni svet v sestavi: Gorazd Korošec,
univ. dipl. ekon., Marjan Mačkošek, univ.
dipl. inž. str., Ladislav Kaluža, ek.teh., Alfred Šarlah, univ. dipl. ekon. in Ivan Štrlekar,
univ. dipl. ekon.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
letno poročilo, poročilo nadzornega sveta
o preveritvi in potrditvi letnega poročila ter
o delu nadzornega sveta je na vpogled
vsem delničarjem vsak delovni dan med 10.
in 12. uro, na sedežu družbe.
Pogoji za udeležbo.
Do udeležbe in glasovanja na skupščini so upravičeni delničarji, ki so se prijavili
upravi družbe najpozneje 3 dni pred skupščino. Vsaka delnica daje delničarju na
skupščini en glas.
Delničarji uresničujejo svoje pravice na
skupščini osebno ali po zastopniku oziroma
pooblaščencu. Pisno pooblastilo se predloži upravi družbe skupaj s prijavo na sejo
skupščine.
Zasedanje: prostor, kjer bo potekala seja
skupščine, bo odprt pol ure pred začetkom
zasedanja.
Železar Štore D.P. d.d.
Anton Franulič, direktor
Ob-6710/08
Uprava družbe na podlagi 9. člena Statuta delniške družbe CPK, d.d., družbe za
vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve, Ulica 15. maja 14, Koper,
sklicuje
13. redno sejo skupščine
delniške družbe CPK, d.d., družbe za
vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge
poslovne storitve, Ulica 15. maja 14,
Koper,
ki bo dne 29. 8. 2008 ob 11. uri v sejni
sobi na sedežu družbe, Ulica 15. maja 14,
Koper in skupaj z nadzornim svetom predlaga naslednji dnevni red in sklepe skupščine:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Izvolijo se delovna telesa skupščine
v naslednji sestavi:
– Skupščino bo vodil izvoljeni predsednik
skupščine, odvetnik Simon Jeglič iz Ljubljane, Kersnikova 5.
– Za preštevalca glasov se imenuje Tanja Mejak iz CPK d.d.
– Za sestavo notarskega zapisnika se
potrdi notar Dravo Ferligoj iz Kopra, Ferrarska 14.
2. Predstavitev letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za leto
2007, sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2007.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2007, z revizorjevim
mnenjem in pisnim poročilom nadzornega
sveta o potrditvi letnega in konsolidiranega
letnega poročila za leto 2007.
b) Ugotovi se, da iz potrjenega letnega
poročila za leto 2007 izhaja, da bilančni do-

biček po stanju na dan 31. 12. 2007 znaša
1.412.298,00 EUR. Celotni bilančni dobiček
v znesku 1.412.298,00 EUR ostane nerazporejen (preneseni dobiček) in bo o njem
odločeno v naslednjih letih.
c) Skupščina potrdi in odobri delo uprave
in nadzornega sveta v letu 2007 in jima podeli razrešnico za leto 2007.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa: za revizijo računovodskih
izkazov družbe za poslovno leto 2008 se
imenuje družba Renoma družba za revizijo
in svetovanje d.o.o., Kamniška ulica 25, 1000
Ljubljana.
4. Obravnava sprememb dejavnosti in
statuta družbe.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
uprava predlaga naslednji sklep:
Sprejme se sklep o spremembi dejavnosti
in statuta družbe v predloženem besedilu, ki
je sestavni del tega sklepa.
a) Skupščina pooblašča upravo družbe,
da sprejme čistopis statuta družbe, skladno
s spremembami, sprejetimi na današnji skupščini.
5. Uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta uprava predlaga naslednji sklep: družba
od 1. 1. 2009 in za obdobje najmanj pet
let sestavlja konsolidirano letno poročilo iz
sedmega odstavka 56. člena ZGD v skladu
z mednarodnimi standardi računovodskega
poročanja.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi
sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu družbe CPK, d.d., družbe za vzdrževanje
cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve, Ulica 15. maja 14, Koper, v tajništvu
družbe, vsak delovni dan med 11. in 13. uro
od dneva objave sklica do dneva zasedanja
skupščine.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so vpisani v centralnem
registru KDD – Centralni klirinško depotni
družbi, d.d., Ljubljana oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se na
podlagi glasovnic, ki jih udeleženci skupščine
prejmejo ob vstopu v dvorano. Pooblastilo za
zastopanje na skupščini mora biti pisno.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki morajo svojo udeležbo na skupščini in
uresničevanje glasovalnih pravic napovedati
upravi s priporočenim pismom, ki mora prispeti na sedež družbe najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine.
Pooblaščenci morajo v istem roku poslati
tudi pisna pooblastila.
Vse delničarje prosimo, da se zglasijo na
mestu zasedanja skupščine vsaj pol ure pred
začetkom skupščine in s podpisom liste prisotnih potrdijo svojo prisotnost ter prevzamejo glasovnice.
CPK, d.d., družba za vzdrževanje cest,
gradbeništvo in druge poslovne storitve
uprava
Igor Ukota
Ob-6711/08
Uprava in nadzorni svet družbe Ultrapac
d.d., Volčja Draga 42, Volčja Draga, na podlagi 32. in 33. člena Statuta Ultrapac d.d.
sklicujeta
3. skupščino družbe
Ultrapac, Predelava plastičnih mas d.d.,
ki bo dne 29. 8. 2008, ob 13. uri na sedežu družbe, v upravni stavbi Ultrapaca
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d.d., Volčja Draga 42, 5293 Volčja Draga
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov skupščine in seznanitev s prisotnim notarjem na skupščini.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine in dva preštevalca glasov
po predlogu uprave. Skupščini prisostvuje
vabljeni notar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe Ultrapac d.d. za leto 2007 in
s poročilom nadzornega sveta, s katerim
je le ta potrdil letno poročilo o poslovanju
družbe.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila Ultrapac d.d. za poslovno
leto 2007, pozitivnim stališčem nadzornega
sveta do revizijskega poročila in potrditvijo
letnega poročila za poslovno leto 2007.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2007 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2007.
Predlog sklepa:
3.1. Bilančni dobiček za poslovno leto
2007 v višini 95.318,61 EUR ostane nerazporejen.
3.2. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in članom nadzornega sveta, s katero
potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2007.
4. Predlog za nagrajevanje članov nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa:
4.1. Skupščina sprejme sklep o nagrajevanju članov nadzornega sveta družbe po
predlogu uprave in nadzornega sveta za
preteklo obdobje.
4.2. Skupščina sprejme sklep o mesečni
nagradi članom nadzornega sveta za opravljanje funkcije.
5. Pooblastilo upravi družbe za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic.
Predlog sklepa:
Skupščina delniške družbe izdaja pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic kot
sledi:
– Pooblastilo za pridobitev lastnih delnic
velja 18 mesecev od dneva izdaje,
– Pooblastilo velja za pridobitev delnic
do skupaj 28.336 delnic družbe, kar predstavlja 10% osnovnega kapitala družbe,
– Pridobitvena cena delnic ne sme presegati knjigovodske vrednosti delnic,
– Družba lahko s tem pooblastilom
skupščine pridobljene lastne delnice uporablja za naslednje namene pod naslednjimi pogoji:
– za zamenjavo za lastniške deleže
v drugih podjetjih, na podlagi vnaprejšnje
odobritve nadzornega sveta družbe ali
– za morebitno odprodajo strateškemu partnerju, na podlagi vnaprejšnje odobritve nadzornega sveta družbe.
– Cena po kateri družba odsvaja lastne
delnice, ne sme biti nižja od njihove nakupne cene.
6. Imenovanje finančnega revizorja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za revizorja za leto 2008 pooblaščeno revizijsko
družbo: »ABC Revizija«, družba za revizijo
in sorodne storitve d.o.o., Dunajska c. 101,
1000 Ljubljana.
Gradivo za skupščino.
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov, poročilom nadzornega sveta
skupščini, letnim poročilom je delničarjem na
vpogled vse delovne dni v tednu od dneva

objave sklica skupščine do vključno 28. 8.
2008 od 9. do 12. ure v tajništvu družbe.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki in obrazloženi ter oddani v sedmih dneh po objavi tega sklica v tajništvo
družbe Ultrapac d.d., Volčja Draga 42, Volčja Draga.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Pravico za udeležbo
na skupščini in glasovalno pravico lahko
uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki ali
pooblaščenci, ki tri dni pred zasedanjem
skupščine v tajništvu uprave na sedežu
družbe pisno prijavijo svojo udeležbo in tisti
delničarji, ki so 3 dni pred sklicem skupščine
vpisani v register delnic pri KDD centralna
klirinška depotna družba d.d.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Prostori zasedanja bodo odprti eno uro
pred začetkom zasedanja skupščine. Če
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje, v istih prostorih.
Skupščina bo takrat odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Ultrapac, Predelava plastičnih mas d.d.
predsednik uprave
Marjan lasič
Ob-6712/08
Na podlagi določil 13. člena Statuta delniške družbe Ljubljanski kabel d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih
družbah sklicujem
sejo skupščine
delniške družbe Ljubljanski kabel d.d.,
ki bo v petek, 29. avgusta 2008 ob 15. uri
v poslovnih prostorih na sedežu družbe
v Ljubljani, Tivolska ulica 50.
Skupščina bo obravnavala naslednje
točke dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog uprave in nadzornega sveta za
sklep pod 1. točko:
Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Matjaž Pantelič.
Za preštevalko glasov se imenuje Anka
Šibelja. Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
Ljubljanski kabel d.d. za poslovno leto 2007
in predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila
za poslovno leto 2007, podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu ter obravnava
predloga sklepa za razporeditev bilančnega
dobička za poslovno leto 2007.
Predlog uprave in nadzornega sveta za
sklep pod 2. točko:
Skupščina se seznani z letnim poročilom
družbe Ljubljanski kabel d.d. za poslovno
leto 2007 in poročilom nadzornega sveta
družbe o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskega poročila
in načina ter obsega preverjanja vodenja
v družbi med poslovnim letom 2007.

Št.

76 / 25. 7. 2008 /

Stran

2737

V skladu z določbami 294. člena Zakona
o gospodarskih družbah skupščina potrjuje
in odobri delo uprave in nadzornega sveta
družbe v poslovnem letu 2007 ter jima podeljuje razrešnico.
Bilančni dobiček družbe v višini
845.696,00 EUR ostane nerazporejen in se
prenese v naslednje poslovno leto kot preneseni dobiček.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2008.
Predlog nadzornega sveta za sklep pod
3. točko: za revizorja družbe za poslovno leto 2008 se imenuje revizijsko družbo
KPMG d.o.o. Ljubljana.
4. Sprememba firme družbe.
Predlog uprave in nadzornega sveta za
sklep pod 4. točko:
Firma družbe se spremeni tako, da se
po novem glasi: »UPC Ljubljanski kabel,
širokopasovne komunikacije, d.d.«.
Skrajšana firma družbe se spremeni
tako, da se po novem glasi: »UPC Ljubljanski kabel d.d.«.
5. Spremembe Statuta družbe.
Predlog uprave in nadzornega sveta za
sklep pod 5. točko:
V naslovu Statuta družbe in v 1. členu
Statuta se dosedanja navedba firme Ljubljanski kabel, telekomunikacijske storitve
d.d. nadomesti z navedbo UPC Ljubljanski kabel, širokopasovne komunikacije, d.d.
V 2. členu se dosedanja navedba skrajšane
firme Ljubljanski kabel d.d. nadomesti z navedbo UPC Ljubljanski kabel d.d. Besedilo
8. člena Statuta se nadomesti z besedilom:
»Uprava družbe je sestavljena iz enega člana, katerega imenuje nadzorni svet za direktorja družbe s petletnim mandatnim obdobjem.« Črta se navedba prehodne določbe in
22. člen Statuta. Sprejme se s predhodno
opisanimi spremembami usklajeno novo
prečiščeno besedilo Statuta družbe UPC
Ljubljanski kabel d.d. Ljubljana.
6. Uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja.
Predlog uprave in nadzornega sveta za
sklep pod 6. točko:
Družba bo za poslovno leto 2008 in temu
letu sledeča poslovna leta sestavljala letna
poročila družbe v skladu z mednarodnimi
standardi računovodskega poročanja.
Prijava in udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki so tri dni pred zasedanjem skupščine
vpisani v delniško knjigo družbe, njihovi pooblaščenci ter zastopniki, ki svojo udeležbo pisno prijavijo osebno ali s priporočeno
pošiljko tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu družbe Ljubljanski kabel d.d.
v Ljubljani, Tivolska ulica 50. Pooblastilo
mora biti pisno in dostavljeno na sedež
družbe najkasneje 3 dni pred dnem izvedbe
skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo na sprejemnem mestu
najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja,
kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in
prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh
točkah dnevnega reda, razen prve točke, se
glasuje z glasovnicami. Delničarji oziroma
njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz
sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
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dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Gradivo
Gradivo za skupščino, ki vsebuje predloge sklepov, letno poročilo družbe za poslovno leto 2007, revidirane računovodske
izkaze družbe za poslovno leto 2007, pisno
poročilo nadzornega sveta in prečiščeno
besedilo spremenjenega statuta je na vpogled delničarjem v tajništvu uprave družbe
Ljubljanski kabel d.d. v Ljubljani, Tivolska
ulica 50, vsak delavnik od 10. do 12. ure po
dnevu objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Ljubljanski kabel d.d.
Silvo Arnuš, direktor
Ob-6713/08
Na podlagi določil 7. poglavja skupščina Statuta delniške družbe NTU upravljanje
z naložbami, d.d. in v skladu z določbami
Zakona o gospodarskih družbah-1 sklicujem
17. zasedanje skupščine
delniške družbe NTU upravljanje
z naložbami, d.d.,
ki bo v petek, 29. avgusta 2008 ob 16. uri,
na sedežu družbe, Dombrava 1, Volčja Draga, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.
2. Imenovanje delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednico skupščine izvoli Nevena Tea
Gorjup in kot preštevalki glasov Sonja Harej
in Nataša Skok. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Katjuša Gorjan.
3. Obravnava letnega poročila družbe za
poslovno leto 2007 ter poročila nadzornega
sveta družbe o preveritvi letnega poročila
družbe za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa št. 3.1: skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno
leto 2007 in s poročilom nadzornega sveta
družbe o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa št. 3.2: na predlog uprave
in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
ostane bilančni dobiček iz preteklih let, ki
na dan 31. 12. 2007 znaša 1.514.905 €,
nerazporejen.
Predlog sklepa št. 3.3: v skladu z 294.
členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri
delo uprave v poslovnem letu 2007 in ji podeljuje razrešnico.
Predlog sklepa št. 3.4: v skladu z 294.
členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri
delo nadzornega sveta v poslovnem letu
2007 in mu podeljuje razrešnico.
4. Poročilo uprave o nadzoru nad poslovanjem odvisnih družb.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s poročilom uprave o nadzoru nad poslovanjem odvisnih družb.
Prijava in udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki so 3 dni pred zasedanjem skupščine
vpisani v delniško knjigo družbe in njihovi
pooblaščenci ter zastopniki, ki 3 dni pred zasedanjem skupščine svojo udeležbo pisno
prijavijo osebno ali priporočeno v tajništvu
družbe v Volčji Dragi, Dombrava 1.
Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno
na sedežu družbe. Pozivamo udeležence,
da se ob prihodu na skupščino prijavijo na
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sprejemnem mestu najmanj 30 minut pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje.
O vseh točkah dnevnega reda, razen prve
točke, se glasuje z glasovnicami. Delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi utemeljenih sklepov, letnim poročilom družbe za
poslovno leto 2007 in poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2007 in poročilo
uprave o nadzoru nad poslovanjem odvisnih
družb, so na vpogled delničarjem v tajništvu
uprave družbe v Volčji Dragi, Dombrava 1,
vsak delavnik od 9. do 12. ure od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
NTU upravljanje z naložbami, d.d.
uprava – direktor
Evgen Kete
Št. 1009/3
Ob-6714/08
Na podlagi 295. člena ZGD-1 in 18. člena Statuta delniške družbe uprava Begrad
d.d., sklicuje
15. sejo
skupščine delničarjev družbe Begrad
d.d. gradbeništvo, trgovina, inženiring,
Novo mesto, Kočevarjeva 4,
ki bo v dne 28. 8. 2008, ob 15. uri, v sejni
sobi na sedežu družbe, v Novem mestu, Kočevarjeva 4, naslednjim z dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine:
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se imenuje:
Gorazd Podbevšek.
Za preštevalce glasov se imenujejo: Grabrijan Sandi, Marko Drakulič.
Za sestavo notarskega zapisnika se potrdi notar Janez Ferlež.
2. Seznanitev z letnim poročilom Begrad
d.d. za poslovno leto 2007, revizorjevim poročilom, pisnim poročilom nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega poročila in
predlogom za uporabo bilančnega dobička
ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
2.1 Skupščina se seznani z letnim poročilom Begrad d.d. za poslovno leto 2007 in
poročilom nadzornega sveta po 282 ZGD-1
o sprejemu letnega poročila in predlogom za
uporabo bilančnega dobička.
2.2 Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno
leto 2007.
2.3 Skupščina sprejme sklep, da se bilančni dobiček, ki je po revidirani bilanci
stanja na dan 31. 12. 2007, izkazan v znesku 376.454,70 EUR, uporabi na naslednji
način:
1.) del bilančnega dobička v višini
102.000 EUR oziroma 0,34 EUR bruto vrednost na delnico se razdeli delničarjem, ki

so vpisani v delniško knjigo pri KDD na
dan zasedanja skupščine v obliki dividende
in se izplača delničarjem v roku 30 dni od
dneva skupščine.
Kot vir za izplačilo dividend se uporabi
preneseni čisti dobiček iz leta 2001 v višini
59.434,61 EUR in preneseni čisti dobiček iz
leta 2004 v višini 42.565,39 EUR,
2.) preostali bilančni dobiček v višini
274.454,70 EUR ostane nerazporejen.
3.) Spremembe Statuta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta.
I. Sprejmejo se naslednje spremembe
Statuta družbe:
1.) Spremeni se 2. člen Statuta tako,
da se:
– registrirane dejavnosti družbe uskladijo
z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti
(Ur. l. RS, št. 69/07 in 17/08),
– da se dejavnost družbe razširi in
doda:
– 33.120 popravila strojev in naprav
– 47.420 trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi
napravami
– 47.640 trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo
– 47.650 trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti
za igre in zabavo
– 47.710 trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili
– 47.720 trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi
izdelki
– 47.761 trgovina na drobno v cvetličarnah
– 47.789 druga trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah
– 71.200 tehnično preizkušanje in
analiziranje.
2. Spremeni se prvi in tretji odstavek 30.
člena Statuta tako, da se glasi:
»Upravo sestavlja en član, generalni direktor delniške družbe.«
»Družbo zastopa in predstavlja generalni
direktor.«
II. Skupščina pooblašča upravo, da besedilo statuta uskladi s sprejetimi spremembami in izdela čistopis Statuta.
4. Pogodba o obvladovanju odvisne
družbe Begrad Črnomelj d.o.o.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina soglaša s sklenitvijo pogodbe o obvladovanju družbe Begrad Črnomelj d.o.o.
5. Volitve članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
za člane nadzornega sveta predstavnike
delničarjev, se izvolijo:
1) Ivan Zidar univ. dipl. inž. str.,
2) Radman Josip gradb. inž.,
3) Jarnevič Stjepan gradb. inž.
4) Štukelj Tomaž univ.dipl. gradb. inž.
Skupščina se seznani, s strani sveta delavcev, v nadzorni svet imenovanimi člani
NS.
Štiri letni mandat novoizvoljenih članov
nadzornega sveta, nastopi z dnem sprejetja sklepa skupščine. S tem dnem preneha mandat dosedanjim članom nadzornega
sveta.
6. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet daje predlog sklepa: za revizorja računovodskih izkazov za leto 2008
se imenuje revizijska družba ABC revizija
družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o.,
Dunajska cesta 101, Ljubljana.
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7. Informacija o poslovni politiki, poslih in
gospodarskem načrtu družbe v letu 2008.
Predlog sklepa: se vzame na znanje.
Gradivo za skupščino vključno z revidiranim letnim poročilom, poročilom nadzornega
sveta, predlog sprememb statuta z utemeljitvami, predlog pogodbe o obvladovanju
z utemeljitvami, je delničarjem na vpogled
v tajništvu uprave na sedežu družbe Begrad d.d. na Kočevarjevi 4, vsak delovni dan
od 10. do 12. ure od dneva objave sklica
skupščine do vključno datuma zasedanja
skupščine in na spletni strani družbe www.
begrad.si.
Delničarji lahko v sedmih dneh od objave
sklica skupščine, pisno podajo utemeljen in
obrazložen nasprotni predlog k posameznim
točkam dnevnega reda.
Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda. Glasovanje je javno.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovanja imajo tisti delničarji, njihovi zakoniti
zastopniki ali pooblaščenci, ki bodo vpisani v delniško knjigo pri KDD na dan 25. 8.
2008, in bodo najkasneje 3 delovne dni pred
zasedanjem skupščine pisno prijavili svojo
udeležbo na naslov družbe ter deponirali
pooblastila na sedežu družbe Begrad d.d.
Novo mesto.
Zaradi sestave seznama udeležencev,
pozivamo delničarje oziroma njihove pooblaščence, da se prijavijo pol ure pred začetkom skupščine v sejni sobi, kjer bodo
s podpisom na seznamu, potrdili svojo prisotnost. Zastopnik delničarja se mora pred
sejo izkazati s pisnim pooblastilom.
Uprava Begrad d.d. Novo mesto
direktor
Franc Panjan
Ob-6722/08
Na podlagi 35. člena Statuta delniške
družbe Fragmat Tim, Tovarna izolacijskega
materiala d.d., Laško, Spodnja Rečica 77,
uprava družbe sklicuje
15. skupščino
družbe Fragmat Tim, Tovarna
izolacijskega materiala d.d., Laško,
ki bo v četrtek, dne 28. avgusta 2008, ob
9. uri, v sejni sobi družbe Fragmat Tim, d.d.,
Spodnja Rečica 77, Laško.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles ter predstavitev prisotnega notarja.
Predlog sklepa:
1.1. Za predsednika skupščine se imenuje Zvonka Janeža, za preštevalca glasov
Gorana Čopa in Leonido Gaberšek. Skupščino se seznani, da seji prisostvuje notarka
Katja Fink iz Celja.
2. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom družbe Fragmat Tim, d.d., Laško
in konsolidiranim letnim poročilom skupine Fragmat Tim za leto 2007, revizorjevim
mnenjem, s poročilom nadzornega sveta
o sprejemu letnih poročil, sprejem sklepa
o uporabi bilančnega dobička ter sprejem
sklepa o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se je seznanila z letnim
poročilom družbe Fragmat Tim, d.d., Laško
in konsolidiranim letnim poročilom skupine
Fragmat Tim za leto 2007, z revizorjevimi
mnenji ter s poročilom nadzornega sveta
z dne 21. 7. 2008 o sprejemu letnih poročil.

2.2. Na predlog uprave in na podlagi
mnenja nadzornega sveta ostane bilančni dobiček družbe za leto 2007 v višini
3.720.366,41 EUR nerazporejen in se bo
o njem odločalo v naslednjih letih.
2.3. Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero
potrdi in odobri njuno delo v poslovnem letu
2007.
3. Imenovanje revizijske družbe za leto
2008.
Predlog sklepa:
3.1. Za pooblaščeno revizijsko družbo za
leto 2008, skupščina imenuje revizijsko hišo
KPMG Slovenija d.o.o. iz Ljubljane.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo upravi družbe vsaj 3 dni pred sejo
skupščine.
Udeleženci skupščine bodo ob prihodu
na skupščino, najprej pol ure pred njenim
začetkom, podpisali seznam prisotnih delničarjev in prevzeli gradivo in glasovalne
lističe. Pri tem so se delničarji, fizične osebe, dolžni izkazati z ustreznim osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki delničarjev,
pravnih oseb, so se dolžni izkazati z izpisom iz sodnega registra, vsi pooblaščenci
pa s predložitvijo pisnega pooblastila.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na sedežu
družbe v Laškem, Spodnja Rečica 77, od
dneva objave sklica skupščine, vsak delavnik med 10. in 12. uro ter med 13.30 in
15. uro.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 10. uri, v istem prostoru. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na število
zastopanega kapitala.
Fragmat Tim, d.d.
uprava družbe
Ob-6731/08
Uprava družbe I.J. Storitve družba za
poslovne storitve, d.d., Slovenska cesta 29,
1000 Ljubljana, sklicuje na podlagi določb
Statuta delniške družbe in določil Zakona
o gospodarskih družbah
3. sejo skupščine
delničarjev družbe I.J. Storitve, družba
za poslovne storitve, d.d.
Skupščina bo potekala dne 27. 8. 2008,
ob 8.30, v prostorih notarja Stanislava Bohinca, Ul. Vita Kraigherja 1, 2000 Maribor.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine in seznanitev skupščine
s pristojnim notarjem.
Predlog sklepa:
1.) Za predsednika skupščine se imenuje
Roman Žnidarič.
2.) Ugotovi se, da skupščini prisostvuje
vabljeni notar Stanislav Bohinc iz Maribora.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe I.J. Storitve d.d. za leto 2007 in
seznanitev s pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila družbe
I.J. Storitve d.d. za leto 2007 in odločanje
o razrešnici upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobri delo upravi in nadzornemu svetu za
leto 2007 ter podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za leto 2007.
Glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo in na skupščini uresničujejo glasovalno pravico tisti
delničarji, ki se bodo izkazali kot delničarji
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s predložitvijo originalnih delnic na vpogled
pri upravi družbe, najkasneje 15 minut pred
pričetkom skupščine. Če se bo delničar
skupščine udeležil po pooblaščencu ali zakonitem zastopniku, je dolžan ta pri upravi
družbe pred pričetkom skupščine deponirati tudi originalno pisno pooblastilo oziroma
pravni naslov za zastopanje. Predlagatelja
sklepov k točkam 1., 2. sta uprava in nadzorni svet. Gradivo za skupščino sestavljajo
letno poročilo družbe za leto 2007 in poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila družbe za leto 2007. Gradivo bo
na voljo delničarjem od dneva objave tega
sklica skupščine do dneva skupščine vsak
delovni dan med 9. in 10. uro na sedežu
družbe na Slovenski cesti 29, v Ljubljani.
I.J. Storitve
družba za poslovne storitve, d.d.
uprava
Roman Žnidarič
Ob-6732/08
Uprava družbe I.J. Nasveti, družba za
poslovno svetovanje, d.d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana, sklicuje na podlagi
določb Statuta delniške družbe in določil
Zakona o gospodarskih družbah
3. sejo skupščine
delničarjev družbe I.J. Nasveti, družba
za poslovno svetovanje, d.d.
Skupščina bo potekala dne 27. 8. 2008,
ob 9. uri v prostorih notarja Stanislava Bohinca, Ul. Vita Kraigherja 1, 2000 Maribor.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine in seznanitev skupščine
s pristojnim notarjem.
Predlog sklepa:
1.) Za predsednika skupščine se imenuje
Kljun Dalibor.
2.) Ugotovi se, da skupščini prisostvuje
vabljeni notar Stanislav Bohinc iz Maribora.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe I.J. Nasveti d.d. za leto 2007 in
seznanitev s pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila družbe
I.J. Nasveti d.d. za leto 2007 in odločanje
o razrešnici upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobri delo upravi in nadzornemu svetu za
leto 2007 ter podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za leto 2007.
Glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo in na skupščini uresničujejo glasovalno pravico tisti
delničarji, ki se bodo izkazali kot delničarji
s predložitvijo originalnih delnic na vpogled
pri upravi družbe, najkasneje 15 minut pred
pričetkom skupščine. Če se bo delničar
skupščine udeležil po pooblaščencu ali zakonitem zastopniku, je dolžan ta pri upravi
družbe pred pričetkom skupščine deponirati tudi originalno pisno pooblastilo oziroma
pravni naslov za zastopanje. Predlagatelja
sklepov k točkam 1., 2. sta uprava in nadzorni svet. Gradivo za skupščino sestavljajo
letno poročilo družbe za leto 2007 in poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila družbe za leto 2007. Gradivo bo
na voljo delničarjem od dneva objave tega
sklica skupščine do dneva skupščine vsak
delovni dan med 9. in 10. uro na sedežu
družbe na Slovenski cesti 29, v Ljubljani.
I.J. Nasveti, družba za poslovno
svetovanje, d.d.
uprava
Kljun Dalibor
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Ob-6733/08
Uprava družbe In.life d.d., Ljubljana,
Dunajska cesta 22, 1511 Ljubljana, objavlja dnevni red

Ob-6734/08
Na podlagi 17. člena Statuta delniške
družbe Komunalna Operativa d.d., Povšetova 8, Ljubljana, uprava družbe sklicuje

9. skupščine družbe,
sklicane za četrtek 28. 8. 2008, ob 12. uri,
v upravi podjetja In.life d.d., Dunajska cesta
22, 1511 Ljubljana.
Družba objavlja naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina potrdi predsednika in preštevalca glasov v skladu s predlogom sklicatelja skupščine.
Skupščini bo prisostvoval notar Miro Bregar.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilo uprave o poslovanju za poslovno leto
2007 in sklepom nadzornega sveta o potrditvi revidiranega letnega poročila uprave za
leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s tem, da so člani nadzornega sveta dne
15. 7. 2006 obravnavali revidirano letno poročilo za leto 2007 in ga soglasno sprejeli.
3. Odločanje o delitvi in uporabi bilančnega dobička v višini 80.651 Euro in podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu
svetu.
3.1. Predlog sklepa: Bilančni dobiček v višini 80.651 Euro ostane nerazporejen.
3.2. Predlog sklepa: Skupščina podeli
razrešnico upravi in nadzornemu svetu za
poslovanje v poslovnem letu 2007.
4. Sprememba delnic z nominalnim zneskom v kosovne delnice in sprememba Statuta družbe.
4.1. Predlog sklepa: drugi odstavek 6. točke Statuta se spremeni tako, da se glasi:
»Osnovni kapital je razdeljen na 150.000
kosovnih delnic z enakim deležem in pripadajočim zneskom v osnovnem kapitalu. Delež posamezne kosovne delnice v osnovnem
kapitalu se določa glede na število izdanih
kosovnih delnic.«
4.2. Predlog sklepa: 27. točka Statuta se
spremeni tako, da se glasi:
»Glasovalna pravica delničarjev se uresničuje glede na njihov delež delnic v osnovnem kapitalu. Vsaka kosovna delnica z glasovalno pravico ima en glas.«
4.3. Predlog sklepa: Skupščina pooblašča
nadzorni svet, da sprejme čistopis Statuta.
5. Imenovanje revizijske hiše.
Predlog sklepa: za revidiranje poslovanja
v letu 2007 se imenuje revizijska hiša ABC
d.o.o. Direktor podjetja predstavi razloge zakaj je prišlo do zamenjave revizijske hiše
KPMG z ABC d.o.o. za revidiranje poslovanja
v letu 2006.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji ali njihovi zastopniki oziroma pooblaščenci.
Vse delničarje in pooblaščence vljudno
prosimo, da se zaradi ugotavljanja števila
glasov in s tem sklepčnosti ob prihodu na
sejo skupščine, takoj javijo pri zapisnikarju,
kjer bodo delničarji potrdili svojo prisotnost,
pooblaščenci pa oddali pooblastila.
Če skupščina ob sklicu ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedala na istem mestu v petek 29. 8. 2008, ob 12. uri (ponovni sklic).
Ob ponovnem sklicu skupščina odloča ne
glede na število navzočih delničarjev.
In.life d.d.
direktor
Nebojša Jovanovič

15. skupščino delničarjev
Komunalna Operativa d.d., Povšetova 8,
Ljubljana,
ki bo v torek 26. 8. 2008, ob 15. uri,
v prostorih družbe Povšetova 8, Ljubljana.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Miro Košak.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
izvolijo delovna telesa skupščine.
2. Seznanitev skupščine s poslovnim poročilom uprave za leto 2007 in poročilom
nadzornega sveta o sprejemu letnega in
poročila, pokrivanje izgube tekočega leta in
podelitev razrešnice.
Predlogi sklepov: skupščina se seznani
s poslovnim poročilom za leto 2007.
Na predlog uprave in pozitivnem mnenju nadzornega sveta, se bo izguba za leto
2007, v višini 63.652,00 EUR, pokrila iz drugih rezerv iz dobička.
Skupščina podeljuje upravi družbe in članom nadzornega sveta družbe razrešnico
za poslovno leto 2007.
Morebitne nasprotne predloge z obrazložitvijo lahko delničarji sporočijo upravi družbe v sedmih dneh po objavi sklica.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo le delničarji, vpisani v KDD na dan 15. 8. 2008,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, pod pogojem, da najmanj tri dni pred skupščino
pisno prijavijo svojo udeležbo. Pooblaščenci
morajo v istem roku vložiti vsa pooblastila.
Delničarji glasujejo osebno, po zastopniku ali pooblaščencu. Pri vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Če skupščina ob razpisani uri ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje istega dne ob 16. uri
v istem prostoru. Na ponovnem zasedanju
bo skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Komunalna Operativa d.d., Ljubljana
uprava
Ob-6737/08
Uprava in nadzorni svet družbe Petovia
avto Ptuj, d.d. sklicujeta
13. skupščino delničarjev
družbe Petovia avto Ptuj, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 25. 8. 2008, z začetkom ob 10. uri, v prostorih uprave družbe,
Ormoška 23, 2250 Ptuj.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
se sprejme naslednji sklep:
Za predsednika 13. redne skupščine se
izvoli Bojana Kostanjevec, za preštevalki
glasov se izvolita Tanja Smolinger in Milica
Pukšič. Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Šoemen.
Na podlagi poročila preštevalcev glasov
predsednik razglasi sklepčnost skupščine.
2. Seznanitev z letnim poročilom Petovia avto Ptuj, d.d. za poslovno leto 2007
z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu ter sprejem
sklepa o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

2.1. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: skupščina delničarjev podeljuje upravi in članom
nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno leto 2007.
3. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa: za revizorja za
poslovno leto 2008 se imenuje revizijsko
družbo JPA-Abeceda Revizija, podjetje za
revizijo in sorodne storitve d.o.o., Dunajska
cesta 101, 1113 Ljubljana.
Gradivo
Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem
na vpogled za vse točke dnevnega reda,
vključno z besedilom letnega poročila za
leto 2007, pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, v tajništvu uprave na sedežu družbe,
kontaktna oseba Tanja Smolinger, vsak delovnik od 9. do 11. ure od dneva sklica skupščine do zasedanja skupščine.
Predlogi delničarjev
Vsak nasprotni predlog delničarjev
k predlogom sklepov po posameznih točkah dnevnega reda mora biti v pisni obliki,
obrazložen in vložen v enem tednu po objavi tega sklica v tajništvu uprave na sedežu
družbe v Ptuju, Ormoška 23.
Način glasovanja
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda.
Udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, vpisani v delniško knjigo
družbe, ki se vodi v centralnem registru pri
KDD – Centralni klirinško depotni družbi,
d.d., Ljubljana, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki svojo udeležbo pisno prijavijo
najkasneje 3 dni pred skupščino v tajništvu
uprave na sedežu družbe v Ptuju, Ormoška
23. Pooblaščenec delničarja mora prijavi
udeležbe priložiti tudi pooblastilo.
Pooblastilo mora biti pisno in vsebovati
splošne podatke (za fizične osebe ime in
priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja; za pravne osebe pa ime in priimek
ter naslov pooblaščenca in firmo, sedež ter
podpis in žig pooblastitelja). Vsaka delnica
daje delničarju en glas.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 11. uri v istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Petovia avto Ptuj, d.d.
uprava družbe
Damir Topolko, univ.dipl.ekon.
Št. 75
Ob-6739/08
Na podlagi 7.2. točke statuta Gradbenega podjetja Bohinj, d.d., Triglavska cesta
8, 4264 Bohinjska Bistrica, sklicuje uprava
družbe
11. skupščino
družbe Gradbeno podjetje Bohinj, d.d.,
ki bo 29. 8. 2008, ob 10. uri, na sedežu podjetja Triglavska cesta 8, Bohinjska
Bistrica.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti, seznanitev z dnevnim redom in
izvolitev delovnih teles.
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Uprava predlaga naslednji sklep: za predsednika skupščine se izvoli Jože Kocjanc,
za preštevalki glasov Škrinjarič Karmen in
Andreja Tancar. Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Stane Krainer.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2007 in poročilom nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: skupščina se seznani s predloženim letnim poročilom uprave o poslovanju
družbe v letu 2007 in poročilom nadzornega
sveta.
3. Odločanje o uporabi čistega dobička
poslovnega leta 2007 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: družba je v poslovnem
letu 2007 ugotovila čisti dobiček v višini
97.302,79 EUR, ki je bil razporejen v višini
5% v znesku 4.865,13 EUR na zakonske rezerve. Del dobička v znesku 27.870,74 EUR
se razporedi v sklad lastnih delnic, razlika
v znesku 64.566,92 EUR pa na nerazporejeni dobiček. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2007.
4. Seznanitev skupščine z novim članom
nadzornega sveta – predstavnika delavcev.
Skupščina se seznani, da je bila na zboru delavcev dne 23. 5. 2008 za novo predstavnico delavcev v nadzornem svetu GP
Bohinj, d.d. soglasno imenovana Andreja
Tancar, Mencingerjeva 6, Bohinjska Bistrica,
EMŠO 2511960505109.
5. Sprememba statuta delniške družbe
GP Bohinj – uskladitev in razširitev dejavnosti družbe skladno s standardno klasifikacijo
dejavnosti.
Obstoječe dejavnosti družbe se uskladijo
skladno s standardno klasifikacijo dejavnosti. Dejavnost družbe se razširi z dejavnostmi, ki so potrebne za izvajanje dosedanjih
dejavnosti.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Glasovalno pravico na skupščini imajo
delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo
tri dni pred skupščino.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in družbi dostavljeno
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine ter
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošto
dostavijo družbi tako, da jo le-ta sprejme
najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Gradivo za skupščino bo na vpogled
vsak delovni dan, v tajništvu uprave na sedežu družbe, od dneva objave sklica skupščine v Uradnem listu RS.
Prostor za zasedanje skupščine bo odprt
eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
Gradbeno podjetje Bohinj, d.d.
Bohinjska Bistrica
uprava
nadzorni svet
Ob-6741/08
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Uradni list RS, št. 51/06,
UPB 2) ter na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe Cetis, grafične in dokumentacijske storitve, d.d.,
uprava družbe sklicuje

13. sejo skupščine
delničarjev družbe,
ki bo v Celju, dne 25. 8. 2008 ob 10.
uri v poslovnih prostorih na sedežu družbe,
v sejni sobi št. 608.
Predlog dnevnega reda in predlogi sklepov.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine in
dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Skupščina izvoli predsednika skupščine
in dva preštevalca glasov ter ugotovi prisotnost notarja za sestavo notarskega zapisnika.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom o poslovanju družbe za poslovno leto
2007, s poročilom revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom
letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom o poslovanju družbe za
poslovno leto 2007, s poročilom revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta v zvezi
s pregledom letnega poročila.
3. Odločanje o razporejanju bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepov:
3.1. Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta Cetis d.d. v poslovnem
letu 2007 ter se upravi in članom nadzornega sveta podeli razrešnica.
3.2. Bilančni dobiček družbe Cetis d.d.,
za leto 2007 znaša 872.904,55 EUR in ostane nerazporejen.
4. Sprememba Statuta družbe.
Predlog sklepa:
a) Dejavnost družbe se uskladi z Uredbo
o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni
list RS, št. 69/07, 17/08) SKD 2008 in se
temu ustrezno spremeni točka 3.1. Statuta
družbe tako, da se šifre in navedbe dejavnosti uskladijo s Standardno klasifikacijo
dejavnosti 2008. Spremembe in dopolnitve
dejavnosti veljajo z dnem potrditve na skupščini.
b) Črta se točka 8.4. Statuta, ki določa:
»Družba ima statutarne rezerve v višini
1.001.502,25 EUR v naslednje namene:
– za kritje nepričakovanih poslovnih rizikov, ki so povzročili izgubo,
– za lastne deleže,
– za zmanjšanje osnovnega kapitala,
– za izplačilo dividend.
Družba lahko do popolnitve vsako leto
v okviru priprave letnega poročila odvede
v statutarne rezerve do 20% ustvarjenega
čistega dobička v posameznem letu.«
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2008 skupščina delničarjev imenuje: ABC Revizijo, podjetje za
revizijo in sorodne storitve d.o.o., Dunajska
101, 1000 Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, v korist katerih so delnice delniške
družbe Cetis, d.d. vknjižene na računu vrednostnih papirjev, ki se vodi pri Klirinško
depotni družbi oziroma njihovi pooblaščenci
ali zakoniti zastopniki. Delničar, pooblaščenec delničarja ali zakoniti zastopnik mora
na skupščino prinesti osebni dokument in
pisno pooblastilo, če le-to ni shranjeno pri
družbi. Vsaka delnica na skupščini družbe
zagotavlja en glas.
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Delničarji se lahko udeležijo skupščine
pod pogojem, da svojo udeležbo prijavijo
upravi družbe vsaj 3 dni pred zasedanjem
skupščine.
Delničarjem predlagamo, da dvignejo
glasovnice pred začetkom zasedanja skupščine med 9. in 10. uro.
Gradivo za vse točke dnevnega reda
skupaj s sprejetim letnim poročilom, revizorskim poročilom in poročilom nadzornega sveta ter predlogu sprememb statuta je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe,
vsak delavnik od dneva objave sklica skupščine dalje med 8. in 12. uro v tajništvu
uprave.
To sporočilo bo od dneva objave najmanj 5 let objavljeno na spletni strani družbe www.cetis.si.
Cetis, grafične in dokumentacijske
storitve, d.d.
glavna direktorica družbe
mag. Simona Potočnik
Ob-6747/08
Na podlagi Statuta delniške družbe Siteep d.d. Ljubljana in v skladu z določbami
Zakona o gospodarskih družbah, sklicuje
uprava
17. skupščino
delniške družbe Siteep Tegrad
& PAP Slovenski Inženiring za
Telekomunikacije, Energetiko,
Elektroniko in Prometno tehniko d.d.,
Ljubljana,
ki bo v četrtek 28. 8. 2008 ob 14. uri,
na sedežu družbe, na Pivovarniški ulici 6
v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in imenovanje delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine in imenujejo delovna telesa skupščine, in sicer:
– za predsednika skupščine se izvoli
Boštjan J. Thurnherr,
– za preštevalki glasov se izvolita Ljiljana Besedič in Nadja Uršič,
– skupščina se seznani s prisotnostjo
vabljene notarke Nade Kumar.
2. Seznanitev z letnim poročilom uprave
za leto 2007, revizijskim poročilom, pisnim
poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2007.
Predlog sklepov:
2.a Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2007, z revizorjevim mnenjem in pisnim poročilom
nadzornega sveta za leto 2007, s katerim
je bilo sprejeto letno poročilo.
2.b Skupščina potrdi in odobri delo
uprave in nadzornega sveta in jima podeli
razrešnico za leto 2007.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa: za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2008 se imenuje
družba ECUM revizija d.o.o.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pravico
do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo
najkasneje tri dni pred sejo skupščine pisno
prijavili svojo udeležbo v tajništvu uprave
na naslovu Pivovarniška ulica 6, Ljubljana
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in so vpisani v delniško knjigo na zadnji
prijavni dan. Pooblaščenci in zastopniki
morajo poleg pisne najave za udeležbo na
skupščini, priložiti tudi dokazilo o pooblastitvi ali zakonitem zastopanju. Pooblastilo
mora biti pisno in shranjeno na sedežu
delniške družbe.
Udeleženci se ob prihodu na skupščino
prijavijo v tajništvu delniške družbe, pol
ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo
s podpisom potrdili svojo udeležbo in prejem glasovnic.
Gradivo za skupščino, vključno z letnim
poročilom za leto 2007, pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila ter predlogi sklepov je na vpogled v tajništvu družbe, vsak delavnik od 10.
do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje v istih prostorih.
Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino prisotnega
zastopanega kapitala.
Siteep d.d.
uprava
Ob-6748/08
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 29. člena Statuta družbe
MC Medicor d.d. sklicuje uprava družbe
13. sejo skupšćine
družbe MC Medicor d.d., Ljubljana,
Tbilisijska ul. 81,
ki bo v torek, 26. avgusta 2008, ob
16. uri, v prostorih družbe, Ljubljana, Tbilisijska ul. 81 z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave:
– predsednik skupščine Janez Hafner,
– preštevalca glasov Barbara Ravnik,
Jože Smrekar.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Erika Braniselj.
2. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
2.1. Skupščina se seznani z revidiramnim letnim poročilom družbe MC Medicor
d.d. za poslovno leto 2007 ter poročilom
nadzornega sveta: Skupščina upravi in
nadzornemu svetu podeli razrešnico v poslovnem letu 2007.
3. Predlog sklepa uprave: za revizorja
za poslovno leto 2007 se imenuje ABC re-
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vizija, družba za revizijo in sorodne storitve
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 101.
4. Skupščino se seznani s pismenim odstopom Mirka Pavšiča iz članstva nadzornega sveta MC Medicor d.d.
Predlog uprave in nadzornega sveta za
sklep pod točko 4: imenuje se nov član
nadzornega sveta družbe MC Medicor d.d.,
Vlado Petek z mandatom 4 let.
5. Uskladitev dejavnosti družbe MC Medicor d.d. z novo uredbo.
Skupščina pooblasti upravo družbe, da
uskladi dejavnost družbe v statutu skladno
z novo uredbo.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ostane v družbi.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalnih pravic je, da delničar prijavi svojo udeležbo najkasneje 3 dni
pred sejo skupščine.
Gradivo za sejo je delničarjem na vpogled v prostorih družbe MC Medicor d.d.,
Ljubljana, Tbilisijska ul. 81, od dneva objave sklica skupščine vsak delovni dan od
8. do 12. ure.
Če ob prvem sklicu ne bo osebno ali po
pooblaščencih zastopanih vsaj 50% osnovnega kapitala, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 17. uri, v istih prostorih.
Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
MC Medicor d.d.
prof. dr. Marjeta Zorc, dr. med.
predsednica uprave

Razširitve dnevnih redov
Ob-6640/08
Na podlagi točke 4.6. in 6.3. Statuta delniške družbe Gorica Splošno gradbeno podjetje d.d., Prvomajska ulica 39, 5000 Nova
Gorica, uprava predlaga za skupščino družbe Gorica Splošno gradbeno podjetje d.d.
Prvomajska 39, 5000 Nova Gorica, ki bo
dne 6. 8. 2008 ob 11. uri na sedežu družbe, Prvomajska ulica 39, 5000 Nova Gorica razširitev dnevnega reda z naslednjimi
točkami:
1. Sprememba sedeža družbe
Predlog sklepa: spremeni se besedilo
točke 1.3. Statuta delniške družbe Gorica
Splošno gradbeno podjetje d.d., ki glasi: Sedež družbe je v Ljubljani. Poslovni naslov
družbe je Čebelarska ulica 1, 1000 Ljublja-

na. Sprememba poslovnega naslova ne pomeni spremembe statuta družbe.
2. Pooblastila upravi družbe za pripravo čistopisa prečiščenega besedila statuta
družbe in priglasitev sprememb v sodni register Okrožnega sodišča.
Predlog sklepa: uprava družbe se na
podlagi sprejetega sklepa pod 7. točko pooblasti za pripravo čistopisa prečiščenega
besedila statuta družbe SGP Gorica d.d. in
predložitev slednjega notarju zaradi priglasitve sprememb v sodni register pristojnega
Okrožnega sodišča.
Udeležba in pogoji za udeležbo na seji
skupščine:
Skupščine se imajo pravico udeležiti in
na njej glasovati delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki le, če so vpisani v delniško knjigo in če svojo udeležbo pisno prijavijo družbi tako, da njihova prijava v obliki
priporočene pisemske pošiljke prispe na
sedež družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine, to je do 3. 8. 2008. Prijava se šteje pravočasna, kolikor do vključno
tega dne v zgoraj predpisani obliki prispe na
sedež družbe.
Pozivamo vse udeležence, da se ob prihodu na skupščino vsaj pol ure pred začetkom seje, prijavijo z osebno izkaznico
ali drugim identifikacijskim dokumentom
in s podpisom potrdijo svojo prisotnost na
skupščini. Pooblaščenci morajo predložiti pisno pooblastilo, zakoniti zastopniki pa tudi
izpis iz sodnega registra.
Celotno gradivo za skupščino s predlogi
posameznih sklepov je na vpogled na sedežu družbe, Prvomajska ulica 39, 5000 Nova
Gorica (tajništvo), vsak delavnik med 8. in 9.
uro, od dneva objave do dneva zasedanja
skupščine. Potrebna je predhodna najava
na tel. 041/547-609. Gradivo za skupščino
lahko delničarji po pisni zahtevi v obliki priporočene pisemske pošiljke, prejmejo po
pošti.
Delničarji, ki želijo, da bi bili njihovi eventualni nasprotni predlogi predhodno objavljeni v skladu z zakonom, morajo predlog
podati v pisni obliki z obrazložitvijo upravi
v roku 8 dni po objavi sklica skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic skupščine naslednji dan od neuspelega zasedanja ob 11. uri
v istih prostorih z enakim dnevnim redom.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino na zasedanju zastopanega
osnovnega kapitala.
Gorica Splošno gradbeno podjetje d.d.
uprava družbe
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Zavarovanja terjatev
SV 408/2008
Ob-6641/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Gorazda Šifrerja iz
Maribora, opravilna številka SV 408/2008
z dne 16. 7. 2008, je na parcelni številki
2078/4, vl. št. 1050, k.o. Studenci v stanovanjski stavbi na naslovu Šarhova 105, Maribor, stanovanje št. 3 v prvem nadstropju,
v izmeri 82,87 m2, v lasti zastaviteljice Jenke Veltruski, na podlagi prodajne pogodbe,
sklenjene z Elekro-Slovenija p.o. zastavljeno v korist upnice Raiffeisenbank Mureck,
Hauptplatz 8, Mureck, Republika Avstrija,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
31.300 EUR s pripadki.
SV 403/2008
Ob-6642/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Gorazda Šifrerja iz
Maribora, opravilna številka SV 403/2008
z dne 15. 7. 2008, je enosobno stanovanje
v pritličju večstanovanjske stavbe, ležeče
na parceli 38/3, vl. št. 882, k.o. Kamnica,
v izmeri tlorisa 36,79 m2, s pripadajočim kletnim prostorom, v lasti Nakić Slobodana do
celote, na podlagi darilne pogodbe sklenjene z darovalko Nakić Silvo dne 19. 6. 2008,
zastavljeno v korist Nove KBM d.d., za zavarovanje denarne terjatve v znesku 31.750
EUR s pripadki.
SV 404/2008
Ob-6644/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Gorazda Šifrerja iz
Maribora, opravilna številka SV 404/2008,
z dne 15. 7. 2008, je enosobno stanovanje
št. 35 na naslovu Goriška ulica 007, 2000
Maribor, ki ni vpisano v zemljiški knjigi in ni
vzpostavljena etažna lastnina, po podatkih
Gursa pa leži na parc. št. 178/1, v stavbi
št. 32, ki ima 72 stanovanjskih enot in meri
34,84 m2, v lasti Demirović Seada do celote, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene
s prodajalcem Horvat Francem z dne 13. 8.
2001, zastavljeno v korist upnice Nove KBM
d.d., za zavarovanje denarne terjatve v znesku 63.600 CHF s pripadki.
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Objave sodišč
Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
St 36/2008
Os-6577/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 36/2008 sklep z dne 17. 7. 2008.
I. To sodišče je dne 26. 5. 2008 ob 15.40
prejelo neposredno predlog za začetek
stečajnega postopka nad dolžnikom: AMSAT storitve, d.o.o., Ul. Ivanke Uranjek
1, Žalec, z dne 20. 5. 2008 in je dne 17. 7.
2008 ob 10.30 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom: AMSAT storitve, d.o.o., Ul.
Ivanke Uranjek 1, Žalec (matična številka:
1716557000, ID št. za DDV: SI17474116).
Odslej se firma glasi: AMSAT storitve,
d.o.o., Ul. Ivanke Uranjek 1, Žalec (matična številka: 1716557000, ID št. za DDV:
SI17474116) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjate
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Za terjatve,
v katerih je pravdni postopek v teku, se
v prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova
terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti eura od vsote prijavljenih terjatev
posameznih upnikov, vendar najmanj 100
točk (8,21 €) in največ 2000 točk (164,20 €)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na TRR 0110 0845 0084 902 (referenca 00 1110-36-2008).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
1. oktobra 2008 ob 12.30, v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 17. 7.
2008.
Okrožno sodišče v Celju
dne 17. 7. 2008
St 35/2007
Os-6578/08
To sodišče je s sklepom, opr. št.
St 35/2007 z dne 15. 7. 2008 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Kompas Karavanke jug, trgovina in storitve, d.o.o.,
4270 Jesenice, Sp. Plavž 24c.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 15. 7. 2008
st 134/2007
Os-6579/08
To sodišče je s sklepom St 134/2007 dne
10. 7. 2008 zaključilo stečajni postopek, ki
ga je vodilo zoper stečajno maso dolžnika
Orbico Elektro d.o.o. – v stečaju, Savlje
89, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 7. 2008
St 148/2007
Os-6580/08
To sodišče je s sklepom St 148/2007
z dne 11. 7. 2008 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Imex - Pack d.o.o., Voljčeva 3a, Vrhnika – v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo
v roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 7. 2008
St 132/2007
Os-6581/08
To sodišče je s sklepom St 132/2007
z dne 11. 7. 2008 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Okrepčevalnica Aliti
Faredin s.p., Sveti Andrej 10, Moravče
– v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo
v roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 7. 2008
St 27/2008
Os-6582/08
To sodišče je s sklepom St 27/2008 z dne
11. 7. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom A Investicije d.o.o. – v stečaju,
Dunajska c. 51, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 7. 2008
St 160/2007
Os-6583/08
To sodišče je s sklepom St 160/2007
z dne 11. 7. 2008 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Lapornik Andrej s.p.
– v stečaju, Trg pohorskega bataljona
Kisovec.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo
v roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 7. 2008
St 121/2007
Os-6584/08
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Stroking, podjetje za gostinstvo, trgovino in storitve d.o.o., Miklavška cesta
49, Hoče – v stečaju, se v skladu z drugim
odstavkom 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL za-

ključi, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno
maso ne zadošča niti za stroške stečajnega
postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 7. 2008
St 23/2007
Os-6585/08
1. Stečajni postopek zoper dolžnika Trgovina in gostinstvo Egon Bratina s.p.
– v stečaju, Cesta 89/a, 5270 Ajdovščina,
z matično št. 5050829, davčno št. 70396884
in šifro dejavnosti 55.302, se zaključi.
2. Sklep o zaključku stečajnega postopka se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, upniki pa se zoper sklep lahko pritožijo v roku 15 dni po objavi.
3. Pravnomočen sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v Poslovni register pri Agenciji Republike Slovenije za
javno pravne evidence in storitve (AJPES)
v Novi Gorici.
Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečajnega postopka dolžnik preneha in se izbrišejo vsi predhodni vpisi v zvezi s tem
stečajnim postopkom.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 7. 2008
St 35/2008
Os-6588/08
To sodišče v Celju objavlja v stečajni
zadevi pod opr. št. St 35/2008 sklep z dne
17. 7. 2008:
I. To sodišče je dne 23. 5. 2008 ob 12.40
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Simpex
Peter Šimunić s.p., Prvomajska ul. 18,
Celje, z dne 22. 5. 2008 in je dne 17. 7.
2008 ob 13.30 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom: Simpex Peter Šimunić s.p., Prvomajska ul. 18, Celje (matična številka:
5583834, ID št. za DDV: 26929147).
Odslej se firma glasi: Simpex Peter Šimunić s.p., Prvomajska ul. 18, Celje (matična številka: 5583834, ID št. za DDV:
26929147) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v register samostojnih podjetnikov.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjate
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Za terjatve,
v katerih je pravdni postopek v teku, se
v prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova
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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 1110-35-2008).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
1. oktobra 2008, ob 9. uri, v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 17. 7.
2008.
Okrožno sodišče v Celju
dne 17. 7. 2008
St 31/2008
Os-6589/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 31/2008 sklep z dne 17. 7. 2008:
I. To sodišče je dne 15. 5. 2008 ob 15.18
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Zaključna
dela v gradbeništvu Krklec Nataša Boršič
s.p., Sotelska cesta 28, Rogaška Slatina,
z dne 15. 5. 2008 in je dne 17. 7. 2008 ob
11.30 začelo stečajni postopek nad dolžnikom: Zaključna dela v gradbeništvu Krklec
Nataša Boršič s.p., Sotelska cesta 28, Rogaška Slatina (matična številka: 1988182,
ID št. za DDV: 57657157).
Odslej se firma glasi: Zaključna dela
v gradbeništvu Krklec Nataša Boršič s.p.,
Sotelska cesta 28, Rogaška Slatina (matična številka: 1988182, ID št. za DDV:
57657157) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v register samostojnih podjetnikov.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjate
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh izvodih,
skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene
terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede sodišče, pred katerim teče postopek in označba
spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi
del dolžnikovega premoženja, na katerega
se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne 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 1110-31-2008).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
1. oktobra 2008 ob 8.30 v sobi št. 236/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 17. 7.
2008.
Okrožno sodišče v Celju
dne 17. 7. 2008

St 6/2008
Os-6605/08
Narok za prisilno poravnavo nad dolžnikom Orehek, pekarna, slaščičarna in trgovina, d.o.o., Savska Loka 22, 4000 Kranj,
bo dne 29. 8. 2008, ob 9. uri, v sobi št. 113/I
na tukajšnjem sodišču.
Upniki si lahko ogledajo načrt finančne
reorganizacije v sobi št. 6/pritličje tega sodišča med uradnimi urami.
Oklic je bil pritrjen na oglasno desko tega
sodišča dne 16. 7. 2008.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 16. 7. 2008
St 68/2008
Os-6606/08
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Hospes d.o.o., Stolni vrh 3, Maribor, šifra dejavnosti: 47.640, matična št.:
2113589000, davčna številka: 51515857,
se v skladu s 99/I členom ZPPSL začne in
takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo
v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
tega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 7. 2008
St 72/2008
Os-6608/08
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Kokot Drago s.p., Ptujska c. 331a,
Maribor, šifra dejavnosti: 74.700, matična
št.: 5611616000, davčna številka: 56651481,
se v skladu s 99/I členom Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL
začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki
bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške tega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik izbriše iz registra podjetnikov.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 7. 2008
St 51/2007
Os-6664/08
To sodišče je dne 17. 7. 2008 s sklepom, opr. št. St 51/2007 v smislu prvega
odstavka 169. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom Hvala Silva s.p.
– Trgovina »Ivana«, Krempljeva ulica 6,
Ptuj – v stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 17. 7. 2008
St 20/2008
Os-6665/08
To sodišče je dne 16. 7. 2008 s sklepom, opr. št. St 20/2008 v smislu drugega
odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom Kozel Janko s.p.,
Računovodske storitve, posredniške storitve, Nova cesta 1, Ptuj – v stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Narok za preizkus terjatev, ki je določen
za 2. 9. 2008, ob 11. uri, se prekliče.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 16. 7. 2008
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St 85/2005
Os-6666/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 85/2005 sklep z dne 11. 7. 2008:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Rogaška Crystal, Hotelirstvo in turizem
d.o.o., Ulica talcev 1, Rogaška Slatina –
v stečaju (matična številka: 1602799, ID št.
za DDV: SI38405199), se zaključi v skladu
z dol. 169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča in v Uradnem listu Republike
Slovenije.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Rogaška Crystal,
Hotelirstvo in turizem d.o.o., Ulica talcev 1,
Rogaška Slatina – v stečaju (matična številka: 1602799, ID št. za DDV: SI38405199),
iz pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 18. 7. 2008
St 2/2005
Os-6667/08
To sodišče v stečajnem postopku nad
stečajnim dolžnikom: A & C Marketing,
Podjetje za trgovsko posredovanje, nakup in prodaja blaga ter gospodarsko
svetovanje d.o.o., Šlandrov trg 3, Žalec
– v stečaju razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne
mase, ki bo dne 1. oktobra 2008 ob 13. uri
v sobi št. 236/II tukajšnjega sodišča, Prešernova 22.
Na narok se vabijo vsi upniki stečajnega
dolžnika.
Osnutek glavne razdelitve stečajne mase
obsega v skladu z dol. 163. člena ZPPSL
naslednje podatke:
1. Višina denarnih sredstev za glavno
razdelitev znaša 260.000,00 €.
2. Odstotek poplačila po tem osnutku za
glavno razdelitev glede na vse priznane terjatve rednih upnikov znaša 20,87%;
kar vse je natančno, v skladu z dol. 163.
člena ZPPSL, razvidno iz osnutka glavne
razdelitve (I. št. 641-670), ki je sestavni del
tega oklica.
Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev (načrt glavne razdelitve
I. št. 641-670) na oglasni deski tukajšnjega
sodišča oziroma v stečajni pisarni med uradnimi urami sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 18. 7. 2008
St 13/2006
Os-6668/08
To sodišče v stečajnem postopku nad
stečajnim dolžnikom: Energetika Solčava,
družba za oskrbo s toplotno energijo
d.o.o., Solčava 16, Solčava – v stečaju
razpisuje narok za obravnavanje osnutka
za glavno razdelitev stečajne mase, ki bo
dne 17. septembra 2008 ob 12.30, v sobi
št. 236/II tukajšnjega sodišča, Prešernova 22.
Na narok se vabijo vsi upniki stečajnega
dolžnika.
Osnutek glavne razdelitve stečajne mase
obsega v skladu z dol. 163. člena ZPPSL
naslednje podatke:
1. Višina denarnih sredstev za glavno
razdelitev znaša 70.186,26 €.
2. Odstotek poplačila po tem osnutku za
glavno razdelitev glede na vse priznane terjatve rednih upnikov znaša 16,80%;
kar vse je natančno, v skladu z dol. 163.
člena ZPPSL, razvidno iz osnutka glavne razdelitve (A61), ki je sestavni del tega oklica.
Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev (načrt glavne razdelitve

Stran

2746 /

Št.

76 / 25. 7. 2008

– A61) na oglasni deski in v stečajni pisarni
tukajšnjega sodišča, med uradnimi urami
sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 18. 7. 2008
PPN 68/2008
Os-6669/08
To sodišče razpisuje narok za prisilno poravnavo v postopku prisilne poravnave nad
dolžnikom Geaprodukt, d.o.o. Ljubljana,
Dolenjska c. 244, za dne 22. 9. 2008 ob
14.30, v prostorih tukajšnjega sodišča, Oddelek za gospodarsko sodstvo, Miklošičeva c.
7, razpravna dvorana št. I v 1. nadstropju.
Upniki si lahko predlog načrta finančne reorganizacije ogledajo na tukajšnjem
sodišču, Oddelek za gospodarsko sodstvo,
Miklošičeva c. 7, Ljubljana, v sobi 15 v 1.
nadstropju med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 7. 2008
St 18/2008
Os-6670/08
Narok za obravnavo predloga za ustavitev postopka prisilne poravnave in narok
za prisilno poravnavo nad dolžnikom PMT
Klima Commerce d.o.o., Pot na lisice 8,
Bled, bo dne 12. 9. 2008 ob 9. uri v sobi
113/1 tega sodišča.
Upniki si lahko ogledajo predlog načrta
finančne reorganizacije v sobi št. 6 tega
sodišča med uradnimi urami.
Poravnalni senat vabi upnike, da se naroka udeležijo.
Oklic je bil pritrjen na oglasno desko sodišče dne 17. 7. 2008.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 17. 7. 2008
LIK 103/2008
Os-6671/08
To sodišče je s sklepom Lik 103/2008
dne 16. 7. 2008 začelo likvidacijski postopek nad dolžnikom Inštitut za evalvacijo
in managment v raziskovalni in razvojni
dejavnosti, Dunajska c. 104, Ljubljana,
vložna številka 12698100, matična številka
5911478.
Za likvidacijskega upravitelja se imenuje
Ladislav Hafner iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo likvidacijski masi. Upnike
pozivamo, da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku likvidacijskega
postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 8,21 € in največ
164,20 € 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 29. 9. 2008 ob 12. uri v razpravni dvorani št. V, tukajšnjega sodišča, Oddelka za
gospodarsko sodstvo na Miklošičevi c. 7,
Ljubljana.
Oklic o začetku likvidacijskega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
16. 7. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 7. 2008
St 265/2004
Os-6672/08
To sodišče je s sklepom St 265/2004 z
dne 15. 7. 2008 zaključilo stečajni postopek
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nad dolžnikom TECT PRO d.o.o. – v stečaju, Kolonija 1. maja 24b, Trbovlje.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 7. 2008
St 28/2008
Os-6681/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 28/2008 sklep z dne 18. 7. 2008:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Correct trgovina, storitve d.o.o., Cesta
na Ostrožno 85b, Celje (matična številka:
558468000, ID št. za DDV: SI56224443) se
zaključi, v skladu z dol. 99/II člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča ter se hkrati prekliče I. narok
za preizkus terjatev, razpisan za dne 17. 9.
2008 ob 13.30, soba št. 236/II tukajšnjega
sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa
o zaključku.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Correct trgovina,
storitve d.o.o., Cesta na Ostrožno 85b, Celje (matična številka: 5584868000, ID št. za
DDV: SI56224443), iz pristojnega sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 18. 7. 2008
St 68/2007
Os-6697/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 68/2007 sklep z dne 18. 7. 2007:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Gostišče Jurg Slavko Ivanuš s.p., Male Rodne 20, Rogaška Slatina (matična številka:
1464531, ID št. za DDV: SI17373913), se
zaključi v skladu z dol. 169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Gostišče Jurg
Slavko Ivanuš s.p., Male Rodne 20, Rogaška Slatina (matična številka: 1464531,
ID št. za DDV: SI17373913), iz pristojnega
registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 18. 7. 2008
St 34/2006
Os-6698/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 34/2006 sklep z dne 18. 7. 2008
sklep:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Lesonova, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o., Ul. Ivanke Uranjek 1, Žalec
(matična številka: 1195204, ID št. za DDV:
SI65362802), se zaključi v skladu z dol. 169.
člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: Lesonova,
proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o., Ul.
Ivanke Uranjek 1, Žalec (matična številka:
1195204, ID št. za DDV: SI65362802), iz
pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 18. 7. 2008
St 22/2006
Os-6715/08
To sodišče je v stečajni zadevi pod opr.
št. St 22/2006 na seji senata dne 4. 7. 2008
sprejelo naslednji sklep:
stečajni postopek nad dolžnikom Remex
Podjetje za proizvodnjo in trgovino, d.o.o.

– v stečaju, Naselje Borisa Kidriča št. 9,
8330 Metlika, matična številka 5404843, šifra dejavnosti 41.200, se zaključi.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik Remex Podjetje za proizvodnjo in trgovino, d.o.o. – v stečaju, Naselje Borisa
Kidriča št. 9, 8330 Metlika, matična številka
5404843, šifra dejavnosti 41.200, se zaključi.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik Remex Podjetje za proizvodnjo in trgovino, d.o.o. – v stečaju, Naselje Borisa Kidriča št. 9, 8330 Metlika, izbriše iz Poslovnega
registra Slovenije.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 4. 7. 2008
St 3/2008
Os-6716/08
Na podlagi 101. in 102. člena Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
(Uradni list RS, št. 67/93, 8/93, 39/97 in
52/99) to sodišče objavlja oklic o začetku
stečajnega postopka:
1. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 3/2008 z dne 17. 7. 2008 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Hoteling – turizem in trgovina Portorož, d.o.o., Obala
114, Lucija, matična številka 5864275, šifra
dejavnosti H55.100.
2. V stečajnem postopku se bo za dolžnika uporabljala firma Hoteling Portorož,
d.o.o. – v stečaju, Obala 114, Lucija.
3. Za stečajno upraviteljico se določi
Melita Butara, Leskoškova cesta 9e, Ljubljana.
4. Upnike pozivamo, da z vlogo v dveh
izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka.
5. Narok za preizkus terjatev bo dne
29. 10. 2008 ob 9. uri v sobi št. 132/1 tukajšnjega sodišča.
6. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove do stečajnega
dolžnika Hoteling – turizem in trgovina Portorož, d.o.o., Obala 114, Lucija.
7. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega
sodišča dne 17. 7. 2008.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 17. 7. 2008
St 45/2007
Os-6717/08
To sodišče je dne 18. 7. 2008 s sklepom, opr. št. St 45/2007 v smislu prvega
odstavka 169. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Dernikovič
Zoran s.p. – »Krona« gostinstvo, trgovina, proizvodnja in frizerstvo, Cirkulane
60 – v stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 18. 7. 2008
St 4/2005
Os-6718/08
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Agranta gobarstvo d.o.o. Murska
Sobota, Lendavska 9 – v stečaju, matična
številka 1462865, se v skladu s prvim odstavkom 169. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL) zaključi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 17. 7. 2008

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
PPN 36/2008
Os-6719/08
To sodišče razpisuje narok za prisilno poravnavo v postopku prisilne poravnave nad
dolžnikom Hydroizolacija d.o.o., Šmartinska c. 32, Ljubljana, za dne 25. 8. 2008
ob 13. uri, v prostorih Okrožnega sodišča
v Ljubljani, Oddelek za gospodarsko sodstvo, Miklošičeva c. 7, razpravna dvorana
št. I v 1. nadstropju.
Upniki si lahko predlog načrta finančne reorganizacije ogledajo na tukajšnjem
sodišču, Oddelek za gospodarsko sodstvo,
Miklošičeva c. 7, Ljubljana, v sobi 15 v 1.
nadstropju med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 7. 2008
St 57/98
Os-6720/08
To sodišče je s sklepom St 57/98 z dne
16. 7. 2008 zaključi stečajni postopek nad
dolžnikom Gostinstvo Čučnik d.o.o., Ljubljana, Murgle 95c – v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 7. 2008

Izvršbe
In 144/2006
Os-5951/08
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 7. 11.
2007, opr. št. In 144/2006, Okrajnega sodišča v Mariboru, je izvršitelj Bojan Miletič dne
28. 1. 2008, v korist upnice Raiffeisenbank
Mureck, Hauptplatz 8, Mureck, Avstrija, zaradi izterjave 44.269,07 EUR s pripadki,
zarubil nepremičnino – stanovanje št. 14
v skupni izmeri 56,90 m2, v 3. nadstropju
večstanovanjske stavbe Ulica Staneta Severja 3, Maribor, stoječe na parc. št. 1621/1,
k.o. Spodnje Radvanje, ki je v lasti dolžnikov Aleksandra Poplatnika, Ulica Staneta
Severja 14, Maribor in Valerije Poplatnik,
Ulica Staneta Severja 3, Maribor, vsakega
do 1/2 celote.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 6. 2008

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 26089/2004
Os-5647/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Slavice Fratnik, Bratovševa ploščad 8, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino z identifikatorjem 121.E in
122.E, podvl. št. 2969/60, k.o. Stožice, dne
22. 4. 2008, pod opr. št. Dn 26089/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 140/73-02/5, sklenjene med
Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje
ter Popek Francem in Feguš Ireno, z dne
10. 4. 1973, za nepremičnini, ki imata sedaj identifikator 121.E in 122.E, podvl. št.
2969/60, k.o. Stožice.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom

pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 6. 2008
Dn 19140/2004
Os-5679/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Matevža Zadravca, Prušnikova 19, Ljubljana, ki
ga zastopa Otium d.o.o., Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri garaži G22 v kletni etaži, na naslovu Prušnikova 25, Ljubljana - Šentvid, z ident. št. 32.E,
vpisani v podvl. št. 1848/33, k.o. Šentvid
nad Ljubljano, dne 17. 4. 2008, pod opr. št.
Dn 19140/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupne pogodbe št. L-706/VZ-AP z dne 27. 2.
1974, ki sta jo sklenila Splošno gradbeno
podjetje Stavbenik, Koper, ki ga je zastopala Alenka Vozelj, ref. prodaje stanovanj, kot
prodajalec in Darinka Bogataj, Prešernova
34, Ljubljana, kot kupovalka, za garažo G22
v kletni etaži, na naslovu Prušnikova 25,
Ljubljana - Šentvid, z identifikatorjem 32.E,
vpisano v podvložek št. 1848/33, katastrska
občina Šentvid nad Ljubljano.
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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 6. 2008
Dn 21037/2004
Os-5680/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Ljudmile Lavrič, Hrib
Loški Potok 106, Ribnica, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za stanovanje številka 48 v 6.
nadstropju, na naslovu Beblerjev trg 13, Ljubljana, z ident. št. 103.E, vpisano v podvl.
št. 350/103, k.o. Nove Jarše, dne 21. 4.
2008, pod opr. št. Dn 21037/2004, izdalo
v podvl. št. 350/103, k.o. Nove Jarše, dne
21. 4. 2008, pod opr. št. Dn 21037/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 78-37-S
z dne 9. 6. 1978, ki so jo sklenili Gradbeno industrijsko podjetje Gradis Ljubljana,
n.sol.o., Šmartinska c. 134a, ki ga je zastopal glavni direktor Saša Skulj, kot prodajalec
ter Jožica in Dušan Oset, oba stanujoča
Ob Ljubljanici 102, Ljubljana, kot kupca, za
stanovanje številka 48 v 6. nadstropju, na
naslovu Beblerjev trg 13, Ljubljana, z identifikatorjem številka 103.E, vpisano v podvložek številka 350/103, katastrska občina
Nove Jarše;
– aneksa h kupoprodajni pogodbi št.
78-37-S z dne 9. 6. 1978, ki so ga dne 9. 6.
1978 sklenili Gradbeno industrijsko podjetje
Gradis Ljubljana, n.sol.o., Šmartinska cesta
134a, ki ga je zastopal glavni direktor Saša
Skulj, kot prodajalec ter Jožica in Dušan
Oset, oba stanujoča Ob Ljubljanici 102, Ljubljana, kot kupca, za stanovanje številka 48
v 6. nadstropju, na naslovu Beblerjev trg 13,
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Ljubljana, z identifikatorjem 103.E, vpisano
v podvložek št. 350/103, katastrska občina
Nove Jarše;
– darilne pogodbe med zakoncema z dne
27. 1. 1983, ki sta jo sklenila Dušan Oset,
Ob Ljubljanici 102, Ljubljana, kot darovalec
in Jožica Oset, Ob Ljubljanici 102, Ljubljana,
kot obdarovanka, za stanovanje številka 48
v 6. nadstropju, na naslovu Beblerjev trg 13,
Ljubljana, z identifikatorjem 103.E, vpisano
v podvložek št. 350/103, katastrska občina
Črnuče.
Poziva se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 6. 2008
Dn 19722/2004
Os-5681/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Vere Žnidaršič, Polanškova ulica 11, Ljubljana, ki jo zastopa
Otium d.o.o., Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje številka 2 v pritličju, na naslovu Polanškova
ulica 11, Ljubljana, z ident. št. 2.E, vpisani
v podvl. št. 2466/2, k.o. Črnuče, dne 21. 4.
2008, pod opr. št. Dn 19722/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. BS-6/3-25-87
z dne 30. 9. 1977, ki sta jo sklenila SGP
SCT, n.sol.o., Ljubljana, TOZD Inženiring,
n.sol.o., Ljubljana, Cesta VII. korpusa 1, ki
ga je zastopal direktor TOZD Borut Zajc, kot
prodajalec in Miodrad Vukičevič, Leninov trg
17, Ljubljana, kot kupec, za stanovanje št. 2
v pritličju, na naslovu Polanškova ulica 11,
Ljubljana, za identifikatorjem 2.E, vpisano
v podvložek št. 2466/2, katastrska občina
Črnuče;
– prodajne pogodbe z dne 17. 2. 1988,
ki so jo sklenili Miodrag Vukičevič, Leninov
trg 17, Ljubljana, kot prodajalec ter Tomšič
Alenka, Ovčakova ulica 7, Ljubljana in Bojan Svetelj, Ulica Pohorskega bataljona 30,
Ljubljana, kot kupca, za stanovanje številka
2 v pritličju, na naslovu Polanškova ulica
11, Ljubljana, z identifikatorjem 2.E, vpisano
v podvložek št. 2466/2, katastrska občina
Črnuče.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 6. 2008
Dn 25344/2003
Os-5683/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Casar Jožefa, Partizanska 28, Murska Sobota,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 224.E in 225.E, vpisani
v podvl. št. 3937/118, k.o. Zgornja Šiška,
dne 15. 5. 2008, pod opr. št. Dn 25344/2003,
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izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe, ki sta jo sklenila Sklad za
zidanje stanovanjskih hiš Občine Ljubljana
- Šiška, kot prodajalec in Milovan Poturica,
kot kupec, za garsonjero v izmeri 25 m2,
na Celovški cesti 103, ki ima št. 106, v 8.
nadstropju,
– kupoprodajne pogodbe z dne 23. 7.
1993, ki sta jo sklenila Pečavar Nevenka,
rojena 21. 9. 1965, EMŠO 2109965505112,
stanujoča v Ljubljani, Petrovičeva 7, kot prodajalka ter Jože Casar, rojen 13. 3. 1949,
EMŠO 1303949500590, stanujoč v Murski
Soboti - Rakičan, Partizanska 28 in Marjeta Casar, rojena 23. 11. 1949, EMŠO
2311949506080, stanujoča v Murski Soboti
- Rakičan, Partizanska 28, oba kot kupca,
za garsonjero v izmeri 25 m2, na Celovški
cesti 103, ki ima št. 106, v 8. nadstropju.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 6. 2008
Dn 14404/2004
Os-5684/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Marije Ravnak Cafuta, Ronkova ulica 21, Celje, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini z ident. št.
2636-03840-9, stoječi na parc. št. 1293/12,
k.o. Bežigrad, dne 6. 6. 2008, pod opr. št.
Dn 14404/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe sklenjene med
Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Občine Ljubljana Bežigrad (kot prodajalcem in
Zavodom za izgradnjo Ljubljana TOZD Inženiring (kot kupcem),
– soinvestitorske pogodbe št. 9/83 z dne
24. 8. 1983, sklenjene med Zavodom za
izgradnjo Ljubljana - TOZD Inženiring (kot
investitorjem) in Nado (Tofant) Mavrič (kot
kupovalko),
– prodajne pogodbe z dne 28. 11. 1986,
sklenjene med Nado Mavrič (kot prodajalko)
in Marijo Ravnak (kot kupovalko).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 6. 2008
Dn 22168/2005
Os-5688/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jelen Silve Pungeršek, Tržaška
45, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 18, v četrtem nadstropju na naslovu Tržaška 45, Ljubljana,
z identifikatorjem št. 18.E, podvložek št.
4130/18, k.o. Vič, dne 22. 5. 2008, pod opr.
št. Dn 22168/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
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listine, kupoprodajne pogodbe št. 590/62
z dne 25. 10. 1962, sklenjene med prodajalcem Stanovanjskim skladom Občine Ljubljana Vič - Rudnik ter kupcema Ivanom in
Silvo Pungeršek, Prešernova 4a, Ljubljana,
za eno dvoinpolsobno stanovanje v četrtem
nadstropju stanovanjske zgradbe A-6, k.o.
Gradiško predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 6. 2008
Dn 10773/2008
Os-5775/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Sonje Klemenc, Gestrinova 7, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Senica in odvetniki, Barjanska
cesta 3, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z identifikatorjem št.
111.E in 112.E, vpisani v podvl. št. 46/57,
k.o. Poljansko predmestje, dne 15. 5. 2008,
pod opr. št. Dn 10773/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 466-2411/91 z dne 29. 1.
1992, ki sta jo sklenila Občina Ljubljana
Center, Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2, ki jo je zastopal predsednik izvršnega sveta Branko Cvelbar, kot prodajalka in
Sonja Klemenc, roj. 6. 6. 1918, stanujoča
v Ljubljani, Gestrinova 7, kot kupovalka, za
stanovanje v stanovanjski hiši Gestrinova
7, vl. št. 46, parc. št. 214/1, k.o. Poljansko
predmestje, ki leži v 1. nadstropju, v skupni
izmeri 114,71 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 6. 2008
Dn 15706/2005
Os-5776/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Osredkar Jožeta in Minke, Na Peči 6,
Ljubljana, ki ju zastopa Jožefa Nerat Rupnik,
direktorica Jus-ko d.o.o. iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št.
7 v prvem nadstropju, na naslovu Na Peči
6, Ljubljana, z identifikatorjem št. 7.E, podvložek št. 1270/7, k.o. Štepanja vas, dne
20. 5. 2008, pod opr. št. Dn 15706/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne
pogodbe
št.
465-132/62-5/1 z dne 28. 6. 1963, sklenjene
med prodajalcem Stanovanjskim skladom
za zidanje stanovanjskih hiš na območju
Občine Ljubljana Moste – Polje, Proletarska
1, Ljubljana in kupcema Francem ter Anico
Zottl, Vodovodna 61, Ljubljana, za dvosobno
stanovanje v prvem nadstropju desno, stanovanjskega objekta B-III Ob Ljubljanici;

– kupne pogodbe z dne 13. 6. 1968,
sklenjene med prodajalcema Francem in
Anico Zottl, Na Peči 6, Ljubljana ter kupcem Stanislavom Pečnikom, Na Peči 19,
Ljubljana, za dvosobno stanovanje v prvem
nadstropju desno, stanovanjskega objekta
B-III v Ljubljani, s številko 7;
– darilne pogodbe z dne 3. 3. 1972, sklenjene med darovalcem Stanislavom Pečnikom, Na Peči 6, Ljubljana in obdarjenko
Stanislavo Pečnik, Na Peči 6, Ljubljana, za
dvosobno stanovanje s pritiklinami v prvem
nadstropju, na naslovu Na Peči 6, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 6. 2008
Dn 31723/2006
Os-5777/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ladke Hunjet, Podgorje 84, Kamnik,
ki jo zastopa Mejnik d.o.o. iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje
št. 17, na naslovu Vožarski pot 8, Ljubljana, z identifikatorjem št. 17.E, podvložek
št. 444/17, k.o. Ljubljana mesto, dne 20. 5.
2008, pod opr. št. Dn 31723/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
z dne 23. 12. 1991, sklenjene med prodajalcem Lek, Tovarna farmacevtskih in kemičnih
izdelkov d.d., Verovškova 57, Ljubljana in
kupcem Oskarjem Čeponom, Vožarski pot
8, Ljubljana, za stanovanje št. 17 v velikosti
52,75 m2, ki se nahaja v zgradbi na naslovu
Vožarski pot 8, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 6. 2008
Dn 23172/2004
Os-5780/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Valenke Drčar Matko,
Braslovče 1a, Braslovče, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnini z identifikatorjem 47.E in 48.E, vpisanih v podvl.
št. 2972/23, k.o. Stožice, dne 15. 5. 2008,
pod opr. št. Dn 23172/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– pogodbe o nakupu o prodaji stanovanja, grajenega za tržišče št. 151/7102/5
z dne 21. 4. 1977, ki sta jo sklenila Splošno
gradbeno podjetje Grosuplje iz Grosupljega,
kot proizvajalec stanovanj za tržišče, ki ga je
zastopal direktor Alojz Nebec, kot prodajalec
ter Marija Nogaršek (roj. 1945), Ljubljana,
Črnuče 191 in Marjan Košorin (roj. 1942),
Bežigrad, Ježa 31, za enosobno stanovanje, št. 47, VII. nadstropje, neto 38,90 m2, ki
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se nahaja v stanovanjsko-poslovni zgradbi
v Lameli-4 v Ljubljani, BS-7 Bežigrad, na
parc. št. 264, parc. št. 271, parc. št. 265 in
parc. št. 273, k.o. Stožice;
– pogodbe št. 151/7102/5 z dne 21. 7.
1983, ki so jo sklenili Košorin (Nogaršek) Marija, roj. 1945 ter Košorin Marjan, roj. 10. 10.
1942, Bratoževa ploščad 4, kot prodajalca in
Blatančić (Marinić) Nada, roj. 18. 1. 1960,
Donje Vrelo ter Blatančić Marko, roj. 8. 8.
1954, Gornji Višnjik, stanujoča Pot k Igrišču
1, Ljubljana, kot kupca, za enosobno stanovanje, št. 47, VII. nadstropje, neto 38,90 m2,
ki se nahaja v stanovanjsko-poslovni zgradbi v Lameli-4 v Ljubljani, BS-7 Bežigrad, na
parc. št. 264, parc. št. 271, parc. št. 265 in
parc. št. 273, k.o. Stožice;
– pogodbe z dne 4. 12. 1985, ki so jo
sklenili Blatančić (Marinić) Nada, roj. 18. 1.
1960 in Blatančić Marko, roj. 8. 8. 1954,
Bratovševa ploščad 4, Ljubljana, kot prodajalca ter Šuman Veselko, roj. 22. 8. 1961,
Prosjek in Šuman Mara (Božić), roj. 27. 5.
1963, Cerovica, stanujoča Podvozna pot 9,
Ljubljana, kot kupca, za enosobno stanovanje št. 47, VII. nadstropje, neto 38,90 m2, ki
se nahaja v stanovanjsko-poslovni zgradbi
v Lameli-4 v Ljubljani, BS-7 Bežigrad, na
parc. št. 264, parc. št. 271, parc. št. 265 in
parc. št. 273, k.o. Stožice;
– pogodbe z dne 7. 6. 1989, ki so jo
sklenili Šuman Veselko, roj. 22. 8. 1961,
Prosjek in Šuman Mara (Božić), roj. 27. 5.
1963, Cerovica, stanujoča na Bratovševi
ploščadi 4, kot prva pogodbena stranka
ter Šubelj Janez, rojen 28. 3. 1956 v Ljubljani in Šubelj Janja (Konc), roj. 25. 1.
1961 na Jesenicah, stanujoča na Glavarjevi 45, Ljubljana, kot druga pogodbena
stranka, za enosobno stanovanje št. 47,
VII. nadstropje, neto 38,90 m2, ki se nahaja
v stanovanjsko-poslovni zgradbi v Lameli-4
v Ljubljani, BS-7 Bežigrad, na parc. št. 264,
parc. št. 271, parc. št. 265 in parc. št. 273,
k.o. Stožice.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 6. 2008
Dn 30113/2004
Os-5940/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Viktorja Andreja Suše, Ljubljanska 67, Celje,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 57.E, vpisani v podvl. št.
3844/58, v k.o. Bežigrad, dne 22. 5. 2008,
pod opr. št. Dn 30113/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupne pogodbe št. S-1/57 z dne 17. 5.
1971, sklenjene med Gradbenim podjetjem
Tehnika Ljubljana (kot prodajalcem) in Jelko
(Petrovčič) Komač (kot kupovalko) za nepremčinino, ki ima sedaj identifikator 57.E
in je vpisana v podvložek št. 3844/58, k.o.
Bežigrad.
– kupoprodajne pogodbe z dne 29. 6.
1976, sklenjene med Jelko Petrovčič (kot
prodajalko) in Vladom Lužnikom (kot kupcem) za nepremičnino, ki ima sedaj iden-

tifikator 57.E in je vpisana v podvložek št.
3844/58, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 2008
Dn 1334/2005
Os-5942/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Mirjam Kerpan Izak,
Derčeva ulica 41, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini z ident. št.
35.E, podvl. št. 4642/6, k.o. Zgornja Šiška,
dne 20. 5. 2008, pod opr. št. Dn 1334/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. /57-TV
z dne 6. 9. 1957, sklenjene med Zavodom
za stanovanjsko izgradnjo OLO Ljubljana
(kot prodajalcem) in Splošnim projektivnim
birojem v Ljubljani (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj identifikator št. 35.E,
podvl. št. 4642/6, k.o. Zgornja Šiška;
– prodajne pogodbe št. 3568 z dne
14. 11. 1990, sklenjeno med LIZ-Inženiring,
p.o. (kot prodajalcem) in Mirjam Kerpan (kot
kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj
identifikator št. 35.E, podvl. št. 4642/6, k.o.
Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 6. 2008
Dn 29885/2004
Os-5945/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Slavice Gajić, Vogelna ulica 10, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini z ident. št.
39.E, vpisani v podvl. št. 5575/39, v k.o.
Trnovsko predmestje, dne 22. 5. 2008, pod
opr. št. Dn 29885/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe št. 2656/92
z dne 27. 5. 1992, sklenjene med Mestom
Ljubljana (kot prodajalec) in Ivico Krištom
(kot kupcem).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 2008
Dn 8534/2007
Os-5968/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Ministrstva za notranje
zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana,
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ki ga zastopa Manca Vrečar, direktorica
podjetja Otium d.o.o., Ulica Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino z identifikatorjem 201.E, podvl. št. 1334/1, k.o. Moste, dne 15. 5. 2008,
pod opr. št. Dn 8534/2007, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
7307/59-TV/VA z dne 25. 11. 1959, ki sta
jo sklenila Zavod za stanovanjsko izgradnjo
OLO Ljubljana, Beethovnova ulica 11/VII,
ki ga je zastopal direktor ing. Leon Skaberne, kot prodajalec in Tajništvo za notranje
zadeve OLO Ljubljana, ki ga je zastopal
pomočnik državnega sekretarja Stanislav
Runko, kot kupec, za nepremičnino z identifikatorjem 201.E, vpisano v vl. št. 1334/1,
k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 6. 2008
Dn 29070/2004
Os-6070/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Nataše Vahen, Lužiško-srbska ul. 13, Ljubljana, ki jo zastopa
Otium, d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. dela stavbe 1736-1031-202,
stoječi na parc. št. 480/4, v k.o. Brinje I, dne
16. 5. 2008, pod opr. št. Dn 29070/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. BS-3 ST-2 9/80
z dne 13. 10. 1980, sklenjene med SOZD
ZGP Giposs Ljubljana (kot prodajalcem)
in Jano Brežnik (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. dela stavbe
1736-1031-202, stoječi na parc. št. 480/4,
k.o. Brinje I,
– dodatka k prodajni pogodbi št. BS-3
ST-2 9/80 z dne 17. 2. 1982, sklenjenega
med SOZD ZGP Giposs Ljubljana (kot prodajalcem) in Jano Brežnik (kot kupovalko)
za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. dela
stavbe 1736-1031-202, stoječi na parc. št.
480/4, k.o. Brinje I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 6. 2008
Dn 29748/2004
Os-6071/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Andreja Nahtigala, Prijateljeva 21, Ljubljana,
ki ga zastopa SPL Ljubljana d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice na vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini z ident. št.
dela stavbe 2677-379-1, stoječi na parc.
št. 25/42, v k.o. Prule, dne 22. 5. 2008,
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pod opr. št. Dn 29748/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, prodajne pogodbe z dne
18. 11. 1991, sklenjene med Republiko
Slovenijo (kot prodajalko) in Andrejem
Nahtigalom (kot kupcem), za nepremičnino, trisobno stanovanje št. 31 v izmeri
71,42 m2, na naslovu Prijateljeva ulica 21,
v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da
v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedene listine oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 6. 2008
Dn 23830/2007
Os-6087/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marte Glavan, Ljubeljska 20, Ljubljana, ki jo zastopa odvetniška družba Ivić,
Pavlič, Pukšič iz Ljubljane, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za stanovanje št. 8 v drugem
nadstropju, na naslovu Ljubeljska 20, Ljubljana, z identifikatorji št. 16.E in 17.E, podvložek št. 3776/8, k.o. Zgornja Šiška, dne
22. 5. 2008, pod opr. št. Dn 23830/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 0110/PD-148 z dne 18. 11.
1991, sklenjene med prodajalcem Litostroj,
Holding d.d., Djakovičeva 36, Ljubljana in
kupcem Marjanom Grdunom, Ljubeljska
20, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da
v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedene listine oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 2008
Dn 31952/2004
Os-6090/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mavec Janeza, Ulica Staneta Žagarja 11a, Radovljica, ki ga zastopa odvetnik Matjaž Černe iz Radovljice, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št.
48 v devetem nadstropju, na naslovu Hudovernikova 11, Ljubljana, z identifikatorji
št. 95.E in 96.E, podvložek št. 579/49, k.o.
Poljansko predmestje, dne 28. 5. 2008,
pod opr. št. Dn 31952/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 157/80 z dne
29. 8. 1980, sklenjene med prodajalcem
Splošnim gradbenim podjetjem Pionir Novo
mesto in kupcem Slovenijales – TOZD izvoz finalnih lesnih izdelkov, Beethovnova 11, Ljubljana, za enosobno stanovanje št. 48 v devetem nadstropju, v izmeri
36,70 m2,
– kupoprodajne pogodbe št. 060/76/1991
z dne 13. 11. 1991, sklenjene med prodajalcem Mednarodnim podjetjem Slovenijales
d.o.o., Titova 52, Ljubljana in kupcem Jane-
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zom Mavcem, Hudovernikova 11, Ljubljana,
za stanovanje št. 48 v devetem nadstropju, v stanovanjski hiši na Hudovernikovi
11 v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 2008
Dn 1555/2004
Os-6091/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Tvornica čarapa Ključ,
d.d., Ulica Trampina 4, Sarajevo, BiH, ki jo
zastopa odv. Tomo Mächting iz Ljubljane,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino parc. št. 620/36 in 620/37, vpisano
v vložek št. 2869, k.o. Zgornja Šiška, dne
12. 5. 2008, pod opr. št. Dn 1555/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim
stanjem z dne 26. 10. 1993, sklenjene med
Splošnim gradbenim podjetjem Slovenija
(kot izročevalcem) in Ključ Mednarodna trgovina d.o.o. (kot prevzemnikom), za nepremičnino, stoječo na parc. št. 620/36 in
620/37, vpisano v vl. št. 2869, k.o. Zgornja
Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 6. 2008
Dn 29436/2004
Os-6094/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Martine Pengov, Linhartova 68, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičninah z ident. št. 75.E,
76.E in 77.E, vpisane v podvl. št. 3707/25,
k.o. Bežigrad, dne 20. 5. 2008, pod opr. št.
Dn 29436/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
sporazuma z dne 25. 1. 1995, sklenjenega
med Sašo Koštialom (kot prvopogodbeno
stranko) in Anuško Koštial (kot drugopogodbeno stranko), za nepremičnino, ki ima sedaj
identifikatorje št. 75.E, 76.E in 77.E, vpisano
v podvl. št. 3707/25, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 6. 2008
Dn 29061/2004
Os-6096/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Nade Barbarič Novak,

Glinškova ploščad 1, Ljubljana, ki jo zastopa
Otium, d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
z ident. št. dela stavbe 1734-01343-28, stoječi na parc. št. 1236/7, v k.o. Ježica, dne
16. 5. 2008, pod opr. št. Dn 29061/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji in
nakupu stanovanja št. L-1435 SV/GA z dne
17. 5. 1977, sklenjene med SGP Stavbenik Koper n.sol.o., TOZD Gradbenim operativa Ljubljana n.sol.o. (kot prodajalcem)
in Anico Krušič (kot kupovalko) za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. dela stavbe
1734-01343-28, stoječo na parc. št. 1236/7,
v k.o. Ježica.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 6. 2008

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
Ig 638/2004
Os-5960/08
Okrajno sodišče v Domžalah je po okrajni
sodnici Mateji Jerak, v izvršilni zadevi upnika
Porsche kredit in leasing SLO d.o.o., Verovškova 74, Ljubljana, ki ga zastopa odvetniška
družba Tratnik, Sočan, Bogataj o.p., d.n.o. iz
Ljubljane, zoper dolžnika: 1. Davidov Hanni
d.o.o., Šaranovičeva c. 28, Domžale in 2.
Davidović Nikola, Miklošičeva 2, Domžale,
zaradi izterjave 14.773,55 EUR s pp, dne
11. 6. 2008 sklenilo:
dolžniku Davidović Nikoli se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku
– ZPP postavi začasnega zastopnika.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnika Primoža Kovača, Ljubljanska 80,
Domžale.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 11. 6. 2008
VL 8772/2008
Os-6019/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnika Porsche kredit in leasing SLO
d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljubljana, ki ga
zastopa odvetniška družba Tratnik, Sočan in
Bogataj o.p. d.n.o., Miklošičeva cesta 30, Ljubljana, proti dolžnici Branki Senić, Celovška
c. 195, Ljubljana, zaradi izterjave 7.869,88
EUR s pp sklenilo:
dolžnici Branki Senić, Celovška c. 195,
Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasno zastopnico.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico, vse dotlej, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 5. 2008
VL 6408/2008
Os-6060/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek, za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnika Centurion Finančne storitve
d.o.o., Ljubljana, Slovenčeva ulica 24, Ljubljana, proti dolžnici Regini Zavec, Kuzmičeva ulica 5, Ljubljana, zaradi izterjave 2.145,26
EUR s pp, sklenilo:
dolžnici Regini Zavec, Kuzmičeva ulica
5, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Matjaž Čebular, Hacquetova 6, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 6. 2008
VL 5448/2008
Os-6191/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnika Parnad d.o.o., Ljubljana, Cesta
v Gorice 33, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Vesna Šafar, Resljeva 25, Ljubljana, proti dolžnikoma Igorju Horvatu, Kvedrova 17, Ljubljana
in Mateji Horvat, Kvedrova 17, Ljubljana, zaradi izterjave 127,10 EUR s pp sklenilo:
dolžnikoma Igorju Horvatu, Kvedrova 17,
Ljubljana in Mateji Horvat, Kvedrova 17, Ljubljana, se na podlagi 4 točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku
– ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi
in zavarovanju – ZIZ, postavi začasno zastopnico. Za začasno zastopnico se postavi Butala Pišek Maja, Kersnikova 5, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 5. 2008
In 176/2004
Os-6065/08
Okrajno sodišče v Piranu je po okrajni
sodnici Ester Debernardi Pavliha, v izvršilni
zadevi opr. št. In 176/2004, upnika ml. Nelfija Paliske in ml. Amosa Paliske, oba Izola,
Premrlova ul. 17, ki ju zast. odv. Magda Mlač
iz Izole, zoper dolžnika Paliska Nevijo, sedaj
neznanega bivališča, zaradi izterjave preživnine in prodaje nepremičnine v lasti dolžnika,
na podlagi V. odstavka 82. člena ZPP, v zvezi
s 15. členom ZIZ, sklenilo:

dolžniku Paliska Neviju se kot začasni
zastopnik postavi odvetnik Renato Dukič iz
Kopra.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
v postopku vse do takrat, dokler dolžnik oziroma njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 27. 6. 2008
In 1/2006
Os-6116/08
Okrajno sodišče v Piranu je po okrajni
sodnici Ester Debernardi Pavliha, v izvršilni
zadevi opr. št. In 1/2006, upnika Delta Team
d.o.o., Cesta kraških žrtev 135a, Krško, ki
ga zastopa odv. Klakočar iz Krškega, zoper
dolžnika Nevijo Paliska, nazadnje stanujočega v Izoli, Premrlova 17, sedaj neznanega
bivališča, zaradi izterjave na podlagi V. odstavka 82. člena ZPP, v zvezi s 15. členom
ZIZ, sklenilo:
dolžnika Paliska Neviju se kot začasni
zastopnik postavi odvetnik Renato Dukič iz
Kopra.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
v postopku vse do takrat, dokler dolžnik oziroma njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 30. 6. 2008
P 27/2008
Os-5926/08
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v pravdni
zadevi tožečih strank Zvonimirja Humarja in
Lilijane Humar, oba Bate 21/c, Grgar, ki ju
zastopa odvetniška pisarna Jelene Trunkl,
zoper toženo stranko Marijo Bertolotto, neznanega bivališča (prej Via Italia 24, Biella,
Italija), zaradi ugotovitve služnostne pravice,
pcto 1.500 EUR, sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
toženki Mariji Bertolotto neznanega bivališča, postavi začasnega zastopnika, odvetnika Gregorja Veličkova iz Nove Gorice, ul.
Gradnikove brigade 4/a, ki bo toženko zastopal v pravdni zadevi opr. št. P 27/2008,
vse dokler toženka ali njen pooblaščenec ne
nastopita pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 20. 6. 2008

Oklici dedičem
D 687/2007
Os-6137/08
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pok. Gomišček Mateju,
pok. Jakoba, roj. 9. 9. 1832, ki je umrl dne
1. 1. 1903.
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Zapustnikovi zakoniti dediči sodišču niso
znani.
Glede na to in na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju sodišču poziva vse zakonite dediče po zapustniku, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine v tem zapuščinskem
postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo
o zapuščini na osnovi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 12. 6. 2008
D 405/2007
Os-5451/08
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski
postopek pod opr. št. D 405/2007, po dne
13. 11. 2007 umrlem Martinu Gradič, roj.
6. 8. 1934, upokojencu, državljanu Republike Slovenije, samskem, nazadnje stanujočem Reška cesta 69, Prebold.
Sodišče poziva s tem oklicem Gradič
Branka, roj. 14. 12. 1953, uradno prijavljen
na naslovu Obrtna cesta 60, Celje, dejansko
neznanega prebivališča, če misli, da ima
pravico do dediščine, da se v roku enega
leta od objave tega oklica priglasi Okrajnemu sodišču v Žalcu.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo in izdalo sklep
o dedovanju na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 3. 6. 2008

Oklici pogrešanih
N 71/2007
Os-6188/08
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Ani Petkovšek, v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Zofije Hrvatin, Lopar
33/a, Marezige in 2. dedičev po pok. Mariji Kavrečič, nazadnje stanujoči Ravne 1/a,
Sv. Anton, Pobegi, obe zastopa odv. Igor
Kocjančič, zoper nasp. udeleženca Andreja Bembiča, pok. Mateja, Lopar, Marezige,
ki ga zastopa skrbnica za poseben primer
Irena Fister, zaradi razglasitve nasprotnega
udeleženca za mrtvega, dne 24. 6. 2008
sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev za mrtvega Andreja Bembiča, sina pok. Mateja,
iz Loparja.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi, kakor tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju
in smrti, da to sporočijo naslovnemu sodišču
v treh mesecih po objavi tega oklica, ker bo
sodišče po preteku tega roka pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 24. 6. 2008
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Kovinoplastika
Dušan
Bot
s.p.,
Noršinci pri Ljutomeru 14 B, Ljutomer,
zavarovalno polico, št. 40301001469, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gng-297465
Levičar Marija, Anže 26, Brestanica,
zavarovalno polico, št. POL-01 000007711,
izdana na pokojnika Levičar Alojza, izdala
zavarovalnica Moja naložba. gnh-297414

Spričevala preklicujejo
Bartol Damijan, Stopiče 20/a, Stopiče,
spričevalo za odgovorno osebo o strokovni
usposobljenosti za pridobitev licence v
cestnem prometu, št. 604947, izdano leta
1997. gnz-297421
Bartol Damijan, Stopiče 20/a, Stopiče,
potrdilo o usposobljenosti iz znanja
Fitomedicine za izvajalca, št. 40715, izdano
leta 2006. gny-297422
Bečirović Omer, Tepanjski vrh 33,
Slovenske Konjice, zaključno spričevalo
Šolskega centra Slovenjske Konjice –
Zreče – pomočnik oskrbnice, šolsko leto
2005/2006. gne-297417
Beguš Živa, Viška cesta 67, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Vič, izdano
leta 2007. gny-297447
Bojkovič Radiša, Partizanska 4a,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. razreda OŠ
Livada. gni-297492
Bojkovič Radiša, Partizanska 4a,
Ljubljana, spričevalo 3., 4. in 5. razreda OŠ
Rodica. gnd-297493
Bujak Marko, Pristaniška 5, Piran – Pirano,
maturitetno spričevalo Gimnazije Piran, št.
418, izdano leta 2002. gnm-297409
Dobravec Bogdana, Breg 11, Radovljica,
zaključno spričevalo Srednje šole Jesenice,
izdano leta 1994. gnn-297408
Drovenik Jasmina, Grobelno 136,
Grobelno, spričevalo 3. letnika I. gimnazije
v Celju, izdano leta 2008. gnl-297435
Evright-Pašič Petra, Kvedrova cesta 4,
Koper – Capodistria, spričevalo 2. letnika
SŠ Gian Rinaldo Carli Koper. gnq-297480
Globočnik Mojca, Voklo 104, Šenčur,
spričevalo 3. letnika Srednje poklicne in
strokovne šole v Kranju – smer frizer, izdano
leta 2006. gnf-297416
Golob Klaudija, Log 31, Železniki,
spričevalo 2. letnika Srednje biotehniške
šole Kranj, Biotehniški center Naklo, izdano
leta 2007. gnm-297459
Jakovac Matjaž, Glinškova ploščad 10,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem, izdano na ime
Ilič Matjaž. gnj-297487
Kadunc Ivan, Kunaverjeva ulica 2, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za elektrotehniko in računalništvo,
izdano leta 2005. gnw-297449
Kadunc Ivan, Kunaverjeva ulica 2,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Želimlje, izdano leta 1995. gnx-297448

Kokalj Marija, Janševa 2, Mengeš,
zaključno spričevalo Srednje agroživilske
šole v Ljubljani, št. 21/2D-92 – živilski
dečlavec v slaščičarstvu, izdano leta 1992.
gnc-297419
Kozlevčar Marko, Ljubljanska cesta 80,
Domžale, indeks, št. 28031156, Fakulteta za
matematiko in fiziko. gne-297442
Kristan Dejan, Koštialova ul. 33, Novo
mesto, spričevala in spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje ekonomske šole – ekonomski
tehnik, izdana leta 1991, 1992,1993 in 1994.
gnt-297406
Lumpert Mateja, Lešnica 18, Otočec,
indeks, št. 31260215, FFA. gnh-297464
Madjarić Klementina, Kapla 37,
Tabor, spričevalo 4. letnika Poslovnokomercialne šole v Celju, izdano leta 2007.
gnr-297454
Mudri Slavica, Stjenkova 29, Šempeter
pri Gorici, spričevalo 2. letnika SMS šole.
gnk-297461
Nabergoj Zala, Dolga ulica 30, Moravske
Toplice, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Murska Sobota, izdano leta 2007.
gnu-297476
Nabergoj Zala, Dolga ulica 30, Moravske
Toplice, spričevalo 2. letnika Gimnazije
Murska Sobota, izdano leta 2006.
gnt-297477
Oblak Tanja, Tomišelj 11, Ig, spričevalo
3. in 4. letnik Srednje zdravstvene šole
v Ljubljani, izdano leta 2006, 2007.
gnz-297496
Oblak Tanja, Tomišelj 11, Ig, maturitetno
spričevalo Srednje zdravstvene šole v
Ljubljani, izdano leta 2007. gny-297497
Prijatelj Andreja, Študljanska cesta
38, Domžale, spričevalo 3. in 4. letnika
Gimnazije Poljane, izdano leta 2006 in
2007. gne-297467
Pungertnik Tatjana, Podgorje 34, Velenje,
indeks, št. 1007810, izdala Pedagoška
akademija v Ljubljani. gnr-297404
Rašperger Sonja Mateja, Gotska ulica
9, Ljubljana, diplomo Zavoda za tehnično
izobraževanje, št. 1/145, izdana dne 2. 12.
1999. gnc-297469
Regina Žiga, Želimlje 69D, Škofljica,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Poljane,
izdano leta 2007. gni-297488
Štendlar Boštjan, Mencingerjeva ulica 18,
Bohinjska Bistrica, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje šole gostinske, turistične ih
ekonomske usmeritve Radovljica, izdano
leta 1992. gnk-297411
Teropšič Božena, Črešnjice 21, Otočec,
spričevalo o končani OŠ Brusnice, izdano
leta 1987, izdano na ime Šafar Božena.
gno-297457
Toffani Luka, Gospejna ulica 7, Maribor,
maturitetno spričevalo in spričevalo 4.
letnika III. Gimnazije Maribor, izdano leta
2003. gnl-297485
Trivunović Janko, Jakopičeva ulica
3, Ljubljana, spričevalo o zaključnem
izpitu Izobraževalnega centra organov za
notranje zadeve v Ljubljani, Kadetske šole
za miličnike, izdano leta 1991. gnb-297470
Vitez Tina, Plavje 8, Škofije, spričevalo
2. letnika Ekonomske šole Koper, poslovni
tajnik, izdano leta 2004. gnw-297474

Drugo preklicujejo
Adriatic Slovenica d.d., Poslovna
enota Koper, obrazce stroge evidence:
tip dokumenta: O-NEZ-POL, številka
dokumenta: 46164. Ob-6610/08
Adriatic Slovenica d.d., Poslovna
enota Koper, obrazce stroge evidence:
tip dokumenta: AA-PON-01, številka
dokumenta: 534342, tip dokumenta:
S-T-44/02, številka dokumenta: 11753,
tip dokumenta: 07-AOD-01, številka
dokumenta: 512149, 512150, tip dokumenta:
zelena karta, številka dokumenta: 1407246,
1576540. Ob-6611/08
Adriatic Slovenica d.d., Poslovna
enota Koper, obrazce stroge evidence:
tip dokumenta: 08-AZK-01/07, številka
dokumenta: 165134, tip dokumenta:
ŽI/01, številka dokumenta: 00036313. Ob6612/08
Adriatic Slovenica d.d., Poslovna
enota Koper, obrazce stroge evidence:
tip dokumenta: AO, številka dokumenta:
600456, tip dokumenta: zelena karta, številka
dokumenta: 1687863, tip dokumenta:
bela polica, številka dokumenta: 2425250,
425252, 425293, 425238, 425256, 452707,
425255, 2425284, 434972, 425234. Ob6613/08
Aličič Jožica, Muzejski trg 3, Celje,
delovno knjižico. gnk-297436
Bafa d.o.o., Struževo 3/a, Kranj,
delovno dovolenje št. 99289982217 za
delavca Softolli Arton, rojen 14. 4. 1985.
gno-297432
Bergant Branko, Cesta Ceneta Štuparja
29, Ljubljana, delovno knjižico. gnw-297424
Božidar Vesna, Preglov trg 10, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 21050069, FDV.
gng-297490
Bukovec Branko, Ulica Koroškega
bataljona 11, Ljubljana, delovno knjižico.
gnv-297450
Červek Matjaž, Rozmanova 6, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 26293-1406-0/03 ser. št. 12641, izdala
Uprava RS za pomorstvo v Kopru dne 27. 6.
2003. gnu-297451
Črep Boris, Tomšičeva 10b, Velenje,
službeno izkaznico, št. 009440, MNZ dne
28. 2. 2005. gns-297453
Čufer Aleksander, Pod Kojzico 1, Rimske
Toplice, delovno knjižico, ser. št. 0221537.
gni-297413
Dedič Sanel, Pot na Rakovo Jelšo 305,
Ljubljana, delovno knjižico. gng-297440
DEKOTAN, d.o.o., Vodnikova cesta
284, Ljubljana, digitalne voznikove kartice
št. 1070500011206000, izdal Cetis d.d.
gnm-297484
Dobraš Mladen, Preglov trg 10, Ljubljana,
delovno knjižico. gnk-297486
Dominko Nada, Ulica Štefana Kuzmiča
30, Murska Sobota, 16 delnic CATV Murska
Sobota, vpisane pod zaporedno št. 1480.
gnv-297475
Estigarribia Villasanti Jose Miguel, Velika
Pirešica 127b, Žalec, delovno knjižico, ser. št.
A 710883, reg. št. 191/2008. gnx-297423

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
EUROTEK TREBNJE, d.o.o., Bič
11, Veliki Gaber, tahografske kartice št.
1070500002820000, izdana na Žibert
Uroša. gnh-297439
EUROTEK TREBNJE, d.o.o., Bič
11, Veliki Gaber, kartice podjetja št.
2070500000043000 izdane na ime Branko
Matjaš. gnc-297494
Gec Alojz, Hrvatini 36B, Ankaran – Ankarano, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 26293-02874-0/02. gnr-297479
GIMA
d.o.o.,
Slovenčeva
cesta
153, Ljubljana, delovno dovolenje, št.
99289987566 za delavca Gimoli Amruš,
rojen 10. 7. 1975. gnn-297433
Groše Mojca, Posavec 54, Podnart,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 3736-1-03150-0/07, s ser. št. 2920,
izdala Uprava RS za pomorstvo v Kopru,
dne 1. 10. 2007. gnf-297441
Jelovšek Jasmina, Straža na gori 17,
Dramlje, študentsko izkaznico, št. 21050278,
FDV. gnd-297443
Kastelic Sebastjan, Celovška cesta
482/d, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
19378281, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnq-297430
Kolar Katarina, Betnavska cesta 72,
Maribor, študentsko izkaznico, št. 18060099,
izdala FF v Ljubljani. gnq-297405
Koželj Nada, Pot iz vasi 18, Kamnik,
študentsko izkaznico, št. 0783, Veterinarska
fakulteta. gnh-297468
Likovnik Dušanka, Na jami 12, Ljubljana,
delovno knjižico, izdana na ime Kotaraš
Dušanka. gnj-297412
Marinac Nika, Istrska cesta 91, Koper
– Capodistria, delovno knjižico. gni-297438
Ministrstvo za zdravje, Urad Republike
Slovenije za kemikalije, Mali trg 6, 1000
Ljubljana, preklicuje dva žiga, z naslednjo
vsebino: mali okrogel žig na katerem piše:
prvi krog zgoraj: REPUBLIKA SLOVENIJA,
prvi krog spodaj: MINISTRSTVO ZA
ZDRAVJE, v drugem krogu: URAD
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KEMIKALIJE
4, na sredini: GRB in LJUBLJANA, in veliki
okrogel žig na katerem piše: prvi krog zgoraj:
REPUBLIKA SLOVENIJA, prvi krog spodaj:
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, v drugem
krogu: URAD REPUBLIKE SLOVENIJE

ZA KEMIKALIJE 6, na sredini: GRB in
LJUBLJANA. Ob-6721/08
NAZA d.o.o., Slovenčeva cesta
153, Ljubljana, delovno dovolenje, št.
99289984025 za delavca Gashi Nazmi,
rojen 5. 1. 1981. gnm-297434
NISOFT d.o.o., Mariborska cesta 38,
Celje, delovno dovolenje, št. 99289981534
za delavca Softolli Nisat, rojen 9. 7. 1975.
gnp-297431
Omerović Esad, Hladilniška pot 34,
Ljubljana, delovno knjižico. gnl-297410
Ostanek Stanislav, Kalinova ulica 15, Ig,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu
izdano pri Ministrstvu za zdravje, leta 1992.
gnd-297418
Pahlić Adnel, Cesta 24. junija 32,
Ljubljana, delovno knjižico. gnh-297489
Pavlovič Andreja, Potoče 14, Senožeče,
delovne knjižice trg. št. 1064168, ser.
št. A655617, izdana dne 27. 9. 2006.
gno-297482
Pejić Tea, Celovška 149, Ljubljana,
vozno karto, št. 1755 – 100% popust, izdal
LPP. gnv-297425
Petkovšek Jure, Pavšičeva 22, Logatec,
delovno knjižico. gnw-297499
Piskar Marjan, Stara cesta 20, Domžale,
delovno knjižico. gnj-297462
Plečnik
Peter
s.p.,
Burnikova
19, Ljubljana, obrtno dovoljenje, št.
056854/5203/01-37/2000,
izdano
dne
13. 11. 2000. gnz-297446
Polanšek Luka, Drazgoška ulica 5, Žiri,
delovno knjižico. gns-297478
POLJAKTRANS d.o.o., Poljubinj 89 B,
Tolmin, CEMT dovolilnico, št. 00727 in CEMT
zvezek, št. 800727, 00727/1. gng-297415
POLJAKTRANS d.o.o., Poljubinj 89 B,
Tolmin, licence za prevoz blaga, serijska
št. 006/302932, za vozilo z reg. oznako GO
K7-490. gnf-297466
Prašnikar Mirko, Borovniško naselje 2,
Kisovec, delovno knjižico. gni-297463
Premoša Martin, Ulica Štefana Kovača
50, Turnišče, delovne knjižice št. 194, ser.
št. A515972, izdala UE Lendava dne 4. 9.
2002. gnj-297437
Sajtl Alen, Valvazorjev trg 3, Laško,
študentsko izkaznico, št. 18030009, izdala
Filozofska fakulteta. gnz-297471
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Sankovič Anja, Kuharjeva 5, Domžale,
študentsko izkaznico, št. 32070218, izdala
Naravoslovno tehnična fakulteta v Ljubljani.
gnf-297491
Semenič Matej, Stajngrova 22, Benedikt,
delovno knjižico. gnb-297420
SPEED d.o.o., Ob Železnici 14, Ljubljana,
izvoda licence za vozilo znamke Daf Lffa
45.170 z registrsko oznako LJ Y8-211.
gnx-297498
Stević Aleksandar, Janežičeva 15,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-00455-0/01, ser.
št. 3564, izdala Uprava RS za pomorstvo v
Kopru dne 15. 3. 2001. gnq-297455
Stojanović Mladen, Šmarska cesta 15,
Škofljica, delovno knjižico. gnb-297495
Šegula Roman, Miklošičeva 8, Murska
Sobota, delovno knjižico. gno-297407
Šibanc Karmen, Suška 5, Škofja Loka,
študentsko izkaznico, št. 23060253, izdala
Fakulteta za strojništvo. gny-297472
Škrinjar Slavica, Turški vrh 14, Zavrč,
delovno knjižico. gnp-297456
Šneberger Matjaž, Adamičeva cesta 1A,
Grosuplje, delovno knjižico. gnc-297444
Štorman Gregor, Ličica ob Savinji 55C,
Polzela, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 26293-03880-0/04. gnx-297473
Transport Novak, Knežak 194/a, Knežak,
licence št. 002727 za vozilo Mercedes Benz
Actros 1853 LS, z reg. oznako KP L9-870,
izdana dne 3. 5. 2004 veljavne do 9. 12.
2008. gnp-297481
Turnšek Franc s.p., Kamence 12, Rogaška Slatina, dovolilnic za mednarodni tovorni
promet za države Ukrajina, št. dovolilnice
0759335, 0759330, 0757967, državo Urajina
3, št. dovolilnice 0795558, državo Rusijo, št.
dovolilnice 430291 in 431711, državo BiH, št.
dovolilnice 1009200 in št. 1009201 in državo
BY, št. dovolilnice 1825229. gnb-297445
Vavžik Luka, Smrečnikova 14, Novo
mesto, študentsko izkaznico, št. 26300133,
FGG. gnl-297460
Vičič Elvis, Zarečica 31, Ilirska Bistrica,
delovne knjižice št. 12029, ser. št. 541686
izdana pri UE ilirska Bistrica dne 3. 9. 2003.
gnx-297452
Zelen Karmen, Koče 33, Prestranek,
delovno knjižico. gnn-297458
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