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Javni razpisi

Št. 430-36/2009/16

Ob-4196/09

Sprememba
V »Javnem razpisu za razvoj centrov
odličnosti v obdobju 2009–2013«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 36 z dne 15. 5.
2009 (Ob-3781/09), se v točki 6. Upravičeni
stroški in intenzivnost sofinanciranja spremeni drugi odstavek, tako da se glasi:
»Upravičeni do sofinanciranja za aktivnosti pod C (sofinanciranje naložbe v RR
opremo) so le tisti posamezni stroški, katerih zaprošena višina sofinanciranja (pravilno
obračunana po pravilih in omejitvah za obračun posameznih upravičenih stroškov), ki
jo prijavitelj uveljavlja v okviru operacije, je:
višja od ali enaka 500 EUR.«
V točki 6.1 Upravičeni stroški se v 1.
odstavku doda nova alinea, tako da se odstavek glasi:
»Upravičeni stroški so:
Pod A in B)
– plače in drugi stroški dela zaposlenih
v zavodu,
– posredni (operativni) stroški zavoda,
– stroški storitev zunanjih izvajalcev,
– stroški informiranja in obveščanja javnosti,
– nematerialne investicije.«
V točki 15. Način prijave in razpisni rok
se spremeni rok za oddajo vlog, tako da se
prvi odstavek glasi:
»Rok za oddajo vlog je ne glede na vrsto prenosa pošiljke 17. 6. 2009, do 12. ure
v glavno pisarno Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38,
1000 Ljubljana.«
Tej spremembi javnega razpisa sledijo tudi ustrezne spremembe razpisne dokumentacije, ki so objavljene na spletnih
straneh Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Dodatne informacije so
dostopne na elektronskem naslovu www.
mvzt.gov.si.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Ob-4136/09
Obvestilo
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljub
ljana, objavlja obvestilo, da je v javnem razpisu za »Znanje uresničuje sanje«, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 38 z dne
22. 5. 2009, Ob-3938/09, nepopolna navedba pravnih virov za ta javni razpis.

Obvestilo se nanaša na preambulo javnega razpisa in se pravilno glasi:
»Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2008 in 2009 (Uradni list
RS, št. 114/07), Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 110/05 – ZDT, 56/02 – ZJU, 127/06
– ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
50/07 in 61/08), Proračuna Republike Slovenije za leto 2009 (Uradni list RS, št. 114/07),
Operativnega programa razvoja človeških
virov za obdobje 2007–2013, ki ga je komisija potrdila z odločbo št. K (2007) 5744
dne 21. 11. 2007 (CCI 2007 SI 051 PO 001),
Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 5/07
in 85/08), Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2007–2013 in
Načrta izvedbe Programa ukrepov aktivne
politike zaposlovanja za leti 2008 in 2009
(sprejet na 169. redni seji Vlade RS, 15. 5.
2008) ter Sprememb načrta izvedbe Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja (sprejet na 256. dopisni seji Vlade RS,
18. 11. 2008), Kataloga ukrepov aktivne politike zaposlovanja (http://www.mddsz.gov.si
in http://www.ess.gov.si), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji
v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni
list RS, št. 17/09), Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni
razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES)
št. 1260/1999; Uredbe (ES) št. 1081/2006
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu
in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999;
Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne
8. decembra 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 in Odločbe št. OP
RČV/1/2/03/-0-MDDSZ o dodelitvi sredstev
za program »Znanje uresničuje sanje«, ki
jo je izdal Organ upravljanja (SVLR) dne
18. 5. 2009, Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje, Rožna dolina, c. IX/6, 1000
Ljubljana, objavlja
Javni razpis »Znanje uresničuje sanje«.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
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Št. 430-90/2009/3
Ob-3990/09
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU in 127/06 – ZJZP, 14/07
– ZSPDPO), Proračuna Republike Slovenije za leto 2009 (DP2009) (Uradni list RS,
št. 114/09), Rebalansa proračuna Republike
Slovenije za leto 2009, Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti
2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07,
58/08 – ZZdrS-E, 109/08 ZJF – D in 26/09),
219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08) in Programa
spremljanja kakovosti kmetijskih pridelkov
in živil ter krme za proračunsko leto 2009,
objavljamo

Obvestilo
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljub
ljana, objavlja obvestilo, da so na javnem
razpisu Zaposli.me/ spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb, ki je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 7 z dne
30. 1. 2009, Ob-1440/09, povečana sredstva, ki so na razpolago za ta javni razpis.
Obvestilo se nanaša na 5. točko javnega
razpisa: višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis in obdobje financiranja.
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago
za javni razpis, tako znaša 18.400.000,00
EUR, od tega:
Leto

6849 – sredstva ESS
(85%)

6998 – sredstva LU
(15%)

Skupaj

2009

7.990.000,00

1.410.000,00

9.400.000,00

2010

6.630.000,00

1.170.000,00

7.800.000,00

2011

1.020.000,00

180.000,00

1.200.000,00

15.640.000,00

2.760.000,00

18.400.000,00

Skupaj

Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Ob-4154/09
Obvestilo
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljub
ljana, objavlja obvestilo, da so na javnem
razpisu Spodbujanje zaposlovanja za krajši
delovni čas, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 7 z dne 30. 1. 2009, Ob-1441/09,
povečana sredstva, ki so na razpolago za ta
javni razpis.
Obvestilo se nanaša na 5. točko javnega
razpisa: višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis in obdobje financiranja.
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago
za javni razpis, tako znaša 5.500.000,00
EUR od tega:
Subvencije za zaposlitev brezposelnih oseb
Leto

9235 – sredstva ESS
(85%)

9247 – sredstva LU
(15%)

Skupaj

2009

2.550.000,00

450.000,00

3.000.000,00

2010

1.700.000,00

300.000,00

2.000.000,00

2011

425.000,00

75.000,00

500.000,00

4.675.000,00

825.000,00

5.500.000,00

Skupaj

Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Ob-4104/09
Popravek
Ministrstvo za obrambo, Vojkova 55,
Ljubljana objavlja popravek javnega razpisa za oddajo letala Falcon 2000EX v najem
z javnim zbiranjem ponudb, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 38 z dne 22. 5. 2009, št. objave Ob-3889/09. Besedilo popravka:
5. Način, mesto in rok za oddajo ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele v zaprtih kuvertah najkasneje do
15. 6. 2009, na naslov Republika Slovenija,
Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55,
1000 Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo

javni razpis
za sofinanciranje uvajanja novih
preskusnih metod za potrebe uradnega
nadzora s področja krme, vključujoč
GS krmo, vzdrževanje obstoječe
akreditacije oziroma razširitve področja
akreditiranja
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva:
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58,
1000 Ljubljana.
2. Pravna podlaga in namen razpisa:
s sofinanciranjem želimo spodbuditi organizacije in uradne laboratorije (19., 28. in
33. člen Zakona o krmi (Uradni list RS, št.
127/06)), da za potrebe uradne kontrole oziroma inšpekcijskega nadzora uvedejo oziroma akreditirajo čim več preskusnih metod
analiz krme, dodatkov in premiksov po pravilih, sprejetih v EU. Na ta način želimo zagotavljati učinkovit in EU primerljiv nadzor.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programa uvajanja preskusnih metod,
ki so objavljene v Uredbi Komisije (ES) št.
152/2009 o določitvi metod vzorčenja in
analitskih metod za uradni nadzor krme (UL
L št. 54/2009 z dne 27. januarja 2009) (v
nadaljnjem besedilu: Uredba 152/2009) in
preskusnih metod, ki so predpisane z odločbami o odobritvi posameznih GSO, za
potrebe uradnega nadzora, vzdrževanja obstoječe akreditacije oziroma razširitve področja akreditiranja s področja krme, vključujoč GS krmo.
Za parametre, za katere ni predpisanih
metod, se sofinancira uvedba oziroma akreditacija mednarodno uveljavljenih metod in
drugih metod, ki izpolnjujejo pravila, opredeljena v Prilogi III. Uredbe (ES) št. 882/2004
Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju uradnega nadzora (zadnjič spremenjena
z Uredbo Komisije (ES) št. 1029/2008), da
se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (v
nadaljnjem besedilu: Uredba 882/2004).
4. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpis se lahko javijo organizacije
in uradni laboratoriji skladno s 33. členom
Zakona o krmi (Uradni list RS, št. 127/06),
ki bodo uvedle vsaj šest uradnih metod iz
Uredbe 152/2009 ali iz odločb o odobritvi
posameznih GSO, za parametre, za katere ni predpisanih metod, pa se sofinancira
uvedba oziroma akreditacija mednarodno
uveljavljenih metod in drugih metod, ki izpolnjujejo pravila, opredeljena v Prilogi III.
Uredbe 882/2004. Sofinancira se razširitev
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obsega akreditacije, parametre za katere
ni predpisanih metod oziroma vzdrževanje
obstoječe akreditacije laboratorija.
Sofinanciranje postopkov uvedbe oziroma akreditacije navedenih preskusnih metod iz 3. točke ne sme biti predmet preteklih
sofinanciranj s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
V primeru, da bodo vlagatelji kandidirali za sredstva za razširitev in vzdrževanje
akreditacije, morajo aktivnosti izvesti v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025.
5. Okvirna višina sredstev: skupna predvidena višina sredstev za sofinanciranje
uvajanja preskusnih metod za potrebe uradnega nadzora s področja krme, vključujoč
GS krmo, vzdrževanje obstoječe akreditacije oziroma razširitve področja akreditiranja,
je 66.000,00 EUR. Višina sofinanciranja je
odvisna od števila vlog, vendar ne more preseči 70% vseh upravičenih stroškov programa oziroma projekta in ne več kot 22.000,00
EUR na posameznega vlagatelja.
6. Merila za izbor
Za vrednotenje, ugotovitev primernosti
programa oziroma projekta za sofinanciranje, in določitev višine sofinanciranja bo
izveden postopek za ocenjevanje posamezne vloge, ki izpolnjujejo predpisane pogoje,
s točkovanjem po naslednjih merilih:
– akreditacijska listina po standardu SIST
EN ISO/IEC 17025 za področje krme;
– odstotek sofinanciranja vlagatelja;
– uvedba oziroma akreditacija večjega
števila uradnih metod;
– sodelovanje v medlaboratorijskih primerjalnih preskusih.
Natančnejša merila za vrednotenje, ugotovitev primernosti programa oziroma projekta za sofinanciranje in določitve višine
sofinanciranja, so navedena v razpisni dokumentaciji.
7. Obdobje za porabo sredstev in dokazila: sofinanciranje po tem razpisu se bo
končalo 20. oktobra 2009, to je zadnji rok do
katerega morajo upravičenci na Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dostaviti poročilo in račun o opravljenemu delu.
8. Rok, v katerem lahko vlagatelji predložijo vloge ter način predložitve vlog:
Ne glede na dospetje vloge morajo vloge prispeti v vložišče Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska
58, 1000 Ljubljana, najkasneje do vključno,
12. junija 2009 do 10. ure, v zaprti ovojnici
na kateri mora biti vidna označba: »Ne
odpiraj – vloga na razpis za sofinanciranje
uvajanja preskusnih metod za potrebe uradnega nadzora s področja krme, vključujoč
GSO krme, vzdrževanje obstoječe akreditacije oziroma razširitve področja akreditiranja«, na hrbtni strani ovojnice pa točen
naslov vlagatelja.
9. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja vlog: odpiranje prispelih vlog je javno in
bo v petek, 12. junija 2009, v sobi 643, na
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, s pričetkom
ob 13. uri.
Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu
predložitve oziroma dospetja.
10. Obveščanje o izidu javnega razpisa:
vlagatelji vlog bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku 60 dni od
dneva odpiranja vlog.
11. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija je ves čas trajanja razpisa
na voljo v sobi 601 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58,

1000 Ljubljana (6. nadstropje). Razpisno
dokumentacijo je možno tudi naročiti na tel.
01/478-91-09.
Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom javnega
razpisa lahko vlagatelji dobijo vsak delavnik med 9. in 12. uro pri Renati Puc, tel.
01/478-91-97.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 01444-18/2009
Ob-4066/09
Na podlagi 45. člena Zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 23/07 – popr, 41/07 –
popr. in 114/06 – ZUTPG), 2. in 3. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega
varstva (Uradni list RS, št. 72/04 in 113/08)
ter v skladu s sklepom ministra za delo, družino in socialne zadeve, št. 01444-2/2008
z dne 24. 11. 2008, objavlja Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
socialno varstvene storitve vodenja,
varstva in zaposlitve pod posebnimi
pogoji ter institucionalnega varstva
Koncesija se podeljuje v skladu z Zakonom o socialnem varstvu (v nadaljevanju:
ZSV) in Pravilnikom o koncesijah na področju socialnega varstva (v nadaljevanju:
Pravilnik o koncesijah).
I. Koncedent: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova 5, Ljubljana.
II. Predmet koncesije sta:
– socialno varstvena storitev vodenja,
varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji
(v nadaljevanju: storitev A),
– socialno varstvena storitev institucionalnega varstva za upravičence storitve A (v
nadaljevanju: storitev B).
Opis storitve:
– storitev A se izvaja samo v obliki dnevnega varstva v trajanju 8 ur pet dni v tednu,
– storitev B se izvaja v trajanju 16 ur pet
dni v tednu ter 24 ur čez vikende in dela
proste dneve v skladu s pogoji, ki jih predpisuje Pravilnik o standardih in normativih
socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS,
št. 52/95, 2/98, 61/98, 19/99, 28/99 – popr.,
127/03, 125/04, 60/05, 120/05 – odl. US
RS, 2/06 – popr., 140/06, 120/07 in 90/08;
v nadaljevanju: Pravilnik o standardih in normativih).
III. Obseg razpisane koncesije:
V skladu s sklepom ministra, pristojnega
za socialno varstvo, se razpisuje koncesija
v naslednjem obsegu:
– za storitev A: vodenje,varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji: 95 mest za
širitev mreže javne službe, od tega okvirno
50 mest za osebe s poškodbo glave,
– za storitev B: institucionalno varstvo:
95 mest, od tega okvirno 50 mest za osebe
s poškodbo glave.
IV. Začetek in čas trajanja koncesije
Koncesija se bo začela izvajati v skladu s pogodbenimi določili in za naslednje
obdobje:
– storitev A za obdobje 20 let,
– storitev B za obdobje 40 let,
z možnostjo podaljšanja obeh storitev
v skladu z veljavnimi predpisi.
V. Krajevno območje, za katerega se razpisuje koncesija:
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– za storitvi A in B celotno območje Republike Slovenije.
VI. Uporabniki storitev, za katere se razpisuje koncesija
Uporabniki do storitve A so odrasle osebe:
– z lažjo motnjo v duševnem razvoju,
– z zmerno motnjo v duševnem razvoju,
– s težjo motnjo v duševnem razvoju,
– s težko motnjo v duševnem razvoju,
– z več motnjami,
– s poškodbami glave.
Uporabniki do storitve B so odrasle osebe:
– z zmerno motnjo v duševnem razvoju,
– s težjo motnjo v duševnem razvoju,
– s težko motnjo v duševnem razvoju,
– z več motnjami,
– s poškodbami glave.
Uporabniki do storitve B so upravičenci
do storitve A, ki so vključeni v dnevno obliko
varstva v varstveno delovnih centrih in potrebujejo storitev B.
VII. Viri financiranja storitev:
Za storitev A je vir financiranja proračun
RS v skladu s pogoji in postopki, določenimi v ZSV.
Za storitev B so viri financiranja naslednji:
– Upravičenci v skladu z drugim odstavkom 100. člena ZSV krijejo stroške sami.
– V primeru delne oziroma celotne oprostitve plačila upravičenca (v skladu z Uredbo
o merilih za določanje oprostitev pri plačilih
socialno varstvenih storitev (Uradni list RS,
št. 110/04 in 124/04 in 114/06 – ZUTPG;
v nadaljevanju: Uredba o oprostitvah)), storitev doplača oziroma plača na podlagi četrte
alinee 99. člena ZSV občina, v kateri ima
upravičenec stalno prebivališče.
VIII. Način in roki plačila za opravljanje
storitve: se uredijo s koncesijsko pogodbo.
Ceno storitve določi koncesionar v soglasju s koncedentom in v skladu s poskusno določenimi stroškovnimi normativi za
storitev A ter v skladu z metodologijo za
oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev
za storitev B.
IX. Delovna razmerja zaposlenih: delovna razmerja zaposlenih se urejajo v skladu
s kolektivnimi pogodbami, zakoni in drugimi
akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih
s področja socialnega varstva.
X. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar
Na javni razpis se lahko prijavi pravna
ali fizična oseba, ki v skladu s 7. členom
Pravilnika o koncesijah izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet koncesije oziroma, da je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje
te dejavnosti vpisana v register v Republiki
Sloveniji ali, da je fizična oseba, ki je v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da izpolnjuje pogoje glede prostorov,
opreme, kadrov in druge pogoje, kot jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani
izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za
katero se razpisuje koncesija (v nadaljnjem
besedilu: storitve),
– da ima izdelan podroben program dela
izvajanja storitve,
– da zagotavlja kakovostno izvajanje
storitve,
– da izkazuje finančno in poslovno sposobnost.
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XI. Vrsta dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in o sposobnosti za izvajanje
storitev, ki so predmet koncesije:
Ponudnik mora priložiti:
1. izjavo, da je pravna oziroma fizična
oseba registrirana pri pristojnem organu Republike Slovenije za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisane koncesije (obrazec
2),
2. izjavo, da se strinja z razpisanimi pogoji in da dovoljuje, da se za namen tega
javnega razpisa uporabljajo podatki, ki so
razvidni iz dokumentacije, ki jo vodi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, in
da se po potrebi preverijo tudi pri pristojnem
organu Republike Slovenije za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije (obrazec 3),
3. izjavo o plačilu izdelave mnenja socialne zbornice (obrazec 4),
4. organizacijsko shemo s prikazanim
številom in strukturo predvidenih zaposlenih, s podatki o njihovi izobrazbi ter svojo in
njihove izjave, iz katerih je razvidno, da jih
bo oziroma se bodo zaposlili pri koncesionarju ali organizacijsko shemo s prikazanimi
predvidenimi zaposlenimi in pogoji, ki jih
morajo izpolnjevati ter izjavo ponudnika, da
bo pred začetkom izvajanja storitve zaposlil
izvajalce v skladu s standardi in normativi
(obrazec 5-A in obrazec 5-B),
5. projekcijo finančnega poslovanja za
petletno obdobje z izkazom denarnih tokov
v skladu s Slovenskim računovodskim standardom 26 po različici I,
6. izjavo o lastništvu prostorov s podatki o nepremičnini po stanju iz zemljiško
knjižnega vpisa in priloženo pogodbo
o lastništvu ali izjavo o najemu objekta ali
prostora in priloženo najemno pogodbo za
objekt ali prostor za nedoločen čas z odpovednim rokom najmanj 1 leto ali za določen
čas najmanj 5 let, z možnostjo podaljšanja
(obrazec 6),
7. projektno dokumentacijo za objekt
oziroma prostore, iz katere je razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev
za opravljanje socialno varstvenih storitev
(uporabno dovoljenje po zakonu o graditvi
objektov ali vlogo za pridobitev uporabnega
dovoljenja za objekt, namenjen izvajanju socialnovarstvenih storitev ali najmanj gradbeno dovoljenje za objekt, namenjen izvajanju
socialno varstvenih storitev s projektom za
gradbeno dovoljenje z vrisano razporeditvijo
predvidene opreme),
8. izračun cene za storitev A, oblikovan
v skladu s poskusno določenimi normativi
(obrazec 7-A) oziroma izračun cene za storitev B, oblikovan po metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (obrazec
7-B – Obrazec 1 iz Pravilnika o metodologiji
za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev – brez obveznih prilog),
9. izjavo, da bo ponudnik ob začetku
izvajanja dejavnosti ponujeno ceno iz prejšnje alinee uskladil največ v višini stopnje
rasti elementov cene, oziroma zaradi upoštevanja morebitnih sprememb veljavne zakonodaje, ki bi imela vpliv na elemente cene
(obrazec 8),
10. program dela izvajanja storitve.
Ponudnik, ki na podlagi podeljene koncesije že izvaja enako storitev, kot je predmet
razpisane koncesije, lahko namesto dokazil
iz prve, šeste in sedme alineje prejšnjega
odstavka v ponudbi priloži izjavo, da bo storitev, ki je predmet razpisane koncesije izvajal v prostorih, v katerih na podlagi pridoblje-
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ne koncesije že izvaja enako storitev ter, da
mu prostorske možnosti v skladu s predpisi,
ki urejajo minimalne tehnične pogoje za izvajalce socialno varstvenih storitev, omogočajo izvajanje te socialnovarstvene storitve
za več upravičencev (obrazec 9).
Kot dokaz finančne in poslovne sposobnosti mora ponudnik priložiti naslednje:
1. letne računovodske izkaze za obdobje
zadnjih 3 let, od katerih morajo biti zadnji revidirani, če je ponudnik k reviziji zavezan,
2. bonitetno informacijo AJPES-a, in sicer:
– BON – 2 za gospodarske družbe,
– BON – 2 za pravne osebe javnega prava in zasebnega prava ter
– BON – 1/SP za samostojne podjetnike,
3. izjavo o posojilih, ki so bila najeta za
graditev ali rekonstrukcijo objektov oziroma prostorov za izvajanje storitve (obrazec
10),
4. izjavo o morebitnih hipotekah in drugih
stvarnih pravicah na teh objektih oziroma
prostorih ali izjavo, da hipoteka in druge
stvarne pravice na teh objektih oziroma prostorih ne obstajajo (obrazec 11),
5. izjavo o morebitnih drugih obveznostih
(obrazec 12).
Če ponudnik posluje krajši čas, kot je
naveden v prvi alinei prejšnjega odstavka,
mora priložiti dokazila iz prejšnjega odstavka za obdobje poslovanja.
Če je ponudnik v letu pred prijavo na razpis posloval z izgubo ali da izkazuje izgubo
iz preteklih let v zadnjem izkazu bilance
stanja, mora pred potekom roka za prijavo
na razpis priložiti dokazilo, da je navedena
izguba pokrita (sklep organa upravljanja in
listinski dokaz o pokritju in viru sredstev za
pokritje izgube).
Ponudnik, ki je na podlagi zakona že pridobil dovoljenje za delo, v ponudbi navede
številko odločbe in datum ter številko vpisa
v register zasebnikov in pravnih oseb, ki
opravljajo socialno varstvene storitve.
Ponudnik, ki se prijavlja na razpis za
opravljanje storitev na več različnih lokacijah, mora dokazila iz četrte, pete, šeste,
sedme, osme, devete in desete alinee prvega odstavka te točke ter tretje, četrte in pete
alinee drugega odstavka te točke priložiti za
vsako lokacijo posebej.
XII. Možnost poznejšega izpolnjevanja
določenih pogojev
Koncesija se lahko podeli tudi ponudniku,
ki v času razpisa še ne razpolaga s primernim objektom oziroma prostori za izvajanje
storitve. V tem primeru lahko ponudnik ne
glede na določbe četrte, pete in šeste alinee
prvega odstavka XI. točke namesto dokazil,
navedenih v teh alineah, priloži:
1. izjavo o lastništvu s podatki o nepremičnini po stanju iz zemljiškoknjižnega
vpisa, ali izjavo o najemu objekta oziroma
prostora in priloženo najemno pogodbo
o najemu za nedoločen čas z odpovednim
rokom najmanj 1 leto, za objekt ali prostor, ki
še ni primeren za izvajanje storitve, ali izjavo
o lastništvu stavbnega zemljišča, oziroma
izkazano stavbno pravico, če bo ponudnik
storitev izvajal v novozgrajenem objektu oziroma prostorih,
2. potrdilo o namenski rabi zemljišča pristojnega občinskega organa, iz katerega je
razvidno, da bo ponudnik na predmetni lokaciji lahko rekonstruiral že obstoječi objekt
oziroma zgradil nov objekt za izvajanje socialno varstvene storitve,

3. izjavo občine, v kateri se bo izvajala
storitev, da se strinja z namero ponudnika
za opravljanje storitve (v primeru, ko je koncedent država),
4. projektno dokumentacijo za nedokončan objekt oziroma prostore, iz katere je
razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih
pogojev za izvajanje storitve (najmanj idejni
načrt in investicijski program),
5. projekcijo finančnega poslovanja za
obdobje gradnje oziroma priprave objekta
oziroma prostorov do začetka izvajanja storitve v obliki izkaza denarnih tokov v skladu
s Slovenskim računovodskim standardom
26 po različici I (z navedbo in dokazili o virih
sredstev za dokončanje investicije),
6. terminski plan o poteku izvajanja investicije do začetka izvajanja storitve,
7. organizacijsko shemo s prikazanimi
predvidenimi zaposlenimi z navedbo pogojev, ki jih bodo morali izpolnjevati in
8. izjavo ponudnika o predvidenem začetku opravljanja dejavnosti.
XIII. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov
Koncedent bo pri izbiri ponudnikov za
podelitev koncesije za storitev A uporabil
naslednje kriterije:
– pokritost potreb glede na predviden
obseg mreže javne službe po Resoluciji
o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje od 2006–2010 na področju
upravne enote,
– reference na področju predmeta javnega razpisa,
– kakovost predloženega programa izvajanja storitev, in sicer z vidika:
– raznolikosti programa,
– tehničnih pogojev,
– metod dela,
– obsega izvajanja dodatnih aktivnosti,
– število vlog na čakalni listi.
Pri ocenjevanju ponudb se bodo upoštevali kriteriji v naslednjem razmerju:
– pokritost potreb
do 30 točk,
– reference
do 10 točk,
– kakovost programa
do 30 točk,
– število vlog na čakalni listi do 30 točk.
Obrazložitev kriterijev
Koncedent bo točkoval ponudbe ponudnikov na naslednji način:
Pokritost potreb (Priloga 2) glede na
predviden obseg mreže javne službe po
Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje od 2006-2010 na
področju upravne enote:
pokritost v%
36% in več
30 – 35,9%
24 – 29,9%
18 – 23,9%
12 – 17,9%
0 – 11,9%

0 točk
6 točk
12 točk
18 točk
24 točk
30 točk

Reference na področju predmeta javnega razpisa:
– ponudnik že izvaja storitev, ki je predmet razpisa – 10 točk,
– ponudnik še ne izvaja razpisane storitve, vendar ima izkušnje pri delu s ciljno
populacijo – 5 točk,
– ponudnik še ne izvaja razpisane storitve in nima izkušenj pri delu s ciljno populacijo – 0 točk.
V skladu s tem kriterijem lahko ponudnik
prejme največ 10 točk.
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Kakovost predloženega programa izvajanja storitev, in sicer z vidika:
– raznolikosti programa:
– za vsako dejavnost znotraj vodenja,
varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji,
ki prispeva k raznoliki in kvalitetni ponudbi,
prejme 3 točke, pri čemer lahko ponudnik
doseže največ 12 točk,
– metod dela:
– če ponudnik zagotavlja skupinsko
obravnavo uporabnikov, prejme 2 točki,
– če ponudnik zagotavlja skupinsko in
individualno obravnavo uporabnikov, prejme
5 točk, pri čemer lahko ponudnik doseže
največ 5 točk,
– obsega izvajanja dodatnih aktivnosti:
– za vsako od dodatnih prostočasnih
in kreativnih aktivnosti, namenjenih uporabnikom izven storitve (letovanja, športna in
kulturna udejstvovanja), prejme ponudnik
3 točke, pri čemer lahko prejme največ 9
točk,
– tehničnih pogojev:
– če ponudnik uporabnikov zagotavlja
višje pogoje, kot so določeni po Pravilniku
o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce
socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS,
št. 67/06), prejme 4 točke, pri čemer lahko
ponudnik doseže največ 4 točke.
Število vlog na čakalni listi po statističnih
regijah (Priloga 4)
Število vlog:
– od 0 do 9 vlog
0 točk,
– od 10 do 20
6 točk,
– od 21 do 50
12 točk,
– od 51 do 100
18 točk,
– od 101 do 150
24 točk,
– nad 150
30 točk.
Za podelitev koncesije za storitev A za
osebe s poškodbo glave bo koncedent uporabil naslednje kriterije:
– reference,
– kakovost predloženega programa izvajanja storitev in sicer z vidika:
– raznolikosti programa,
– tehničnih pogojev,
– metod dela,
– obsega izvajanja dodatnih aktivnosti.
Pri ocenjevanju ponudb se bodo upoštevali kriteriji v naslednjem razmerju:
– reference
do 20 točk,
– kvaliteta programa
do 30 točk.
Obrazložitev kriterijev
Koncedent bo točkoval ponudbe ponudnikov na naslednji način:
Reference na področju predmeta javnega razpisa:
– ponudnik že izvaja storitev, ki je predmet razpisa – 20 točk,
– ponudnik še ne izvaja razpisane storitve, vendar ima izkušnje pri delu s ciljno
populacijo – 10 točk,
– ponudnik še ne izvaja razpisane storitve in nima izkušenj pri delu s ciljno populacijo – 0 točk.
V skladu s tem kriterijem lahko ponudnik
prejme največ 20 točk.
Kakovost predloženega programa izvajanja storitev, in sicer z vidika:
– raznolikosti programa:
– za vsako dejavnost znotraj vodenja,
varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji,
ki prispeva k raznoliki in kvalitetni ponudbi,
prejme 3 točke, pri čemer lahko ponudnik
doseže največ 12 točk,
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– metod dela:
– če ponudnik zagotavlja skupinsko
obravnavo uporabnikov, prejme 2 točki,
– če ponudnik zagotavlja skupinsko in
individualno obravnavo uporabnikov, prejme
5 točk, pri čemer lahko ponudnik doseže
največ 5 točk,
– obsega izvajanja dodatnih aktivnosti:
– za vsako od dodatnih prostočasnih
in kreativnih aktivnosti, namenjenih uporabnikom izven storitve (letovanja, športna in
kulturna udejstvovanja), prejme ponudnik
3 točke, pri čemer lahko prejme največ 9
točk,
– tehničnih pogojev:
– če ponudnik uporabnikov zagotavlja
višje pogoje, kot so določeni po Pravilniku
o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce
socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS,
št. 67/06), prejme 4 točke, pri čemer lahko
ponudnik doseže največ 4 točke.
Koncedent bo pri izbiri ponudnikov za
podelitev koncesije za storitev B uporabil
naslednje kriterije:
– pokritost potreb glede na predviden
obseg mreže javne službe po Resoluciji
o nacionalnem programu socialnega varstva
za obdobje od 2006–2010 na področju več
upravnih enot (po statističnih regijah),
– reference na področju predmeta javnega razpisa,
– kakovost predloženega programa izvajanja storitev, in sicer z vidika:
– raznolikosti programa,
– tehničnih pogojev,
– metod dela,
– obsega izvajanja dodatnih aktivnosti.
Pri ocenjevanju ponudb se bodo upoštevali kriteriji v naslednjem razmerju:
– pokritost potreb
do 20 točk,
– reference
do 10 točk,
– kvaliteta programa
do 20 točk.
Obrazložitev kriterijev
Koncedent bo točkoval ponudbe ponudnikov na naslednji način:
Pokritost potreb (Priloga 3) glede na
predviden obseg mreže javne službe po Resoluciji o nacionalnem programu socialnega
varstva za obdobje od 2006–2010:
pokritost v%
35% in več
30 – 34,9%
24 – 29,9%
18 – 23,9%
12 – 17,9%
6 – 11,9%
0 – 5,9%

0 točk
3 točke
6 točk
9 točk
12 točk
16 točk
20 točk

Reference na področju predmeta javnega razpisa:
– ponudnik že izvaja storitev, ki je predmet razpisa – 10 točk,
– ponudnik še ne izvaja razpisane storitve, vendar ima izkušnje pri delu s ciljno
populacijo – 5 točk,
– ponudnik še ne izvaja razpisane storitve in nima izkušenj pri delu s ciljno populacijo – 0 točk.
V skladu s tem kriterijem lahko ponudnik
prejme največ 10 točk.
Kakovost predloženega programa izvajanja storitev, in sicer z vidika:
– metod dela:
– če ponudnik zagotavlja skupinsko
obravnavo uporabnikov, prejme 2 točki,
– če ponudnik zagotavlja skupinsko in
individualno obravnavo uporabnikov, prejme
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5 točk, pri čemer lahko ponudnik doseže
največ 5 točk,
– obsega izvajanja dodatnih aktivnosti:
– za vsako od dodatnih prostočasnih
in kreativnih aktivnosti, namenjenih uporabnikom izven storitve (letovanja, športne in
kulturna udejstvovanja), prejme ponudnik
3 točke, pri čemer lahko prejme največ 9
točk,
– tehničnih pogojev:
– če ponudnik uporabnikov zagotavlja
višje pogoje, kot so določeni po Pravilniku
o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce
socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS,
št. 67/06), prejme 6 točk, pri čemer lahko
ponudnik doseže največ 6 točk.
Za podelitev koncesije za storitev B za
osebe s poškodbo glave bo koncedent uporabil naslednje kriterije:
– reference,
– kakovost predloženega programa izvajanja storitev, in sicer z vidika:
– raznolikosti programa,
– tehničnih pogojev,
– metod dela,
– obsega izvajanja dodatnih aktivnosti.
Pri ocenjevanju ponudb se bodo upoštevali kriteriji v naslednjem razmerju:
– reference
do 20 točk,
– kvaliteta programa
do 20 točk.
Reference na področju predmeta javnega razpisa:
– ponudnik že izvaja storitev, ki je predmet razpisa – 20 točk,
– ponudnik še ne izvaja razpisane storitve, vendar ima izkušnje pri delu s ciljno
populacijo – 10 točk,
– ponudnik še ne izvaja razpisane storitve in nima izkušenj pri delu s ciljno populacijo – 0 točk.
V skladu s tem kriterijem lahko ponudnik
prejme največ 20 točk.
Kakovost predloženega programa izvajanja storitev, in sicer z vidika:
– metod dela:
– če ponudnik zagotavlja skupinsko
obravnavo uporabnikov, prejme 2 točki,
– če ponudnik zagotavlja skupinsko in
individualno obravnavo uporabnikov, prejme
5 točk, pri čemer lahko ponudnik doseže
največ 5 točk,
– obsega izvajanja dodatnih aktivnosti:
– za vsako od dodatnih prostočasnih
in kreativnih aktivnosti, namenjenih uporabnikom izven storitve (letovanja, športne in
kulturna udejstvovanja), prejme ponudnik
3 točke, pri čemer lahko prejme največ 9
točk,
– tehničnih pogojev:
– če ponudnik uporabnikov zagotavlja
višje pogoje, kot so določeni po Pravilniku
o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce
socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS,
št. 67/06), prejme 6 točk, pri čemer lahko
ponudnik doseže največ 6 točk.
Pri ponudniku, ki se prijavlja na razpis
z več lokacijami, bo točkovanje opravljeno
za vsako lokacijo posebej. Število točk bo
upoštevano pri delitvi števila mest tako, da
bodo glede na svojo ponudbo večji delež
dobili ponudniki z večjim številom točk. Kot
ponudba bo upoštevano število mest, za
katerega ponudnik izpolnjuje tehnične in kadrovske pogoje.
XIV. Rok in način prijave na javni razpis
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Rok za oddajo ponudb je 10. 7. 2009.
Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo do 14.
ure oddana v glavni pisarni Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve, Ljubljana,
Kotnikova 5, IV nadstropje, soba 22, ali če
je zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Ponudniki predložijo svoje ponudbe na
javni razpis v zaprti kuverti na naslov Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, označeno
z oznako v levem zgornjem kotu na prednji
strani kuverte, in sicer: »Ne odpiraj – Prijava za javni razpis za podelitev koncesije
– VDC«.
Na hrbtni strani pošiljke mora biti napisan
naslov ponudnika.
V primeru, da ponudnik prijavlja obe storitvi, mora za vsako storitev (A ali B) ponudbo izpolniti ločeno in ju poslati vsako posebej. Ponudnik, ki se prijavlja za posamezno
storitev na več različnih lokacijah, se prijavi
z eno ponudbo, pri čemer mora dokazila iz
četrte, pete, šeste, sedme, osme, devete in
desete alinee prvega odstavka XI. točke ter
tretje, četrte in pete alinee drugega ostavka
XI. točke tega javnega razpisa priložiti za
vsako lokacijo posebej.
Nepravilno označene pošiljke bodo vrnjene ponudnikom neodprte.
Ponudnik lahko vlogo dopolnjuje oziroma
spreminja do preteka razpisnega roka.
Ponudba, ki bo prispela k organu, pristojnemu za podelitev koncesije, po preteku
razpisnega roka, bo prepozna.
Ponudbe, ki ne bodo pravočasne, ali ne
bodo popolne, ali če ponudba ne bo podana za v razpisu določeno krajevno območje
izvajanja določene vrste storitve, ali če je ni
podal ponudnik, ki izpolnjuje predpisane pogoje, bo s sklepom zavrgel organ, pristojen
za podelitev koncesije.
XV. Organ, pristojen za podelitev koncesije
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je organ, pristojen za podelitev
koncesije. Za pregled in presojo prispelih
ponudb je bila s sklepom št. 012-14/2008-02
z dne 7. 5. 2008 imenovana strokovna komisija (v nadaljevanju: komisija za koncesije).
Na podlagi poročila komisije za koncesije
bo minister za delo, družino in socialne zadeve izbral ponudnike, ki jim bo z odločbo
podelil koncesijo za opravljanje storitev, ki
so predmet tega javnega razpisa.
XVI. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo dne 16. 7. 2009 ob
9. uri v sejni sobi Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova
5/IV nadstropje.
Odpiranju ponudb sme prisostvovati
vsak ponudnik na javnem razpisu.
XVII. Rok za izbor ponudnikov in sklenitev koncesijske pogodbe
Minister za delo, družino in socialne zadeve bo na podlagi poročila o pregledu in
presoji ponudb komisij za koncesije najkasneje do 30. 9. 2009 izbral ponudnike, ki jim
bo z odločbo podelil koncesijo za opravljanje
storitev, ki so predmet javnega razpisa.
Z izbranimi ponudniki bo podpisana pogodba o koncesiji po dokončnosti odločbe
o podelitvi koncesije.
XVIII. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo dobijo interesenti na recepciji Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Ljubljana, Kotniko-
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va 5, IV nadstropje ali na spletnih straneh
ministrstva.
Dodatne informacije o javnem razpisu je
mogoče dobiti v času od objave razpisa do
24. 6. 2009 vsak delovni dan po telefonu pri
Sonji Božič Testen na tel. 01/369-77-87 in
pri Majdi Rojc na tel. 01/369-78-26 oziroma
po elektronski pošti na naslov sonja.bozictesten@gov.si ter majda.rojc@gov.si.
Razpisna dokumentacija zajema:
– Potrdilo o dvigu razpisne dokumentacije,
– Obrazec 1 – prijava na razpis,
– Obrazec 2 – izjava o registraciji,
– Obrazec 3 – izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji,
– Obrazec 4 – izjava o plačilu izdelave
mnenja socialne zbornice,
– Obrazec 5-A in 5-B – o zadostnem
številu delavcev,
– Obrazec 6 – izjava o lastništvu prostorov,
– Priloga 2 – poskusno določeni stroškovni normativi za predlog cene storitve
A,
– Obrazec 7-A – izračun cene za storitev A,
– Obrazec 7-B – izračun cene za storitev B (Obrazec 1 iz Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih
storitev),
– Obrazec 8 – izjava o ceni storitve,
– Obrazec 9 – izjava o izvajanju storitve,
– Obrazci od 10 do 12 – izjave o finančni
in poslovni sposobnosti,
– Priloga 2 – pregled pokritosti potreb
dnevnega varstva VDC,
– Priloga 3 – pregled pokritosti potreb
domskega varstva VDC,
– Priloga 4 – pregled števila vlog za sprejem v VDC po statističnih regijah po stanju
november 2008,
– Prilogi 5-A in 5-B – Osnutek pogodbe
za storitev A in storitev B.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Št. 244/09
Ob-4098/09
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06
– ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08), Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list
RS, št. 114/07, 58/08 – ZZdrS-E in 109/08 –
ZJF-D in 26/09 – ZIPRS0809-B), Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07
in 61/08), Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
o splošnih določbah o Evropskem skladu
za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi uredbe (ES) št. 1260/1999, Uredbe
komisije (ES) št. 1828/2006 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 in razveljavitvi Uredbe (ES)
št. 1783/1999, Uredbe (ES) št. 1081/2006
Evropskega parlamenta in Svet o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999, Nacionalnega strateškega referenčnega okvirja 2007–2013 (št.
CCI 2007SI16UNS001, z dne 18. 6. 2007),
Operativnega programa razvoja človeških

virov za obdobje 2007–2013 (št. CCI 2007
SI 051 PO 001, z dne 21. 11. 2007), Uredbe
o izvajanju postopkov pri porabi sredstev
evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013
(Uradni list RS, št. 17/09) in Sklepa Službe
Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, v vlogi organa upravljanja,
z dne 26. 5. 2008 (št.: OP RČV 4/3/001-0MK) Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana objavlja
javni razpis
za izbor razvojnih projektov za dvig
zaposljivosti ranljivih družbenih
skupin na področju kulture in podporo
njihovi socialni vključenosti v okviru
Evropskega socialnega sklada v letih
2009–2010
(v nadaljevanju JPR24-ESS-2009-10)
v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013
4. Razvojne prioritete: »Enakost možnosti in
spodbujanje socialne vključenosti« in Prednostne usmeritve 4.3.: »Dvig zaposljivosti
ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti«
1. Izvajalec javnega razpisa: izvajalec
javnega razpisa je Republika Slovenija,
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). Ministrstvo nastopa na področju evropske
kohezijske politike pri predmetnem javnem
razpisu v vlogi posredniškega telesa, ki je
izvajalec javnega razpisa, in zagotavlja finančna sredstva za izvedbo razpisa.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje razvojnih projektov, ki so namenjeni
krepitvi usposobljenosti in dvigu zaposljivosti ranljivih skupin v tem razpisu (pripadniki
italijanske in madžarske narodne skupnosti, romske skupnosti, različnih manjšinskih
etničnih skupin in priseljencev ter invalidi)
na področju kulture skladno z Operativnim
programom razvoja človeških virov za programsko obdobje 2007–2013, 4. razvojno
prioriteto: »Enakost možnosti in spodbujanje
socialne vključenosti« in prednostno usmeritvijo 4.3.: »Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora
njihovi socialni vključenosti«.
Financirani bodo projekti, ki bodo vsebinsko namenjeni:
– usposabljanju pripadnikov ranljivih skupin na področju kulture z namenom dviga
njihove zaposljivosti ali/in
– usposabljanju posameznikov v podpornih institucijah, ki skrbijo za kulturno
dejavnost ranljivih skupin oziroma njihovih
pripadnikov ali/in
– krepitvi zaposljivosti pripadnikov ranljivih skupin na področju kulture z ustvarjanjem novih delovnih mest in/ali
– krepitvi zaposljivosti posameznikov
v podpornih institucijah, ki skrbijo za kulturno dejavnost ranljivih skupin oziroma
njihovih pripadnikov, z ustvarjanjem novih
delovnih mest.
Javni razpis za izbor projektov sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega
socialnega sklada.
3. Namen in cilji javnega razpisa
Namen javnega razpisa je sofinanciranje
projektov z namenom spodbuditve, motivacije in proaktivacije delovanja posameznikov iz ranljivih družbenih skupin za njihovo
večjo socialno vključenost in zaposljivost.
Potreben pogoj za doseganje tega cilja med
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drugim predstavlja krepitev administrativne
usposobljenosti in profesionalnosti delovanja zaposlenih v organizacijah, ki delujejo
na področju kulture.
Cilji javnega razpisa so:
– krepiti zaposljivost pripadnikov ranljivih skupin na področju kulture z usposabljanjem lastnih strokovnih kadrov upravičenih prijaviteljev in/ali pripadnikov ranljivih
skupin,
– krepiti zaposljivost posameznikov
v podpornih institucijah, ki skrbijo za kulturno dejavnost ranljivih skupin, z usposabljanjem in
– krepitev zaposlenosti pripadnikov ranljivih skupin z ustvarjanjem novih delovnih
mest na področju kulture,
vse ob hkratni skrbi za aktivno vključevanje ranljivih družbenih skupin v kulturno
življenje in družbo nasploh.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
4.1 Upravičeni prijavitelji
Upravičeni prijavitelji projektov so nevladne organizacije s sedežem v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo naslednja pogoja:
– z ustanovnim ali drugim ustreznim
pravnim aktom lahko dokažejo, da:
– so nepridobitne pravne osebe zasebnega prava, ustanovljene in delujejo kot
društvo, zavod ali ustanova,
– njihovi cilji in vrednote služijo delovanju v javnem življenju v dobro družbe
kot celote.
4.2 Posebni pogoji za prijavo
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji
– ki prijavljajo samo en projekt;
– katerih prijavljeni projekt ni sofinanciran iz drugih javnih sredstev (državnega ali
lokalnega proračuna ali iz sredstev EU);
– katerih prijavljeni projekt se začne
v letu 2009 in se bo zaključil najkasneje
30. 9. 2010;
– ki zaprošajo za prijavljeni projekt najmanj 20.000,00 EUR, največ pa
100.000,00EUR;
– ki bodo izvedli projekt na področju kulture v podporo zaposljivosti oziroma zagotavljanju večjih zaposlitvenih možnosti na trgu
dela, dvigu ravni usposobljenosti, kulturne
ustvarjalnosti in kreativnosti ter krepitvi samozavesti in socialne vključenosti v širše
družbeno okolje vsaj ene izmed naslednjih
ranljivih skupin (v tem razpisu):
– pripadnikov madžarske ali italijanske
narodne skupnosti ali
– romske skupnosti ali
– različnih manjšinskih etničnih skupin
in priseljencev ali
– invalidov.
Upravičenci morajo predpisane pogoje
dokazati s predložitvijo ustreznih obrazcev
in dokazil (prilog), v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije.
5. Višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis
5.1 Skupna razpoložljiva višina sredstev
Okvirna višina razpisanih nepovratnih
sredstev znaša 1,575.910,00 EUR, in sicer
po predvideni finančni konstrukciji in predvideni dinamiki:
Vir razpisanih sredstev (v EUR)
Namenska sredstva EU (85%) – PP 6920
Namenska sredstva slovenske
udeležbe (15%) – PP 9410
Skupaj

368.363,65

Skupaj
2009–2010
971.159,85 1.339.523,50

65.005,35
433.369,00

171.381,15
236.386,50
1.142.541,00 1.575.910,00

Leto 2009

Leto 2010
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Namenska sredstva EU, opredeljena
v prednostni usmeritvi »Dvig zaposljivosti
ranljivih družebnih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti« v okviru razvojne prioritete »Enake možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«
Operativnega programa razvoja človeških
virov za obdobje 2007–2013, predstavljajo 85% celotnih upravičenih javnih izdatkov
za upravičene stroške projekta. Namenska
sredstva slovenske udeležbe predstavljajo
15% celotnih upravičenih javnih izdatkov za
upravičene stroške projekta. Skladno s 34.
členom Uredbe (ES) št. 1083/2006 in 20.
členom Uredbe o izvajanju postopkov pri
porabi sredstev evropske kohezijske politike (Uradni list RS, št. 17/09) bo uporabljeno tudi t. i. dopolnilno financiranje vsebin
Evropskega sklada za regionalni razvoj (za
nakup opreme), če je le-ta upravičeno nujno
potrebna za izvedbo projekta.
Razpoložljiva sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva za kulturo:
– PP 6920 »Socialna vključenost –
07-13-EU« in
– PP 9410 »Socialna vključenost –
07-13-slovenska udeležba«.
5.2 Višina zaprošenih sredstev
Zaprošeni znesek prijavitelja na projekt
mora biti najmanj 20.000,00 EUR, največ
pa 100.000,00 EUR.
5.3 Delež sofinanciranja projektov
Projekti bodo sofinancirani v višini do
100% upravičenih stroškov. Neupravičene
stroške krije upravičenec sam.
V tem javnem razpisu je v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna, možno izplačilo predplačila.
Predplačilo bo, na podlagi izstavljenega
zahtevka za izplačilo predplačila, izplačano
po podpisu pogodbe o sofinanciranju projekta, v skladu z Zakonom o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2008
in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07, 58/08 –
ZZdrS-E in 109/08 – ZJF-D in št. 26/2009 –
ZIPRS0809-B). Predplačilo se lahko uporabi
le za plačilo upravičenih stroškov projekta.
Predplačilo bo predvidoma v višini najmanj 60% poračunano pri prvem roku poročanja, v morebitni preostali višini pri drugem
roku za poročanje.
5.4 Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva, sta proračunski
leti 2009 in 2010, zato morajo biti dodeljena
proračunska sredstva porabljena v letih 2009
in 2010 v skladu s predvideno dinamiko, določeno v pogodbi o sofinanciranju projekta in
v plačilnih rokih, kot jih določa veljavni zakon
o izvrševanju proračuna RS. Rok za predložitev zadnjega poročila o izvajanju projekta
in zadnjega zahtevka za izplačilo Ministrstvu
za kulturo je 10. 10. 2010, roki za predložitev
vmesnih poročil pa bodo navedeni v pogodbi
o sofinanciranju projekta.
6. Upravičene dejavnosti in upravičeni
stroški
6.1 Upravičene dejavnosti
– usposabljanje za krepitev zaposljivosti
in s tem krepitve socialne vključenosti pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture,
– usposabljanje pripadnikov ranljivih
družbenih skupin za pridobitev znanj s področja menedžmenta kulturnih projektov,
– razvoj gradiv in metodologij za usposabljanje na področju kulture za pripadnike
ranljivih družbenih skupin,
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– usposabljanje izvajalcev usposabljanj
za ranljive družbene skupine,
– zaposlitev pripadnikov ranljivih skupin
na področju kulture (npr. projektni menedžerji, organizatorji, moderatorji, animatorji,
koordinatorji ipd.).
Upravičene so dejavnosti, ki so neposredno vezane na projekt, ki prinašajo dodano
vrednost, trajnost in novo kakovost ob hkratnem zagotavljanju aktivnega vključevanja
ciljne skupine v družbo.
Projekt zaposlovanja in/ali usposabljanja
z namenom dviga zaposljivosti pripadnikov
ciljne skupine mora biti podpora širšemu, t.i.
»krovnemu« projektu. Širši krovni projekt pa
lahko obsega tudi take dejavnosti, ki niso
upravičene za sofinanciranje po tem razpisu (npr. snemanje filma). Da bi se ta projekt
uspešno zaključil, prijavitelj pripravi podporni projekt z upravičenimi »podpornimi« dejavnostmi in aktivnostmi po tem razpisu (npr.
usposabljanje režiserja za snemanje filma).
Da bi torej prijavitelj kvalitetneje, hitreje ali
bolj učinkovito zaključil krovni projekt, potrebuje projekt usposabljanja ali zaposlovanja
specifičnega kadra, ki ga izbere iz upravičenih ciljnih skupin (pripadniki ranljivih skupin
po tem razpisu).
Upravičevanje potrebe po usposabljanju:
da bi lahko izvedli krovni projekt s področja
kulture, ki bo prinesel neko novo kvaliteto
in dodano vrednost, potrebujete nadgradnjo
znanja in sposobnosti posameznikov, ki jim
hkrati na dolgi rok povečuje zaposljivost oziroma možnosti pridobitve zaposlitve v okviru
upravičenca ali v kaki drugi organizaciji.
Osebe, ki se zaposlujejo na novo ustvarjenem delovnem mestu v okviru projekta,
je potrebno zaposliti za polni delovni čas,
hkrati pa je potrebno zagotoviti, da bodo
po zaključku projekta pri upravičencu zaposlene še najmanj 12 mesecev, pri čemer
bo sredstva za financiranje teh zaposlitev
priskrbel upravičenec iz lastnih ali drugih
virov, sicer sofinanciranje take zaposlitve
ne bo upravičeno in bo potrebno naknadno
vrniti vsa prejeta sredstva.
Redne dejavnosti prijaviteljev niso upravičene do sofinanciranja.
6.2 Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški dela, storitev in materiala, ki se nanašajo neposredno
na dejavnosti projekta po naslednjih vrstah
upravičenih stroškov:
1) plače in drugi stroški dela osebja, zaposlenega na projektu:
– vsi stroški dela (II. bruto plača z vsemi
pripadajočimi davki in prispevki delojemalca
in delodajalca),
– povračila stroškov v zvezi z delom
(prehrana med delom, prevoz na delo in
z dela itn.),
– nadomestila plače ter drugi osebni prejemki v skladu z veljavno zakonodajo (jubilejne nagrade, solidarnostna pomoč);
2) stroški storitev zunanjih izvajalcev
(stroški storitev so vezani na določene stroške projekta):
– vodenje, koordinacija in/ali finančno
upravljanje projekta,
– stroški izvajalcev usposabljanj,
– najem (zakup) licenc, programske in
strojne opreme (samo za čas izvajanja projekta),
– odkup avtorskih pravic za potrebe izvajanja projekta;
3) udeležba na izobraževanjih, usposabljanjih, konferencah, drugih dogodkih, povezanih s projektom:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– povračilo stroškov službene poti: namestitve, kotizacije (stroški izvajalca dogodka), letalski in drugi prevozi, dnevnice;
4) organizacija in izvedba dogodkov, delavnic, seminarjev:
– stroški izvajalcev usposabljanj, predavateljev ipd.,
– nakup strokovnih gradiv, didaktičnih
pripomočkov in podpornih materialov, ki
imajo neposredno povezavo s projektnimi
dejavnostmi,
– stroški organizacije dogodkov (npr. najem prostorov),
– stroški pogostitev (največ do 2% neposrednih upravičenih stroškov);
5) informiranje in obveščanje:
– stroški oglaševalskih in promocijskih
aktivnosti: stroški oblikovanja, priprave na
tisk, tiska in dostave ipd.; stroški oglasov,
objav, naznanil, priprave, oblikovanja, produkcije, predvajanja oddaj oziroma zakupa
medijskega prostora ipd., izdelave in vzdrževanja spletnih strani, obdelave člankov
v medijih; stroški izvedbe novinarskih konferenc;
6) posredni – operativni stroški (pavšal
v višini 10% neposrednih upravičenih stroškov), namenjenih kritju stroškov komunikacijskih in poštnih storitev, elektrike, ogrevanja, čiščenja, vzdrževanja in upravljanja
pisarniških prostorov, pisarniškega in potrošnega materiala, fotokopiranja, najema
poslovnih prostorov od tretjih pravnih ali fizičnih oseb itn.;
7) nakup opreme (največ do 9% neposrednih upravičenih stroškov – v skladu
s 34. členom Uredbe (ES) št. 1083/2006 in
20. členom Uredbe o izvajanju postopkov pri
porabi sredstev evropske kohezijske politike
v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09)
bo za ta namen uporabljeno t.i. dopolnilno
financiranje vsebin Evropskega sklada za
regionalni razvoj):
– strošek nakupa opreme (računalniki
z dodatno opremo, monitorji, optični čitalniki, digitalna avdio-video oprema, projektorji
z dodatno opremo in druga oprema, ki je
nujno potrebna za izvedbo projekta). Prijavitelj izkaže in podrobno obrazloži potrebo
po nakupu opreme, ki je nujno potrebna za
izvedbo projekta.
Prejemnik sredstev bo moral za dokazovanje vseh nastalih stroškov na projektu (razen za posredne stroške) predložiti originalne račune, pogodbe ali druge računovodske
listine enake dokazne vrednosti, ki se neposredno nanašajo na izvedeno aktivnost, in
dokazila o plačilih prikazanih stroškov.
Prav tako bo moral upravičenec predložiti dokazila o postopkih izbire zunanjih izvajalcev skladno z veljavno zakonodajo, ki
ureja javno naročanje.
Podrobne razčlenitve upravičenih dejavnosti in stroškov ter opredelitev zahtev
za predložitev dokazil o nastalih stroških
so, izhajajoč iz navodila organa upravljanja
o upravičenih stroških za sredstva evropske
kohezijske politike za programsko obdobje
2007–2013 (katalog upravičenih stroškov),
navedene v razpisni dokumentaciji.
6.3 Obdobje upravičenosti stroškov
Upravičeni bodo le stroški, ki bodo nastali in bili plačani od datuma objave javnega razpisa do zaključka projekta oziroma
najpozneje do 30. 9. 2010. Upravičencu bo
sofinanciranih do 100% izkazanih in plačanih upravičenih izdatkov projekta.

6.4 Območje upravičenosti stroškov
Upravičeni bodo le tisti stroški projekta,
ki bodo nastali na območju držav članic
Evropske unije (npr. storitev mora biti opravljena na območju držav članic EU).
6.5 Neupravičeni stroški:
– stroški nakupa in gradnje nepremičnin,
– stroški nakupa strojev, pohištva in prevoznih sredstev,
– amortizacija nepremičnin in opreme,
– stroški obresti na dolgove,
– izdelava splošnih strokovnih podlag,
študij in programov dela,
– davek na dodano vrednost (DDV),
– stroški, ki so že financirani iz drugih
javnih sredstev ali virov EU,
– stroški, ki niso v neposredni povezavi
z vsebino projekta,
– stroški, ki presegajo upravičen delež
v vseh stroških (npr. stroški nakupa opreme, ki presegajo 9% neposrednih upravičenih stroškov in posredni stroški, ki presegajo 10% neposrednih upravičenih stroškov
projekta),
– drugi stroški, ki niso navedeni v pogodbi o sofinanciranju projekta.
Ministrstvo bo ugotovljene neupravičene
stroške in prihodke iz projekta odštelo od
predloženih stroškov pri vsakem zahtevku in ustrezno znižalo višino zahtevka za
izplačilo.
Vse neupravičene stroške krije upravičenec sam.
7. Obveznosti upravičencev pri izvajanju
projekta
Upravičenec bo moral izpolnjevati tudi
naslednje dodatne pogoje, vezane na izvajanje projektov, sofinanciranih s sredstvi
Evropskega socialnega sklada:
– izbrati izvajalce skladno z Zakonom
o javnem naročanju ZJN-2 (Uradni list RS,
št. 128/06, 16/08 in 34/08),
– voditi ločeno računovodsko in analitično evidenco o projektu,
– hraniti vso dokumentacijo o projektu
najmanj do 31. 12. 2020,
– zagotavljati dostopnost dokumentacije
o projektu, informacije o poteku projekta
in morebitnih prihodkih, povezanih z izvajanjem projekta, ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu
organu ter drugim nadzornim slovenskim
organom in pristojnim organom EU,
– poročati ministrstvu kot posredniškemu telesu v skladu z njegovimi navodili še
najmanj 5 let po zaključku projekta,
– zagotoviti informiranje in obveščanje
javnosti o projektu skladno z 8. in 9. členom
Uredbe komisije EU št. 1828/2006 z dne
8. 12. 2006 ter navodili organa upravljanja
za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013,
– o spremembah na projektu obveščati ministrstvo kot posredniško telo skladno s 57. členom Uredbe Sveta EU št.
1083/2006 z dne 11. 7. 2006,
– ob ugotovitvi nenamenske porabe
sredstev, nespoštovanju pogodbenih določil ali dvojnem financiranju projekta iz drugih proračunskih virov RS ali EU vrniti vsa
prejeta sredstva z zamudnimi obrestmi od
dneva nakazila do dneva vračila.
Upravičenec se s predložitvijo vloge
na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih
sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki
o projektu in prejemniku pomoči skladno
z zakonom, ki ureja dostop do informacij
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javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
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 nepristranskosti in zaupnosti.
8. Merila za izbor projektov
8.1 Ocenjevalni list – splošna merila za
izbor
Ocenjevalni list splošnih meril za izbor
izpolni strokovna komisija ob pregledu pravočasnih in popolnih vlog. Projekt, ki ne
bo izpolnjeval splošnih meril, bo izločen iz
nadaljnjega ocenjevanja. Projekti, ki bodo
izpolnjevali splošna merila, pa bodo v nadaljevanju ocenjevani z merili za ocenjevanje.
Splošno merilo za izbor

(obkroži)

1. prispevek k povečanju
zaposlenosti in/ali zaposljivosti
predstavnikov ranljivih skupin
na področju kulture:
DA NE
– projekt mora izkazovati
predvidene rezultate na
področju zaposlovanja in /ali
usposabljanja.
2. prispevek h krepitvi socialne
vključenosti predstavnikov
ranljivih skupin na področju
kulture:
– projekt mora izkazovati
prispevek k izboljšanju
dostopnosti do kulturnih
DA NE
dobrin in storitev preko
v projektu prikazanim
načinom specializacije in
profesionalizacije delovanja
predstavnikov ranljivih skupin
na področju kulture.
3. prispevek projekta
k uveljavljanju koncepta
enakih možnosti predstavnikov
ranljivih skupin na področju
kulture:
– projekt mora izkazovati
pozitivno ukrepanje
zoper kakršnokoli obliko
diskriminacije in izključenosti
DA NE
predstavnikov ciljne ranljive
skupine (npr. upoštevanje
zakonodaje oziroma
nacionalnih ali EU strateških
dokumentov s s področja
boja proti diskriminaciji
oziroma druga ustrezna
argumentacija).
4. prispevek k trajnosti
projekta:
– projekt mora s svojo
zasnovo in napovedanimi
rezultati izkazovati izvedljivost
(s primernostjo projektne
skupine in referencami
prijavitelja) ter trajnost
projekta (trajnost zaposlitve,
možnosti za (samo)zaposlitev
usposobljenih posameznikov,
ipd).
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8.2 Ocenjevalni list – merila za ocenjevanje:
Ocenjevalci strokovne komisije se bodo
pri posameznem specifičnem merilu za ocenjevanje vlog opredeljevali v okviru naslednje ocenjevalne lestvice:
Prejete
točke
nejasno, neprimerno, neskladno
0
nezadovoljivo, slabo
1
pomanjkljivo
2
dobro, primerno
3
prav dobro
4
odlično, vzorno
5
Kvaliteta podeljevanja točk

Ocenjevalci pri vsakem podmerilu dodelijo od 0 do 5 točk, pri čemer so nekatera podmerila ponderirana z dvojno vrednostjo.
Merila za ocenjevanje so naslednja:
Merilo

Največje
možno št.
točk

Ocena

1. Utemeljitev relevantnosti namena in ciljev projekta
z namenom in cilji razpisa ter analiza in pojasnitev potreb ciljne
(ranljive) skupine
1.1. Namen in cilji projekta so jasni, transparentni in odražajo
zaznano inovativnost ideje projekta.

5

1.2. Potrebe ciljne skupine so jasno opredeljene, argumentacija
razlogov za prijavo projekta je kvalitetna.

5

Skupaj ocena 1. Merila

10

2. Utemeljitev ocene pričakovanih kratkoročnih učinkov –
rezultati neposredno po zaključku projekta
2.1. Pričakovani rezultati projekta so jasno opredeljeni in
kvantificirani

Največje
možno št.
točk
5

2.2. Pričakovani rezultati so relevantni za opredeljeno ciljno
skupino (ciljna skupina bo imela kratkoročno korist od projekta)

5

Skupaj ocena 2. Merila

10

3. Utemeljitev ocene pričakovanih dolgoročnih
učinkov – rezultati v 5 letih po zaključku projekta

Največje
možno št.
točk

3.1. Utemeljitev pričakovanih učinkov projekta za ciljno skupino,
ki imajo dolgoročne pozitivne učinke za ciljno skupino

5

3.2. Utemeljitev pričakovane izboljšane vključitve ciljne skupine
v družbo

5

3.3. Utemeljitev pričakovanega povečanja zaposljivosti, oziroma
trajnosti načrtovanih zaposlitev ciljne skupine.

5

Skupaj ocena 3. Merila

15

4. Delovni program – utemeljitev transparetnosti in primernosti
načrtovanih aktivnosti in metod dela za doseganje ciljev
projekta

Največje
možno št.
točk

4.1. Ocena razčlenitve, medsebojne povezanosti in
transparentnosti načrtovanih aktivnosti

5 (x 2)

4.2. Terminski načrt načrtovanih aktivnosti je realen

5 (x 2)

4.3. Vse načrtovane aktivnosti so nujno potrebne za realizacijo
načrtovanih rezultatov

5 (x 2)

Skupaj ocena 4. Merila

Ocena

Ocena

Ocena

30

DA NE
5. Utemeljitev strategije promocije projekta – strategija
obveščanja in informiranja javnosti
5.1. Aktivnosti obveščanja in informiranja so medsebojno
povezane, skladne in primerne.

Največje
možno št.
točk
5

Ocena
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Največje
možno št.
točk

Merilo
5.2. Načrtovane aktivnosti obveščanja in informiranja javnosti
o projektu bodo dosegle širšo zainteresirano javnost. Ciljne
skupine, ki jih bo dosegel učinek informiranja javnosti, so jasno
opredeljene.
Skupaj ocena 5. Merila
6. Utemeljitev finančnega načrta, racionalnost in stroškovne
učinkovitosti projekta
6.1. Obstaja konsistenca med načrtovanimi aktivnostmi in ocenjenimi stroški
6.2. Stroški načrtovanih aktivnosti so primerno ocenjeni in racionalni – finančni načrt obsega stroške, ki so nujno potrebni za
izvedbo projekta
6.3. Finančni načrt pravilno in jasno ločuje upravičene in neupravičene stroške
Skupaj ocena 6. Merila
Skupaj

5
10
Največje
možno št.
točk
5 (×2)
5 (x 2)
5
25
100

Najvišje možno število doseženih točk za
projekt je 100. V predlog za sofinanciranje
bodo uvrščeni pozitivno ocenjeni projekti,
ki bodo na podlagi ocenjevanja v skupnem
seštevku dosegli najmanj 50 točk in bodo
najbolje ocenjeni, do porabe sredstev.
9. Izbor in ocenjevanje vlog
Postopek izbire ovrednotenja vlog bo
vodila strokovna komisija. Ocenjevale se
bodo pravočasno prispele in polne vloge, ki
jih bodo predložili upravičeni prijavitelji. Na
podlagi predloga strokovne komisije, bo ministrica odločila o izboru projektov s sklepi.
Strokovna komisija bo, na podlagi rezultatov ocenjevanja, oblikovala liste projektov
za sofinanciranje. Za sofinanciranje bodo
predlagani projekti, ki bodo dosegli minimalni kakovostni kriterij (najmanj 50 točk),
do porabe razpoložljivih sredstev.
Pri pozitivno ocenjenih projektih, ki bodo
v točkovnem ocenjevanju dosegli enako število točk, bo strokovna komisija dala prednost projektu, ki bo izkazal kvalitetnejše reference pri izvajanju primerljivih projektov.
Ministrstvo si pridružuje pravico do zahteve po popravkih oziroma dopolnitvi dispozicije projekta in finančnega načrta prijavitelja.
Ministrstvo si pridružuje pravico, da prijavitelju na podlagi utemeljenih razlogov
predlaga manjšo višino sofinanciranja od
zaprošene, predvsem če bo prijavitelj v prijavi kot upravičene navedel tudi stroške, ki
niso upravičeni do sofinanciranja iz Evropskega socialnega sklada. V tem primeru bo
strokovna komisija ustrezno znižala višino
sofinanciranja ter prijavitelju predlagala nižjo
višino sofinanciranja od zaprošene. Nestrinjanje prijavitelja s predlogom ministrstva se
bo štelo kot odstop od vloge.
Ministrstvo lahko preostala razpoložljiva
sredstva ponudi naslednjemu najvišje pozitivno ocenjenemu projektu.
10. Rok za predložitev vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih iz pripadajoče razpisne
dokumentacije ter mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Prijavitelj mora obvezno dispozicijo projekta (obrazec št. 4) in finančni načrt (priloga 1a) in predvidena dinamika financiranja

Ocena

Ocena

– (priloga 1b) predložiti tudi na e-nosilcu
podatkov (CD-ROM ali DVD-ROM). Tiskana verzija posredovanih obrazcev se mora
ujemati z elektronsko verzijo. V primeru razlik med tiskano in elektronsko verzijo velja
tiskana verzija.
Drugih obrazcev in prilog ni obvezno predložiti na e-nosilcu.
Vloga mora biti dostavljena v glavno pisarno na naslovu Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, najkasneje do
29. 6. 2009 do 11. ure v zapečatenem ovitku
z izpisom na sprednji strani: »Ne odpiraj!
– Vloga na razpis za izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih
skupin na področju kulture in podporo njihovi socialni vključenosti v okviru evropskega
socialnega sklada v letih 2009–2010«.
Na ovitku mora biti navedba vlagatelja:
naziv in naslov (sedež).
Za prepozno se šteje vloga, ki ni prispela
(osebno ali po pošti) v glavno pisarno ministrstva do navedenega roka.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo
razpisa in razpisne dokumentacije.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja s pogoji in z merili razpisa ter pripadajoče razpisne dokumentacije.
11. Popolna vloga
Prijavitelj mora za popolnost vloge predložiti naslednjo dokumentacijo, zloženo
v tem vrstnem redu in medsebojno ločeno
(npr. s pregradnimi kartoni):
1) Popolne in pravilno izpolnjene prijavne
obrazce:
1. Obrazec št. 1: Osnovni podatki o prijavi,
2. Obrazec št. 2: Podatki o prijavitelju,
3. Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev,
4. Obrazec št. 4: Dispozicija projekta
(tudi na e-nosilcu),
5. Obrazec št. 5: Reference prijavitelja
pri izvajanju primerljivih projektov v zadnjih
petih letih,
6. Obrazec št. 6: Projektna skupina.
2) Priloge:
1. Izpolnjen Finančni načrt projekta iz
Excel datoteke (priloga 1a in priloga 1b
predvidena dinamika financiranja – obvezno, tudi na e-nosilcu),
2. Vzorec pogodbe (parafiran na vsaki
strani!),
3. Fotokopija ustanovnega ali drugega
ustreznega pravnega akta.
Upravičene prijavitelje vlog, ki ne bodo
popolne, bo strokovna komisija pozvala, da
jih dopolnijo najpozneje v 8 dneh od poziva
k dopolnitvi vloge.
12. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo 1. 7. 2009 ob 13. uri
opravila Strokovna komisija in ne bo javno.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene,
pravilno izpolnjene in označene ovojnice,
ki bodo vsebovale vloge, in sicer v vrstnem
redu, v katerem bodo predložene.
Ministrstvo bo izbralo predloge projektov
po postopku, kot ga določa veljavni Pravilnik
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
13. Zavrženje in zavrnitev vlog
13.1 Zavrženje vlog
Na podlagi ugotovitev zapisnika o odpiranju vlog o prepoznih in nepopolnih vlogah ter vlogah, ki jih niso vložili upravičeni
prijavitelji, ministrica izda sklep o zavrženju
takih vlog.
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Vloga, prispela na razpis, je pravočasna,
če je prispela v roku, določenem v besedilu
razpisa.
Vloga je popolna, če vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih določa besedilo razpisa.
Vloga se šteje za popolno tudi, če jo prijavitelj po pozivu v danem roku dopolni.
Upravičeni prijavitelj je tista oseba, katere vloga izpolnjuje pogoje, določene v besedilu razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na podlagi obveznih dokazil in vloge.
13.2 Zavrnitev vlog
Zavrnejo se:
– vloge, ki bodo dosegle manj kot 50
točk,
– vloge, ki bodo dosegle 50 ali več točk,
vendar bodo razpoložljiva sredstva že razdeljena med bolje ocenjene vloge,
– vloge, ki ne bodo upoštevale v razpisni
dokumentaciji navedene višine zaprošenih
sredstev sofinanciranja (točka 5.2).
14. Obveščanje prijaviteljev o izboru
Ministrstvo bo prijavitelje o izidu razpisa
obvestilo v 60 dneh od roka za predložitev
vlog na javni razpis. Do takrat ne bo možno
dajati delnih informacij. Hkrati s pozitivnim
sklepom o izbiri bodo prejemniki pozvani
k podpisu pogodbe. Če se prejemnik v roku
8 dni od prejema sklepa ne odzove na poziv,
se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev
sredstev in se sredstva lahko dodelijo drugi
vlogi, ki ima na osnovi ocene prva možnost
prejeti sredstva.
Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za kulturo in Službe Vlade
RS za lokalno samoupravo in regionalno
politiko v obliki seznama upravičencev.
15. Pritožbe: zoper sklep ministrstva se
ta lahko prijavitelj pritoži v osmih dneh od
prejema sklepa. Pritožnik mora v pritožbi
natančno navesti razloge, zaradi katerih je
pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje
vlog. O pritožbi odloči ministrica s sklepom
v roku 15 dni. Vložena pritožba ne zadrži
podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
16. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa s podrobnejšimi pojasnili in navodili za prijavitelje,
– prijavne obrazce,
– vzorec ocenjevalnega lista,
– vzorec pogodbe ter
– finančni načrt v Excel datoteki (priloga
1a in predvidena dinamika financiranja –
priloga 1b).
Razpisno dokumentacijo si zainteresirani prijavitelji lahko natisnejo tudi s spletne
strani http://www.kultura.gov.si. Na spletni
strani Ministrstva za kulturo lahko prijavitelji
najdejo tudi vse druge podatke in navodila,
povezane z izvedbo javnega razpisa.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku brezplačno dvignejo
v glavni pisarni Ministrstva za kulturo med
uradnimi urami. Uradne ure ministrstva so
vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure
ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16.
ure, po telefonu pa vsak ponedeljek, sredo
in petek od 9. do 11. ure.
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim
predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi
poslati.
17. Posredovanje dodatnih informacij
o razpisu
Za vse dodatne informacije se lahko
obrnete na mag. Marino Žlender. Informa-

cije so na voljo tudi med uradnimi urami
na naslovu: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, tel. 400-79-36, telefaks 01/400-79-95, e-pošta: marina-barbara.zlender@gov.si.
Potencialni prijavitelji so dolžni spremljati spletno stran Ministrstva za kulturo, kjer
bodo objavljane morebitne spremembe in
novosti v zvezi z javnim razpisom.
Ministrstvo za kulturo
Št. 093-10/2009/2
Ob-4184/09
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B), Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list
št. 114/07, ZIPRS0809-A), Zakona o spremembah Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leti 2008 in 2009
(Uradni list RS, št. 16/08), Proračuna Republike Slovenije za leto 2009 (Uradni list
RS, št. 114/07), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08) Republika
Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programa podpore
civilnemu dialogu in programa servisne
dejavnosti
1. Naziv in sedež organa, ki razpisuje
sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljub
ljana.
2. Namen in predmet javnega razpisa
Javni razpis je namenjen krepitvi razvoja
nevladnih organizacij (profesionalizacija kadrov v NVO, promocija prostovoljstva, krepitev fundacij, spodbujanje finančne neodvisnosti NVO) ter zagotavljanju aktivnejšega
vključevanja nevladnih organizacij v pripravo in oblikovanje javnih politik (spodbujanje
civilnega dialoga).
Ministrstvo za javno upravo s tem razpisom vabi mrežne nevladne organizacije
na nacionalni ravni, da se aktivno vključijo
v izvajanje Programa podpore civilnemu dialogu ter Programa servisne dejavnosti:
– Program podpore civilnemu dialogu je
namenjen izvedbi v letih 2009 in 2010;
– Program servisne dejavnosti je namenjen izvedbi v letih 2009 in 2010.
Ministrstvo za javno upravo bo izbranim
prijaviteljem zagotovilo sredstva za izvedbo
naslednjih programov/podprogramov:
1. Program podpore civilnemu dialogu, ki
vključuje naslednje podprograme:
1.1 Zagotavljanje podpore in strokovne pomoči pri usklajevanju mnenj nevladnih organizacij v zvezi z gradivi in področji
obravnavanimi v okviru Stalne medresorske delovne skupine za usklajevanje odprtih
vprašanj na področju sodelovanja Vlade RS
z nevladnimi organizacijami (priprava strokovnih podlag, usklajevanje mnenj, vzpostavitev in moderiranje forumov, obveščanje
nevladnih organizacij, promocija delovanja
delovne skupine med nevladnimi organizacijami ipd.);
1.2 Spodbujanje dolgoročnega sodelovanja z nevladnimi organizacijami sosednjih držav z namenom opredelitve ter promocije novih razvojnih priložnosti NVO v času finančne
in gospodarske krize (organizacija skupnih
dogodkov, konferenc, posvetov ipd.);
1.3 Promocija Kodeksa dobre prakse
o vključevanju civilne družbe v procese od-
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ločanja »The Code of Good Practice for Civil
Participation in the Political Decision Making
Process« – pripravljenega pod pokroviteljstvom Sveta Evrope – Osnutek kodeksa so
pripravile mednarodne nevladne organizacije in ga potrdile na konferenci, ki je potekala
aprila 2009. Formalno bo Kodeks s strani
Sveta Evrope potrjen septembra 2009. Pri
pripravi vloge, prijavitelji upoštevajo tudi Navodila prijaviteljem za izvajanje dejavnosti
promocije kodeksa dobrih praks za sodelovanje civilne družbe v procesih odločanja
(del razpisne dokumentacije), v katerih so
dodatno pojasnjeni nameni in cilji Kodeksa
(organizacija promocijskih dogodkov delavnic in posvetov za predstavnike NVO in
javne uprave, priprava, oblikovanje in tisk
promocijskih gradiv ipd.).
2. Program servisne dejavnosti, ki vključuje naslednje podprograme:
2.1 Spodbujanje profesionalizacije kadrov v nevladnih organizacijah – razvoj in
dvig kompetenc v nevladnih organizacijah
(analiza stanja in potreb, priprava strokovnih
podlag za določanje kompetenc za nevladni
sektor, priprava strokovnih podlag za določitev minimalnih standardov usposabljanj/izobraževanj v NVO, nabor minimalnih standardov usposabljanj/izobraževanj, razvoj
modulov za usposabljanja, pilotna izvedba
usposabljanj, priprava pobud ter strokovnih
podlag za razvoj nacionalnih poklicnih kvalifikacij v NVO sektorju – predlog novih poklicev v NVO sektorju, dialog z odgovornimi
ministrstvi/organizacijami ipd.);
2.2 Priprava in izvedba medijskih kampanj za promocijo prostovoljstva (kratka
analiza obstoječega stanja, opredelitev priložnosti, načrt strategije vplivanja, opredelitev ciljnih skupin/javnosti, razvijanje vsebinskih sporočil in konceptov ter priprava
in oblikovanje promocijskih gradiv, izvedba
komunikacijskih aktivnosti, ocena/evalvacija
uspešnosti medijskih kampanj);
2.3 Spodbujanje donatorstva (krepitev
filantropnega delovanja) v Sloveniji ter razvoj in promocija novih/drugačnih/inovativnih mehanizmov/metod/modelov pridobivanja sredstev za NVO (strokovne podlage
– npr. analiza praks iz tujine, predstavitve
dobrih praks, oblikovanje različnih modelov in metod doniranja, praktični preizkusi –
npr. izvedba donatorskih/humanitarnih akcij
za socialno ogrožene, oblikovanje gradiv,
praktičnih priročnikov ipd.). Izvedba splošnih
usposabljanj na temo zbiranja sredstev t.i.
fundraising ni upravičena dejavnost;
2.4 Krepitev vloge fundacij v Sloveniji – promocija fundacij/ustanov in njihove
vloge v družbi, promocija aktivnosti lokalnih
razvojnih fundacij, pomoč in svetovanje pri
vzpostavljanju novih lokalnih razvojnih fundacij (priprava promocijskih gradiv, izvedba
različnih dogodkov, posvetov, študija potreb,
prenos dobrih praks iz tujine ipd.).
Prijavitelji lahko za sofinanciranje prijavijo izvajanje obeh programov (tj. vse podprograme) ali samo posamezne podprograme.
Ministrstvo za javno upravo bo za podprogram 2.1 Spodbujanje profesionalizacije
kadrov v nevladnih organizacijah – razvoj in
dvig kompetenc v nevladnih organizacijah –
sofinanciralo samo 1 prijavljen podprogram
tj. predlog prijavitelja, ki bo v postopku ocenjevanja dosegel najvišje število točk.
Ministrstvo za javno upravo bo za podprogram 2.2 Priprava in izvedba medijskih
kampanj za promocijo prostovoljstva – sofinanciralo samo 1 prijavljen podprogram tj.
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predlog prijavitelja, ki bo v postopku ocenjevanja dosegel najvišje število točk.
3. Upravičeni prijavitelji
Upravičeni prijavitelji na javni razpis so
horizontalne mrežne nevladne organizacije
na nacionalni ravni s sedežem v Sloveniji, ki
združujejo nevladne organizacije z različnih
vsebinskih področij, ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so pravne osebe, ustanovljene in delujejo kot društvo, (zasebni) zavod ali ustanova;
– njihovi člani so nevladne organizacije iz
različnih vsebinskih področij (dokazilo: ustanovni akt in/ali drug ustrezni splošni dokument prijavitelja ter izpolnjen obrazec št. 3);
– dokažejo, da za druge nevladne organizacije zagotavljajo podporo na različnih
področjih tj. področju informiranja, povezovanja, sodelovanja, usposabljanja, zagotavljanja različnih vrst tehnične ter strokovne
pomoči ter izvajajo aktivnosti pri reševanju
širših vprašanj, ki zadevajo NVO sektor, kot
so pravni okvir za delovanje NVO, financiranje NVO, zaposlovanje v NVO sektorju, civilni dialog (ipd.) (dokazilo: ustanovni akt in/ali
drug ustrezni splošni dokument prijavitelja
ter izpolnjen obrazec št. 2: opis dejavnosti
prijavitelja).
Vsebinske/področne mrežne nevladne
organizacije niso upravičeni prijavitelji na
predmetni javni razpis. Vsebinske/področne
mrežne nevladne organizacije so nevladne
organizacije, ki združujejo nevladne organizacije z istega vsebinskega področja oziroma se ukvarjajo zgolj z enim vsebinskim
področjem (npr. izobraževanje in usposabljanje, kultura, starejši).
Posamezne nevladne organizacije lahko
sodelujejo v programih/podprogramih, ki jih
je prijavila horizontalna mrežna nevladna
organizacija, le kot partnerji na posameznih
podprogramih in ne kot samostojni prijavitelji.
Kot partnerji lahko, pri izvajanju programov/podprogramov, ki jih je prijavila horizontalna mrežna nevladna organizacija, sodelujejo tudi pravni subjekti, ki niso ustanovljeni
kot nevladne organizacije.
Ministrstvo si pridružuje pravico, da od
prijaviteljev zahteva dodatna pojasnila oziroma obrazložitve glede izpolnjevanja pogojev. V primeru, da pojasnila ne bodo posredovana v roku in na način določen v pozivu,
bo strokovna komisija vloge takih prijaviteljev zavrnila.
4. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Ministrstvo za javno upravo bo za sofinanciranje zgoraj navedenih programov
v letu 2009 in 2010 okvirno namenilo:
Skupaj za 2009
in 2010
Program podpore
civilnemu dialogu:
– podprogram 1.1
– podprogram 1.2
– podprogram 1.3
Program izvajanja
servisne dejavnosti
– podprogram 2.1
– podprogram 2.2
– podprogram 2.3
– podprogram 2.4
Skupaj

200.000,00
50.000,00
120.000,00
30.000,00
300.000,00
90.000,00
65.000,00
80.000,00
65.000,00
500.000,00

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Višina zaprošenih sredstev za posamezen podprogram:
Maksimalna višina sredstev za katera
lahko prijavitelji zaprosijo v okviru posameznega podprograma skupaj za leti 2009
in 2010:
1. Program podpore civilnemu dialogu
1.1 Zagotavljanje podpore in strokovne pomoči pri usklajevanju
mnenj nevladnih organizacij v zvezi z gradivi in področji
obravnavanimi v okviru Stalne medresorske delovne skupine za
usklajevanje odprtih vprašanj na področju sodelovanja Vlade RS
z nevladnimi organizacijami
1.2 Spodbujanje dolgoročnega sodelovanja z nevladnimi
organizacijami sosednjih držav z namenom opredelitve ter
promocije novih razvojnih priložnosti NVO v času gospodarske in
finančne krize
1.3 Promocija Kodeksa dobre prakse o vključevanju civilne družbe
v procese odločanja – »The Code of Good Practice for Civil
Participation in the Political Decision Making Process«.
Skupaj za program podpore civilnemu dialogu
2. Program servisne dejavnosti
2.1 Spodbujanje profesionalizacije kadrov v nevladnih
organizacijah – razvoj in dvig kompetenc v nevladnih organizacijah
2.2 Priprava in izvajanje medijskih kampanj za promocijo
prostovoljstva
2.3 Spodbujanje donatorstva (krepitev filantropnega delovanja)
v Sloveniji ter razvoj in promocija novih/drugačnih/inovativnih
mehanizmov/metod/modelov pridobivanja sredstev za NVO
2.4 Krepitev vloge fundacij v Sloveniji – promocija fundacij/ustanov
in njihove vloge v družbi, promocija aktivnosti lokalnih razvojnih
fundacij, pomoč in svetovanje pri vzpostavljanju novih lokalnih
razvojnih fundacij
Skupaj za program servisne dejavnosti
Projekti, ki jih bo Ministrstvo za javno
upravo sofinanciralo na podlagi tega razpisa, bodo deležni sofinanciranja do višine
100% upravičenih stroškov projekta.
Sofinanciranje programov oziroma podprogramov je opredeljeno v vzorcu pogodbe, ki je del razpisne dokumentacije in bo
potekalo v več delih:
– (I) delovni kapital v višini 40% pogodbeno določene vrednosti,
– (II) 1. vmesno poročilo – 20% pogodbeno določene vrednosti,
– (III) 2. vmesno poročilo – 20% pogodbeno določene vrednosti,
– (IV) končno poročilo – 20% pogodbeno
določene vrednosti.
Ministrstvo bo sredstva, dodeljena za
leto 2009, praviloma izplačalo v proračunskem letu 2009, sredstva dodeljena za leto
2010 pa v letu 2010, ob upoštevanju razpoložljivih proračunskih sredstev.
Okvirna proračunska sredstva za leto
2010 so odvisna od sprejetja proračuna za
2010. Ministrstvo se bo za odobrena sredstva zavezalo za plačila do 31. 12. 2009,
za nadaljnja plačila v letu 2010 pa glede na
veljavni Zakon o izvrševanju proračuna RS
oziroma zagotovljeno višino sredstev v okviru sprejetega proračuna za leto 2010.
Ministrstvo si pridružuje pravico, da glede na razpoložljiva proračunska sredstva,
prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike
sofinanciranja. Kolikor se prijavitelj ne strinja
s predlogom ministrstva se šteje, da odstopa od vloge.
Ministrstvo za javno upravo si pridružuje
pravico, da kolikor za posamezen podprogram ne bo predloženih ustreznih prijav (gle-

Skupaj za 2009
in 2010

50.000,00

60.000,00
30.000,00
140.000,00
Skupaj za 2009
in 2010
90.000,00
65.000,00
40.000,00

65.000,00
260.000,00

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
de na zastavljena merila ocenjevanja), lahko
finančna sredstva preusmeri na drug podprogram oziroma program. Pri tem bodo imeli
prednost naslednji podprogrami: 2.3, 1.2 ter
2.4, in sicer v navedenem vrstnem redu.
5. Obdobje v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Upravičeni bodo izdatki, ki bodo nastali
od datuma objave javnega razpisa (datuma
pričetka izvajanja programa/podprograma)
do 10. 11. 2010 (datum zaključka programa/podprograma).
Upravičenci morajo končni zahtevek za
izplačilo oddati do 15. 11. 2010.
Ministrstvo za javno upravo bo upravičene izdatke plačalo najkasneje do 31. 12.
2010, vendar v skladu s plačilnimi roki, kot
jih določa aktualni Zakon o izvrševanju proračuna RS.
6. Stroški
Upravičeni so stroški, ki:
– so neposredno povezani z izvajanjem
prijavljenega programa/podprograma in
predvideni v vlogi na javni razpis;
– so nujno potrebni za uspešno izvedbo
programa/podprograma;
– so razumni, upravičeni in v skladu
z načeli dobrega finančnega poslovodenja
in upravljanja, zlasti glede stroškovne učinkovitosti;
– so naslovljeni na upravičenca.
V zvezi z izvajanjem programov oziroma podprogramov so upravičeni naslednji
stroški:
– plače in drugi stroški dela zaposlenih
na projektu:
– vsi stroški dela (II. bruto plača z vsemi pripadajočimi davki in prispevki delodajalca in delojemalca);
– povračila stroškov v zvezi z delom
(prehrana med delom, prevoz na delo in
z dela itd.);
– nadomestila plače ter drugi osebni
prejemki v skladu z veljavno zakonodajo (jubilejne nagrade, solidarnostna pomoč);
– regres in povračilo stroškov dela
za čas dopusta za zaposlene na projektu,
v primeru, ko zaposleni na projektu ne dela
100% svojega delovnega časa, se upošteva
sorazmerni delež regresa in povračilo stroškov dela za čas dopusta;
– stroški zunanjih izvajalcev, vezanih neposredno na projekt (plačila avtorskih honorarjev, plačila po podjemnih pogodbah,
plačila za delo preko študentskega servisa,
plačila po pogodbah o opravljenih storitvah
– npr. stroški vodenja projekta, stroški zunanjih sodelavcev, stroški prevajanja, stroški
oblikovanja, tiska, distribucije, oglaševanja,
stroški organizacije in izvedbe različnih dogodkov, stroški priprave strokovnih podlag,
svetovanj ipd.);
– nagrade prostovoljcem – na podlagi
obrazložitve, iz katere je jasno razviden prispevek prostovoljca pri izvajanju dejavnosti
sofinanciranega programa/podprograma;
– posredni stroški – do 10% upravičenih
stroškov podprograma – namenjeni so kritju
splošnih stroškov poslovanja: telekomunikacij (telefon, internet), elektrika, ogrevanje,
komunalne storitve, najem poslovnih prostorov ipd.
Neupravičeni so stroški:
– stroški nakupa in gradnje nepremičnin,
nakupa zemljišč;
– stroški nakupa strojev, pohištva, prevoznih sredstev ter druge opreme;
– stroški nakupa IKT opreme, rabljene
IKT opreme ipd.;
– amortizacija nepremičnin in opreme;
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– stroški obresti na dolgove;
– drugi stroški, ki niso bili predvideni
v vlogi predloženi na javni razpis.
Neupravičene stroške krije prijavitelj
sam.
Stroški/izdatki morajo biti dokumentirani
z ustreznimi dokazili (npr. račun, pogodba,
potni nalog ipd.).
7. Merila za izbor prijaviteljev
Pri ocenjevanju Programa podpore civilnemu dialogu bo upoštevano:
– v zvezi s točko 1.1 Zagotavljanje podpore in strokovne pomoči pri usklajevanju
mnenj nevladnih organizacij v zvezi z gradivi
in področji obravnavanimi v okviru Stalne
medresorske delovne skupine za usklajevanje odprtih vprašanj na področju sodelovanja Vlade RS z nevladnimi organizacijami:
Merila za ocenjevanje

Opis

Delovni načrt
podprograma

Utemeljitev podprograma, opredelitev
dejavnosti, metod dela, pričakovanih
rezultatov.
Reference projektne
Reference projektne skupine (prijavitelj,
skupine za podprogram partnerji – organizacije, člani projektne skupine
– posamezniki) glede zagotavljanja tehnične in
druge podpore predstavnikom NVO v različnih
posvetovalnih telesih javne uprave.
Izjave NVO
Št. pridobljenih izjav imenovanih NVO
predstavnikov
predstavnikov v Stalni medresorski delovni
imenovanih v Stalni
skupini1 oziroma področnih delovnih skupinah,
da so pripravljeni sodelovati s prijaviteljem pri
medresorski delovni
skupini za usklajevanje izvajanju podprograma.
odprtih vprašanj na
področju sodelovanja
Vlade RS z nevladnimi
organizacijami
Finančni načrt in
Utemeljenost in racionalnost porabe sredstev.
stroškovna učinkovitost
podprograma
Skupaj:

Maksimalno
število točk
60
10

5

10
85 točk

1
Stalna medresorska delovna skupina za usklajevanje odprtih vprašanj na področju sodelovanja Vlade Republike Slovenije z nevladnimi organizacijami.

– v zvezi s točko 1.2 Spodbujanje dolgoročnega sodelovanja z nevladnimi organizacijami sosednjih držav z namenom opredelitve ter promocije novih razvojnih priložnosti NVO
v času gospodarske in finančne krize
Merila za ocenjevanje

Opis

Delovni načrt
podprograma

Utemeljitev podprograma, opredelitev
dejavnosti, metod dela, pričakovanih
rezultatov.
Reference projektne
Reference projektne skupine (prijavitelj,
skupine za podprogram partnerji – organizacije, posamezniki – člani
projektne skupine) pri izvedbi mednarodnih
projektov in dogodkov z mednarodno udeležbo.
Izjave podpore
Št. pridobljenih izjav podpore NVO, ki imajo
nevladnih organizacij
sedež v sosednjih državah (Italija, Avstrija,
sosednjih držav
Madžarska, Hrvaška) in bodo sodelovale pri
izvajanju podprograma.
Finančni načrt in
Utemeljenost in racionalnost porabe sredstev.
stroškovna učinkovitost
podprograma
Skupaj:

Maksimalno
število točk
60
10

5

10
85 točk

– v zvezi s točko 1.3 Promocija Kodeksa dobrih praks o vključevanju civilne družbe
v procese odločanja
Merila za ocenjevanje

Opis

Delovni načrt
podprograma

Utemeljitev podprograma, opredelitev
dejavnosti, metod dela, pričakovanih rezultatov.

Maksimalno
število točk
60
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Opis

Reference projektne
Reference projektne skupine (prijavitelj,
skupine za podprogram partnerji – organizacije, člani projektne
– promocijski projekti
skupine – posamezniki) pri izvedbi
primerljivih projektov tj. projektov obveščanja
in ozaveščanja različnih ciljnih javnosti
o pomenu sodelovanja pri oblikovanju javnih
politik ter projektov, ki spodbujajo različne
ciljne javnosti za sodelovanje pri oblikovanju
javnih politik na nacionalni in mednarodni
ravni.
Finančni načrt in
Utemeljenost in racionalnost porabe sredstev.
stroškovna učinkovitost
podprograma
Skupaj:

Maksimalno
število točk
10

10
80 točk

Pri ocenjevanju Programa servisne dejavnosti bo upoštevano:
– v zvezi s točko 2.1 Spodbujanje profesionalizacije kadrov v nevladnih organizacijah –
razvoj in dvig kompetenc v nevladnih organizacijah
Merila za ocenjevanje

Opis

Delovni načrt
podprograma

Utemeljitev podprograma, opredelitev
dejavnosti, metod dela, pričakovanih
rezultatov.
Reference projektne
Reference projektne skupine (prijavitelj,
skupine za podprogram partnerji – organizacije, člani projektne
skupine – posamezniki) s področij priprave
in izvedbe usposabljanj za NVO, razvoja
kompetenc, kompetenčnih profilov, razvoja
poklicnih standardov.
Finančni načrt in
Utemeljenost in racionalnost porabe sredstev.
stroškovna učinkovitost
podprograma
Skupaj:

Maksimalno
število točk
60
10

10
80 točk

– v zvezi s točko 2.2 Priprava in izvedba medijskih kampanj za promocijo prostovoljstva
Merila za ocenjevanje

Opis

Delovni načrt
podprograma

Utemeljitev podprograma, opredelitev
dejavnosti, metod dela, pričakovanih
rezultatov.
Reference projektne
Reference projektne skupine (prijavitelj,
skupine za podprogram partnerji – organizacije, člani projektne
– prostovoljno delo
skupne – posamezniki) pri izvedbi projektov
s področja ureditve statusa prostovoljcev,
prostovoljnega dela ter projektov s področja
promocije prostovoljstva, izvedbe medijskih
kampanj ipd.
Finančni načrt in
Utemeljenost in racionalnost porabe sredstev.
stroškovna učinkovitost
podprograma
Skupaj:

Maksimalno
število točk
60
10

10
80 točk

– v zvezi s točko 2.3 Spodbujanje donatorstva (krepitev filantropnega delovanja) v Sloveniji ter promocija novih/drugačnih/inovativnih mehanizmov/metod/modelov pridobivanja
sredstev za NVO
Merila za ocenjevanje

Opis

Delovni načrt
podprograma

Utemeljitev podprograma, opredelitev
dejavnosti, metod dela, pričakovanih
rezultatov.
Reference projektne skupine (prijavitelj,
partnerji – organizacije, člani projektne
skupine – posamezniki) pri izvedbi projektov
s področja zbiranja sredstev za NVO oziroma
zagotavljanja finančne stabilnosti za NVO.
Št. pridobljenih izjav o sodelovanju pri izvedbi
podprograma s strani gospodarstva.

Reference projektne
skupine za podprogram

Vzpostavljanje
partnerstev – Izjave
gospodarskih subjektov

Maksimalno
število točk
60
10

5
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Finančni načrt in
stroškovna učinkovitost
podprograma
Skupaj:

Utemeljenost in racionalnost porabe sredstev.

Št.
10
85 točk

– v zvezi s točko 2.4 Krepitev vloge fundacij v Sloveniji
Merila za ocenjevanje

Opis

Delovni načrt podprograma
Reference projektne
skupine za podprogram

Utemeljitev podprograma, opredelitev dejavnosti, metod dela, pričakovanih rezultatov.
Reference projektne skupine (prijavitelj, partnerji – organizacije, člani projektne skupine –
posamezniki) pri izvedbi projektov s področja
krepitve fundacij (ustanov).
Št. izjav obstoječih/delujočih lokalnih razvojnih fundacij o podpori prijavitelju glede izvedbe podprograma.
Utemeljenost in racionalnost porabe sredstev.

Izjave lokalnih razvojnih
fundacij
Finančni načrt in stroškovna učinkovitost
podprograma
Skupaj:

Maksimalno
število točk
60
10

5
10
85 točk

Pri referencah bodo upoštevani samo
zaključeni projekti, in sicer projekti, ki so
bili izvedeni v obdobju 1. 1. 2004 do oddaje
vloge na javni razpis. Kot člani projektne
skupine – posamezniki se pojmujejo tisti
posamezniki, ki s prijaviteljem ali partnerji
(organizacijami) nimajo sklenjenega delovnega razmerja in bodo sodelovali pri izvedbi
podprograma/podprograma. Ista referenca
(program, projekt) se v okviru posameznega
podprograma upošteva samo enkrat, vendar
se, kolikor je vsebinsko ustrezna, upošteva
pri več podprogramih.
Podrobnejša razčlenitev meril je v razpisni dokumentaciji.
8. Postopek izbire projektov
Ministrstvo za javno upravo bo predloge
sofinanciranih programov oziroma podprogramov izbralo po postopku, ki ga določa
Pravilnik o izvrševanju proračuna RS in
skladno s to objavo in razpisno dokumentacijo za predmetni javni razpis.
Ovrednotenje prispelih vlog za dodelitev
sredstev bo opravila strokovna komisija Ministrstva za javno upravo. O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah s sklepom odloči
predstojnik ministrstva, in sicer na podlagi
predloga strokovne komisije.
Strokovna komisija bo na podlagi rezultatov ocenjevanja, oblikovala predlog liste
programov oziroma podprogramov za sofinanciranje. Za sofinanciranje bodo predlagani podprogrami, ki bodo dosegli najmanj
40 točk, do porabe razpoložljivih sredstev za
posamezen podprogram.
Kolikor bo skupna vrednost predlaganih
podprogramov presegla okvirna razpoložljiva sredstva za posamezen podprogram,
bodo imeli prednost podprogrami tistih prijaviteljev, ki bodo dosegli višje število točk.
V primeru, da bo več predlaganih podprogramov doseglo enako število točk in
bi bila z njihovo uvrstitvijo na predlog liste
za sofinanciranje, presežena razpoložljiva
sredstva za posamezen podprogram, se bo
o uvrstitvi podprograma na listo za sofinanciranje odločilo z žrebom, ki ga bo opravila
strokovna komisija.
Strokovna komisija si pridružuje pravico,
da od prijaviteljev zahteva dodatna pojasnila
oziroma obrazložitve o predlaganih programih oziroma podprogramih ter načrtovanih
stroških.
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Strokovna komisija lahko na podlagi pregleda vlog oceni, da posamezne dejavnosti
niso upravičene do sofinanciranja ter od prijavitelja zahteva prilagoditev načrta dejavnosti ter finančnega načrta programa/podprograma. Prav tako si strokovna komisija
pridružuje pravico znižanja posameznih postavk v finančnem načrtu, za katere meni,
da so ocenjene previsoko in zahteva prilagoditev finančnega načrta prijavitelja.
Če se prijavitelj ne strinja s predlogi strokovne komisije, se šteje, da odstopa od vloge.
9. Prijava na javni razpis
Rok za oddajo vlog na predmetni javni razpis je 35 dni od objave tega razpisa
v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do vključno 3. 7. 2009.
Vloge na razpis morajo, ne glede na način oddaje prispeti na naslov: Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška 21 (glavna pisarna,
5. nadstropje), 1000 Ljubljana do 3. 7. 2009,
do 14. ure.
Vloge je potrebno predložiti v enem tiskanem izvodu.
Vlogo je potrebno poslati v zaprtem
ovitku, ki mora biti označen »Ne odpiraj
– vloga: Razpis za nevladne organizacije
2009–2010. Na prvi strani kuverte prijavitelji
navedejo tudi svoj polni naziv in naslov.
Vloge, ki bodo prispele po tem roku, se
štejejo kot prepozne in bodo prijaviteljem
vrnjene neodprte.
Posamezni prijavitelj lahko na javni razpis, predloži eno vlogo za sofinanciranje.
Kolikor bo prijavitelj predložil več vlog za
sofinanciranje, bo upoštevana tista vloga,
ki bo na ministrstvu evidentirana kot prva
prispela.
10. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo javno. Potekalo bo
6. 7. 2009 ob 14.30, v prostorih Ministrstva
za javno upravo (sejna soba 1. nadstropje),
Tržaška 21, 1000 Ljubljana.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, izpolnjene in označene vloge, in sicer
v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
Na odpiranju bo strokovna komisija ugotavljala popolnost vlog glede na to, če so bili
predloženi vsi zahtevani dokumenti.
11. Popolnost vlog in dopolnjevanje
Vloga mora biti oddana na prijavnih
obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije
in mora vsebovati vse zahtevane priloge
in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
11.1 Za formalno popolno vlogo mora
prijavitelj k vlogi priložiti naslednje obrazce
in priloge:
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec
št. 1: Podatki o prijavitelju;
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec
št. 2: Opis dejavnosti prijavitelja;
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec
št. 3: Podatki o članih prijavitelja;
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec
št. 4: Izjava prijavitelja o sprejemanju in izpolnjevanju razpisnih pogojev;
– izpolnjen obrazec št. 5: Podatki o prijavljenih programih/podprogramih;
– fotokopiran Ustanovni akt in/ali drug
ustrezni splošni dokument prijavitelja (Priloga 1).
11.2 Za dokazovanje izpolnjevanja meril
prijavitelj priloži vlogi naslednje obrazce in
priloge:
– izpolnjen obrazec št. 6: Opis podprograma – za vsak prijavljen podprogram;
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– izpolnjen obrazec št. 7: Reference projektne skupine – za vsak prijavljen podprogram, za vsakega člana projektne skupine;
– življenjepis članov projektne skupine
– za vsakega posameznika – člana projektne skupine, za vsak prijavljen podprogram
(Priloga št. 2);
– izpolnjene izjave predstavnikov NVO
v stalni medresorski delovni skupini – za
podprogram 1.1 (Priloga št. 3);
– izpolnjene izjave NVO s sedežem v sosednji državi – za podprogram 1.2 (Priloga
št. 4);
– izpolnjene izjave partnerskih organizacij iz gospodarstva – za podprogram 2.3
(Priloga št. 5);
– izpolnjene izjave lokalne razvojne fundacije – za podprogram 2.4 (Priloga št. 6).
V primeru formalno nepopolnih vlog
(11.1), bo komisija v roku 3 dni od odpiranja
vlog, prijavitelje pozvala, da vloge v roku 5
dni dopolnijo.
V primeru, da prijavitelji vlogi ne bodo
priložili katerega izmed obrazcev ali prilog
s katerimi dokazujejo izpolnjevanje meril
(11.2), komisija prijaviteljev ne bo pozvala
k dopolnitvi vlog, temveč bo vloge ovrednotila z upoštevanjem predloženih obrazcev
in prilog. Dopolnjevanje obrazcev ali prilog
s katerimi prijavitelji dokazujejo izpolnjevanje meril po roku za oddajo vlog ne bo dopustno.
12. Zavrnitev in zavržba vlog
– Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 9. točki razpisa;
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za razpisno
področje in ne bodo dopolnjene v roku za
dopolnitev vloge (nepopolne vloge);
– ki bodo nepravilno izpolnjene in
označene glede na določbe 9. točke razpisa.
– Zavrnjene bodo vloge:
– tistih prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev, določenih v besedilu
razpisa in razpisne dokumentacije;
– ki ne bodo upoštevale omejitev glede maksimalne zaprošene višine sofinanciranja;
– ki na podlagi meril za ocenjevanje ne
bodo dosegle zadostnega števila točk.
13. Obveščanje prijaviteljev o rezultatih
razpisa
Ministrstvo za javno upravo bo prijavitelje
o izidu javnega razpisa obvestilo najkasneje
v 60 dneh od dneva odpiranja vlog.
Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo: http://www.
mju.gov.si/si/za_nevladne_organizacije/nacionalni_razpisi/.
14. Sklenitev pogodb: z izbranimi prijavitelji bo Ministrstvo za javno upravo sklenilo
pogodbe o sofinanciranju.
15. Pritožba
Zoper sklep o izbiri prejemnikov sredstev pritožba ni dovoljena, temveč lahko
prijavitelji in stranski udeleženci sprožijo
upravni spor zoper sklep Ministrstva za javno upravo.
Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži
v 30 dneh od vročitve sklepa na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana.
Sprožitev upravnega spora ne zadrži
podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
16. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije
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Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani http://www.mju.gov.si/si/za_
nevladne_organizacije/nacionalni_razpisi/,
naročite jo lahko tudi po elektronski pošti:
polonca.sega@gov.si ali barbara.kozelj-sladic@gov.si.
Dodatne informacije in vprašanja v zvezi
z razpisom so na voljo na Ministrstvu za javno upravo, kontaktni osebi: Polonca Šega,
elektronski naslov: polonca.sega@gov.si,
Barbara Koželj-Sladič, elektronski naslov:
barbara.kozelj-sladic@gov.si oziroma na
spletni strani: http://www.mju.gov.si/si/za_
nevladne_organizacije/nacionalni_razpisi/,
kjer bodo objavljeni tudi odgovori na zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 303-7/2009/4
Ob-4185/09
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B), Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list
št. 114/07, ZIPRS0809-A), Zakona o spremembah Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leti 2008 in 2009
(Uradni list RS, št. 58/08 in 26/09), Proračuna Republike Slovenije za leto 2009
(Uradni list RS, št. 114/07), Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna
(Uradni list št. 50/07, 61/08), Uredbe Sveta
(ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi uredbe (ES)
št. 1260/1999, Uredbe komisije (ES) št.
1828/2006 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, Uredbe (ES) št. 1080/2006
Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999, Uredbe
(ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta
in Sveta o Evropskem socialnem skladu in
razveljavitvi Uredbe o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES)
št. 1784/1999, Nacionalnega strateškega
referenčnega okvira 2007–2013 (št. CCI
2007SI16UNS001, z dne 18. 6. 2007),
Operativnega programa razvoja človeških
virov za obdobje 2007–2013 (št. CCI 2007
SI 051 PO 001, z dne 21. 11. 2007), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013
(Uradni list RS, št. 17/09) ter sklepa organa
upravljanja o potrditvi instrumenta OP RČV
5/3/004-0-MJU, št. 404-226/2007/40 z dne
25. 5. 2009 Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000
Ljubljana objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov1 socialnih
partnerjev v okviru prednostne
usmeritve: Spodbujanje razvoja
nevladnih organizacij, civilnega in
socialnega dialoga, Operativnega
programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007–2013 za leta 2009, 2010
in 2011
1
Projekt = operacija, skladno z opredelitvijo termina v členu 3 (7) Uredbe o izvajanju
postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Ur.l. RS št. 41/07)

1. Posredniško telo in izvajalec razpisa:
Republika Slovenija, Ministrstvo za javno
upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Javni razpis je namenjen doseganju
ciljev 5.3. prednostne usmeritve Operativnega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007–2013: Spodbujanje razvoja
nevladnih organizacij civilnega in socialnega dialoga in sicer krepitvi usposobljenosti
socialnih partnerjev.
V okviru tega javnega razpisa je socialni
dialog definiran kot najširša oblika socialnega partnerstva, ki se vzpostavlja na različnih
ravneh, in sicer na ravni države (socialni
sporazum, splošna kolektivna pogodba, dogovor o politiki plač itd), na ravni dejavnosti
in panoge (kolektivne pogodbe) ter na ravni posameznega gospodarskega subjekta
(podjetniške kolektivne pogodbe).
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov socialnih partnerjev za krepitev njihove institucionalne in administrativne
usposobljenosti na področju socialnega dialoga, in sicer preko:
a) informiranja, mreženja, povezovanja
znotraj, med socialnimi partnerji ter z drugimi organizacijami civilne družbe ter zagotavljanja podpornih storitev na področju
socialnega dialoga v Republiki Sloveniji,
b) usposabljanj in izobraževanj socialnih
partnerjev,
c) promocije in ozaveščanja javnosti ter
posebnih ciljnih skupin glede pomena socialnega dialoga in socialnih partnerjev,
d) študij, analiz, raziskav ter prenosa dobrih praks za razvoj socialnega dialoga,
e) vzpostavitve, razvoja in krepitve struktur in sistemov v podporo razvoju socialnega dialoga (kot npr. regionalni ekonomsko
socialni sveti itd.).
Upravičene dejavnosti predmetnega javnega razpisa so podrobneje predstavljene
v 4. poglavju.
Usposabljanje in izobraževanje je upravičeno samo v primeru, če upravičenec v vlogi
na javni razpis predvidi tudi izvedbo drugih
dejavnosti, navedenih v predmetu javnega
razpisa.
Projekt je nedeljiva celota aktivnosti, ki
prispevajo k določenim rezultatom ter vnaprej določenim in jasno opredeljenim ciljem,
na podlagi katerih je mogoče presojati izpolnjevanje vnaprej določenih meril. Projekt
ima vnaprej določeno trajanje, ki je omejeno
z datumom začetka in konca.
3. Namen in cilji razpisa
Namen (splošni cilj) razpisa je krepitev
institucionalne in administrativne usposobljenosti socialnih partnerjev, da bodo le-ti
prispevali k uspešni implementaciji ciljev in
prioritet Lizbonske strategije. V okviru razpisa se bo spodbujalo usposobljenost sindikatov ter predstavnikov delodajalcev s ciljem
spodbujanja funkcioniranja socialnega dialoga na različnih ravneh (nacionalni, regijski,
panožni, podjetniški, itd.) in v različnih oblikah (bipartitni in tripartitni socialni dialog).
Prav tako se bo spodbujalo podporno
okolje za delovanje socialnih partnerjev na
področju socialnega dialoga ter preko različnih promocijskih aktivnosti ozaveščalo tako
splošno javnost kot posebne ciljne skupine
o pomenu socialnega dialoga za trajnostni
socialno-ekonomski razvoj države.
Konkretni cilji razpisa so:
1. podpora mreženju ter povezovanju
znotraj, med socialnimi partnerji ter z organizacijami civilne družbe za zagotavljanje
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informiranosti glede vsebin, ki zadevajo socialni dialog v Republiki Sloveniji,
2. krepitev usposobljenosti socialnih
partnerjev za sodelovanje v socialnem dialogu,
3. izvedba študij, analiz, raziskav in prenos dobrih praks za razvoj socialnega dialoga,
4. vzpostavitev, razvoj in krepitev struktur
in sistemov v podporo razvoju socialnega
dialoga v Republiki Sloveniji,
5. promocija in ozaveščanje javnosti ter
posebnih ciljnih skupin glede pomena in vloge socialnega dialoga.
Aktivnosti za krepitev usposobljenosti
socialnih partnerjev na evropski ravni, ki
se sofinancirajo v okviru posebnih postavk
evropskega proračuna, namenjenih evropskemu socialnemu dialogu, niso upravičene
do sofinanciranja po tem razpisu.2
4. Upravičene dejavnosti
– Mreženje in povezovanje znotraj, med
socialnimi partnerji ter z drugimi organizacijami civilne družbe za zagotavljanje informiranosti glede vsebin, ki zadevajo socialni
dialog:
– informiranje članov organizacij (sindikatov oziroma delodajalcev), drugih socialnih partnerjev in ostalih ciljnih skupin o socialnem dialogu;
– vzpostavitev in vzdrževanje spletnih
strani/portalov;
– priprava in posredovanje informacij namenjenih obveščanju in informiranju
članov organizacij (npr. e-novice, brošure,
publikacije, …);
– zagotavljanje podpornih storitev na
področju socialnega dialoga za člane in nečlane (npr. pomoč pri pripravi kolektivnih
pogodb dejavnosti, zavodov, podjetij, sporazumov o sodelovanju med sindikatom in
podjetji, ostali procesi socialnega dialoga
itd.);
– organizacija in izvedba srečanj in
drugih dogodkov socialnih partnerjev z namenom mreženja in pridobivanja novih članov organizacij, partnerjev ter medsebojnega povezovanja med različnimi socialnimi
partnerji;
– predstavitve in prenos dobrih praks
povezovanja, sodelovanja, informiranja socialnih partnerjev (iz drugih držav EU in iz
Slovenije) ipd.
Zagotavljanje podpornih storitev za posameznike (npr. svetovanje delavcem pri
reševanju sporov iz delovnih razmerij, druga
pravna pomoč posameznikom, članom sindikatov oziroma delodajalcev) ni upravičena dejavnost po tem predmetnem javnem
razpisu.
– Priprava in izvedba usposabljanj in izobraževanj za člane/ predstavnike upravičenih prijaviteljev (posameznike, vodstva,
izvoljene predstavnike ipd.) ter druge socialne partnerje s ciljem povečanja učinkovitosti
in kakovosti delovanja socialnih partnerjev,
priprava, oblikovanje in tisk učnih gradiv:
– usposabljanje s področja komuniciranja in odnosi z mediji;
– vodenje kampanj (campaining), vodenje skupinskih procesov (moderiranje) ter
kolektivnih pogajanj;
2
Več o Evropskem socialnem dialogu na:
http://ec.europa.eu/employment_social/social_dialogue/index_en.htm, o dodeljenih sredstvih v ta namen pa na: http://ec.europa.eu/
employment_social/social_dialogue/grants_
en.htm

– razvoj pogajalskih veščin, mediacije
in arbitraže;
– tečaji tujih jezikov za vključevanje
v socialni dialog na mednarodni ravni (delovni jeziki EU: angleški jezik, francoski jezik, nemški jezik, drugi jeziki le, če je zato
izkazana praktična potreba, ki je posebej
obrazložena – npr. potrjeni skupni projekti,
sodelovanje v mednarodnih mrežah katerih
uradni jezik delovanja je drugačen od navedenih ipd.);
– krepitev znanja s področja priprave in interpretacije ekonomskih in finančnih
analiz;
– krepitev drugih veščin za sodelovanje v socialnem dialogu;
– krepitev znanja o mehanizmih socialnega dialoga na EU ravni;
– priprava, oblikovanje in tisk priročnikov in drugih orodij za dvig usposobljenosti
na področju socialnega dialoga na različnih
ravneh.
– Študije, analize, raziskave in pregled
primerov dobrih praks za razvoj socialnega
dialoga v Republiki Sloveniji:
– analitične aktivnosti in priprava strokovnih podlag za razvoj socialnega dialoga;
– pregled in predstavitve dobrih praks
iz EU za razvoj socialnega dialoga.
V okviru študij, analiz, raziskav so upravičene tudi študije za vzpostavitev, razvoj
in krepitev struktur in sistemov v podporo
razvoju soc. dialoga (naslednja upravičena
dejavnost).
– Vzpostavitev, razvoj in krepitev struktur
in sistemov v podporo razvoju socialnega
dialoga v Republiki Sloveniji:
– vzpostavitev in razvoj novih/inovativnih sistemov in struktur za krepitev socialnega dialoga na različnih ravneh;
– krepitev dobro delujočih obstoječih
struktur in sistemov za nadaljnji razvoj socialnega dialoga na različnih ravneh;
– implementacija primerov dobrih
praks (iz EU in Slovenije) za razvoj sistema
socialnega dialoga;
– druge aktivnosti za vzpostavitev/
krepitev struktur in sistema socialnega dialoga.
– Promocija socialnega dialoga z namenom ozaveščanja splošne in posebnih
javnosti/ciljnih skupin:
– načrtovanje in izvedba različnih
promocijskih kampanj in drugih dogodkov
z namenom ozaveščanja vseh skupin o pomenu socialnega dialoga ter vlogi socialnih
partnerjev.
Pod dejavnostjo promocije socialnega
dialoga so upravičene tiste promocijske
dejavnosti, ki so namenjene promociji socialnega dialoga do splošnih in posebnih
javnosti/ciljnih skupin in ne promocija posameznih upravičencev ali sofinanciranih projektov (npr. izvedba novinarskih konferenc
za promocijo projekta ipd.).
– Udeležba socialnih partnerjev (zaposlenih pri upravičenih prijaviteljih/članih
upravičenih prijaviteljev ali oseb, ki opravljajo funkcije oziroma naloge pri upravičenih
prijaviteljih/članih upravičenih prijaviteljev3)
3
Upravičeni so zaposleni ter ostali, ki opravljajo določene funkcije oziroma naloge pri socialnih partnerjih, kot npr. strokovne službe,
sindikalna vodstva, izvoljeni sindikalni predstavniki itd..). Da ima oseba, ki je bil napotena
na izobraževanje, aktivno vlogo v socialnem
dialogu mora biti jasno razvidno iz sporazuma/
pogodbe, ki jo oseba sklene z upravičencem.
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na izobraževanjih in usposabljanjih iz naslednjih področij:
– usposabljanje s področja komuniciranja in odnosov z mediji;
– vodenje kampanj (campaining), vodenje skupinskih procesov (moderiranje) ter
kolektivnih pogajanj;
– krepitev pogajalskih veščin, mediacije in arbitraže;
– izpopolnjevanje v tujih jezikih, pomembnih za vključevanje v socialni dialog
na mednarodni ravni (delovni jeziki EU: francoski jezik, angleški jezik in nemški jezik);
– vsebinsko usposabljanje glede na
delovna področja posameznih socialnih partnerjev, ki so predmet socialnega dialoga
(npr. pravice in obveznosti delodajalcev in
delavcev, plače in plačna politika, zaposlovanje, socialna zavarovanja, socialna varnost, varnost zaposlenih, kvalifikacije, pravna pomoč itd.).
Upravičenec mora z osebo, ki bo napotena na usposabljanje/izobraževanje, skleniti
poseben sporazum/pogodbo o izobraževanju in v njej določiti obveznosti osebe do
upravičenca, ki predvideva tudi prenos pridobljenih znanj na člane.
Upravičenec mora v okviru projekta zagotoviti udejanjanje načela transnacionalnosti, kar pomeni, da se pričakuje sodelovanje
oziroma prenos dobrih praks, izmenjavo izkušenj, informacij ter učenje od različnih EU
članic oziroma v posebej utemeljenih primerih tudi od drugih držav.
5. Upravičeni prijavitelji in pogoji, ki jih
morajo prijavitelji izpolnjevati
Upravičeni prijavitelji so:
1) organizacije socialnih partnerjev, ki so
združene v Ekonomsko-socialni svet oziroma podpisnice Pravil Ekonomsko socialnega sveta;
Ministrstvo za javno upravo bo presojalo
izpolnjevanje predpisanih pogojev z vpogledom v uradne podatke o članstvu na spletnih straneh Ekonomsko socialnega sveta
(http://www.gsv.gov.si/si/ekonomsko_socialni_svet/clani_ekonomsko_socialnega_sveta/) oziroma v uradne podatke, ki jih ima
sekretarka Ekonomsko-socialnega sveta.
6. Dodatni pogoji za upravičence vezani
na izvajanje projektov sofinanciranih s sredstvi Evropskega socialnega sklada
Upravičenec bo moral izpolnjevati tudi
naslednje pogoje:
– izbrati zunanje izvajalce v skladu z Zakonom o javnem naročanju ZJN-2A (Uradni
list RS, št. 128/06, 16/08 in 34/08);
– voditi ločeno računovodsko in analitično evidenco o projektu;
– hraniti vso dokumentacijo o projektu
najmanj do 31. 12. 2020;
– zagotavljati posredniškemu telesu,
organu upravljanja, organu za potrjevanje,
revizijskemu organu ter drugim nadzornim
slovenskim organom in pristojnim organom
EU informacije o poteku projekta ter doseganju ciljev in rezultatov;
– zagotavljati posredniškemu telesu,
organu upravljanja, organu za potrjevanje,
revizijskemu organu ter drugim nadzornim
slovenskim organom in pristojnim organom
EU informacije o morebitnih prihodkih povezanih z izvajanjem projekta (skladno s 55.
členom Uredbe (ES) št. 1083/2006/ES);
– zagotavljati posredniškemu telesu,
organu upravljanja, organu za potrjevanje,
revizijskemu organu ter drugim nadzornim
slovenskim organom in pristojnim organom
EU dostop do dokumentacije o projektu;
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– zagotavljati informiranje in obveščanje javnosti o projektu v skladu z navodili
organa upravljanja, posredniškega telesa
ter 8. in 9. členom Uredbe komisije EU št.
1828/2006 z dne 8. 12. 2006;
– obveščati posredniško telo o spremembah projekta in jamčiti, da v roku 5 let po zaključku ne bi prišlo do bistvenih sprememb
na projektu v skladu s 57. členom Uredbe
Sveta EU št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006;
– v primeru ugotovitve o nenamenski
porabi sredstev, nespoštovanju pogodbenih
določil ali o dvojnem financiranju projekta
s strani drugih proračunskih virov RS ali
EU, vrniti vsa prejeta sredstva, skupaj s pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila do
dneva vračila.
7. Višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis
Javni razpis za izbor projektov delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.
Javni razpis za izbor projektov se izvaja
v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Institucionalna in administrativna usposobljenost, prednostne usmeritve:
Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij,
civilnega in socialnega dialoga.
Okvirna razpoložljiva višina nepovratnih
sredstev za javni razpis:
Vir razpisanih sredstev
(v EUR)
Namenska sredstva
Evropskega socialnega
sklada (85%) – PP 6857
Namenska sredstva
slovenske udeležbe (15%)
– PP 6996
Skupaj

Leto 2009

Leto 2010

Leto 2011

Skupaj

637.500,00

1.700.000,00

365.500,00

2.703.000,00

112.500,00
750.000,00

300.000,00
2.000.000,00

64.500,00
430.000,00

477.000,00
3.180.000,00

Namenska sredstva EU, opredeljena
v Operativnem programu razvoja človeških
virov za obdobje 2007–2013, predstavljajo 85% celotnih upravičenih javnih izdatkov
za upravičene stroške projekta. Namenska
sredstva slovenske udeležbe (državnega
proračuna Republike Slovenije – Ministrstva
za javno upravo) pa 15% celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške
projekta.
V skladu s 34. členom Uredbe št.
1083/2006/ES bo uporabljeno t.i. dopolnitveno financiranje. Pri tem financiranje upravičenih stroškov, ki vsebinsko sodijo v obseg
pomoči Evropskega sklada za regionalni razvoj (nakup IKT opreme) ne sme preseči 9%
upravičenih stroškov projekta.
Ministrstvo bo sredstva, dodeljena upravičencem za leto 2009, praviloma izplačalo
v proračunskem letu 2009, sredstva dodeljena za leto 2010 v proračunskem letu 2010,
sredstva za leto 2011 pa v proračunskem
letu 2011, ob upoštevanju razpoložljivih proračunskih sredstev.
Okvirna razpoložljiva sredstva, ki so
predvidena za javni razpis v letih 2010 in
2011 so odvisna od sprejetja proračunov
za leti 2010 in 2011. Ministrstvo se bo za
odobrene projekte tako zavezalo za plačila
do 31. 12. 2009, za nadaljnja plačila v letih
2010 in 2011 pa glede na veljavni Zakon
o izvrševanju proračuna RS oziroma zagotovljeno višino sredstev v okviru sprejetih
proračunov za omenjeni leti.
7.1 Višina zaprošenih sredstev za posamezen projekt

– Najnižja višina zaprošenih sredstev za
sofinanciranje projektov (upravičenih prijaviteljev) je 150.000,00,00 € (skupaj za leta
2009, 2010 in 2011).
– Najvišja višina zaprošenih sredstev za
sofinanciranje projektov obeh sklopov (upravičenih prijaviteljev) je 270.000,00 € (skupaj
za leta 2009, 2010 in 2011).
Udeležba na usposabljanjih in izobraževanjih zaposlenih oziroma oseb, ki opravljajo funkcije ter druge naloge pri upravičenih
prijaviteljih/ članih prijaviteljev znaša lahko
največ 50.000,00 € (skupaj za leta 2009,
2010 in 2011).
Upravičenec lahko zaprosi za sofinanciranje do 100% upravičenih stroškov projekta.
Davek na dodano vrednost ni upravičen
do sofinanciranja.
8. Obdobje za porabo sredstev in obdobje upravičenosti stroškov
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva, so proračunska leta 2009, 2010 in 2011.
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v letih 2009, 2010 in 2011 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa aktualni
Zakon o izvrševanju proračuna RS.
Po tem javnem razpisu so do sofinanciranja upravičeni stroški, ki bodo nastali in
bodo s strani upravičenca plačani v obdobju
od datuma objave javnega razpisa v Uradnem listu RS (datum začetka operacije) do
16. 5. 2011 (datum zaključka operacije).
Rok za izstavitev končnega zahtevka za
izplačilo je 30. 5. 2011.
Ministrstvo za javno upravo bo upravičene izdatke plačalo najkasneje do 31. 12.
2011, vendar v skladu s plačilnimi roki, kot
jih določa aktualni Zakon o izvrševanju proračuna RS.
9. Upravičeni stroški
Upravičeni so stroški, ki so neposredno
povezani z izvajanjem projekta ter so bili
predvideni v pogodbi o sofinanciranju, in
sicer:
1. stroški dela zaposlenih na projektu
(plače in drugi stroški dela, stroški službenih poti):
– vsi stroški dela (II. bruto plača z vsemi
pripadajočimi davki in prispevki delojemalca
in delodajalca);
– povračila stroškov v zvezi z delom
(prehrana med delom, prevoz na delo in
z dela itd.);
– nadomestila plače ter drugi osebni prejemki v skladu z veljavno zakonodajo (jubilejne nagrade, solidarnostna pomoč),
– regres in povračilo stroškov dela za
čas dopusta samo za zaposlene, ki bodo na
projektu neprekinjeno zaposleni najmanj 6
mesecev in najmanj polovico (50%) svojega
delovnega časa,
– stroški potovanj doma in v tujini za
zaposlene na projektu (povračilo potnih
stroškov, povračilo stroškov za prenočišče,
dnevnice);
2. stroški storitev zunanjih izvajalcev,
vezanih neposredno na projekt (plačila avtorskih honorarjev, plačila po podjemnih pogodbah, plačila za delo preko študentskega
servisa, plačila po pogodbah o opravljenih
storitvah) na primer:
– vodenje in druga dela neposredno na
projektu;
– stroški izvajalcev usposabljanj/izobraževanj, predavateljev;
– stroški priprave analiz, strokovnih podlag, raziskav, študij ipd.;
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– stroški izvajalcev svetovanj;
– stroški organizacije (npr. najem prostorov) srečanj, dogodkov;
– stroški priprave, oblikovanja in tiska
gradiv, priročnikov itd.;
– stroški brezalkoholnih pijač in prigrizkov na srečanjih, delavnicah, usposabljanjih
za člane;
– stroški oglaševalskih in promocijskih
aktivnosti: stroški oblikovanja, priprave na
tisk, tiska in distribucije ipd.;
– stroški priprave, oblikovanja, produkcije, predvajanja oglasov, objav, naznanil,
oddaj oziroma zakupa medijskega prostora
ipd.;
– stroški izdelave in vzdrževanja spletnih strani;
– stroški obdelave člankov v medijih;
– stroški izvedbe novinarskih konferenc;
– stroški nabave nalepk, izdelave promocijskih panojev, zastav(ic);
– nematerialne investicije oziroma neopredmetena dolgoročna sredstva (nakup
in vzdrževanje neopredmetenih dolgoročnih
sredstev, ki vključujejo programsko opremo,
patente, licence, know-how ali nepatentirano tehnično znanje);
3. stroški izobraževanja in usposabljanja
za zaposlene oziroma druge osebe, ki opravljajo funkcije oziroma naloge pri upravičencu/članih upravičenca:
– plačilo izobraževanja/usposabljanja –
šolnine, kotizacije;
– dnevnice;
– potni stroški in stroški nastanitev;
4. informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) – največ do 9% vseh upravičenih
stroškov – v skladu s 34. členom Uredbe
(ES) št. 1083/2006 ter 20. členom Uredbe
RS o izvajanju postopkov pri porabi sredstev kohezijske politike 2007–2013 (Uradni
List RS, 17/09) bo za ta namen uporabljeno
t.i. dopolnitveno financiranje):
– računalniška oprema, optični čitalci,
digitalna avdio-video oprema, ipd.
Nakup IKT opreme je upravičen le v primeru, da je le-ta nujno potrebna za doseganje ciljev projekta;
5. posredni stroški – namenjeni kritju
splošnih stroškov poslovanja: telekomunikacij (telefon, internet), elektrike, ogrevanja, komunalnih storitev, upravljanja, pisarniškega in potrošnega materiala, drobnega
inventarja, najema poslovnih prostorov od
tretjih pravnih ali fizičnih oseb ipd. – pavšal
v višini 9% upravičenih neposrednih stroškov projekta.
Upravičenec lahko zaprosi za sofinanciranje do 100% upravičenih stroškov projekta.
Upravičenec bo moral nastale neposredne stroške na projektu dokazati s predložitvijo originalnih računov, pogodb, drugih računovodskih listin enake dokazne vrednosti
ter dokazil o plačilu, ki se neposredno nanašajo na izvedeno dejavnost ter dokazil v postopkih izbire zunanjih izvajalcev v skladu
z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-2A).
Podrobna razčlenitev upravičenih stroškov in pogojev za predložitev dokazil o nastalih stroških je navedena v razpisni dokumentaciji ter navodilih posredniškega telesa
za poročanje in dokazovanje stroškov, ki so
del razpisne dokumentacije ter navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških.
Roki za izstavitev zahtevkov za izplačilo
so opredeljeni v pogodbi o sofinanciranju.
Sofinanciranje upravičenih stroškov ne
predstavlja državne pomoči.

Št.

40 / 29. 5. 2009 /

Stran

1355

9.1 Neupravičeni stroški
Za predmetni javni razpis so neupravičeni naslednji stroški:
– davek na dodano vrednost;
– stroški nakupa in gradnje nepremičnin;
– stroški nakupa nezazidanega zemljišča;
– stroški nakupa strojev, pohištva in prevoznih sredstev;
– stroški nakupa IKT opreme, ki presegajo 9% upravičenih stroškov projekta;
– amortizacija nepremičnin in opreme
(glede na analizo potreb nisem zasledila, da
imajo težave pri nakupu IKT opreme);
– stroški obresti na dolgove;
– stroški, ki so že bili sofinancirani iz drugih virov (državnega proračuna Republike
Slovenije, lokalni proračunov, drugih virov
EU) (dvojno financiranje);
– stroški nakupa vinjet za vožnjo po avtocestah, hitrih cestah in obvoznicah v Republiki Sloveniji ter v drugih državah, ki prav
tako uporabljajo ta sistem;
– drugi stroški, ki niso predvideni v pogodbi o sofinanciranju.
Neupravičene stroške krije upravičenec
sam.
10. Prihodki projekta: upravičenec mora
spremljati ter posredniškemu telesu prikazovati prihodke projekta. Če bodo pri izvajanju
projekta ustvarjeni prihodki, bo Ministrstvo
za javno upravo, za višino ustvarjenih prihodkov, znižalo višino upravičenih stroškov
tj. višino zahtevka za izplačilo.
11. Merila za izbor projektov
Ocenjevale se bodo pravočasno prispele
in popolne vloge, ki jih bodo predložili upravičeni prijavitelji. Skupaj lahko upravičenec
doseže 100 točk.
Podrobnejša razčlenitev meril za ocenjevanje je v razpisni dokumentaciji.
11.1 Splošni merili:
Merilo
Skladnost s cilji prednostne
usmeritve Spodbujanje razvoja
nevladnih organizacij, civilnega in
socialnega dialoga
Vpliv na trajnostni razvoj in enake
možnosti
Inovativnost in vpliv na
transnacionalnost

Opis
Rezultati projekta bodo pozitivno
prispevali k doseganju ciljev prednostne
usmeritve na področju socialnega
dialoga
Projekt ima pozitiven oziroma nevtralen
vpliv na spodbujanje trajnostnega
razvoja in enakih možnosti.
Projekt spodbuja inovativnost in ima
transnacionalni vpliv

Ocena
DA NE

DA NE
DA NE

11.2. Merila ocenjevanja:
Merilo

Opis

Strateška analizaopredelitev ključnih
težav, strateških ciljev
organizacije ter deležnikov,
ki vplivajo na projekt (dvig
usposobljenosti na področju
socialnega dialoga) oziroma
bo projekt nanje vplival

Opredelitev ključnih deležnikov oziroma
ciljnih skupin, opredelitev ključnih težav/
problemov, opredelitev vzrokov za težave
in stanje, opredelitev povezav med
problemi ter strateških ciljev, ki izhajajo iz
opredeljenih problemov na področju krepitve
socialnega dialoga. Povezava strateških
ciljev v strategijo za doseganje želenih
rezultatov.
Opredelitev operativnih ciljev, ki so povezani
s strateškimi cilji in v skladu s cilji javnega
razpisa, opredelitev rezultatov, ki izhajajo
iz operativnih ciljev, aktivnosti za dosego
rezultatov ter opredelitev kazalnikov
doseganja učinkov ter rezultatov. Terminski
plan je izvedljiv. Delovni načrt vsebuje tudi
načrt usposabljanj/izobraževanje zaposlenih
in drugih oseb, ki izvajajo določene funkcije
oziroma naloge.

Dispozicija projekta –
delovni načrt

Maksimalno
št. točk
15

35
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Finančni načrt in stroškovna Finančni načrt, utemeljenost, jasnost,
učinkovitost projekta
racionalnost porabe sredstev ter
upravičenost stroškov
Reference prijavitelja
Reference prijavitelja pri izvajanju projektov,
ki so se sofinancirali iz EU sredstev
v obdobju od 1. 1. 2005 – 31. 12. 2008
Predvideno partnerstvo
Povezovanje s ključnimi deležniki, ciljnimi
v okviru projekta
skupinami, med posameznimi socialnimi
partnerji (med sindikati, med sindikati in
delodajalci)
Regionalna pokritost
Vključenost regij oziroma regionalna
projekta
pokritost izvedbe projekta.
Predvidene aktivnosti ter
metode za informiranje
in obveščanje javnosti
o projektu
Aktivnosti, metode in način izvedbe
promocije projekta ter načrt komuniciranja
z javnostmi.
Skupaj:
Ocenjevanje vlog
Ministrstvo za javno upravo bo izbralo
predloge projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije in skladno
s to objavo in razpisno dokumentacijo za
predmetni javni razpis.
Postopek izbire ovrednotenja vlog bo na
podlagi sprejetega poslovnika o delu strokovne komisije vodila strokovna komisija,
ki jo imenuje predstojnik/ca Ministrstva za
javno upravo.
O dodelitvi sredstev po tem razpisu bo,
na predlog strokovne komisije, s sklepom,
odločil/a predstojnik/ca Ministrstva za javno
upravo.
Strokovna komisija bo ocenjevala le vloge, ki:
– bodo prispele pravočasno, na način
določen v 12. poglavju predmetnega javnega razpisa;
– bodo predložene na predpisanih obrazcih iz razpisne dokumentacije;
– bodo izpolnjevale osnovne pogoje razpisa (glej poglavje 5.).
Za sofinanciranje bodo predlagani projekti, ki bodo dosegli minimalni kakovostni
kriterij (na osnovi ocenjevanja dosežejo
skupaj najmanj 50% vseh možnih točk), do
porabe razpoložljivih sredstev.
Vloge se bodo najprej ocenjevale s stališča skladnosti s cilji prednostne usmeritve:
Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij,
civilnega in socialnega dialoga, Operativnega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007–2013, vpliva na spodbujanje
trajnostnega razvoja in enakih možnosti (pozitiven oziroma nevtralen vpliv) ter vpliva na
inovativnost ter udejanjanje načela transnacionalnosti.
Kolikor bo strokovna komisija ugotovila, da projekt ni skladen s cilji prednostne
usmeritve, da izkazuje negativen vpliv na
trajnostni razvoj ali enake možnosti oziroma
da ne vpliva na inovativnost ter udejanjanje
načela transnacionalnosti, bo projekt izločila
iz nadaljnjega ocenjevanja.
V primeru, da več prijaviteljev doseže
enako število točk in bi bila z njihovo uvrstitvijo na predlog liste projektov za sofinanciranje, presežena skupna razpoložljiva sredstva, se o uvrstitvi projektov na predlog liste
sofinanciranih projektov odloči z žrebom, ki
ga opravi strokovna komisija.
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Strokovna komisija si pridržuje pravico,
da od prijaviteljev zahteva dodatna pojasnila oziroma obrazložitve o predvidenih
dejavnostih ter načrtovanih stroških. Poziv
za posredovanje dodatnih pojasnil oziroma
obrazložitev, bo prijaviteljem posredovan po
elektronski pošti na elektronski naslov prijavitelja naveden v obrazcu Podatki o prijavitelju (obrazec št. 1 razpisne dokumentacije).
V primeru, da pojasnila ne bodo posredovana v roku in na način določen v pozivu,
bo strokovna komisija dejavnosti oziroma
načrtovane stroške, za katere se zahteva
dodatno pojasnilo, izločila kot neupravičene
ter projekt ustrezno ocenila glede na postavljena merila.
Strokovna komisija lahko na podlagi pregleda vlog oceni, da posamezne predlagane
dejavnosti niso upravičene do sofinanciranja
ter od prijavitelja zahteva prilagoditev načrta
dejavnosti ter finančnega načrta projekta.
Prav tako si strokovna komisija pridržuje pravico znižanja posameznih postavk
v finančnem načrtu za katere meni, da so
ocenjene previsoko in zahteva prilagoditev
finančnega načrta prijavitelja.
V primeru, da bo upravičenec v prijavi
kot upravičene navedel tudi neupravičene
stroške, bo strokovna komisija ustrezno
znižala višino sofinanciranja ter prijavitelju
predlagala nižjo višino sofinanciranja od zaprošene.
V primeru, da bo upravičenec v prijavi
prijavil prihodke projekta, bo strokovna komisija ustrezno znižala višino sofinanciranja
ter upravičencu predlagala nižjo višino sofinanciranja od zaprošene.
Če se prijavitelj ne bo strinjal s predlogi
strokovne komisije, se šteje, da odstopa od
vloge.
Posredniško telo lahko preostala razpoložljiva sredstva ponudi naslednjemu najvišje pozitivno ocenjenemu upravičencu.
12. Rok in način prijave na razpis
Rok za oddajo prijav je 35 dni po objavi
tega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do vključno 3. 7. 2009.
Vloge na razpis morajo, ne glede na način oddaje, prispeti na naslov: Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana,
najkasneje do 3. 7. 2009 do 13. ure.
Vloga mora biti oddana na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora
vsebovati vse zahtevane priloge in podatke,
določene v razpisni dokumentaciji.
Prijavitelj mora dispozicijo projekta in
finančni načrt predložiti tudi na e-nosilcu
podatkov (CD-ROM ali DVD-ROM). Drugih
obrazcev in prilog ni potrebno predložiti na
e-nosilcu.
Vlogo je potrebno predložiti v 3. izvodih:
(1) izvirniku in (2) kopijah, ki so označeni
z besedo »Original«, »Kopija 1«, »Kopija
2«.
Vlogo je potrebno poslati v zaprtem ovitku, ki mora biti označen: »Ne odpiraj! – Vloga javni razpis za sofinanciranje projektov
soc. partnerjev za leta 2009, 2010 in 2011
(lahko uporabite obrazec za označbo vloge
iz razpisne dokumentacije).
Posamezni prijavitelj lahko na javni razpis predloži eno vlogo za sofinanciranje.
Kolikor bo prijavitelj predložil več vlog za
sofinanciranje, bo upoštevana tista vloga,
ki bo na ministrstvu evidentirana kot prva
prispela.
Za prepozno se šteje vloga, ki Ministrstvu za javno upravo ni bila predložena do
navedenega roka.
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Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh dokumentov, zahtevanih v besedilu razpisa in razpisni dokumentaciji.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje.
13. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo predvidoma dne 7. 7.
2009 ob 14.30 in ne bo javno.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, izpolnjene in označene vloge, in sicer
v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. Na odpiranju bo strokovna komisija ugotavljala popolnost vlog glede na to, če so bili
predloženi vsi zahtevani dokumenti.
14. Popolnost vlog in dopolnjevanje
Vloga je popolna, če je prijavitelj do predpisanega roka za oddajo prijav predložil izpolnjene in, kjer je to posebej navedeno,
žigosane dokumente.
14.1. Popolnost vlog
Prijavitelj mora prijavi priložiti izpolnjene
naslednje obrazce:
– Obrazec št. 1: Podatki o prijavitelju;
– Obrazec št. 2: Vloga – podatki o projektu;
– Obrazec št. 3: Strateška analiza projekta;
– Obrazec št. 4: Dispozicija projekta –
delovni načrt projekta;
– Obrazec št. 5: Reference prijavitelja
pri izvajanju projektov, ki se sofinancirajo
iz sredstev EU v obdobju od 1. 1. 2005 do
31. 12. 2008;
– Obrazec št. 6: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev;
ter priloge:
– Priloga št. 1: Finančni načrt projekta;
– Priloga št. 2: Vzorec pogodbe;
– Priloga št. 3: CD-ROM ali DVD-ROM.
14.2. Dopolnjevanje vlog
V primeru nepopolnih vlog, s pomanjkljivo dokumentacijo, bo strokovna komisija
najkasneje v roku 3 dni od odpiranja vlog,
prijavitelje pozvala, da vloge v roku 5 dni
dopolnijo. Poziv za dopolnitev vlog bo upravičencem posredovan po elektronski pošti,
na elektronski naslov prijavitelja naveden
v obrazcu Podatki o prijavitelju (obrazec št.
1 razpisne dokumentacije).
Dovoljene bodo le dopolnitve naslednjih
obrazcev in prilog:
1. Podatki o prijavitelju;
2. Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in
sprejemanju razpisnih pogojev;
3. Finančni načrt projekta (priloga 1a in
1b) – samo v primeru formalne nepopolnosti (manjkajoči podpis odgovorne osebe
in/ali žig);
4. Vzorec pogodbe – manjkajoča parafa
odgovorne osebe;
5. CD-ROM ali DVD-ROM.
V primeru, da vlogi ne bo priložen kateri izmed obrazcev, ki zgoraj ni naveden,
strokovna komisija prijaviteljev ne bo pozvala k dopolnitvi, temveč bo takšne vloge
zavrgla. Pri preverjanju formalne popolnosti
vlog bodo upoštevani le predloženi natisnjeni obrazci (in ne obrazci shranjeni na elektronskem nosilcu CD-ROM ali DVD-ROM),
in sicer na izvodu vloge, ki bo označen kot
»original«.
15. Zavrnitev in zavržba vlog
15.1. Zavržba vlog
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo predložene v treh izvodihoriginal (1), kopija (2);
– ki ne bodo poslane v roku in na način
predpisan v 12. poglavju predmetnega javnega razpisa;

– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za razpisno
področje in ne bodo dopolnjene v roku za
dopolnitev vloge (nepopolne vloge);
– ki bodo nepravilno izpolnjene in označene glede na določila razpisne dokumentacije.
15.2. Zavrnitev vlog
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih upravičencev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev, določenih v besedilu
razpisa in razpisne dokumentacije za razpisano področje;
– ki jih bo strokovna komisija na podlagi meril za ocenjevanje izločila oziroma ne
bodo dosegle minimalnega kakovostnega
kriterija za dodelitev sredstev;
– ki ne bodo upoštevale omejitev glede
zaprošene višine sofinanciranja;
– ki bodo glede na merila pozitivno ocenjene, vendar bodo razpoložljiva sredstva
že razdeljena med boljše ocenjene vloge.
16. Obveščanje prijaviteljev o rezultatih
razpisa in varovanje podatkov ter poslovnih
skrivnosti
Ministrstvo za javno upravo bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo najkasneje v 60
dneh po zaključku odpiranja vlog.
Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in portalu
www.euskladi.si. Upravičenec se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno
objavo podatkov o odobrenih in izplačanih
denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o projektu in prejemniku pomoči
v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, zakonom, ki ureja
varstvo osebnih podatkov in Navodili Organa
upravljanja glede informiranja in obveščanja
javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih
v programskem obdobju 2007–2013.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo,
vključno s 37. členom Uredbe Sveta (ES)
št. 1828/2006.
17. Pritožba: zoper sklep o izbiri prejemnikov ni dovoljena pritožba, temveč lahko prijavitelji in stranski udeleženci sprožijo
upravni spor zoper sklep Ministrstva za javno upravo. Upravni spor se sproži s tožbo,
ki se vloži v 30 dneh od vročitve sklepa na
Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana.
18. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji, pridobijo na spletni strani Ministrstva za javno upravo
(http://www.mju.gov.si/si/strukturni_skladi/spodbujanje_razvoja_nevladnih_organizacij_socialnega_in_civilnega_dialoga/razpisi_za_socialne_partnerje/) ali jo naročijo
na e-naslovu: tanja.vertelj@gov.si ali polonca.sega@gov.si.
Informacije v zvezi z namenom razpisa
lahko dobite na Ministrstvu za javno upravo
pri Tanji Vertelj, elektronski naslov: tanja.vertelj@gov.si ali pri Polonci Šega, elektronski
naslov: polonca.sega@gov.si.
Vprašanja v zvezi z javnim razpisom lahko do 18. 6. 2009 posredujete po elektronski pošti na naslov SOCPAR.MJU@gov.si.
Upravičencem, ki bodo vprašanja posredovali po navedenem datumu, odgovori ne
bodo posredovani. Odgovori na pogosto
zastavljena vprašanja (FAQ – frequently
asked questions) v zvezi z razpisom bodo
objavljena na spletni strani: http://www.
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mju.gov.si/si/strukturni_skladi/spodbujanje_razvoja_nevladnih_organizacij_socialnega_in_civilnega_dialoga/razpisi_za_socialne_partnerje/.
Prijaviteljem bo v okviru tehnične pomoči
zagotovljena tudi pomoč pri pripravi projektnih predlogov. Informacijska točka oziroma
pisarna bo v času od objave razpisa do roka
za oddajo prijav delovala vsak delovni dan
od 8. do 11. ure. Kontaktna oseba v informacijski pisarni je ga. Mateja Šepec, Regionalni center za okolje (Slovenska 5, Ljubljana)
tel. 01/425-70-65, ki bo nudila informacije
o razpisu. Na navedenem naslovu se bodo
prijavitelji lahko naročili tudi na brezplačno
individualno svetovanje. Individualno svetovanje bo omogočeno samo upravičencem,
ki bodo najkasneje do 26. 6. 2009 na elektronski naslov mateja.sepec@guest.arnes.si
posredovali osnutek izpolnjene vloge. Z interesenti bo, po prejetju osnutka, usklajen
termin individualnega svetovanja. Vrstni red
svetovanj bo določen glede na datum posredovanja osnutka izpolnjene vloge, prednost pri individualnih svetovanjih bodo imeli
prijavitelji, ki se bodo udeležili informativne
delavnice.
Informativna delavnica za prijavitelje bo
v petek, 5. 6. 2009 od 9. do 13. ure v konferenčni dvorani Ministrstva za javno upravo
na Langusovi 4 v Ljubljani.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 430-15/2009
Ob-4194/09
Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova
38, 1000 Ljubljana, na podlagi Proračuna
Republike Slovenije za leto 2009 (Uradni
list RS, št. 114/07, 26/09), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za
leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07,
58/08 – ZZdrS-E, 109/08 – ZJF-D, 26/09),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08), Zakona o raziskovalni in
razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02,
115/05, 61/06 – ZDru-1 in 112/07), Odločbe Evropske komisije o državni pomoči (št.
N472/2006-Slovenija, o programu tehnološkega razvoja, z dne 17. 11. 2006), Programa za spodbujanje tehnološkega razvoja ter
informacijske družbe za obdobje 2007–2012
(z dne 17. 11. 2006 in dopolnitvami z dne
3. 4. 2008 ter 30. 3. 2009), Uredbe Sveta
(ES) št. 74/2008 z dne 20. 12. 2007 o ustanovitvi »Skupnega podjetja ARTEMIS« za
izvedbo skupne tehnološke pobude o vgrajenih računalniških sistemih in Sklepa Vlade
RS, št. 50102-4/2008/3, z dne 6. 3. 2008,
o določitvi pristojnosti Ministrstva za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo pri izvajanju
dejavnosti Skupnega podjetja ARTEMIS,
objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov v okviru
Delovnega programa Skupnega podjetja
ARTEMIS v letu 2009
1. Podatki o proračunskem porabniku:
Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova
38, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov, ki se prijavijo
na ustrezni mednarodni razpis (glej spodaj)
in na tega. Namen obeh razpisov, sloven-
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skega in mednarodnega, je isti, to je podpora projektom, ki obravnavajo snovanje,
razvoj in izvedbo povsodne (ubikvitarne),
sodelujoče (interoperabilne), cenovno učinkovite (angl. »cost-effective«), zmogljive,
varne in zaščitene računalniške strojne in
programske opreme.
Rešujejo naj se tri industrijske prednosti:
1. sklicno snovanje in gradnje (angl.
»Reference designs and architectures«),
2. brezšivna povezljivost in vmesna
oprema (angl. “Seamless connectivity and
middleware”) in
3. snovalske metode in orodja (angl. “Design methods and tools”).
Letni delovni načrt 2009 opisuje osem
Artemisovih podprogramov (ASP), in sicer:
ASP1. Metode in postopki za varnostno
ustrezne vgrajene sisteme (angl. »Methods
and processes for safety-relevant embedded systems«)
ASP2. Osebnostno-osredotočeno upravljanje zdravja (»Person-centric health management«)
ASP3. Pametna okolja in nadgradljive
digitalne storitve (»Smart environments and
scalable digital services«)
ASP4. Učinkovita proizvodnja in oskrbovalstvo (»Efficient manufacturing and logistics«)
ASP5. Računalniška okolja za vgrajene
sisteme (»Computing environments for embedded systems«)
ASP6. Zaščitenost, zasebnost in zanesljivost v vgrajenih sistemih za uporabe,
omrežja in storitve (»Security, privacy and
dependability in Embedded Systems for applications, networks and services«)
ASP7. Vgrajene tehnologije za znosno
mestno življenje (»Embedded technology
for sustainable urban life«)
ASP8. Človeško-osredotočeno snovanje
vgrajenih sistemov (»Human-centric design
of embedded systems«).
Projekt naj bi posebej obravnaval (i) glavne cilje in pristop, (ii) pomen in vpliv uporabe
ter (iii) navzkrižno domenske vidike Artemisovih podprogramov, ki so navedeni v 3. poglavju Letnega delovnega načrta 2009.
Pričujoči slovenski razpis (v nadaljevanju: slovenski razpis ARTEMIS) se navezuje
na nadrejeni mednarodni razpis z nazivom
»Razpis za zbiranje predlogov v okviru delovnega programa Artemis Joint Undertaking«, (v angleškem izvirniku: »Call for proposals under the work programme of the
Artemis Joint Undertaking« » – v nadaljevanju: mednarodni razpis Artemis), ki je bil
objavljen v Uradnem listu Evropske Unije
C 52 SL oziroma EN dne 5. 3. 2009 ter na
spletni strani Skupnega podjetja ARTEMIS,
ki je: http://artemis-ju.eu/call_2009. Na tej
spletni strani se nahaja tudi ostalo gradivo,
pomembno za razpis, »Delovni načrt 2009«
(»Annual Workprogamme 2009«), »Ocenjevalni in izbirni postopki pri javnih razpisih Skupnega podjetja ARTEMIS« (»The
Artemis Joint Undertaking evaluation and
selection procedures related to Calls for proposals »), »Navodila za prijavitelje« (»The
guide for applicants«), »Pogoji ustreznosti«
(»The eligibility criteria« – vse v angleščini) itd.
3. Pogoji sodelovanja
Na ta razpis se lahko prijavijo tista podjetja, gospodarska interesna združenja in
raziskovalno-razvojne organizacije, ki se
obenem prijavljajo na nadrejeni mednaro-
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dni razpis, v skladu z roki in s pogoji mednarodnega razpisa, kateri se preverjajo na
mednarodni ravni.
Raziskovalno-razvojne
organizacije
so javni zavodi (javni raziskovalni zavodi,
univerze, fakultete in druge visokošolske
organizacije), zavodi, registrirani za opravljanje raziskovalno-razvojne dejavnosti,
ali razvojne enote podjetij, registriranih za
opravljanje raziskovalno-razvojne dejavnosti. Javne raziskovalne organizacije veljajo
za raziskovalno-razvojne organizacije, če so
registrirane za opravljanje javne raziskovalno-razvojne dejavnosti.
Slovenski prijavitelj in udeleženci morajo
poleg splošnih pogojev mednarodnega razpisa izpolnjevati tudi naslednje pogoje, ki se
preverjajo v okviru tega razpisa.
Na slovenski razpis ARTEMIS se lahko
prijavijo pravne osebe, kot so velika, srednje
velika in mala podjetja in samostojni podjetniki, gospodarska interesna združenja ter
raziskovalno-razvojne organizacije, ki:
– imajo sedež v Republiki Sloveniji,
– so registrirane oziroma vpisane po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list
RS, št. 42/06, 26/07 – ZSDU-B, 33/07 –
ZSReg-B, 67/07, 10/08), če so gospodarske družbe oziroma gospodarska interesna
združenja, po Zakonu o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 45I/94, 8/96, 18/98, 36/00 in
127/06 – ZJZP), ali po Zakonu o visokem
šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93, 39/95,
18/98, 35/98, 99/99, 64/01, 100/03, 134/03,
63/04, 100/04, 94/06, 119/06, 59/07, 63/07
in 64/08), če so zavodi ali visokošolske ustanove,
– na dan 31. 12. v letu pred objavo javnega razpisa niso bila v stanju insolventnosti,
kot jo opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)
(Uradni list RS, št. 126/07),
– ne prejemajo in niso v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in
prestrukturiranje podjetij v težavah,
– za iste stroške niso pridobila in tudi
niso v postopku pridobivanja sofinanciranja
iz drugih sredstev državnega ali lokalnega
proračuna,
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– imajo poravnane obveznosti do države,
– imajo projekt v postopku prijave na
nadrejeni mednarodni razpis Artemis.
V primeru, da katerikoli od zgoraj navedenih pogojev ni izpolnjen, se projekt zavrne.
4. Upravičeni stroški in trajanje: upravičeni stroški, ki se sofinancirajo slovenskim
udeležencem po tem razpisu, so: stroški
osebja (raziskovalci in drugi), ki je zaposleno za raziskovalno dejavnost; stroški instrumentov in opreme, stroški stavb in zemljišča,
ki se uporabljajo za raziskovalno dejavnost,
stroški svetovanja in drugih storitev zunanjih
izvajalcev, ki se uporabljajo za raziskovalno
dejavnost, ostali stroški delovanja, ki so nastali neposredno kot rezultat raziskovalne
dejavnosti, ter režijski stroški, nastali neposredno kot rezultat raziskovalne dejavnosti.
Natančnejša določila o upravičenih stroških,
vključno s časovnimi obdobji, so podana
v razpisni dokumentaciji tega razpisa. Projekt lahko traja največ tri leta.
5. Sestava projektne skupine
Predloge raziskovalnih projektov lahko
prijavijo udeleženci prijavitelji iz Slovenije

v mednarodni projektni skupini – konzorciju
z vsaj tremi partnerji, ki prihajajo iz vsaj treh
držav članic EU, ki so članice Skupnega
podjetja Artemis in ki sodelujejo pri zadevnem mednarodnem razpisu (seznam najdete na naslovni spletni strani zadevnega
mednarodnega razpisa), lahko pa sodelujejo tudi partnerji iz drugih držav pod pogoji,
navedenimi v razpisni dokumentaciji zadevnega mednarodnega razpisa.
Udeleženec projekta lahko v projektu
sodeluje v naslednjih vlogah: lahko je vodja projekta, udeleženec prijavitelj (bodisi iz
Slovenije ali iz druge države) ali običajni
udeleženec.
6. Sestava vloge: za oddajo se sestavi
en izvod popolne vloge po navodilih iz 6.
točke razpisne dokumentacije.
7. Prijava projekta na mednarodni razpis: vodja projekta, ta je v projektu en sam,
nosi odgovornost za pravočasno prijavo
projekta tudi na zadevni nadrejeni mednarodni razpis, v skladu z njegovimi določili in
roki. Tuji udeleženci prijavitelji se prijavljajo
na ustrezne narodne razpise ARTEMIS, če
tako zahtevajo narodne zakonodaje posameznih držav. Če je udeleženec prijavitelj
iz Slovenije hkrati tudi vodja projekta, mora
prijaviti projekt tudi še na zadevni mednarodni razpis, kot že prej navedeno.
8. Prijava na slovenski razpis ARTEMIS:
za udeleženca prijavitelja iz Slovenije velja,
da je en sam (za vsak prijavljeni projekt
s prijavitelji iz Slovenije). Le on prijavi projekt na slovenski razpis ARTEMIS, tudi če
je slovenskih udeležencev več. Običajnim
udeležencem iz Slovenije projekta ni potrebno prijaviti. Naloga slovenskega udeleženca prijavitelja je zlasti, da pošlje prijavo
na slovenski razpis ter da kot pomožni vodja
slovenskih udeležencev na projektu skrbi za
njihovo usklajevanje (koordinacijo).
9. Naslov za predložitev prijav na ta
razpis (slovenski razpis ARTEMIS), rok za
predložitev predstavitvenega lista in rok za
predložitev polne vloge
Rok za predložitev predstavitvenega lista je 11. junij 2009, do 14. ure na naslov:
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana,
v zaprti ovojnici z oznako spredaj »Ne odpiraj! Razpis ARTEMIS 2009, predstavitveni
list« ter s polnim naslovom pošiljatelja na
zadnji strani.
Rok za predložitev vloge na ta razpis je
3. september 2009, do 14. ure, na isti naslov
kot zgoraj, v zaprti ovojnici z oznako spredaj »Ne odpiraj! Vloga na razpis ARTEMIS
2009« ter s polnim naslovom pošiljatelja na
zadnji strani.
Kot pravočasne se bodo štele tiste vloge, ki bodo dostavljene na ministrstvo, ne
glede na način dostave, do zgoraj določenega roka.
Vloge, ki ne bodo pravočasne ali ki ne
bodo pravilno označene, ne bodo obravnavane, temveč zavržene.
10. Odpiranje predstavitvenih listov in
odpiranje vlog
Odpiranje predstavitvenih listov bo potekalo 12. junija 2009 v prostorih ministrstva
in ne bo javno.
Odpiranje prispelih vlog bo potekalo
8. septembra 2009 ob 14. uri v sejni sobi
223/II na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in bo javno. Na odpiranju
strokovna komisija preveri pravočasnost in
pravilno označenost prispelih vlog ter formalno popolnost. Prijavitelje, za katerih vlo-
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ge se na odpiranju ugotovi, da so nepopolne, bo komisija v roku 8 dni od odpiranja
vlog pisno pozvala, naj jih dopolnijo.
11. Ocenjevanje in izbira
11.1 Narodno preverjanje pogojev ustreznosti
Strokovna komisija Ministrstva v nadaljevanju postopka, po odpiranju vlog preveri
izpolnjevanje narodnih ustreznostnih pogojev iz 2. in 3. točke tega razpisa. V primeru,
da je posamezna vloga nejasna, pozove
prijavitelja k dopolnitvi oziroma zahteva pojasnila. Vloge prijaviteljev, ki bodo pozvani
k dopolnitvi ali pojasnitvi in se na poziv ne
bodo pravočasno odzvali, se zavrže. Stanje
glede izpolnjevanja narodnih ustreznostnih
pogojev vlog bo sporočeno Skupnemu podjetju Artemis.
Prijavitelji bodo obveščeni o (ne)izpolnjevanju ustreznostnih pogojev najkasneje
v roku 60 dni od datuma za predložitev polne vloge. Prijavitelji, ki ne bodo izpolnjevali
narodnih ustreznostih pogojev (2. in 3. točka
tega razpisa) bodo prejeli sklep o neizbiri.
Prijavitelj lahko v roku 8 dni od prejema
sklepa o neizbiri, ki ga na predlog komisije sprejme minister, vloži pritožbo. Vložena
pritožba ne zadrži nadaljevanja razpisnega
postopka. O pritožbi odloči minister.
11.2 Mednarodno preverjanje pogojev
ustreznosti, ocenjevanje ter izbira pro
jektov
Tudi na mednarodni ravni se bo opravilo preverjanje splošnih pogojev ustreznosti,
in sicer po določilih mednarodnega razpisa
(npr. sestava projektnega konzorcija, število
udeležencev, iz katerih držav, itd.).
Naloga Skupnega podjetja Artemis je,
da oceni in izbere projekte ter razdeli javna
sredstva v skladu z merili po mednarodnem
razpisu.
Seznam izbranih projektov (v nadaljevanju: mednarodni seznam) potrdi Odbor
javnih organov. V 15 dneh po izbiri izvršni
direktor Skupnega podjetja o izidu ter o rezultatih, opombah in morebitnih priporočilih
glede sprememb obvesti prijavitelje in ministrstvo.
Na podlagi mednarodnega seznama
Skupno podjetje začne tehnična pogajanja.
O izidih teh pogajanj obvesti ministrstvo.
Po končanih pogajanjih Skupno podjetje
koordinatorjem izbranih konzorcijev pošlje
v podpis sporazum o dodelitvi sredstev in
obrazce o pristopu.
12. Obveščanje o izbiri in sklenitev pogodb na podlagi slovenskega razpisa Artemis
Ocenjevanja projektov na narodni ravni
ne bo, temveč se bo upoštevalo mednarodno ocenjevanje.
Strokovna komisija Ministrstva po končanem ocenjevanju na mednarodni ravni,
usklajevanju na odboru Skupnega podjetja
ARTEMIS in po opravljenih tehničnih pogajanjih pripravi predlog prejemnikov sredstev
na podlagi tega razpisa (slovenskega razpisa ARTEMIS). Dokončno odločitev o sofinanciranju slovenskega dela posameznega
projekta sprejme minister.
Ministrstvo bo na podlagi pozitivnega
sklepa povabilo prijavitelja k podpisu pogodbe o sofinanciranju z Ministrstvom za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, ki se sklene
najkasneje v 30 dneh po zaključku pogajanj,
ki jih bo vodilo skupno podjetje.
Prijavitelj lahko v roku 8 dni od prejema sklepa o sofinanciranju oziroma sklepa
o neizbiri vloži pritožbo. Vložena pritožba ne

zadrži morebitnega podpisa pogodb z drugimi izbranimi prijavitelji. O pritožbi odloči
minister.
V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni
od vročitve poziva za podpis pogodbe ne
bo odzval, se bo smatralo, da je umaknil
svojo vlogo.
13. Okvirna višina in delež sredstev ter
obdobje porabe
Za sofinanciranje slovenskih udeležencev v projektih je za ta razpis na proračunski
postavki 5687 »Sodelovanje v Evropskem
raziskovalnem prostoru«, konto 4102, zagotovljeno skupno okvirno 1.500.000 EUR za
tri leta oziroma 500.000 EUR letno. Skrbnica
postavke je Simona Novak. V proračunskem
letu 2010 bo za sofinanciranje namenjenih
500.000,00 EUR. V proračunskih letih 2011
in 2012 bo za sofinanciranje prav tako namenjenih po 500.000,00 EUR, če bodo v ta
namen zagotovljena sredstva v proračunih
za 2011 in 2012. Projekt bo lahko prejel
sredstva največ do višine, zaprošene v vlogi, zgornje meje praviloma ni (pričakuje pa
se, da se bo v vsakem od Artemisovih podprogramov porodilo malo število kar velikih projektov, dopolnjenih z več manjšimi
»pobudami stopinjami« (»footprint initiatives«). Če v okviru tehničnih pogajanj pride
do zmanjšanje sredstev potrebnih za izvedbo projekta, se zaprošeni znesek ustrezno
zmanjša.
Projekti se bodo sofinancirali po vrstnem
redu mednarodnega seznama, do porabe
sredstev. V primeru, da bodo projekti pridobili pozitivno oceno in podporo na mednarodni ravni, a bo zanje sredstev za sofinanciranje slovenskih udeležencev zmanjkalo,
lahko Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo, na podlagi priporočila Skupnega podjetja Artemis, ponudi prijaviteljem
v podpis pogodbo za preostanek razpoložljivih sredstev oziroma, če zmanjkajo tudi ta,
pogodbo za 1,00 EUR.
Obdobje za porabo sredstev so proračunska leta, 2010, 2011, 2012 in 2013,
končna višina sredstev pa je odvisna od
razpoložljivih sredstev, ki bodo predvidena
v proračunih za leta 2010, 2011, 2012 in
2013. Odstotki sofinanciranja so odvisni od
pravne oblike prejemnika ter od vrste RR
dejavnosti, gibljejo se v razponu so od 40%
do 75% in so podrobneje razvrščeni v tabeli
v razpisni dokumentaciji.
Sredstva za dokončanje projektov, katerih izvajanje se bo zaključilo v koledarskem
letu 2013, se bodo določila glede na razpoložljiva sredstva proračuna za leto 2013,
s posebnim aneksom k pogodbi.
14. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– predstavitev in podrobno pojasnitev
javnega razpisa (točke 1–15),
– navodilo prijaviteljem za izdelavo prijave,
– predstavitev slovenskega prijavitelja
(obrazec 1 – P),
– predstavitev ostalih slovenskih običajnih udeležencev (obrazec 1 – U),
– povzetek projekta (obrazec 2),
– izjavo o strinjanju s pogoji in resničnosti navedb (obrazec 3),
– izjavo o konzorcijski pogodbi (obrazec 4),
– osnutek pogodbe s prilogami.
Razpisna dokumentacija je na voljo
v glavni pisarni na sedežu Ministrstva za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotni-
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kova 38, 1000 Ljubljana in na spletni strani
www.mvzt.gov.si (Javni razpisi).
15. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so na
voljo na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, pri stični osebi mag.
Rajku Saboju, tel. 01/478-46-40, e-pošta:
rajko.sabo@gov.si.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 430-21/2009/19

Ob-4197/09

Javni razpis
za spodbujanje raziskovalno razvojnih
projektov razvoja e-vsebin in e-storitev
v letih 2009 in 2010
1. Pravne in programske podlage
Pravne podlage za izvedbo razpisa so
naslednje:
– 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 (Uradni list RS, št. 210/06,
str. 25, v nadaljnjem besedilu: Uredba
1083/2006/ES);
– Uredba (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006
o Evropskem skladu za regionalni razvoj
in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999
(Uradni list RS, št. 210/06, str. 1, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1080/2006/ES);
– Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006
z dne 8. decembra 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 (Uradni list RS, št. 371/06, str. 1,
z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1828/2006/ES);
– Priporočilo Komisije 2003/361/ES z dne
6. maja 2003 o opredelitvi mikro, majhnih in
srednje velikih podjetij (Uradni list L 124,
20. 5. 2003);
– Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2009 (Uradni list RS, št. 26/09);
– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni
list RS, št. 114/07, 58/08 – ZZdrS-E, 109/08
– ZJF-D, 26/09 (31/09 popr.));
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08, v nadaljevanju: PPIPRS);
– Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike
v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09);
– Navodilo organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje
2007–2013;
– Informacija o izvedbeni strukturi strukturnih skladov in kohezijskega sklada v programskem obdobju 2007–2013, ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije na svoji 114.
redni seji, dne 22. 3. 2007;
– Nacionalni strateški referenčni okvir za
obdobje 2007–2013;
– Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje
2007–2013, razvojna prioriteta Gospodarsko-razvojna infrastruktura, prednostna
usmeritev Informacijska družba;
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– Strategija razvoja informacijske družbe
v Republiki Sloveniji – si2010, ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije na svoji 128.
redni seji dne 29. 6. 2007;
– Shema državnih pomoči Program za
spodbujanje tehnološkega razvoja ter informacijske družbe za obdobje 2007–2012
(N472/06 z dne 17. 11. 2006) in Dopolnitve
programa za spodbujanje tehnološkega razvoja ter informacijske družbe za obdobje
2007–2012 (št. 440-3/2006-48, z dne 30. 3.
2009);
– Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti /ZRRD-UPB1/ (Uradni list RS, št.
22/06);
– Zakonu o gospodarskih družbah
(ZGD-1) (Uradni list RS, št. 42/06 in 60/60
– popr.);
– Zakon o dostopu do informacij javnega
značaja (Uradni list RS, št 96/05 – UPB1);
– Resolucija o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu (Uradni list RS,
št. 3/06);
– sklepa Organa upravljanaja o začetku
postopka št. 4300-33/2009-10 z dne 27. 5.
2009.
2. Posredniško telo: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo, Kotnikova 38, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). tel. 01/478-46-00,
faks 01/478-47-19, http://mvzt.gov.si, e-pošta: gp.mvzt@gov.si.
3. Cilj in namen razpisa
Razvita informacijska družba dokazano
vpliva na dvig inovativnosti in konkurenčnosti gospodarstva in družbe, na povečanje
števila delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, na dvig kakovosti življenja, enakomeren regionalni razvoj in boljšo mednarodno vključenost. Vpliv izhaja iz vsesplošne
uporabe sodobne IKT, ki prispeva k večjim
ekonomskim dosežkom in splošnim koristim
za celotno družbo. Pri tem je ključni razvojni
izziv zagotavljanje širokega nabora enostavno povezljivih integriranih elektronskih storitev in zagotovitev čim širše dostopnosti do
teh storitev za vse skupine uporabnikov.
S sprostitvijo trga storitev elektronskih
komunikacij in njihovim hitrejšim razvojem
v zadnjih letih so se v Sloveniji ključna razvojna vprašanja informacijske družbe od
infrastrukture preusmerila v zagotavljanje širokega nabora elektronskih storitev,. S tem
razpisom želimo omogočiti oblikovanje učinkovitega razvojnega okolja, sodelovanja
med raziskovalnimi ustanovami, gospodarstvom in uporabniki, ki bo zagotovilo večje
in uspešnejše vlaganje v raziskave in razvoj
na področju IKT. Pričakujemo, da bo tovrstno sodelovanje pospešilo razvoj globalno
konkurenčnih, inovativnih e-storitev in vključujoče informacijske družbe v Sloveniji, kar
bo omogočilo doseganje ciljev regionalne
razvojne politike EU.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo želi s tem javnim razpisom
spodbuditi gospodarstvo za pospešeno vlaganje v pridobivanje znanja, razvoj in večjo
ponudbo e-storitev na različnih področjih informacijske družbe in uveljavljati nove tehnološko-razvojne, organizacijske in poslovne koncepte, ki bodo pripomogli k prehodu
v moderno in učinkovito družbo znanja. Ta
namen se želi doseči z aktivnostmi, ki jih
izvajajo podjetja v obliki eksperimentalnega
razvoja.
Prijavljeni projekti morajo biti del dolgoročnih razvojnih ciljev sodelujočih podjetij
in raziskovalno razvojnih organizacij. Želi-
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mo, da so skladni z raziskovalno razvojnimi
prioritetami strateških razvojnih programov
(SRP) slovenskih IKT tehnoloških platform.
Tehnološke platforme so mehanizem razvojne politike, ki ga je vzpostavila EU za ugotavljanje strateških prednosti in priložnosti na
posameznih tehnoloških področjih. Njihovo
poslanstvo je usmerjanje raziskav in razvoja, spodbujanje ciljno usmerjenih investicij
v raziskave in razvoj, boljša koordinacija
evropskih in nacionalnih raziskovalnih programov, vpliv na inovativnost in izobraževanje na določenem področju ter boljše
sodelovanje industrije z državo in drugimi
akterji. Naloga tehnoloških platform je izdelava strateških razvojnih programov, ki naj
bi jih državne uprave upoštevale pri izvajanju instrumentov razvojne pomoči industriji.
V skladu z navedenim nameravamo s tem
razpisom predvsem podpreti projekte, ki so
v skladu s strateškimi razvojnimi programi
slovenskih tehnoloških platform.
4. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje izvajanja predkonkurenčnih raziskovalno razvojnih projektov razvoja e-vsebin in e-storitev
na naslednjih tematskih področjih:
1. e-vsebine in e-storitve na področju
kulture,
2. znanstvene in izobraževalne e-vsebine in e-storitve,
3. e-vsebine in e-storitve za potrošnike,
4. e-vsebine in e-storitve na področju
zdravja,
5. e-poslovanje,
6. e-storitve s področja lokalne uprave,
7. e-vsebine in e-storitve s področja energetske učinkovitost in varovanja okolja.
Za potrebe tega razpisa so e-vsebine in
e-storitve definirane kot vsebine in storitve
informacijske družbe, ki se zagotavljajo na
daljavo, z elektronskimi sredstvi in na posamezno zahtevo uporabnika storitev. Pri tem
»na daljavo« pomeni, da se storitev zagotavlja, ne da bi bili strani navzoči sočasno.
»Z elektronskimi sredstvi« pomeni, da se
storitev na začetku pošlje in v namembnem
kraju sprejme z elektronsko opremo za obdelavo, vključno z digitalnim stiskanjem in
za shranjevanje podatkov ter v celoti pošlje,
prenese in sprejme po žici, radiu, optičnih
ali drugih elektromagnetnih sredstvih. »Na
posamezno zahtevo prejemnika storitev«
pa pomeni, da se storitev zagotavlja s prenosom podatkov na posamezno zahtevo.
Storitve informacijske družbe v splošnem
zajemajo široko področje gospodarskih
in negospodarskih dejavnosti, ki potekajo
po internetu in drugih globalno dostopnih
omrežjih (npr. omrežje mobilne telefonije).
Storitve informacijske družbe vključujejo
tako plačljive kot tudi neplačljive, prosto dostopne storitve ter storitve, ki jih ne plačajo
prejemniki, na primer v zvezi s stalnim dostopom do internetnih podatkov ali komercialnimi sporočili, ali storitve, ki zagotavljajo
mehanizme za iskanje, dostop do in pridobivanje podatkov. Storitve informacijske
družbe vključujejo tudi prenos podatkov po
komunikacijskem omrežju, dostop do komunikacijskega omrežja ali shranjevanje podatkov, ki jih zagotovi prejemnik storitve.
Prijavljeni raziskovalno razvojni projekti
morajo predstavljati predkonkurenčne raziskave in razvoj. Predkonkurenčno raziskovalno razvojna dejavnost v podjetjih v obliki
eksperimentalnega razvoja pomeni pridobivanje, združevanje, oblikovanje in uporabo
obstoječega znanstvenega, tehnološkega,

poslovnega ali drugega ustreznega znanja
in spretnosti za namene izdelovanja načrtov
in ureditev ali oblikovanja za nove, spremenjene ali izboljšane proizvode, procese ali
storitve. Ti lahko vključujejo npr. tudi druge
dejavnosti, usmerjene v konceptualne opredelitve, načrtovanje in dokumentacijo novih
proizvodov, procesov in storitev. Dejavnosti
lahko vključujejo proizvodne osnutke, risbe,
načrte ali drugo dokumentacijo, če niso namenjeni tržni uporabi. Razvoj prototipov za
tržno uporabo in pilotnih projektov je prav
tako vključen, pri čemer je prototip nujno
končni tržni proizvod in je njegova izdelava
predraga, da bi ga uporabili samo za namene predstavitve in vrednotenja. V primeru poznejše tržne uporabe predstavitvenih
ali pilotnih projektov se morajo vsi prihodki, ustvarjeni s takšno uporabo, odšteti od
upravičenih stroškov. Eksperimentalni razvoj, testiranje procesov ali storitev so prav
tako upravičeni, če teh ni mogoče uporabiti ali preoblikovati za uporabo v industriji
ali tržno uporabo. Eksperimentalni razvoj
ne vključuje rednih ali občasnih sprememb
proizvoda, proizvodnih linij, proizvodnih procesov, obstoječih storitev in drugih tekočih
dejavnosti, četudi takšne spremembe predstavljajo izboljšanje.
5. Upravičeni prijavitelji
Na razpis se prijavi podjetje, ki lahko
samo ali v imenu konzorcija partnerjev prijavi raziskovalno razvojni projekt. Konzorcij
svojo namero za pripravo, prijavo in izvedbo
projekta opredeli s podpisom konzorcijske
pogodbe.
Konzorcije, ki prijavljajo raziskovalno razvojni projekt, lahko sestavljajo podjetja in
raziskovalno razvojne organizacije. Podjetje je samostojni podjetnik posameznik ali
gospodarska družba, ki je registrirana po
Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni
list RS, št. 42/06 in 60/06 – popr, 26/07 –
ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZTFI
(100/07 – popr.), 10/08, 68/08).
Raziskovalno razvojna organizacija je:
– javni zavod (javni raziskovalni zavod,
univerza, fakulteta in druga visokošolska organizacija, itd.),
– zavod, registriran za opravljanje raziskovalno razvojne dejavnosti,
– razvojna enota podjetja.
Raziskovalno razvojna organizacija
mora biti registrirana za opravljanje raziskovalno razvojne dejavnosti pri Agenciji za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
(ARRS).
6. Višina razpisanih sredstev
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis
za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013,
razvojne prioritete Gospodarsko razvojna
infrastruktura, prednostne usmeritve Informacijska družba.
Okvirna skupna vrednost nepovratnih
sredstev znaša 7.295.130,76 EUR, od tega
je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih proračunskih letih:
za proračunsko leto 2009: 3.641.176,47
EUR, od tega:
– 3.095.000,00 EUR s PP 6893 – Informacijska družba ESRR 07-13 EU (85%) in
– 546.176,47 EUR s PP 6972 – Informacijska družba ESRR 07-13 SLO (15%),
za proračunsko leto 2010: 3.653.954,29
EUR, od tega:
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– 3.105.861,15 EUR s PP 6893 – Informacijska družba ESRR 07-13 EU (85%) in
– 548.093,14EUR s PP 6972 – Informacijska družba ESRR 07-13 SLO (15%).
Na podlagi pogodbe o sofinanciranju
med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter prijaviteljem projekta
in izdanimi zahtevki prijavitelja bodo prijaviteljem projektov nakazana sredstva za
sofinanciranje projekta. Prijavitelji projekta
v skladu s pogoji iz pogodbe, podpisane
z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo in konzorcijske pogodbe nakažejo sredstva ostalim konzorcijskim partnerjem.
7. Obdobje za porabo sredstev
Ministrstvo bo sofinanciralo projekte, ki
se bodo izvajali v letih 2009–2010. Aktivnosti za izvajanje raziskovalno razvojnih projektov bo ministrstvo sofinanciralo na osnovi treh izstavljenih zahtevkov za povrnitev
plačanih stroškov, realiziranih v obdobju
od dneva vložitve vloge upravičenca na ta
razpis do pogodbenega roka zaključka projekta. Sofinancirajo se upravičeni, plačani
stroški, ki se dokažejo z dokazili o plačilu.
Dinamika sofinanciranja projekta mora biti
planirana v višini od dvajset (20) do petdeset (50) odstotkov vrednosti projekta za
prvi zahtevek v letu 2009 in do petdeset
(50) odstotkov vrednosti projekta za ostala
dva zahtevka v letu 2010. Razliko med vrednostjo prvega zahtevka in petdeset (50)
odstotki vrednosti projekta bo možno pridobiti s predplačilom kolikor bo veljavna zakonodaja to omogočala ter kolikor bo tako
določeno v Uredbi o izvajanju postopkov pri
porabi sredstev EKP v RS v programskem
obdobju 2007–2013.
Roki za predložitev zahtevka za sofinanciranje (priloga 3) in poročila o delu na projektu (priloga 4) so:
– rok za predložitev prvega zahtevka za
sofinanciranje projekta: 18. 10. 2009. Upravičeni so stroški, ki so nastali od prijave projekta in bili plačani do 30. 9. 2009,
– rok za predložitev drugega zahtevka za
sofinanciranje projekta: 19. 4. 2010. Upravičeni so stroški, ki so nastali po 1. 9. 2009
in bili plačani v obdobju od 1. 10. 2009 do
31. 3. 2010,
– rok za predložitev tretjega zahtevka za
sofinanciranje projekta: 18. 10. 2010. Upravičeni so stroški, ki so nastali po 1. 3. 2010
in bili plačani v obdobju od 1. 4. 2010 do
30. 9. 2010.
8. Upravičeni stroški
8.1 Vrste upravičenih stroškov
Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja so skladni s shemo državnih pomoči Program za spodbujanje tehnološkega
razvoja in informacijske družbe za obdobje
2007–2012 (N 472/06 z dne 17. 11. 2006)
ter Navodilom organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje
2007–2013.
Upravičeni stroški so stroški, ki:
– so dejansko nastali za dela, ki so bila
opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno
oziroma za storitve, ki so bile izvršene,
– so v skladu s cilji projekta in so potrebni
za njegovo izvedbo,
– se jih dokazuje z računovodskimi listinami oziroma listinami enake dokazne
vrednosti in
– morajo biti v skladu z veljavnimi pravili
Evropske Unije in nacionalnimi pravili.
Upravičeni so naslednji stroški:
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neposredni stroški:
– plače in drugi stroški dela,
– stroški svetovanja in drugih storitev,
– investicije v programsko in strojno
opremo,
– stroški potovanj doma in v tujini,
posredni stroški: ostali stroški delovanja.
Dokazila za izkazovanje upravičenih
stroškov, in metode za izračun upravičenih
stroškov podrobneje določa veljavna verzija
Navodil organa upravljanja o upravičenih
stroških za sredstva evropske kohezijske
politike za programsko obdobje 2007–2013
(http://www.euskladi.si/publikacije/navodila/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 ter razpisna dokumentacija – Priloga
8 k pogodbi o sodelovanju. Vse podrobnosti
v zvezi z upravičenimi stroški so opredeljene
v razpisni dokumentaciji.
Predplačilo bo možno, kolikor bo veljavna zakonodaja to omogočala.
Davek na dodano vrednost ni upravičen
strošek.
8.2 Višina sofinanciranja
8.2.1 Najnižja dovoljena višina upravičenega stroška
Prijavitelj lahko v okviru upravičenih stroškov uveljavlja sofinanciranje posameznega
stroška, ki je dokumentiran s samostojno računovodsko listino in dokazilom o izplačilu.
Dovoljeni so samo tisti posamezni upravičeni stroški (pravilno obračunani po pravilih
in omejitvah za obračun posameznih upravičenih stroškov), ki jih prijavitelj uveljavlja
v okviru projekta in so večji oziroma enaki
80 EUR.
Posamezni stroški, ki sicer predstavljajo
upravičen strošek, pa je njihov delež namenjen projektu manjši od te višine, niso
upravičeni do sofinancirnja.
8.2.2 Velikost projektov
Najmanjša velikost celotnega projekta je
200.000 EUR, največja pa 2.000.000 EUR.
Prijavitelji morajo prijavljeni projekt razporediti glede na finančno velikost oziroma
proračun projekta (celotni obseg – proračun
projekta), v eno od naslednjih kategorij:
Kratica
MAL
SRE
VEL

Opis
Projekt malega obsega
Projekt srednjega obsega
Projekt velikega obsega

Velikost celotnega projekta [EUR]
od 200.000 do 750.000
od 750.001 do 1.500.000
od 1.500.001 do 2.000.000

Najmanjša višina dodeljenih sredstev
sofinanciranja na posamezen projekt je
100.000 EUR, najvišja pa 1.000.000,00
EUR. Projekt mora biti umeščen v enega
izmed zgornjih velikostnih razredov in presegati mejo najmanjšega sofinanciranja.
8.2.3 Delež sofinanciranja podjetij
Delež sofinanciranja podjetij, ki so registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1B), se izračuna po naslednih
pravilih:
Za eksperimentalni razvoj se lahko dodeli pomoč do višine 25% upravičenih stroškov
projekta. Zgornja meja, določena za eksperimentalni razvoj, se lahko poviša:
(a) kadar je pomoč namenjena majhnemu ali srednje velikemu podjetju (MSP),
se lahko intenzivnost pomoči poveča za 10
odstotnih točk za srednja podjetja in za 20
odstotnih točk za mala podjetja;
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(b) do največje intenzivnost pomoči v višini 60% se lahko doda bonus v višini 15
odstotnih točk, če je izpolnjen vsaj eden od
naslednjih pogojev:
(i) projekt vključuje učinkovito sodelovanje med vsaj dvema medsebojno neodvisnima podjetjema in so izpolnjeni naslednji
pogoji:
a) nobeno posamezno podjetje ne
sme nositi več kot 70% upravičenih stroškov
sodelovalnega projekta,
b) projekt mora vključevati sodelovanje z vsaj enim MSP ali mora biti čezmejen, to pomeni, da se raziskovalne in razvojne dejavnosti izvajajo v vsaj dveh različnih
državah članicah;
(ii) projekt vključuje učinkovito sodelovanje med podjetjem in raziskovalno organizacijo, zlasti v smislu usklajevanja nacionalnih politik R&R in so izpolnjeni naslednji
pogoji:
a) nosi raziskovalna organizacija
vsaj 10% upravičenih stroškov,
b) raziskovalna organizacija ima
pravico objaviti rezultate raziskovalnih projektov, če izhajajo iz raziskave, ki jo izvaja
ta organizacija;
Za namene točk (i) in (ii) se pogodbe
s podizvajalci ne štejejo za učinkovito sodelovanje. V primeru sodelovanja med podjetjem in raziskovalno organizacijo se največje
intenzivnosti pomoči in bonusi, opredeljeni
v tem okviru, ne uporabljajo za raziskovalno
organizacijo.
Tabela, ki ponazarja intenzivnost po
moči:

Eksperimentalni razvoj (osnovna višina sof.)
Eksperimentalni razvoj (največje možno sof.)
ob izpolnjevanju pogoja (i) ali (ii).

Malo ali
mikro
podjetje
45%

Srednje
podjetje
35%

Veliko
podjetja
25%

60%

50%

40%

Navedene omejitve stopenj državnih
pomoči veljajo tudi v primeru kombinacije
državnih pomoči iz različnih virov (različni
programi oziroma projekti na lokalni, državni
ali EU ravni).
Vse podrobnosti v zvezi z določanjem
velikosti podjetij so določene v razpisni dokumentaciji.
Pri čezmejnem sodelovanju v projektu, partner iz druge države, ki ni registriran
v Republiki Sloveniji, ne more pridobiti sofinanciranja svojega deleža v projektu.
Za potrebe tega razpisa je učinkovito
sodelovanje med partnerji doseženo, ko vsi
partnerji sodelujejo pri oblikovanju projekta,
prispevajo k njegovemu izvajanju ter si delijo tveganje in rezultate projekta. V primeru
projektov, ki jih na ta način skupaj izvajajo
podjetja in javne raziskovalno razvojne organizacije (JRRO) mora veljati da se JRRO
v celoti dodeli pravice intelektualne lastnine, ki in če izhajajo iz rezultatov njihovega
dela na projektu (lahko jo prodaja, licencira,
itd.). Vsi ostali rezultati dela JRRO na projektu, ki niso predmet pravic intelektualne
lastnine, so splošno dostopni javnosti. Pri

tem so pravice v celoti dodeljene takrat,
ko ima raziskovalna organizacija celotno
gospodarsko korist od teh pravic s tem,
da v celoti ohrani pravice, zlasti lastninsko
pravico in pravico dodeljevanja licenc. Ti
pogoji morajo biti izpolnjeni tudi, če se organizacija odloči skleniti nadaljnje pogodbe
v zvezi s temi pravicami, vključno z dodelitvijo licenc partnerjem s katerim sodeluje
v projektu. Sodelujoča podjetja v konzorciju
določijo pravice intelektualne lastnine posameznih podjetij v konzorciju s konzorcijsko pogodbo.
Delež sofinanciranja se obračuna za vsako podjetje posebej. V primeru povečanja
deleža v skladu z (b) točko, prvega odstavka
tega podpoglavja, se delež poveča vsem
podjetjem v konzorciju. Deleži sofinanciranja so enaki za mala in mikro podjetja.
8.2.4 Delež sofinanciranja raziskovalno
razvojnih organizacij
Delež sofinanciranja raziskovalno razvojnih organizacij (RRO), ki so ustanovljene
izven podjetij, ki so registrirana po Zakonu
o gospodarskih družbah (ZGD-1B), se neodvisno od njihove pravno-organizacijske
oblike obračuna v odvisnosti od tega ali je
aktivnost, ki jo znotraj projekta izvaja RRO
ekonomskega ali neekonomskega značaja
ter v odvisnosti od tega ali RRO lahko aktivnosti teh dveh kategorij jasno razmeji z vidika stroškov in financiranja (računovodsko).
Višina se obračuna po naslednjem pravilu:
če je aktivnost, ki jo znotraj projekta izvaja RRO (vloga na projektu) neekonomska:
– prenos znanja iz RRO preostalim partnerjem v konzorciju,
– vodenje neodvisnih RR za več znanja
in boljše razumevanje, vključno s sodelovalnimi RR (RR v okviru učinkovitega sodelovanja s partnerji),
– razširjanje rezultatov raziskav,
in če sta dve vrsti dejavnosti (ekonomska
in neekonomska) in njuni stroški ter financiranje jasno ločeni je delež sofinanciranja
RRO 60% upravičenih stroškov.
V nasprotnem primeru se delež sofinanciranja obračuna enako kot pri podjetjih.
Pri tem se z vidika dodatka za MSP, RRO
obravnava v skladu z zakonodajo. V splošnem velja, da se raziskovalne organizacije,
katerih ustanovitelj in lastnik je država ali
lokalna skupnost z več kot 5000 prebivalci ali proračunom večjim od 10 mio EUR,
obravnavajo kot velika podjetja.
Preostali predvideni del sredstev na projektu, ki ni sofinanciran s strani Ministrstva
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
morajo prijavitelj in konzorcijski partnerji zagotovoti iz lastnih sredstev.
9. Pogoji sodelovanja
Pogoji za sodelovanje pri razpisu so naslednji:
1. formalna ustreznost prijave,
2. vsebinska ustreznost prijave.
Vloge prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjene
izključno na predvidenih razpisnih obrazcih, ki ne bodo vsebovale vseh zahtevanih
podatkov, ki ne bodo formalno in vsebinsko
ustrezne, se zavržejo pred postopkom ocenjevanja.
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Ad 1. Formalna ustreznost
Pogoj
1.1 Popolnost vloge

Opis
Prijava vsebuje popolno izpolnjene naslednje obrazce:
1. Izpis prijave na razpis iz sistema ISARR;
2. Povzetek projekta (Razpisni obrazec 1):
– RO1.1: Projekt (splošne informacije o projektu);
– RO1.2: Konzorcij (navedba konzorcija partnerjev);
– RO1.3: Finančni načrt (skupen finančni načrt projekta);
– RO1.4: Cilji (cilji projekta);
– RO1.5: Aktivnosti in obseg dela (načrt aktivnosti in obseg dela po partnerjih),
3. Opis partnerja – za vsakega partnerja v konzorciju (Razpisni obrazec 2) s prilogami (CV-ji
članov projektne skupine):
– RO2.1: Partner (formalni podatki o podjetju oziroma organizaciji);
– RO2.2: Proj. skupina (podatki o projektni skupini predvideni za realizacijo projekta);
– RO2.3: Sorodni projekti (podatki o sorodnih projekti, ki jih partner že izvaja oziroma prijavlja za
sofinanciranje);
– RO2.4: Stroški dela (pregled stroškov dela po vseh članih projektne skupine);
– RO2.5: Finančni načrt (pregled stroškov po vseh aktivnostih projekta);
– RO2.6: Vzpodbujevalni učinek (opredelitev indikatorjev za dokazovanje vzpodbujevalnega
učinka velikih podjetij). Velika podjetja, morajo v vlogi na javni razpis s podatki dokazati, da jih
bo načrtovana pomoč spodbudila, da izvajajo raziskave, ki jih sicer ne bi. Spodbujevalni učinek
podjetja dokazujejo z merljivimi dejavniki, kot so povečanje vlaganj v raziskovalno razvojne
dejavnosti ali povečanje deleža vlaganj v raziskovalno razvojno dejavnost v celotnem prometu
podjetja;
– RO2.7: Strategija podjetja (opredelitev konteksta projekta z vidika dolgoročne strategije
podjetja);
4. Podatki o raziskovalno razvojnem projektu (Razpisni obrazec 3),
5. Izjava o sprejemanju razpisnih pogojev (Razpisni obrazec 4),
6. Izjava o odprtju posebnega stroškovnega mesta za vodenje stroškov projekta ter dostopu do
sodnega registra – za vsakega partnerja v konzorciju (Razpisni obrazec 5),
7. Izjava o uporabi osebnih podatkov – za vse člane projektne skupine vsakega posameznega
partnerja v konzorciju (Razpisni obrazec 6),
8. Priloge:
– Konzorcijska pogodba
(podpisana s strani vseh partnerjev konzorcija)
– BON-1 in BON-2
– (ne starejši od 90 dni od objave razpisa)
– Podpisana pogodba z morebitnimi zunanjimi izvajalci
(Priložite fotokopijo podpisane pogodbe z zunanjim izvajalcem, če bo ta sodeloval pri izvajanju
raziskovalno razvojnega projekta (pismo ali izjava o nameri se ne upošteva) v smislu upravičenih
stroškov svetovanja in drugih storitev. Pogodba se mora nanašati na prijavljeni projekt. Kolikor
imate sklenjene večletne pogodbe o sodelovanju, priložite aneks o sodelovanju na prijavljenem
projektu, na katerem so jasno navedene aktivnosti. Pogodba oziroma aneks mora vsebovati jasno
navedene aktivnosti, ki jih bodo izvajalci opravljali za namene projekta, časovno obdobje izvajanja
in pogodbeno vrednost)
– Pogodba o zaposlitvi
(Priložite fotokopijo pogodbe o zaposlitvi vodje projekta v podjetju prijavitelja.)
– Izpis števila zaposlenih na dan 1. 2. 2009 izdan s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije.
Vloga mora biti v celoti oddana v treh pisnih izvodih (original in dve kopiji) ter v elektronski obliki na
CD (samo Razpisni obrazci 1 in 2).

Ad 2. Vsebinska ustreznost
2.1 Upravičenost do pomoči

Do pomoči so upravičeni samo predlogi projektov, katerih raziskovalno razvojne aktivnosti se niso
začele že pred prošnjo prijavitelja za pomoč, naslovljeno na ministrstvo.
(Dokazilo: izjava)

2.2 Ustreznost konzorcija

Na razpis se lahko prijavijo podjetja ali konzorciji, ki so lahko sestavljeni iz podjetij in raziskovalno
razvojnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: konzorcij). Konzorcij se lahko na razpis prijavi samo
z eno vlogo oziroma enim raziskovalno razvojnim projektom. Posamezni partnerji lahko sodelujejo
v več različnih konzorcijih in prijavah, pod pogojem, da lahko zagotovijo ustrezna sredstva in
človeške vire, ki zagotavljajo izvedljivost vseh projektov na katere se prijavljajo na podlagi tega
razpisa. Izvedljivost projekta bo v primerih dvoma preverjena z ugotavljanjem ali je posamezen
član konzorcija in član projektne skupine v prijavljenih projektih obremenjen več kot 8 ur na dan
oziroma več kot dovoljuje Zakon o delovnih razmerjih, Ur. l. RS, št. 42/02 in 103/07.
(Dokazilo: izjava)

2.3 Ustreznost prijavitelja

V imenu konzorcija se na razpis prijavi podjetje (koordinator projekta), ki je v imenu konzorcija
podpisnik pogodbe in je odgovoren za izvedbo projekta ter poročanje o izvajanju projekta v skladu
s pogodbo.

2.4 Ustreznost prijavljenega
projekta

Prijava mora vsebovati vlogo za sofinanciranje enega raziskovalno razvojnega projekta, ki je
skladnen s predmetom in namenom razpisa. Dopolnilno financiranje skladno z drugim odstavkom
34. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 ni predvideno.

Stran

1364 /

Št.

40 / 29. 5. 2009

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

2.5 Ustreznost dinamike
črpanja sredstev

Dinamika sofinanciranja projekta mora biti planirana v višini do petdeset (50) odstotkov vrednosti
projekta za prvi zahtevek v letu 2009 in do petdeset (50) odstotkov vrednosti projekta za ostala
dva zahtevka v letu 2010.

2.6 Upravičenost sodelujočih
podjetij

Sodelujoča podjetja morajo biti registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Zakonu
o gospodarskih družbah (ZGD-1) (Uradni list RS, št. 42/06 in 60/60 – popr., 26/07 – ZSDU-B,
33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZTFI (100/07 – popr.), 10/08, 68/08) ter zadoščati naslednjim pogojem:
– podjetje ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali v likvidaciji,
– podjetje nima neporavnanih obveznosti do države,
– je prijavitelj registriran v skladu z Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06:
ZGD-1) in dejansko posluje najmanj od 1. 1. 2008 ter ustvarja promet iz osnovne dejavnosti,
– prijavitelj v obdobju od leta 2000 ni pridobil in ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, opredeljenih z Zakonom o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 110/02),
– za kritje istih upravičenih stroškov prijavljenega projekta podjetje ni pridobilo in ne pridobiva
drugih sredstev v obliki državnih pomoči iz državnega, lokalnega proračuna ali iz drugih sredstev
EU.
– niso bila na dan 31. 12. 2006 v stanju kapitalske neustreznosti, kot jo opredeljuje 10. člen
Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99, 97/00, 50/02 in 93/02,
117/06 – ZDDPO-2, 31/07, 33/07 – ZSReg-B in 38/07, 127/07),
(Dokazilo: izjava)

2.7 Zaprtje finančne
konstrukcije projekta

Prijavitelj mora predložiti izjavo, da ima konzorcij v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne
konstrukcije celotnega projekta upoštevaje tudi pričakovana sredstva iz naslova tega razpisa.
(Dokazilo: izjava)

2.9 Ustreznost projektne
skupine

Raziskovalno razvojni projekt mora izvajati projektna skupina, ki jo sestavljajo vodja projekta,
strokovni ter tehnični sodelavci. Vodja projekta mora biti redno zaposlen v podjetju, ki prijavi
projekt.
(Dokazilo: kopija pogodbe o zaposlitvi)

10. Merila in način izbire projektov
10.1 Ocena projektov
Pravočasne prispele in popolne vloge
bodo ocenjene na podlagi izpolnjevanja naslednjih meril:
1. Ustreznost projekta – 25 točk,
2. Kakovost predlaganega projekta – 35
točk,
3. Kakovost in usposobljenost konzorcija – 20 točk,
4. Izvedljivost raziskovalno razvojnega
projekta – 20 točk.
Skupno število možnih točk je 100.
Kriterij

Max. točk

Kakovost projekta
Raziskovalno razvojna kakovost projekta

35
12

Tehnološka inovativnost/zahtevnost

5

Organizacijska in poslovna inovativnost/zahtevnost

3

Ujemanje projekta z razvojno strategijo podjetja
v konzorciju

4

Primernost finančnega načrta

10

Organiziranost raziskovalno razvojnih aktivnosti in časovni
načrt izvedbe projekta

10

Ustreznost analize in načrta obvladovanja tveganj

3

Ustreznost projekta
Skladnost z usmeritvami nacionalnih in EU raziskovalno
razvojnih politik na področju informacijske družbe

25
21

Skladnost s Strategijo RS v informacijski družbi – si2010

5

Skladnost s SRP-ji nacionalnih tehnoloških platform
s področja IKT

3

Točke

Opombe
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Kriterij

Št.
Max. točk

Skladnost z Resolucijo o Nacionalnem raziskovalnem in
razvojnem programu za obdobje 2006–2010

13

Raziskovalno razvojna kakovost
koordinatorja/prijavitelja

5

Povezovanje gospodarstva in institucij znanja

5

Sodelovanje raziskovalnih kadrov v gospodarstvu

3

Uporabnost rezultatov projekta

4

Kakovost in usposobljenost konzorcija

20

Uravnoteženost prispevkov konzorcijskih partnerjev v projektu

6

Multidisciplinarna raznolikost konzorcijskih partnerjev in
njihovo vsebinsko dopolnjevanje

4

Dokumentirane izkušnje celotne izvajalske skupine s področja
projekta

5

Dokumentirano strokovno znanje celotne izvajalske skupine
s področja projekta

3

Dokumentirane veščine celotne izvajalske skupine s področja
projekta

2

Izvedljivost projekta

20

Zmožnost zagotovitve finančnih virov za izvedbo projekta

7

Finančno stanje

3

Zmožnost zagotovitve človeških virov za izvedbo projekta

7

Obremenjenost članov projektne skupine

3

10.2 Način ocenjevanja
Vse popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne
z namenom javnega razpisa, bo ocenila
strokovna komisija, ki jo imenuje predstojnik ministrstva. Vsako prispelo popolno vlogo ocenita ločeno in neodvisno dva člana
strokovne komisije. Ocene na morajo biti
utemeljene s komentarjem ali izračunane
na podlagi formule, če je ta pri posameznem
merilu navedena v razpisni dokumentaciji.
Kolikor se oceni med seboj razlikujeta za
več kot 15 odstotnih točk, od najvišjega možnega števila doseženih točk, vlogo oceni
še dodatni ocenjevalec.
Ocena se oblikuje na osnovi povprečja
najbližjih dveh ocen.
10.3 Način izbire
Projekti bodo razvrščeni glede na doseženo višino točk v enotni seznam, ne glede
na področje prijave in velikost projekta.
Projekt je pozitivno ocenjen, če doseže
vsaj petinpetdeset (55) možnih točk, poleg
tega pa mora pri kriteriju »Kakovost projekta« doseči vsaj osemnajst (18) točk. Projekti, ki ne bodo ocenjeni pozitivno, niso
upravičeni do sredstev razpisa.
Kolikor bo zaprošena višina sofinanciranja pozitivno ocenjenih projektov višja, kot je
razpoložljivih sredstev, bodo projekti izbrani
glede na višino doseženih točk (prednost
bodo imeli projekti z višjim številom točk) do
porabe sredstev, vendar samo do največjega števila odobrenih projektov za posamezni velikostni razred projektov.
Projekti z istim številom točk bodo obravnavani enako, razen v primeru, ko bi izbira vseh projektov presegla omejitev glede sredstev ali števila odobrenih projektov
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za posamezni velikostni razred (na primer
v primeru več projektov z enakim številom
točk, pri čemer bi glede na sredstva ali mejo
velikostnega razreda ne bila mogoča izbira
vseh projektov). V teh mejnih primerih bodo
izmed teh projektov izbrani tisti, ki bodo imeli
več točk v kriteriju »Kakovost projekta«. Kolikor so med prijavljenimi projekti tudi tu enako točkovani projekti določi izbiro naključni
žreb, ki ga opravi strokovna komisija.
Največje število odobrenih projektov glede na velikostni razred je:
Največje število
odobrenih projektov
22
12
2

Opis
Projekt malega obsega
Projekt srednjega
obsega
Projekt velikega obsega

Velikost celotnega projekta
[EUR]
od 200.000 do 750.000
od 750.001 do 1.500.000
od 1.500.001 do 2.000.000

11. 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, so
zavezani k varovanju poslovnih skrivnosti
oziroma zaupnih podatkov, do katerih dostopajo v postopkih ocenjevanja, spremljanja
ali nadzora, skladno z Zakonom o varstvu
osebnih podatkov.
12. Razpisni rok in način prijave
Razpisna dokumentacija je v času razpisa dostopna na spletnih straneh Ministrstva
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
možno pa jo je tudi dvigniti na sedežu ministrstva, Kotnikova 38, v sprejemni pisarni
(1. nadstropje, Marjeta Petrač, vodja glavne
pisarne ali Romana Zajc), v času uradnih ur.
Razpisni obrazci so sestavni del razpisne
dokumentacije.
Za uspešno sodelovanje na javnem razpisu je potrebna prijava v sistemu ISARR.
Registracija se opravi na spletnem naslovu
https://e-prijava.svlr.gov.si/default.aspx. Po
uspešno opravljeni registraciji se prijavite
v sistem. Izberete gumb Nova vloga, poiščete Javni razpis za spodbujanje raziskovalno razvojnih projektov razvoja e-vsebin
in e-storitev v letih 2009 in 2010. Izpolnite
vsa poglavja (Vlagatelj, Partnerji, Podatki
o projektu) kot prijavitelj in poglavja, ki se
nanašajo na konzorcijske partnerje. V poglavju Podatki o projektu, navedite enak
znesek v rubriki Planirana vrednost projekta
kot v rubriki Planiran obseg upravičenih stroškov. Zaprošeno vrednost prepišite iz izračuna, dobljenega v razpisni dokumentaciji.
Po vnosu zahtevanih podatkov in potrditvi
se na vpisano elektronsko pošto prijavitelja
avtomatsko pošlje potrditev vnosa podatkov.
Potrditev si lahko ogledate tudi v poglavju
Obrazci – povezava Podatki o vlogi. Podpora v obliki priročnikov Priročnik za registracijo in Priročnik za uporabo spletnega
modula za prijavo na razpise najdete na
sledeči povezavi: http://projects.ipmit.si/sites/cpu v poglavju Gradiva, MJR1. Telefonska podpora je na voljo na tel. 01/30-09-815
med 8. in 16. uro.

Elektronska prijava še ne pomeni prijave
na razpis. Vneseni podatki nam bodo služili
za hitrejše obravnavanje vlog, pri uveljavljanju upravičenih stroškov in pri oddaji zahtevka za izplačilo.
Popolna vloga mora biti, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije v treh pisnih
izvodih (original in dve kopiji) ter eni elektronski na CD (samo Razpisni obrazci 1 in
2) ter potrdilo sistema ISARR o elektronski
registraciji, dostavljena na naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, v zaprti
ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga na
Javni razpis za spodbujanje raziskovalno
razvojnih projektov razvoja e-vsebin in e storitev v letih 2009 in 2010« ter polnim naslovom vlagatelja na zadnji strani. V primeru
razlikovanja podatkov na pisni in elektronski
verziji, velja pisna verzija.
Kot pravočasne se štejejo vloge, dostavljene na ministrstvo najkasneje do 29. 6.
2009 do 14. ure.
13. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, zaradi pričakovanega
večjega števila vlog, ni javno in bo potekalo
v prostorih ministrstva v roku treh delovnih dni od navedenega roka za predložitev
vlog.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno in
v nepravilno izpolnjenih in označenih ovojnicah, komisija ne bo obravnavala in bodo
zavržene.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja
vlog pisno pozvala tiste vlagatelje vlog, katerih vloge niso bile popolne v skladu z določili razpisa, da jih dopolnijo.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku
iz prejšnjega odstavka ne dopolni, se zavržejo.
14. Obveščanje o izboru
Ministrstvo odloči o izboru in dodelitvi
sredstev s sklepom. Prijavitelji imajo možnost pritožbe na sklep, ki ga oddajo na
ministrstvo. V pritožbi morajo prijavitelji jasno opredeliti razloge za pritožbo, pri čemer
pritožba na vrsto meril ni mogoča. Pritožbo
obravnava strokovna komisija imenovana
s strani ministra.
Prijavitelji vlog bodo o rezultatih razpisa
s strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo obveščeni v roku do 90
dni od datuma odpiranja vlog. Uspešni prijavitelji bodo pozvani k podpisu pogodb. Če
se slednji v roku 8 delovnih dni od prejema
poziva nanj ne odzovejo, se šteje, da so
umaknili vlogo za pridobitev sredstev.
15. Informacije v zvezi z razpisom
Informacije in celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo, pod razdelkom Javni razpisi. Dodatne informacije oziroma vprašanja
se posredujejo po elektronski pošti (esrrdid.mvzt@gov.si). Odgovore bo ministrstvo
objavilo na omenjenih spletnih straneh.
Ministrstvo bo po potrebi organiziralo
informativne dneve. Datumi informativnih
dni in druge informacije bodo objavljene na
omenjenih spletnih straneh.
16. Ostale zahteve
Prijavitelji bodo morali:
– jamčiti in zagotoviti enakost med spoloma in preprečiti vsakršno diskriminacijo med
osebami, ki kandidirajo na razpis, v skladu
z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 ter s prijavljenimi projekti prispevati k ustvarjanju okolja,
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ki bo omogočalo enake možnosti dostopa in
družbene ter socialne vključenosti za vse,
kar bo posledično povečalo blaginjo ljudi;
– upoštevati zahteve glede informiranja
in obveščanja javnosti, kakor to narekuje
9. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006
(Uradni list EU L št. 371, 27. 12. 2006) in
Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih
v programskem obdobju 2007–2013. Sprejem financiranja pomeni sprejem dejstva,
da bo upravičeni prijavitelj vključen v seznam upravičenih prijaviteljev, ki bo obsegal navedbo upravičenih prijaviteljev, ime
operacije in znesek javnih virov financiranja
operacije;
– hraniti vso dokumentacijo v zvezi s projektom v skladu z veljavnimi predpisi, vendar
najmanj do 31. 12. 2015 oziroma še 5 let po
zaključku projekta, za potrebe bodočih preverjanj. Pred iztekom tega datuma je lahko
ta rok podaljšan zakonsko ali pa ga lahko
podaljša ministrstvo;
– zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom vsem organom, ki
so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa
v celotnem obdobju hranjenja dokumentacije;
– jamčiti, da v roku 5 let po zaključku projekta ne bo prišlo do bistvenih sprememb projekta v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006 ES;
– zagotoviti, da za stroške, ki so predmet sofinanciranja, ne bodo dobili drugih
sredstev iz državnega proračuna, proračuna
lokalnih skupnosti ali EU. Če se ugotovi, da
je prejemnik že dobil tudi druga sredstva ali
pa so mu bila odobrena, ministrstvo odstopi
od pogodbe ter zahteva vrnitev sredstev
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
dneva nakazila do dneva vračila;
– zagotavljanje ločenih računovodskih
evidenc;
– pri izbiri projektov bo potrebno smiselno zadostiti naslednjim pogojem:
– učinkovitost izrabe naravnih virov
(energetska učinkovitost, učinkovita raba
vode in surovin),
– okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje
odpadkov),
– trajnostna dostopnost (spodbujanje
okolju prijaznejših načinov prevoza),
– zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege,
kjer je to potrebno).
Podrobneje so ostale zahteve opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Ob-4147/09
Na podlagi zakonskih določil in veljavnih
pravilnikov ter meril Višja strokovna šola za
gostinstvo Maribor objavlja
razpis
za predavatelje za program Gostinstvo
in turizem:
1. predavatelj/ica za predmet Strokovna
terminologija v italijanskem jeziku,
2. predavatelj/ica za predmet Poslovno
sporazumevanje in vodenje,
3. predavatelj/ica za predmet Ekonomika
turizma,
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4. predavatelj/ica za predmet Osnove
gastronomije,
5. predavatelj/ica za predmet Turistična
geografija in kulturna dediščina,
6. predavatelj/ica za predmet Poslovanje
hotelov in turističnih agencij,
7. predavatelj/ica za predmet Gastronomija,
8. predavatelj/ica za predmet Hrana in
pijače,
9. predavatelj/ica za predmet Dopolnilne
turistične dejavnosti.
V skladu z vizijo šole bo s predavatelji, ki
bodo v skladu z zakonskimi določili pridobili
naziv, sklenjena pogodba o delu (podjem)
oziroma pogodba o zaposlitvi (po pridobitvi
naziva predavatelj višje šole) glede na potrebe šole za naslednje študijsko leto, z delovnim časom, krajšim od polnega.
Prijavi je potrebno priložiti dokazila na
osnovi Pravilnika o postopku za imenovanje v naziv predavatelja višje šole (Uradni list RS, št. 29/06), Meril za določitev
vidnih dosežkov na strokovnem področju
za pridobitev naziva predavatelj višje šole
(Uradni list RS, št. 1/09), Pravilnika o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje
strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu
višjega strokovnega izobraževanja gostinstvo in turizem (Uradni list RS, št. 99/08);
potreben je natančen pregled Navodil za
predložitev dokumentacije pri imenovanju
predavateljev na spletni strani: http://www.
mss.gov.si/si/delovna_podrocja/strokovni_sveti/strokovni_svet_rs_za_poklicno_
in_strokovno_izobrazevanje/postopek_za_
imenovanje_predavateljev_visjih_strokovnih_sol/
Pregled navodil in obrazcev za imenovanje je možen tudi na spletni strani: www.
vsgt-mb.si pod Obvestila → Razpisi.
Prijave, ki ne bodo oddane v skladu
z Navodili za predložitev dokumentacije pri
imenovanju predavateljev, ne bodo obravnavane.
Prijave z zahtevanimi dokazili pošljite na
naslov: Višja strokovna šola za gostinstvo
Maribor, Zagrebška c. 18, 2000 Maribor, v 8
dneh po objavi.
Za dodatne informacije lahko pišete na:
uprava@vsgt-mb.si.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni po
obravnavi na Strokovnem svetu Republike
Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje.
Višja strokovna šola za gostinstvo
Maribor

je in menjave kapitalske naložbe RS, ki jo
predstavlja 64,57% poslovni delež v družbi
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana d.o.o.,
izvedel storitve skrbnega finančnega, pravnega in organizacijskega pregleda družbe
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o.
v skladu z Uredbo o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem
države in občin (Uradni list RS, št. 123/03,
140/06 in 95/07).
Izbrani izvajalec bo svoje delo izvajal koordinirano in v soglasju s komisijo.
Osnovne podatke o družbi Termoelektrarna Toplarna Ljubljana d.o.o. in druge dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo za potrebe sestave ponudbe
na Ministrstvu za gospodarstvo, Direktorat
za energijo, Savska cesta 3, Ljubljana, pri
Jasni Kalšek, tel. 400-33-45, faks 400-33-48
ali e-mail: jasna.kalsek@gov.si.
Ponudbe je potrebno predložiti najkasneje do 8. 6. 2009, osebno ali po pošti s priporočeno pošto v zaprti ovojnici z oznako
»Ponudba za izbor izvajalca skrbnih pregledov družbe Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o. – Ne odpiraj!«, na naslov:
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana.
Ponudniki so dolžni v svojih ponudbah
dati ponudbo za izvedbo vseh storitev iz
tega razpisa ter pri tem navesti sestavine
posameznega skrbnega pregleda ter ceno
in rok izvedbe storitev. Hkrati so ponudniki dolžni s pisnimi dokumenti dokazati izpolnjevanje zahtevanih pogojev za izvedbo
posameznih storitev v skladu z zahtevami
Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in
občin (Uradni list RS, št. 123/03, 140/06 in
95/07) in poimensko navesti posamezne izvajalce storitev ter dosedanje izkušnje ponudnika pri izvedbi skrbnih finančnih, pravnih
in organizacijskih pregledov družb v zadnjih
5 letih.
Pri izboru izvajalca razpisanih storitev
bodo upoštevani naslednji kriteriji:
– cena,
– rok izvedbe storitev,
– zahtevane izkušnje ponudnika.
Komisija si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega od prijavljenih ponudnikov.
Komisija RS za vodenje in nadzor
postopka menjave in prodaje
poslovnega deleža RS v družbi
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o.

Ob-4047/09
Komisija Republike Slovenije za vodenje in nadzor postopka menjave in prodaje 64,57% poslovnega deleža RS v družbi
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o.,
Toplarniška ulica 19, Ljubljana (v nadaljevanju komisija) objavlja

Javni razpis
za dodelitev delovnih štipendij za
področje ilustracije in fotografije 2009
v skladu s Pravilnikom o uresničevanju
knjižničnega nadomestila, ki ga je izdala
Javna agencija za knjigo Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 14/09)
Komisija za podeljevanje delovnih štipendij razpisuje za leto 2009 do 14 delovnih
štipendij v kategorijah:
1. vrhunski prepoznavni avtorji,
2. študijske štipendije,
3. perspektivni avtorji.
Pogoji za sodelovanje: upravičenci so
avtorji, ki se ukvarjajo z likovno umetnostjo
na področju ilustracije in fotografije, vezano
na monografske publikacije (knjige), ki jih izposojajo slovenske splošne knjižnice, imajo
stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, ali
ustvarjanje vezano na monografske publika-

javni razpis
za zbiranje ponudb za izvajanje storitev
skrbnega finančnega, pravnega in
organizacijskega pregleda družbe
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o.
Od izbranega izvajalca storitev se pričakuje, da bo za potrebe izvedbe postopka prodaje in menjave poslovnih deležev
v družbi Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o. in za potrebe dokapitalizacije navedene družbe v skladu s programom proda-
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cije za otroke, mladino in odrasle v slovenskem jeziku. Na razpis se lahko prijavi vsak
avtor, ki je (so)avtor najmanj ene ilustrirane
ali s fotografijami opremljene monografije, ki
jo je registriral COBISS (glej www.cobiss.si
oziroma za dodatne informacije se obrnite
na vašo matično knjižnico).
Upravičenec mora:
– ustrezati merilom in kriterijem kvalitete, prepoznavne kot umetniško večplastne
ustvarjalnosti,
– priložiti največ 3 monografske publikacije, fotografije, diapozitive, CD ali kak drug
material, iz katerega bo nedvomno možno
presojati o kvaliteti monografij,
– dokumentirati udeležbo na mednarodnih in domačih selekcioniranih razstavah,
– dokumentirati nagrade oziroma priznanja, javne kritike, recenzije in ocene ter medijsko odmevnost,
– izpolniti formular z osebnimi podatki;
avtorji dvignete prijavnico v galeriji ZDSLU,
na Komenskega 8, vsak delavnik med
12. in 16. uro, od 29. 5. 2009 dalje. Zanjo lahko tudi zaprosite po elektronski pošti
zdslu@zveza-dslu.si,
– predložiti najnovejši izpis iz COBISS-a,
iz katerega je razvidno število izposoj njegovega dela v preteklem letu.
Članstvo v Sekciji ilustratorjev in ZDSLU
ni odločilno. Prednost imajo avtorji, ki so
samozaposleni v kulturi, ki še niso prejeli
delovne štipendije in ki nimajo pravice do
prispevkov iz knjižničnega nadomestila oziroma so deležni le manjših izplačil.
Upravičence bo izbrala tričlanska strokovna komisija, sestavljena iz dveh članov
ZDSLU in zunanjega člana, priznanega
umetnostnega kritika. Komisijo je določil izvršni odbor Sekcije ilustratorjev.
Avtorji lahko prejmejo delovno štipendijo
iz naslova knjižničnega nadomestila Javne
agencije za knjigo RS, če je niso sprejeli
zadnje dve leti.
Avtor izjavlja, da ni pridobil štipendije iz
drugega naslova Ministrstva za kulturo RS
v zadnjih dveh letih (2007 in 2008).
Prijave in gradivo pošljite ali osebno dostavite v galerijo ZDSLU, vsak delavnik med
12 in 16 uro, od 29. 5. 2009 do vključno
19. 6. 2009 (velja poštni žig), na naslov
ZDSLU, Sekcija ilustratorjev, s pripisom ''za
Komisijo za podeljevanje delovnih štipendij'',
Komenskega 8, 1000 Ljubljana.
Zveza društev
slovenskih likovnih umetnikov
Št. 430-16/2009
Ob-3832/09
Občina Sežana objavlja, na podlagi 8.
člena Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju
socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 23/04, 18/06 in
22/08), 219. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08), Odloka
o proračunu Občine Sežana za leto 2009
(Uradni list RS, št. 121/08) in dne 25. 4.
2007 sprejete Strategije financiranja društev,
ki delujejo v javnem interesu in celodnevno
izvajajo programe na območju občin Divača,
Hrpelje - Kozina, Komen in Sežana
javni razpis
za sofinanciranje programov na
področju socialnega in zdravstvenega
varstva v Občini Sežana za leto 2009
1. Sofinancer: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
2. Predmet sofinanciranja so programi
s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sežana za leto 2009.
3. Izvajalci programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva so lahko:
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in
težave prebivalcev, ustanovijo posamezniki
v skladu z zakonom ali verske skupnosti,
– organizacije za samopomoč kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih
v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali
socialne potrebe svojih članov,
– invalidske organizacije kot prostovoljne
in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo
invalidi in drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne
programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj
invalidov,
– druge prostovoljne in neprofitne organizacije, ki imajo v svojih programih elemente
skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk
občanov Občine Sežana.
4. Pravico do sofinanciranja programov
imajo v prejšnji točki navedene organizacije,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirane in imajo dejavnost
socialnega ali zdravstvenega varstva opredeljeno v ustanovitvenih aktih,
– da aktivno delujejo najmanj eno leto,
– da imajo sedež ali podružnico v Občini
Sežana oziroma ne glede na sedež, če je
program dejavnosti zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine Sežana,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da imajo zagotovljene osnovne pogoje
za realizacijo programov,
– da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki
izvajanja programa.
Programi društev, sofinancirani na podlagi Strategije financiranja društev, ki delujejo
v javnem interesu in celodnevno izvajajo
programe na območju občin Divača, Hrpelje
- Kozina, Komen in Sežana, niso več predmet sofinanciranj na podlagi prijav na javne
razpise občine.
5. Merila za sofinanciranje programov se
nanašajo na:
– sedež izvajalca,
– število članov iz Občine Sežana,
– vsebino programa in
– stalnost izvajanja programa.
5.1. Sedež izvajalca:
– sedež v Občini Sežana – 20 točk,
– podružnica v Občini Sežana – 6 točk,
– člani iz Občine Sežana – 3 točke.
5.2. Število članov iz Občine Sežana:
Število članov
1–10 članov
11–30 članov
31–50 članov
51–80 članov
81–150 članov
nad 150 članov

Točke
3 točke
6 točk
15 točk
30 točk
40 točk
50 točk

5.3. Vsebina programa:
5.3.1. Predavanje, delavnica ali druga
oblika izobraževanja za člane ali širšo okolico, ki se izvede na območju občine Sežana
se točkuje z 10 točkami – največje možno
število točk je 50, na območju izven občine
Sežana pa z 2 točkama – največje možno
število točk je 10.

5.3.2. Organiziranje dobrodelnih in drugih prireditev na območju Občine Sežana
– vsaka prireditev 10 točk, največje možno
število točk je 20.
5.3.3. Program zajema izdajanje glasila,
biltena, druge oblike promocije dejavnosti
– do 10 točk.
5.3.4. Program vključuje izlete, športne
in kulturne aktivnosti za člane – 2 točki na
posamezno aktivnost, največje možno število točk je 10.
5.3.5. Sodelovanje članov in prostovoljcev pri izvajanju programa – do 10 točk.
5.3.6. Program je usmerjen v preprečevanje, lajšanje ali zmanjševanje socialnih
stisk posameznikov ali skupin občanov, ima
postavljene jasne cilje in izhaja iz potreb članov oziroma drugih uporabnikov, izvajanje
programa pa je v interesu Občine Sežana
– do 15 točk.
5.3.7. Program omogoča udeležencem
lažje komuniciranje z okoljem (za primere,
ko telesna okvara ali invalidnost onemogoča
posamezniku, da bi se samostojno in enakovredno vključeval v okolje) – 5 točk.
5.4. Stalnost izvajanja programa:
– neprekinjeno vsakodnevno izvajanje
programa na območju Občine Sežana – 25
točk,
– izvajanje programa prek celega leta
– 5 točk.
Programi bodo ocenjeni v skladu z zgoraj
navedenimi merili in kriteriji, ob upoštevanju
specifičnosti posameznih programov.
6. Višina razpisanih sredstev znaša
28.000,00 €. Dodeljena sredstva morajo biti
porabljena do 31. 12. 2009.
7. Organizacije se prijavijo na razpis na
obrazcu »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sežana za leto
2009« in priložijo vse zahtevane priloge, ki
so navedene v obrazcu prijave.
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa dosegljiva na spletni
strani Občine Sežana: http://www.sezana.si
in v tajništvu Občine Sežana. Informacije
v zvezi z javnim razpisom dajeta Ana Marinac na tel. 73-10-118 oziroma Tanja Ravbar
na tel. 73-10-132.
8. Rok za predložitev prijav je 21 dni od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS.
9. Popolne vloge z vsemi zahtevanimi
prilogami se v razpisnem roku pošlje v zaprti
ovojnici oziroma odda na naslov: Občina
Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
Na ovojnici mora biti na vidnem mestu napis
»Ne odpiraj, vloga za javni razpis – programi
sociala, zdravstvo 2009«. Na hrbtni strani
mora biti označen pošiljatelj.
10. Komisija bo obravnavala v razpisnem
roku dostavljene vloge v roku 8 dni od zaključka razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih vlog bodo
vlagatelji pozvani, da v roku 8 dni dopolnijo
vlogo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne
bodo dopolnili v navedenem roku, se s sklepom zavržejo.
11. O izboru in višini sredstev, dobljenih
na tem razpisu, bodo vlagatelji obveščeni
v 45 dneh po zaključku razpisa. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene
pogodbe.
Občina Sežana
Št. 410-0055/2009-2
Ob-3979/09
Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a,
6215 Divača objavlja na podlagi 9. člena
Pravilnika o dodeljevanju posojil in subven-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
cioniranju obresti iz sredstev občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Divača (Uradni
list RS, št. 69/02 in 24/09)
javni razpis
za dodelitev posojil in
subvencioniranje obresti za
pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Divača
1. Skupni znesek razpisanega posojila
znaša:
– pri Banki Koper d.d. – 880.000,00
EUR,
– pri A-banki Vipa d.d. – 400.000,00
EUR.
2. Posojilo in sofinanciranje obresti se
odobravajo za naslednje namene:
– nakup, urejanje in opremljanje zemljišč
in pridobivanje projektne dokumentacije za
gradnjo poslovnih prostorov,
– nakup, graditev ali investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov,
– nakup nove ali generalno obnovljene
opreme,
– nematerialne investicije (nakup patentov, licenc, know-howa, nepatentiranega
tehničnega znanja),
– za financiranje obratnega kapitala z namenom podpore pripravi oziroma izvajanju
gospodarskih poslov.
3. Zahtevek za dodelitev posojila lahko
vložijo:
– majhna podjetja in samostojni podjetniki,
– občani, ki so pri pristojnem organu
vložili vlogo za priglasitev statusa samostojnega podjetnika,
– majhna podjetja, ki so na pristojnem
sodišču vložila zahtevo za vpis v sodni register.
Sedež podjetja in kraj investicije morata
biti na območju Občine Divača. V primeru,
da višina razpisanih sredstev ni porabljena
v celoti, se sredstva lahko dodelijo tudi prosilcem, ki nimajo sedeža v Občini Divača in
investirajo na območju Občine Divača.
Subvencioniranje obresti za pospeševanje razvoja malega gospodarstva se dodeljujejo po pravilu »de minimis«, kar pomeni,
da za iste upravičene stroške ni dovoljeno
s pomočjo »de minimis« prejemati pomoči
po drugih predpisih, če bi bile lahko s takšnim združevanjem presežene predpisane intenzivnosti pomoči v višini 200.000,00
EUR v obdobju treh let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko ali
namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju pa v višini
100.000,00 EUR).
Do subvencij po tem razpisu niso upravičena podjetja iz sektorja ribištva in ribogojstva, premogovništva, primarne proizvodnje
kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi
I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti in podjetja v težavah. Subvencije po tem
razpisu ne bodo pogojene s prednostjo rabe
domačega blaga pred rabo uvoženega blaga. Pomoči, po tem razpisu, se ne sme
dodeliti podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju za nabavo vozil za cestni
prevoz tovora.
4. Sredstva se prednostno dodeljujejo
prosilcem, ki poleg pogojev banke in zavarovalnice, v večji meri izpolnjujejo naslednje
kriterije:
– zagotavljajo nova delovna mesta,
– vlagajo v dejavnosti, ki omogočajo razvoj turizma,

– vlagajo v deficitarne dejavnosti,
– vlagajo v dejavnosti, ki so energetsko
varčne in ne onesnažujejo okolja,
– vlagajo v razvoj obrtnih in osebnih storitev,
– dopolnjujejo proizvodne programe
ostalega gospodarstva v občini,
– vlagajo v razvoj dopolnilne dejavnosti
na kmetijah,
– vlagajo v izboljšanje oskrbe in dvig
kvalitete storitev občanov in turistom.
5. Doba vračanja posojila znaša do 7
let.
6. Letna obrestna mera znaša:
– pri Banki Koper d.d. – (3-mesečni Euribor + 3,00 o. t.)*0,5,
– pri A-banki Vipa d.d. – 6-mesečni Euribor + 0,50 o.t. (za posojila z odplačilno dobo
do 36 mesecev),
– pri A-banki Vipa d.d. – 6-mesečni Euribor + 1,40 o.t. (za posojila z odplačilno dobo
do 60 mesecev),
– pri A-banki Vipa d.d. – 6 mesečni Euribor + 1,80 o.t. (za posojila z odplačilno dobo
do 84 mesecev).
Posojila se odobravajo v skladu s pogoji
banke in Pravilnikom o dodeljevanju posojil in subvencioniranju obresti iz sredstev
občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Divača. Posojilo se zavaruje v skladu s pogoji
banke. Stroški odobravanja in zavarovanja
posojila bremenijo stranko oziroma posojilojemalca.
7. Višina posojila ne sme presegati 60%
predračunske vrednosti investicije in 10%
skupne mase razpisanih sredstev. V primeru, da višina razpisanih sredstev ni porabljena v celoti se prosilcem lahko dodeli tudi več
kot 10% razpoložljivih razpisanih sredstev,
kolikor so zainteresirani in to dopuščajo pogoji banke. V primeru obratnega kapitala ne
sme višina posojila presegati 80% predračunske vrednosti.
8. Vloge lahko prosilci dvignejo:
– v enoti Banke Koper PE Sežana, Partizanska 50, Sežana in v enoti banke Koper
agencija Divača, ul. Albina Dujca 2, Divača,
ali
– v enoti A-banka Vipa d.d. – ekspozitura
Sežana, Partizanska 41, Sežana.
9. Izpolnjene vloge s potrebno dokumentacijo za prvo obravnavo se pošljejo do 5. 6.
2009.
Za prosilce, ki zaprošajo za posojilo pri
Banki Koper d.d. na naslov: Banka Koper
d.d. PE Sežana, Partizanska cesta 50, 6210
Sežana, s pripisom: Za razpis subvencioniranje obrestnih mer.
Za prosilce, ki zaprošajo za posojilo pri
A-banki Vipa d.d. pa na naslov: A-banka
Vipa d.d. – Ekspozitura Sežana, Partizanska 41, 6210 Sežana, s pripisom: Za razpis
subvencioniranje obrestnih mer.
Nepopolnih vlog ne bomo upoštevali.
Komisija bo, vloge obravnavala mesečno
do porabe sredstev. Zadnji rok za oddajo
vlog je 30. 11. 2009.
10. Sklep o dodelitvi sredstev bo sprejet
v roku 20 dni od dneva poteka roka za vložitev vlog. Prosilci bodo sklep prejeli v osmih
dneh po njegovem sprejemu.
Vse dodatne informacije dobite na sedežu:
– Banke Koper d.d. PE Sežana, Partizanska 50, Sežana,
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– A-banki Vipa d.d. – Ekspozitura Sežana, Partizanska 41, Sežana in
– na Občini Divača, Kolodvorska 3a, Divača.
Občina Divača
Ob-3980/09
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 110/02, 15/03),
Nacionalnega programa športa RS (Uradni
list RS, št. 24/00 in 31/00), Pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov v Mestni
občini Novo mesto, št. 007-10/2007, in Pravilnika o postopku za dodelitev sredstev iz
občinskega proračuna za področje družbenih dejavnosti (št. 600-01-3/2006), objavlja
Mestna občina Novo mesto
javni razpis
za sofinanciranje izvajanja letnega
programa športa v Mestni občini Novo
mesto v letu 2009
1. Predmet razpisa in višina razpisanih
sredstev.
2. Pogoji in merila sofinanciranja.
3. Rok in način prijave.
4. Vsebina vloge in informiranje prijaviteljev.
5. Postopek obravnave vlog.
6. Nadzor nad izvajanjem pogodbe in
koriščenjem sredstev.
1. Predmet razpisa in višina razpisanih
sredstev
Mestna občina Novo mesto razpisuje proračunska sredstva za sofinanciranje
izvajanja letnega programa športa za leto
2009 v višini 87.100 EUR.
Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih športnih programov:

Oznaka
a)
b)
c)
d)
e)
Skupaj

Razpisno
področje
Redno delo
z mladimi
Projektno delo
z mladimi
Športna rekreacija
in množični
projekti
Kakovostni šport
Šport invalidov

Višina
razpisanih
sredstev
v EUR
26.000,00
6.300,00
11.700,00
39.500,00
3.600,00
87.100,00

2. Pogoji in merila sofinanciranja
Pogoji za prijavo na javni razpis so določeni v 3. členu Pravilnika o merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni
občini Novo mesto, in sicer, da so izvajalci
letnega programa športa sledeči (8. člen
Zakona o športu):
– športna društva,
– zveze športnih društev,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno
koristne in neprofitne,
– vrtci, osnovne šole, poklicne, srednje
tehniške in srednje strokovne šole, gimnazije,
višje strokovne šole in visokošolski zavodi.
Prijavljeni (v nadaljevanju: izvajalci) morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Mestni občini Novo
mesto,
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– da je večina članov društva prebivalcev
Novega mesta,
– da so registrirani za opravljanje športne
dejavnosti,
– da izvajajo program javnega interesa –
nacionalni program športa v RS,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo zagotovljeno redno vadbo,
– da imajo organizirano vadbo, v katero
je vključenih najmanj 30 aktivnih članov,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in plačani članarini,
– da redno letno dostavljajo občini podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in poročila o doseženih rezultatih,
– da imajo poravnane vse finančne obveznosti do Agencije za šport, za najemnino
športnih objektov oziroma poslovnih prostorov, ki so v lasti občine,
– da izpolnjujejo pogoje in merila iz tega
pravilnika, ki so podlaga za vrednotenje
športnih programov.
Športni javni zavodi, šole, vzgojno-varstvene organizacije, gospodarske družbe
in druga društva morajo izpolnjevati pogoje prve, tretje, četrte, šeste, osme in enajste alineje prejšnjega odstavka, občini pa
dostavljajo poročila o realizaciji programov
in poročila o doseženih rezultatih, v skladu
s pogodbo.
Določbe tega pravilnika, ki veljajo za
športna društva, se smiselno uporabljajo
tudi za organizacije, navedene v prejšnjem
odstavku, če ni za njih s posebnim predpisom ali tem pravilnikom drugače določeno.
Športna društva in zveze športnih društev imajo pod enakimi pogoji prednost pri
izvajanju nacionalnega programa.
V primeru, da ima prijavitelj neporavnane finančne obveznosti, navedene v enajsti
alineji drugega odstavka določila o pogojih
in merilih sofinanciranja, bo Mestna občina
Novo mesto po dodeljenih sredstvih prijavitelju sklenila asignacijsko pogodbo med prijaviteljem, upnikom in Mestno občino Novo
mesto, ki bo osnova za poravnavo finančnih
obveznosti iz leta 2008 in pred tem.
Določbe tega pravilnika, ki veljajo za
športna društva, se smiselno uporabljajo
tudi za organizacije, navedene v prejšnjem
odstavku, če ni za njih s posebnim predpisom ali tem pravilnikom drugače določeno.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2009.
3. Rok in način prijave
Prijave za dodelitev sredstev morajo prijavitelji poslati v zaprti ovojnici na naslov:
Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta
1, 8000 Novo mesto. Kot veljavne bodo upoštevane prijave, ki bodo pravilno označene
prispele do vključno 12. 6. 2009, v glavno
pisarno MO NM, Seidlova cesta 1. Šteje se,
da je prijava prispela pravočasno, če je bila
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na
pošti s priporočeno pošiljko.
Na zaprti ovojnici mora biti napisano naslednje:
– naslov prijavitelja (polni naslov pošiljatelja) – na zadnji strani,
– naslov Mestne občine Novo mesto
(polni naslov prejemnika),
– na sprednji strani z oznako “Ne odpiraj
– Prijava na javni razpis za sofinanciranje
izvajanja letnega programa športa v Mestni
občini Novo mesto v letu 2009 – ter z na-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
vedbo športnega programa, za katerega se
prijava vlaga (glej področja pod št. 1.).
Nepravilno označene in odposlane prijave (ovojnice) ter po roku prispele prijave
bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.
4. Vsebina vloge in informiranje kandidatov
Vloga mora vsebovati:
– izpolnjeno prijavo za sofinanciranje
športa v MO NM v letu 2009 (obr. 1), ki
mora vsebovati:
– potrdilo Upravne enote, da ima društvo sedež v MO NM,
– da je društvo registrirano za športno
dejavnost – potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni – če se društvo prvič prijavlja na Javni
razpis sofinanciranje športnih programov,
– statut oziroma Pravila društva – če se
društvo prvič prijavlja na javni razpis,
– dokazila o izpolnjevanju ostalih pogojev, navedenih v 2. točki tega razpisa,
– izjava, da ima društvo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo
dokumentacijo (obr. 2),
– podatki o izvajanju letnega programa
športa v letu 2008 (obr. 3),
– vzorec pogodbe (obr. 4) – vsaka stran
pogodbe mora biti podpisana in žigosana
s strani društva, s tem prijavitelj potrjuje, da
se strinja z vsebino pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji
prejmejo brezplačno na Oddelku za družbene dejavnosti, Glavni trg 24 (1. nadstropje),
in sicer ob ponedeljkih, sredah in petkih,
med 8. in 14. uro, v sredo do 16. ure, ali na
spletni strani Mestne občine Novo mesto:
www.novomesto.si, do 12. 6. 2009.
Za dodatne informacije lahko prosilci Mestno občino Novo mesto zaprosijo prek elektronske pošte: ivica.menger@novomesto.si
ali prek tel. 07/39-39-211, v času uradnih
dni, t.j. v ponedeljek, sredo in petek. Kontaktna oseba je Ivica Menger.
5. Postopek obravnave vlog
Odpiranje in ocenjevanje prijav bo izvedla strokovna komisija, ki jo imenuje župan
Mestne občine Novo mesto, najkasneje v 8
dneh po končanem razpisnem roku. Odpiranje prijav ni javno.
Prijavitelji, ki bodo predložili nepopolne
prijave, bodo v osmih dneh pisno pozvani,
da prijave dopolnijo. Vloge bo treba dopolniti
v roku, ki bo naveden na zahtevi za dopolnitev prijave. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo
komisija zavrgla.
Mestna občina Novo mesto lahko javni
razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen
del razpoložljivih sredstev.
Prijavitelji bodo s sklepom Mestne občine Novo mesto obveščeni o višini dodeljenih
sredstev ter hkrati bodo izbrani prijavitelji
pozvani k sklenitvi pogodbe o sofinanciranju
izbranih programov letu 2009. Če se izvajalec v roku 8 dni ne odzove na poziv, se šteje,
da je umaknil prijavo za pridobitev sredstev
za sofinanciranje športnih programov v MO
NM za leto 2009 (228. člen Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS, Uradni list RS, št. 50/07).
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v roku 60 dni od zaključka javnega razpisa.
6. Nadzor nad izvajanjem pogodbe in koriščenjem sredstev: izbrani izvajalci, s katerimi bo podpisana pogodba o sofinanciranju
izbranih športnih programov, morajo strokovni službi občine vedno, kadar to zahteva,

dovoliti nadzor nad izvajanjem pogodbe in
koriščenjem sredstev ter v skladu z rokom,
določenim v pogodbi, brez poziva občino
obvestiti o realizaciji programov s poročili
in dokazili.
Mestna občina Novo mesto
Ob-3981/09
Na podlagi 30. člena Statuta Mestne
občine Novo mesto (Uradni list RS, št.
96/08-UPB2) in Pravilnika o izvedbi javnega razpisa na področju športa, mladine,
preventivnih programov zdravja in socialnega varstva v Mestni občini Novo mesto, št.
600-01-3/2006-1500, Mestna občina Novo
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto,
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov socialnega
varstva v Mestni občini Novo mesto za
leto 2009
Predmet razpisa je sofinanciranje programov nevladnih organizacij na področju
socialnega varstva v letu 2009.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo nevladne
organizacije, ki so registrirane kot pravne
osebe v Republiki Sloveniji in ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
1. prijavljajo program, ki je predmet razpisa;
2. program izvajajo v Mestni občini Novo
mesto;
3. v ustanovitvenih aktih imajo opredeljeno delovanje na področju, ki je predmet
tega razpisa;
4. imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje programa;
5. imajo pregledno in jasno finančno konstrukcijo prihodkov in odhodkov izvajanja
programa;
6. imajo večletne izkušnje oziroma reference na področju, za katero se prijavljajo;
7. v letu 2008 so imele do Mestne občine Novo mesto izpolnjene vse pogodbene
obveznosti.
Merila za dodelitev sredstev:
1. kvaliteta in realnost predloženega programa;
2. sodelovanje uporabnikov;
3. ustrezna kadrovska zasedba in sodelovanje prostovoljcev v programu;
4. finančna konstrukcija programa;
5. dosedanje delo oziroma reference.
Prednostno bodo sofinancirani:
– programi, ki se izvajajo redno in so
uporabnikom na voljo vsak dan oziroma več
ur tedensko;
– programi društev, ki imajo status v javnem interesu na področju socialnega varstva, status humanitarne ali invalidske organizacije.
Okvirna vrednost razpisanih sredstev za
sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2009 znaša 82.810,00 EUR.
Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2009, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
Vsebina prijave: prijava na javni razpis
mora biti izdelana izključno na obrazcu prijave za leto 2009. Prijava mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi
podatki in prilogami. Tako izdelana prijava
bo obravnavana kot popolna. Nepopolne
prijave ali prepozno vložene prijave ne bodo
obravnavane.
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Rok za oddajo prijav in način oddaje
Razpis se prične z dnem objave v Uradnem listu RS in traja do ponedeljka, 22. junija 2009. Prijavitelji morajo prijavo oddati
po pošti kot priporočeno pošiljko, najkasneje do vključno 22. junij 2009 (velja datum
poštnega žiga), na naslov: Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto.
Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici
z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva
v letu 2009«. Na hrbtni strani mora biti napisan naslov prijavitelja.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno
označene in pravočasno oddane.
Mestna občina Novo mesto lahko javni
razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih sredstev.
Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog se
bo pričelo v roku osmih dni od zaključka
javnega razpisa. Nepravočasne, nepopolne
in neupravičene vloge bo komisija izločila
iz nadaljnjega postopka in bodo s sklepom
župana zavržene.
Izid razpisa: predlagatelji bodo o izidu
javnega razpisa pisno obveščeni v roku 60
dni od izteka roka za oddajo prijav na javni
razpis.
Z izbranimi izvajalci programov bodo
sklenjene pogodbe o sofinanciranju v letu
2009, v katerih bodo opredeljeni pogoji in
način koriščenja proračunskih sredstev.
Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo zainteresirani
prejmejo na vložišču Mestne občine Novo
mesto ali na spletni strani Mestne občine
Novo mesto na naslovu: www.novomesto.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Občinski upravi
Mestne občine Novo mesto, Branka Bukovec, tel. 07/39-39-274 ali e-pošti: branka.bukovec@novomesto.si.
Mestna občina Novo mesto
Št. 410-0025/2009-6
Ob-4021/09
Na podlagi določil Odloka o rebalansu proračuna Občine Divača za leto 2009
(Uradni list RS, št. 30/09), Sklepa župana
št. 410-0025/2009-5 z dne 17. 4. 2009 in
zapisnika komisije za izvedbo javnega razpisa, št. 410-0025/2009-4 z dne 9. 4. 2009,
objavlja Občina Divača
javni razpis
za subvencioniranje programov
zaposlovanja v Občini Divača za leto
2009/2010
1. Naročnik: Občina Divača, Kolodvorska
ulica 3a, Divača.
2. Predmet subvencioniranja:
– primarno: programi namenjeni iskalcem prve zaposlitve oziroma opravljanju pripravništva, ki prvič začenjajo opravljati delo
ustrezno vrsti in nivoju dosežene izobrazbe
in imajo stalno prebivališče na območju Občine Divača,
– sekundarno: programi namenjeni zaposlovanju brezposelnih oseb, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Divača
in so na Zavodu za zaposlovanje prijavljeni
minimalno, v dobi enega koledarskega leta,
skupaj 2 meseca.
V obeh primerih so predmet subvencioniranja programi, s katerimi se subvencionira
zaposlitev s poklicno (triletno izobrazbo), V.

(srednjo izobrazbo), VI. (višjo izobrazbo) in
VII. (visoko) stopnjo izobrazbe.
– terciarno: programi namenjeni samozaposlitvi.
3. Upravičenci do subvencij so
Pri primarnih in sekundarnih zaposlitvah:
javni zavodi, zavodi, gospodarske družbe, samostojni podjetniki in ostale osebe
javnega in zasebnega prava, ki poslujejo
na območju občin: Divača, Sežana, Hrpelje-Kozina, Komen, Pivka in Postojna in so
ali bodo v letu 2009 zaposlili iskalca prve
zaposlitve ali brezposelno osebo, ki ima
stalno prebivališče na območju Občine Divača, za minimalno dobo enega leta, če gre
za zaposlitev osebe s VII. ali VI. stopnjo
izobrazbe oziroma za minimalno dobo šestih mesecev, če gre za zaposlitev osebe
s V. stopnjo izobrazbe ali poklicno – triletno
izobrazbo.
Prednost do subvencij imajo upravičenci navedeni v prvem odstavku te točke, ki
imajo sedež na območju Občine Divača, ne
glede na to, ali zaposlujejo osebo s VII., VI.,
V. ali triletno poklicno izobrazbo.
Pri terciarnih zaposlitvah:
– tisti, ki so prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje in so uspešno zaključili program
»Pomoč pri samozaposlitvi«,
– tisti, ki so prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje najmanj dva meseca pa niso
vključeni v program »Pomoč pri samozaposlitvi«,
– tisti, ki se samozaposlujejo pa niso prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje.
Subvencioniranje programov zaposlovanja se dodeljujejo po pravilu »de minimis«.
Do pomoči (za primarne, sekundarne in
terciarne programe) niso upravičena podjetja iz dejavnosti iz sektorjev ribištva in ribogojstva po opredelitvi Uredbe Sveta (ES)
št. 104/2000, premogovništva po opredelitvi
Uredbe (ES) št. 1407/2002, primarne pro
izvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama
v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske
skupnosti, podjetja v težavah, kot jih opredeljujejo smernice Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah. Do pomoči niso upravičena
tudi podjetja, ki delujejo v cestnoprometnem
sektorju za nabavo vozil za cestni prevoz
tovora.
4. Pravico do subvencioniranja programov imajo
Za primarne in sekundarne programe zaposlitve organizacije iz prvega in drugega
odstavka točke 3 tega razpisa, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da niso v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem
postopku,
– da imajo registrirano dejavnost in obratujejo na območju občin: Divača, Sežana,
Hrpelje-Kozina, Komen, Pivka in Postojna,
kar je razvidno iz ustanovitvenih aktov,
– da imajo poravnane vse davke in prispevke določene z zakonom,
– da zaposlitev predstavlja dodatno zaposlitev,
– da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki
izvajanja programa,
– da bodo brezposelno osebo oziroma
iskalca prve zaposlitve, ki ima stalno prebivališče na območju Občine Divača zaposlili najmanj za dobo enega leta (za VII. in
VI. stopnjo izobrazbe) oziroma za najmanj
dobo šestih mesecev (za V. in triletno po-

Št.

40 / 29. 5. 2009 /

Stran

1371

klicno izobrazbo) od dneva sklenitve pogodbe v skladu s tem razpisom oziroma da
so iskalca prve zaposlitve ali brezposelno
osebo že zaposlili v letu 2009 pod zgoraj
navedenimi pogoji.
Pri terciarnih programih zaposlitve so
upravičenci do subvencije osebe iz tretjega
odstavka 3. točke tega razpisa, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedeš bivališča samozaposlenega in podjetja oziroma s.p. na območju
Občine Divača,
– podjetje mora obratovati najmanj eno
leto od datuma registracije. V obratnem
primeru so dolžni vračati sorazmerni delež
sredstev z zakonsko zamudnimi obrestmi.
Do subvencij so upravičeni tisti, ki so
odprli dejavnost (družbo ali s.p.) od vključno
21. 11. 2008 do 10. 11. 2009, ko je zadnji rok
za oddajo vlog.
Vsi, ki so upravičeni do subvencije za
samozaposlitev pa se lahko prijavljajo tudi
za pridobitev subvencije iz primarnega in
sekundarnega programa zaposlovanja.
5. Višina razpisanih sredstev znaša
30.133,07 EUR.
Brezposelnemu iskalcu zaposlitve se nadomesti del plače v višini:
– za univerzitetno ali visoko strokovno
izobrazbo: 4.513,75 EUR,
– za višjo izobrazbo 3.707,36 EUR,
– za srednjo in poklicno (triletno) izobrazbo 3.393,73 EUR.
Prioriteto pri zaposlitvi imajo brezposelne osebe s VII. stopnjo izobrazbe, sledijo
VI. stopnja, V. stopnja in poklicna (triletna)
izobrazba.
Pri samozaposlitvi znašajo subvencije:
– tisti, ki so prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje in so uspešno zaključili program
»Pomoč pri samozaposlitvi« – 1.500,00
EUR,
– tisti, ki so prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje minimalno 2 meseca pa niso
vključeni in niso opravili program »Pomoč
pri samozaposlitvi« – 3.393,73 EUR sredstev pod pogojem, da za isti namen že niso
dobili sredstev iz drugih virov. V primeru, da
so za to že dobili sredstva iz drugih virov so
upravičeni do sorazmernega deleža sredstev do višine 3.393,73 EUR,
– tisti, ki se samozaposlujejo pa niso prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje so upravičeni do sredstev v višini 1.500,00 EUR,
če za isti namen še niso dobili sredstev iz
drugih virov. V primeru, da so za isti namen
že dobili sredstva iz drugih virov so upravičeni do sorazmernega deleža do višine
1.500,00 EUR.
6. Način izvajanja
Primarni in sekundarni programi zaposlovanja:
Izplačilo subvencije je vezano na najmanj dobo enega leta oziroma šestih mesecev. Oseba se v program vključi na podlagi
izdelanega zaposlitvenega načrta. Med Občino Divača, delodajalcem in iskalcem prve
zaposlitve se sklene tripartitna pogodba.
Subvencija se izplača na podlagi tripartitne
pogodbe, v enkratnem znesku, v roku 30 dni
od podpisa pogodbe.
Terciarni programi:
Izplačilo subvencije je vezano na dobo
enega leta obratovanja s.p.-ja oziroma
podjetja od datuma registracije. Oseba se
v program vključi na podlagi izdelanega
zaposlitvenega načrta. Med Občino Divača in samozaposlenim se sklene pogodba.
Subvencija se izplača na podlagi pogodbe,
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v enkratnem znesku, v roku 30 dni od podpisa pogodbe.
7. Razpisna dokumentacija in informacije: razpisno dokumentacijo lahko vlagatelji (upravičenci) dvignejo na Občini Divača,
Kolodvorska ulica 3A v Divači, v sprejemni
pisarni, v času uradnih ur ali na spletni strani
http://www.divaca.si. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom je mogoče dobiti na
tel. 05/73-10-937 pri Nataši Macarol.
8. Rok za predložitev vlog in način dostave vlog
Za prvo obravnavo, je potrebno izpolnjene vloge, z vso potrebno dokumentacijo,
vložiti na Občino Divača, v 20 dneh po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS. Vse
nadaljnje vloge bo komisija obravnavala mesečno, do porabe sredstev. Rok za predložitev zadnjih vlog je 10. 11. 2009. Nepopolne
vloge ne bodo upoštevane.
Izpolnjene vloge z vsemi zahtevanimi
prilogami je potrebno vložiti v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj – vloga za javni razpis
Subvencioniranje programov zaposlovanja
2009/10« osebno ali po pošti na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, Divača.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen
pošiljatelj.
Odpiranje vlog ne bo javno.
O izboru in višini sredstev, dobljenih na
tem razpisu, bodo vlagatelji obveščeni najkasneje v roku 30 dneh od oddaje vloge.
Občina Divača
Ob-4059/09
Občina Postojna, Ljubljanska cesta
4, Postojna, na podlagi 44. člena Uredbe
o stvarnem premoženjem države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07),
sklepa Občinskega sveta Občine Postojna št. 03201-13/2007 z dne 11. 12. 2007
o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnin
premoženjem Občine Postojna za leti 2008
in 2009 z dopolnitvami ter posamičnih programov ravnanja s stvarnim premoženjem
občine v letu 2008 – št. 31, 16, 37 in 8, ki jih
je sprejel župan Občine Postojna dne 5. 11.
2008, dne 16. 6. 2008, dne 10. 11. 2008 in
dne 25. 4. 2008, objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Občina Postojna, Ljub
ljanska cesta 4, 6230 Postojna.
II. Predmet prodaje:
1. nezasedeno stanovanje, potrebno temeljite adaptacije, v izmeri 43,03 m2 v pritličju (levo) večstanovanjske stavbe, na naslovu Orehek 65, Prestranek, ki leži na parc. št.
2850/5, vpisani v zk. vl. št. 85, k.o. Orehek,
izklicna cena: 8.500,00 EUR,
2. garaža, v izmeri 28,14 m2 v večstanovanjski stavbi, na naslovu Kidričevo naselje
24, Postojna, ki leži na parc. št. 3343, vpisani v zk. vl. št. 3342/24, k.o. Postojna, izklicna
cena: 5.400,00 EUR,
3. poslovni prostor – lokal, v izmeri
13,19 m2 v pritličju poslovno-stanovanjske
stavbe, na naslovu Ljubljanska c. 11, Postojna, ki leži na parc. št. 2605/10, vpisani
v zk.vl. št. 372, k.o. Postojna, izklicna cena:
10.100,00 EUR,
4. nepremičnina parc. št. 2671/10 gospodarsko poslopje, v izmeri 192,00 m2 (v naravi poslovni prostor in pisarna), na naslovu
Ljubljanska c. 3a, Postojna, vpisana v zk.
vl. št. 1288, k.o. Postojna, izklicna cena:
50.500,00 EUR,
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5. nezazidano stavbno zemljišče parc.
št. 661/3 travnik 6. razred, v izmeri 510 m2,
vpisano v zemljiškoknjižnem vložku št. 724,
k.o. Orehek, izklicna cena: 10.220,00 EUR.
Zemljišče se nahaja v območju z osnovno namensko rabo: S – območje stanovanj
(Orehek P12/S1/4), s podrobnejšo namensko rabo: Se – območja eno in dvostanovanjskih objektov.
III. Prodajni pogoji:
1. Nepremičnine se bodo prodajale za
najmanj izklicno ceno.
2. Izklicna cena nepremičnin ne vključuje
2% davka na promet nepremičnin (za nepremičnine pod točkami 1–4) oziroma 20%
davka na dodano vrednost (za nepremičnino pod točko 5), plača ga kupec.
3. Nepremičnina pod točko 4 se bo prodajala za namen opravljanja mirne poslovno storitvene dejavnosti z možnostjo stanovanja v nadstropju (gostinska dejavnost
izključena).
4. Nakup bo potekal po načelu videno –
kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov
zaradi napak ne bo upoštevano.
5. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo je cena.
6. Etažna lastnina za stanovanje in poslovni prostor pod točkami 1 in 3 še ni urejena, predmetno stanovanje in poslovni prostor nista vpisana v zemljiško knjigo.
7. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače in tuje fizične in pravne osebe, ki imajo
pravico pridobivati nepremičnine v Republiki
Sloveniji skladno z veljavno zakonodajo.
8. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe
z vplačilom varščine v višini 10% izklicne
cene nepremičnine na račun Občine Postojna št. 01294-0100016345, s pripisom v rubriko »vrsta posla«, na prvi dve mesti 88.
Izbranemu ponudniku bo varščina brez
obresti všteta v kupnino za predmetno nepremičnino, neuspelim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni od
izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
9. Izbrani ponudnik plača še stroške notarja in stroške vpisa v zemljiško knjigo.
10. Kupnino je izbrani ponudnik dolžan
plačati v roku 8 dni po prejemu računa, ki
se ga izstavi po podpisu pogodbe. Plačilo
celotne kupnine v prej določenem roku je
bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se
pogodba razdre, varščina pa zadrži.
11. Prodajalec izda kupcu zemljiško
knjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice na predmetni nepremičnini po plačilu
celotne kupnine in drugih dajatev.
IV. Vsebina ponudbe
Ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati naslednje:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba,
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba,
– matično in davčno številko ponudnika,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe,
– izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni in izkazuje dejansko stanje
za pravne osebe oziroma priglasitveni list
DURS za samostojne podjetnike,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
za pravne osebe in s.p.,
– navedbo nepremičnine in ponujeno
ceno,
– dokazilo o vplačilu varščine,

– pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje,
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo
vplačane varščine.
Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na
obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine
(sprejemno-informacijska pisarna, soba št.
3/2) ali na spletni strani www.postojna.si
v rubriki Prodaja in oddaja občinskega premoženja.
Podrobni podatki glede nepremičnin in
možnosti ogleda so na voljo na naslovu prodajalca ali na tel. 05/72-80-790 (za stanovanja in garažo), 05/72-80-735 (za poslovne
prostore) in 05/72-80-722 (za nezaz. stavbno zemljišče).
Ogled nezasedenega stanovanja bo mogoč od 3. 6. 2009 do 5. 6. 2009, v delovnem
času od 8. do 14. ure po predhodnem dogovoru z upravnikom stanovanj, podjetjem
Stanovanjska d.o.o., tel. 05/72-00-700.
V. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine pod točko ____« naj ponudniki
oddajo v sprejemno-informacijski pisarni
Občine Postojna (pritličje, pisarna št. 3/2)
ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina
Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna. Na
hrbtni strani ovojnice morata biti označena
naziv in naslov pošiljatelja.
2. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
15. 6. 2009 do 12. ure.
3. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če
ponudba vsebuje vse elemente ponudbe,
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. V kolikor ponudba tudi v roku, določenim za dopolnitev, ne bo popolna, je prodajalec ne bo
upošteval.
4. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe
pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo
izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo
ponudb iz 2. točke bodo zapečatene vrnjene
ponudniku.
5. Ponudba ponudnika mora biti veljavna
najmanj 60 dni od oddaje ponudbe.
6. Odpiranje ponudb, ki ne bo javno in
postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za izvedbo in nadzor
postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Postojna.
V primeru, da dva ali več ponudnikov za
isto nepremičnino ponudijo enako ceno, jih
lahko komisija pozove k dopolnitvi ponudb
ali z njimi opravi pogajanja. Po zaključku
postopka komisija predlaga županu izbor
najugodnejšega ponudnika.
7. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v roku 10 dni po izteku roka za
zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po sprejemu
odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje
v 15 dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri.
V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe
v navedenem roku, se šteje, da je odstopil
od namere za sklenitev pogodbe in v tem
primeru se vplačana garancija za resnost
ponudbe (varščina) ne vrne.
8. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje je izključena oziroma lahko
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komisija s soglasjem župana ustavi začeti
postopek. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi
postopek prodaje, ne da bi za to navedel
razloge. Ob morebiti ustavitvi postopka se
vplačane varščine vrnejo ponudnikom.
Občina Postojna
Št. 330-15/2009
Ob-4103/09
Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B,
127/06 – ZJPT, 14/07 – ZSPDPO, 109/08),
določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08) in Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2009 (Uradni list
RS, št. 8/09) objavlja Občina Krško, CKŽ
14, Krško
javni razpis
za sofinanciranje programov društev na
področju kmetijstva v Občini Krško v
letu 2009
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
– delovanja in programov društev s področja kmetijstva, ki so neprofitna in se ne
ukvarjajo s komercialno dejavnostjo,
– informiranje in podajanje vsebin povezanih z razvojem podeželja,
– izvedbe strokovnih vsebin v sklopu prireditev na podeželju.
Podpora je namenjena za izvedbo:
– izobraževalnih vsebin splošnega pomena (splošna predavanja, tečaji brez pridobitve certifikatov, okrogle mize, krožki,
strokovne ekskurzije, prenos znanj domače
obrti in ohranjanje običajev);
– predstavitev in promocija dejavnosti
društva: (zloženke, različne publikacije, objave v medijih);
– organizacija in predstavitev na prireditvah lokalnega, regionalnega, državnega ali
mednarodnega pomena;
– materialnih stroškov, najem prostorov.
2. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo registrirana
stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva in gozdarstva,
združujejo kmetijske pridelovalce na območju Občine Krško in izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– delujejo na območju občine in regije,
– so registrirani v skladu z Zakonom
o društvih,
– imajo zagotovljene prostorske, kadrovske, materialne in organizacijske pogoje za
uresničevanje načrtovanih aktivnosti,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačano članarino in ostalo zakonodajo, ki jo
zahteva Zakon o društvih,
– izvajajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– dotacijo za namene, ki so sestavni del
te vloge, niso in ne bodo prejeli iz državnih
ali mednarodnih virov.
3. Višina razpoložljivih sredstev: sredstva so zagotovljena v proračunu za leto
2009 v okvirni višini 15.000 EUR na proračunski postavki – 5002 – 4120.
4. Rok za črpanje sredstev: dodeljena
sredstva morajo biti porabljena v letu 2009,
v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna.
5. Splošna merila za ocenjevanje vlog

Merila za ocenjevanje vlog za izvajanje
programa dela društva:
a) število članov društva,
b) program dela društva.
Višino dodeljenih sredstev se določi na
osnovi meril za ocenjevanje vlog, ki so dodatno opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Upravičenci lahko pridobijo največ do
50% nepovratnih sredstev od vrednosti predloženega programa.
6. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz izpolnjenega prijavnega obrazca in naslednje zahtevane
dokumentacije:
1. Prijavni obrazec, izjava o št. članov.
2. Kopija odločbe o vpisu društva v register društev z vsemi naknadnimi spremembami.
3. Pregledno vsebinsko, terminsko in finančno ovrednoten program za leto 2009,
potrjen na občnem zboru društva.
4. Pregledno realizacijo programa za leto
2008, potrjeno na občnem zboru društva.
5. Izjava vlagatelja o sprejemanju pogojev javnega razpisa.
6. Izjava vlagatelja, da ni prejel sredstev
državnih in mednarodnih javnih razpisov.
Občina sofinancira programe dela lokalnega in regionalnega društva ter izvedbo
strokovnih vsebin v obdobju od zaključka
javnega razpisa v letu 2008, do zaključka
javnega razpisa za leto 2009.
7. Rok in mesto oddaje vlog
Vloge morajo biti oddane najkasneje do
30. 9. 2009, na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14,
8270 Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in Ne odpiraj« javni razpis – programi
društev na področju kmetijstva«.
8. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan Občine Krško.
Vse pravočasne in popolne vloge bodo
ocenjene na podlagi meril, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije.
Odpiranje vlog bo strokovna komisija
opravila po končanju javnega razpisa.
Odpiranje vlog ne bo javno.
Vlagatelje nepopolnih vlog komisija pozove k dopolnitvi pisno ali telefonsko. Rok
za dopolnitev vloge je 5 dni. Nepopolne
vloge, ki jih vlagatelj v roku ne dopolni, se
zavržejo. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev
razpisa, se kot neustrezne zavrnejo.
Vloge, ki bodo prispele po zaprtju javnega razpisa se kot prepozne zavržejo.
Opomba: občinska uprava bo po odpiranju vlog vzorčno preverila resničnost podatkov na terenu. V primeru ugotovljenih
neresničnih podatkov, upravičencu ne bodo
za določen namen odobrena sredstva in
izgubi pravico do uveljavljanja proračunskih
sredstev za naslednjih pet let.
9. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča
o dodelitvi sredstev župan Občine Krško
s sklepom v roku 30 dni po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo prejemniki pozvani
tudi k podpisu pogodb.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko
vlagatelj vloži pritožbo županu v roku 8 dni
od prejema sklepa. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Občino Krško. O pritožbi
odloči župan, njegova odločitev je dokonč-
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na. Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2009, v skladu s predpisi, ki
določajo izvrševanje proračuna.
Upravičencem se sredstva iz proračuna
občine izplačajo na transakcijski račun upravičenca na podlagi zahtevka.
Zahtevek, poročilo o vsebini izvedbenega programa in pogodba morata biti dostavljeni na Občino Krško, najkasneje do
13. 11. 2009.
Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti
Odlok o proračunu Občine Krško za leto
2009.
10. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško www.krsko.si ali jo
v tem roku zainteresirani lahko dvignejo
v času uradnih dni na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14,
8270 Krško.
Dodatne informacije posreduje Magda
Krošelj, tel. 07/498-13-19, e-mail: magdalena.kroselj@krsko.si, v času uradnih dni od
8. do 10. ure.
Občina Krško
Št. 611-01/2009
Ob-4105/09
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju
kulturnih programov in projektov v Občini
Bovec (Uradno glasilo, št. 1/05) Občina Bovec objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov kulture v
Občini Bovec za leto 2009
1. Na razpisu lahko sodelujejo:
– društva, njihove sekcije in združenja,
ki so registrirana za izvajanje programov in
projektov na področju kulture,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v kulturi,
– posamezniki, ki so vpisani v razvid
samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo.
2. Izvajalci kulturne dejavnosti morajo
izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Bovec,
– da so registrirani najmanj šest mesecev,
– da imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
v kolikor so organizirani v skladu z Zakonom
o društvih,
– imajo do občine poravnane vse obveznosti iz preteklega leta.
3. Sofinancirali bomo naslednje vsebine: redno dejavnost v društvih, stimulacijo za delo v preteklem letu, izobraževanje,
nabavo in vzdrževanje opreme za izvedbo
programov ter posamezne projekte oziroma
programe društev.
4. Višina sredstev, namenjena za sofinanciranje izvajalcev kulturnih programov
v letu 2009 znaša 7.600,00 EUR, od tega
je namenjenih 10% sredstev za stimulacijo
dela društva v preteklem letu, 5% sredstev
pa predstavlja rezervo o kateri odloča župan.
5. Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani Občine Bovec www.obcina.bovec.si oziroma jo izvajalci programov lahko
dvignejo na Občini Bovec, Mala vas 121,
5230 Bovec, v času uradnih ur.
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6. Izvajalci programov kulture morajo dodeljena sredstva porabiti do 31. 12. 2009.
7. Izbrane programe bomo sofinancirali
na podlagi meril opredeljenih v Pravilniku
o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v Občini Bovec.
8. Rok za prijavo na javni razpis je 12. 6.
2009.
9. Prijave z razpisno dokumentacijo pošljite v zaprti kuverti na naslov: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec,
kot je določeno z razpisno dokumentacijo.
10. Odpiranje prijav bo 15. 6. 2009 in ne
bo javno.
11. Prejete vloge bo obdelala komisija
in pripravila predlog delitve razpoložljivih
proračunskih sredstev za kulturo. Občinska
uprava prijavljene izvajalce obvesti s predlogom odobritve oziroma zavrnitve in doseženim številom točk za prijavljene projekte, na
katerega bo možno podati izjavo.
12. Odločbo o delitvi sredstev bodo prijavljeni izvajalci prejeli v roku 30 dni po poteku
razpisnega roka.
13. Dodatne informacije lahko dobite na
Občini Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, Bovec pri Jožici Kavs, tel. 05/384-19-09 oziroma elektronska pošta: obcina.neg@bovec.si.
Občina Bovec
Št. 6710-01/2009
Ob-4106/09
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98), Pravilnika o financiranju športa v Občini Bovec (Uradni list
RS, št. 8/08) in Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08), Občina
Bovec objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov športa v
Občini Bovec za leto 2009
1. Na razpisu lahko sodelujejo:
– športna društva,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno
koristne in neprofitne,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
2. Izvajalci športne dejavnosti morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Bovec,
– da so registrirani najmanj eno leto,
– imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih
športnih aktivnosti,
– imajo organizirano redno vadbo,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in
plačani članarini, v kolikor so organizirani
v skladu z Zakonom o društvih,
– imajo do občine poravnane vse obveznosti.
3. V primeru, da izvajalci s sedežem
v občini ne izpolnjujejo pogojev za športno vadbo otrok usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport, se za izvajanje teh programov lahko sofinancira izvajalce s sedežem
v drugi občini.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa v občini.
5. Sofinanciralo se bo naslednje vsebine
športnih programov:
– interesno športno vzgojo predšolskih
in šoloobveznih otrok ter mladine in študentov,
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– športno vzgojo otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športno rekreacijo,
– kakovostni in vrhunski šport,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje,
– športne prireditve in promocijske dejavnosti in
– delovanje društev.
6. Višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa
športa v letu 2009, znaša 25.360,00 EUR.
Višina sredstev za posamezne vsebine je
razvidna iz Letnega programa športa v Občini Bovec za leto 2009.
7. Razpisna dokumentacija je na voljo
na internetni strani Občine Bovec (www.
obcina.bovec.si) oziroma jo izvajalci športnih programov lahko dvignejo na Občini
Bovec, Mala vas 121, 5230 Bovec, v času
uradnih ur.
8. Rok za prijavo na javni razpis – Šport
2009 – je 12. 6. 2009.
9. Prijave z dokumentacijo pošljite v zaprti kuverti na naslov Občina Bovec, Trg
golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec kot je določeno v razpisni dokumentaciji.
10. Odpiranje prijav bo 12. 6. 2009 in ne
bo javno.
11. Sklep o delitvi sredstev za šport bodo
prijavljeni izvajalci prejeli v roku 30 dni po
poteku razpisnega roka.
12. Izbrane vsebine bodo sofinancirane
na podlagi meril, pogojev in normativov za
vrednotenje športnih programov opredeljenih v Pravilniku o financiranju športa v Občini Bovec (Uradni list RS, št. 8/08).
13. Izvajalci letnih programov športa morajo dodeljena sredstva porabiti do 30. 12.
2009.
14. Dodatne informacije lahko dobite na
Občini Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, Bovec pri Jožici Kavs, tel. 05/38-41-909.
Občina Bovec
Ob-4135/09
Javni razpis
za sofinanciranje programov javnih
prireditev in množičnih manifestacij
v Občini Sežana za leto 2009
(v nadaljevanju: razpis)
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Pravna podlaga: razpis se izvede na
podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08), 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 2009 (Uradni list RS,
št. 121/08).
3. Predmet razpisa: Občina Sežana
razpisuje sredstva za sofinanciranje programov javnih prireditev in množičnih manifestacij v Občini Sežana za leto 2009
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 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 2009
iz drugih javnih razpisov ter javnih pozivov
in so odraz specifičnih potreb občanov in
prepoznavnosti Občine Sežana.
4. 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).
5. 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.
6. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija za sofinanciranje programov
javnih prireditev in množičnih manifestacij
v Občini Sežana za leto 2009, 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.
7. 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,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
F) pomen programa oziroma projekta
z vidika promocije ter uveljavljanja in utrjevanja pozitivne podobe Občine Sežana,
G) sodelovanje z občino.
8. 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.
9. Okvirna vrednost razpisanih sredstev:
vrednost vseh razpoložljivih sredstev za sofinanciranje programov prireditev in množičnih manifestacij v Občini Sežana za leto
2009 znaša 20.000,00 EUR.
10. Pogoj za nakazilo in obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Prijavitelj mora sofinancerju po izvedbi
programa oziroma projekta, vendar najkasneje do 20. 11. 2009, podati finančno in
vsebinsko poročilo o izvedbi, ki je podlaga
za izplačilo dodeljenih sredstev.
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2009,
v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna.
11. Razpisni rok: razpis se zaključi 20 dni
od dneva objave v Uradnem listu RS.
12. 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
v sprejemni pisarni – vložišču Občine Seža-

na, Partizanska cesta 4, Sežana – soba št.
10. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi
na spletni strani Občine Sežana: http://www.
sezana.si.
13. Vsebina vloge oziroma prijave
Vloge oziroma prijave na razpis morajo
vsebovati:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
– podpisano in žigosano izjavo, da program ni oziroma ne bo (so)financiran tudi iz
drugih postavk proračuna Občine Sežana
za leto 2009,
– podpisano izjavo o nezavajajočih podatkih,
– z razpisno dokumentacijo zahtevane
obvezne priloge,
– izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec
pogodbe.
14. 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 2009« 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.
Upoštevane bodo vloge, ki bodo prispele
do zadnjega dne predpisanega roka do 15.
ure, v sprejemno pisarno Občine Sežana,
Partizanska cesta 4, Sežana.
Če je zadnji dan razpisnega roka nedelja, praznik Republike Slovenije ali kakšen
drug dela prost dan, se rok izteče na prvi
naslednji delovni dan.
Za prepozno se šteje vloga oziroma prijava, ki ni bila oddana priporočeno na pošto
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ali ni bila predložena vložišču Občine Sežana v razpisnem roku.
15. 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.
16. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: Mateja Grzetič Žerjal, tel.
05/73-10-139, mateja.grzetic@sezana.si.
Občina Sežana
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Javne dražbe
Ob-4151/09
Preklic
Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, preklicuje objavo javne dražbe, objavljene v Ur. l. RS, št. 38 z dne 22. 5. 2009,
Ob-3842/09.
Občina Tržič
Št. 478-22/2008
Ob-3988/09
Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič, objavlja na podlagi 20. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07), 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07), Odloka o proračunu Občine Semič
(Uradni list RS, št. 16/08), Letnega načrta
pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem občine za leto 2009
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333
Semič, tel. 07/35-65-360, faks 07/35-36-365,
e-pošta:
obcina.semic@siol.net,
matična številka: 5880262, ID št. za DDV:
SI79049273.
2. Opis predmeta prodaje in izklicna
cena
2.1 Predmet prodaje so nepremičnine
parc. št. 285/7 – pašnik v izmeri 257 m2,
parc. št. 269/8 – njiva v izmeri 33 m2, parc.
št. 302/16 – njiva v izmeri 296 m2, vse k.o.
Semič. Nepremičnine so po Prostorsko ureditvenih pogojih Občine Semič nezazidana
stavbna zemljišča. Nepremičnine se prodajajo skupaj kot celota. Nepremičnine so
proste vseh bremen. Navedena cena ne
vključuje 20% DDV. Davek plača kupec.
2.2 Izklicna cena nepremičnin je 4.821,60
EUR.
2.3 Najnižji znesek višanja kupnine za
nepremičnino, navedeno v točki 2.1, je 100
EUR.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja občine. Z najugodnejšim
dražiteljem se sklene kupoprodajna pogodba.
4. Udeležba na javni dražbi
4.1 Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin in se pravočasno in pravilno prijavijo, tako, da najkasneje do 15. 6.
2009 po pošti oziroma najkasneje do 10. ure
istega dne, osebno na sedež občinske uprave Občine Semič, Štefanov trg 9, Semič,
pisno prijavijo svojo udeležbo in predložijo
naslednje dokumente:
– potrdilo o plačani varščini (kopija) in
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine,
– originalno potrdilo o plačanih davkih in
prispevkih, staro največ 30 dni (samo pravne osebe in s.p.),
– originalni izpisek iz sodnega registra
(pravne osebe) oziroma ustrezne evidence
AJPES (s.p.), staro največ 30 dni,
– kopijo osebne izkaznice oziroma potnega lista (fizične osebe),

– davčno številko in EMŠO (fizične osebe), ID št. za DDV in matično številko (pravne osebe in s.p.),
– telefonsko številko.
4.2 Dražitelji morajo na dan dražbe, neposredno pred njenim pričetkom predložiti:
– originalno potrdilo o vplačilu varščine
(zgolj na vpogled),
– na vpogled osebni ali kateri drugi identifikacijski dokument,
– morebitni pooblaščenec pravne osebe
in pooblaščenec samostojnega podjetnika
posameznika: pisno notarsko overjeno pooblastilo v izvirniku.
5. Višina varščine
5.1 Pred javno dražbo mora dražitelj plačati varščino v višini 10% od izklicne cene posamezne nepremičnine. Varščina se plača na
podračun Občine Semič, 01309-0100015998,
sklic 00 72210001-47822-2008, z navedbo
»varščina za javno dražbo«.
5.2 Vplačana varščina se uspelemu
dražitelju – kupcu všteje v kupnino, drugim dražiteljem, ki na dražbi ne uspejo, se
varščina vrne v roku 10 dni po javni dražbi
brez obresti.
6. Pravila javne dražbe
– Nepremičnina, ki je predmet javne
dražbe, se prodaja po načelu: »videno –
kupljeno«. Prodajalec ne daje nikakršnih
jamstev ali garancij za nepremičnine.
– DDV, druge davke in druge dajatve,
stroške cenitve nepremičnin, stroške notarja in stroške v zvezi s prenosom lastništva,
v izklicni ceni niso zajeti in jih nosi kupec.
– Javno dražbo bo izvajala Komisija
za postopek pridobivanja in razpolaganja
z nepremičnim premoženjem občine za leto
2009.
– Komisija iz prejšnje alineje te točke
lahko začeti postopek s soglasjem predstojnika ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega
posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem
povrne vplačana varščina v roku 10 dni brez
obresti in izkazani stroški za prevzem razpisne dokumentacije.
– Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto
najvišjo ponudbo.
– Ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik
o poteku dražbe. Morebitne ugovore reši
komisija v roku treh dni od datuma javne
dražbe.
– Če je dražitelj samo eden in sprejema
izklicno vrednost nepremičnine, je nepremičnina prodana za izklicno vrednost.
– Če sta dva ali več dražiteljev, ki dražita
najvišjo kupnino v istem znesku, nepremičnina ni prodana, dokler eden od obeh dražiteljev ne zviša kupnine.
– Če se dražitelj osebno ne udeleži javne
dražbe, se šteje, da draži z izklicno vrednostjo nepremičnine po navedenih pogojih.
7. Sklenitev pogodbe ter način in rok
plačila kupnine
7.1 Pogodba za prodajo nepremičnin se
sklene najpozneje v 15 dneh po uspešno
opravljeni javni dražbi.
Če kupec pogodbe v zgoraj navedenem
roku ne podpiše iz razlogov, ki so na njegovi

strani, zadrži Občina Semič njegovo varščino. V primeru, da uspeli dražitelj ne pristopi
k podpisu pogodbe oziroma ne poravna dolžnega zneska po pogodbi v za to določenih
rokih, se v roku 8 dni po nastopu prej navedenih razlogov k podpisu pozove dražitelja,
ki je ponudil naslednjo najvišjo ceno, in sicer
za ceno, ki jo je ponudil, zanj pa veljajo enaki pogoji, kot za prvega dražitelja.
7.2 Kupec mora kupnino plačati v roku
8 dni od dneva podpisa pogodbe v enkratnem znesku na podračun Občine Semič,
01309-0100015998. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina
prodajne pogodbe. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo
kupcu nepremičnina izročila v last in posest
s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
8. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
je razpisana za 15. 6. 2009 in bo potekala
v sejni sobi Občine Semič, Štefanov trg 9,
Semič, ob 12. uri.
9. Informacije: o pogojih javne dražbe in
natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na tel. 07/35-65-360,
e-pošta: obcina.semic@siol.net, ali osebno
v času uradnih ur. Ogled nepremičnine je
možen po predhodnem dogovoru.
Besedilo javne dražbe je objavljeno
v Uradnem listu RS in na uradni spletni
strani Občine Semič: www.semic.si.
Občina Semič
Št. 352-0011/2008
Ob-4070/09
Občina Tolmin na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07),
38. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07 in 94/07), dne 24. 3. 2009 sprejetega
Letnega načrta razpolaganja občinskega finančnega in stvarnega premoženja Občine
Tolmin za leto 2009 in dne 14. 4. 2009, sprejete dopolnitve navedenega letnega načrta
ter na podlagi posamičnih programov prodaje nepremičnin v lasti Občine Tolmin z dne
20. 5. 2009, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v Klavžah in
v Tolminu
I.1. a) Predmet prodaje so gradbene nepremičnine v Klavžah, ki v naravi predstavljajo stanovanjsko stavbo, identifikacijska
številka 2238 154, na naslovu Klavže 19,
5216 Most na Soči, ki stoji na stavbnem
zemljišču parceli št. 130/10 stanovanjska
stavba 96 m2 in dvorišče 271 m2, k.o. 2238
Podmelec, ki je last Občine Tolmin.
b) Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe: prodaja stvarnega premoženja.
c) Izklicna cena za nepremičnine je
27.200,00 EUR, najnižji znesek zvišanja je
1.000,00 EUR.
d) Varščina je: 2.720,00 EUR.
e) V Zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Tolminu pri teh nepremičninah niso vpisane stvarne služnosti ali druga bremena.
Nepremičnine so v najemu za nedoločen
čas in so zasedene.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
f) Opis nepremičnin v Klavžah:
Vzhodno od objekta je ozek pas zemljišča, ki služi za vrt, proti zahodu je ozek pas
zemljišča za dostop do objekta, v nadaljevanju objekta proti zahodu je hidroelektrarna
Klavže in ob hiši nadzemna tlačna cev do
turbine elektrarne. Ta za stanovanjski objekt
predstavlja bistveno ekonomsko zastarelost
kot motnjo za stanovanjske in bivalne razmere.
Do objekta je neugoden peš dostop po
stopnicah iz obstoječe ceste. Obe stanovanji sta z ločenima zunanjima vhodoma.
V objektu sta dve manjši stanovanjski
enoti in kletni prostori z ločenim vhodom.
Objekt ima priključek na krajevni vodovod ter javno električno in telefonsko omrežje, odpadne vode so speljane v odvodnik,
ogrevanje prostorov je lokalno.
Po posredovanih podatkih je bil objekt
zgrajen leta 1890, v sedanje stanje popravljen leta 1959, pred nekaj leti pa je bila popravljena kompletna nova streha. V ostalem
so bila opravljena le minimalna vzdrževalna
dela, nekatera notranja popravila so opravili
stanovalci sami, kar v cenitvi ni upoštevano.
Splošno sedanje stanje objekta kot celote
in posameznih prostorov je zelo skromno,
neustrezno je dispozicijsko stanje prostorov,
pretežno so dotrajani finalni in instalacijski
izdelki. Ločeni kletni prostori niso v redni
rabi in niso vzdrževani.
Nepremičnina spada v območje stavbnih
zemljišč.
2. a) Predmet prodaje je stanovanje
v Tolminu, v skupni izmeri 70,19 m2, ki se
nahaja v visokem pritličju večstanovanjske
hiše v Gregorčičevi ulici 12A, Tolmin, stoječe
na parc. št. 710/1 k.o. Tolmin. Etažna lastnina za zgoraj navedeno večstanovanjsko
stavbo še ni urejena. Stanovanje je zasedeno in oddano v najem za nedoločen čas,
sicer pa na njem niso služnosti ali druga bremena. Identifikacijska številka stanovanja je
2248 667 202.
b) Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe: prodaja stvarnega premoženja.
c) Izklicna cena za stanovanje je
65.000,00 EUR, najnižji znesek zvišanja je
1.000,00 EUR.
d) Varščina je: 6.500,00 EUR.
e) V Zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Tolminu pri tem stanovanju niso vpisane
stvarne služnosti ali druga bremena. Stanovanje je v najemu za nedoločen čas in
je zasedeno.
f) Opis stanovanja: Stanovanje se nahaja
v visokem pritličju večstanovanjske stavbe
v Gregorčičevi ulici 12a, Tolmin. Uporabna
površina stanovanja skupaj s pripadajočim
balkonom, drvarnico in pralnico 70,19 m2,
računska vrednost pa 59,95 m2. Stavba,
v kateri se nahaja stanovanje, je priključena
na vse javne komunalne naprave v Tolminu,
urejeno je skupno centralno ogrevanje.
II. Način, kraj in čas dražbe:
Javna dražba bo ustna, na naslovu: Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220
Tolmin, postopek se bo začel v četrtek, dne
18. 6. 2009, in sicer:
a) ob 9. uri za nepremičnine v Klav
žah in
b) ob 10. uri za stanovanje v Tolminu.
III. Udeležba na javni dražbi in pogoji:
Na javni dražbi lahko sodelujejo dražitelji, ki najpozneje do začetka postopka javne
dražbe osebno ali po pooblaščencu prijavijo
svojo udeležbo in predložijo:

1. dokazilo o pravočasno plačanem znesku varščine za nepremičnino in priloženo
številko osebnega transakcijskega računa
za primer vračila varščine;
2. fotokopijo osebnega dokumenta (za
fizične osebe) ter izpisek iz sodnega ali drugega registra pravnih oseb oziroma priglasitveni list pri DURS (za pravne osebe in
samostojne podjetnike, ne starejši kot 30 dni
na dan dražbe);
3. davčno številko oziroma ID številko
za DDV;
4. matično številko (pravne osebe oziroma s.p.) oziroma EMŠO (fizične osebe);
5. notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje na javni dražbi, če se javne dražbe
udeleži pooblaščenec.
Organizator bo ob pričetku javne dražbe
potrdil vse pravilne in pravočasne prijave.
Interesenti, ki ne bodo predložili teh dokazil, bodo po sklepu vodje dražbe izločeni
iz postopka pred začetkom dražbe.
IV. V ceno nepremičnine niso vključeni
stroški cenitve, davek na promet nepremičnin po stopnji 2% ter stroški v zvezi s prenosom lastninske pravice, ki jih mora kupec
poravnati po sklenitvi prodajne pogodbe oziroma pred vpisom lastninske pravice v zemljiško knjigo.
V. Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku, ki je tisti, ki bo ponudil
najvišjo ceno nad izklicno ceno.
VI. Udeleženci javne dražbe morajo najkasneje do začetka postopka javne
dražbe, plačati varščino navedeno v tem
razpisu na enotni zakladniški račun št.
01328-0100014970 Proračun Občine Tolmin. Varščina bo najugodnejšemu ponudniku/kupcu vračunana v kupnino, ostalim pa
brez obresti vrnjena v roku 3 dni po končani
dražbi.
VII. Plačilni pogoji:
Kupec mora plačati kupnino v denarju.
Plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice, rok plačila je 8 dni
po sklenitvi pogodbe oziroma izstavitve računa.
Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.
Če najugodnejši ponudnik ne bo plačal
kupnine v tem roku, bo prodajni postopek
razveljavljen in varščina zadržana.
VIII. Drugi pogoji:
a) Nakup nepremičnine se opravi po sistemu “videno – kupljeno”, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane.
b) Prodajno pogodbo mora uspeli ponudnik s prodajalcem skleniti v 15 dneh po
zaključku dražbe.
c) Če uspeli ponudnik v roku 15 dni po
končani javni dražbi ne bo podpisal prodajne pogodbe, ali ne bo plačal kupnine
v določenem roku, bo pogodba razveljavljena, varščina pa zapade v korist Občine
Tolmin.
č) Prodajalec bo izročil nepremičnino
v last in posest, izdal zemljiškoknjižno dovolilo in predlagal vknjižbo lastninske pravice takoj po plačilu celotne kupnine, javnih
dajatev in stroškov. Vsa zemljiškoknjižna
opravila si pridrži prodajalec.
IX. Pravila dražbe:
1. Dražbo vodi od župana pooblaščeni
uslužbenec, dražba je ustna.
Draži lahko tisti, ki je do začetka postopka javne dražbe plačal varščino za nepremičnino in to dokazal s pisnim potrdilom.
2. Pooblaščenec dražitelja mora predložiti notarsko overjeno pooblastilo.
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3. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba.
4. Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno nad izklicno ceno.
5. Če je dražitelj samo eden, ki sprejema
izklicno ceno, je nepremičnina prodana za
izklicno ceno.
6. Če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene.
7. Če se dražitelj osebno ne udeleži javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno ceno
po pogojih razpisa.
8. Dražba je končana, ko je vodja dražbe
trikrat izklical isto najvišjo ponudbo.
9. Ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe, morebitne ugovore
reši takoj vodja dražbe.
10. Javna dražba se izvaja v skladu
z Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07
in 94/07).
X. Župan Občine Tolmin oziroma pooblaščeni uslužbenec, ki vodi dražbo, s soglasjem župana Občine Tolmin, lahko ustavi
postopek prodaje nepremičnin do sklenitve
pravnega posla.
V tem primeru Občina Tolmin povrne dražiteljem stroške v višini izkazanih stroškov
za prevzem razpisne dokumentacije ter morebitno vplačano varščino, brez obresti.
XI. Vsi dodatni podrobnejši podatki in informacije so dostopni na sedežu Občinske
uprave Občine Tolmin v Ulici padlih borcev
2, Tolmin, na tel. 05/381-95-14 (Miran Mavri) ali 05/381-95-18 (Simčič Davor), lahko
tudi po elektronski pošti: miran.mavri@obcina.tolmin.si ali davor.simcic@tolmin.si.
Ogled nepremičnin je možen po dogovoru.
Občina Tolmin
Št. 478-46/2009
Ob-4119/09
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
8270 Krško, na podlagi 19. in 20. člena
Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) ter
na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – ZLS
– UPB 1, 21/06 – odločba US RS in 14/07
– ZSPDPO), objavlja
javno dražbo
za odprodajo nepremičnega premoženja
Občine Krško
Predmet prodaje
Predmet prodaje je dvosobno stanovanje
št. 1 v pritličju dvostanovanjske hiše, na naslovu Župančičeva ulica 8 v Krškem, stoječe
na zemljišču s parc. št. 2526 in 512/1, k.o.
Stara vas, vpisanih v zemljiškoknjižni vložek
št. 417, k.o. Stara vas.
Predmet prodaje ni zaseden z najemnikom in je v lasti Občine Krško in zanj ni
vzpostavljena etažna lastnina.
Čas in kraj javne dražbe: javna dražba
bo potekala dne 15. 6. 2009 z začetkom ob
12. uri v sejni sobi »A« Občine Krško, Cesta
krških žrtev 14, Krško.
Izklicna cena
Izklicna cena za predmet prodaje znaša
41.400,00 EUR.
Pri predmetu prodaje je v ceni vključena
tudi solastnina na pripadajočem delu skupnih prostorov v razmerju do vrednosti odkupljenega prostora in solastnina na pripadajočih skupnih delih, napravah in zemljišču
s pripadajočo komunalno opremljenostjo ter
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zunanjo ureditvijo v razmerju do vrednosti
celotnega objekta.
Najnižji znesek višanja na javni dražbi je
500,00 EUR.
Plačilni pogoji: s kupcem, najugodnejšim
dražiteljem predmeta prodaje, bo v roku 15
oziroma 30 dni po zaključku javne dražbe,
sklenjena kupoprodajna pogodba s plačilom
kupnine v roku 8 dni od sklenitve pogodbe na podračun EZR prodajalca, odprtega
pri Banki Slovenije, št. 01254-0100008120.
Plačilo kupnine v roku 8 dni od sklenitve
pogodbe, je bistvena sestavina pravnega
posla.
Drugi pogoji
– pri javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem v RS in fizične osebe, državljani RS oziroma njihovi pooblaščenci, ki
morajo predložiti pisno pooblastilo,
– dražitelji morajo predložiti dokazilo
o plačanih davkih in prispevkih v izvirniku
ali overjeni fotokopiji,
– dražitelji morajo do dneva javne dražbe plačati kavcijo v višini 10% od izklicne
cene za predmet prodaje na podračun EZR
prodajalca, odprtega pri Banki Slovenije, št.
01254-0100008120 in se pri plačilu kavcije sklicevati na predmet prodaje (navedba
predmeta prodaje in opis predmeta prodaje),
– za predmet prodaje bo izbran dražitelj,
ki bo izpolnjeval pogoje in ponudil najvišjo
ceno,
– če izbran dražitelj ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo
vplačana kavcija ostala prodajalcu,
– uspelemu dražitelju za predmet prodaje se bo kavcija vštela v kupnino, neuspelim
pa bodo kavcije vrnjene brez obresti v 10
dneh po opravljeni javni dražbi,
– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške overitve, takse, vpis
v zemljiško knjigo in drugo) nosi kupec predmeta prodaje,
– nepremičnina je naprodaj po načelu
videno-kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta
prodaje,
– obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim dražiteljem za predmet prodaje, je izključena,
– do sklenitve pravnega posla se lahko
postopek prodaje kadarkoli ustavi, pri čemer bodo povrnjeni stroški dražitelju v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne
dokumentacije,
– ogled predmeta prodaje je možen ob
predhodni najavi na sedežu Občine Krško,
tel. 07/49-81-279 pri mag. Jordan Janji in
tel. 07/49-81-291 Cvelbar Kastelic Karmen,
kjer so na voljo tudi ostale informacije o prodaji,
– kupec bo pridobil lastninsko pravico
na predmetu prodaje po plačilu celotne kupnine.
Občina Krško
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Razpisi delovnih mest
Ob-3983/09
Na podlagi šestega in sedmega odstavka 57. člena in 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – ZJUUPB3, 65/08 – ZJU-D) Občina Dobrepolje,
Videm 35, 1312 Videm - Dobrepolje objavlja
javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta:
svetovalec za splošne zadeve.
V besedilu uporabljeni izrazi napisani
v moški slovnični obliki so uporabljeni kot
nevtralni za ženske in moške.
1. Organ, v katerem bo javni uslužbenec
opravljal delo: Občina Dobrepolje, Videm
35, 1312 Videm - Dobrepolje.
2. Navedba delovnega mesta: za delovno mesto je določeno, da se naloge opravljajo v uradniških nazivih svetovalec III,
svetovalec II, svetovalec I.
3. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas (5-mesečno poskusno delo).
4. Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– državljanstvo RS,
– znanje uradnega jezika,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– univerzitetna izobrazba pravne ali
upravne smeri (VII/2),
– kandidat ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka (v primeru, da kandidat tega izpita
nima, ga mora opraviti v roku enega leta od
sklenitve delovnega razmerja),
– opravljeno obvezno usposabljanje za
imenovanje v naziv (v primeru, da kandidat
tega usposabljanja nima opravljenega, ga
mora opraviti v roku enega leta od sklenitve
delovnega razmerja),
– znanje uporabe računalniških programov (urejevalnikov teksta in dela s preglednicami).
5. Vsebina prijave:
– izjava kandidata o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe, iz katere
morajo biti razvidni stopnja in smer izobrazbe, leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
– izjava kandidata, da je državljan Republike Slovenije;
– izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– izjava kandidata, da zoper njega ni
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti;
– pisna privolitev kandidata, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje
Občini Dobrepolje pridobitev podatkov iz
uradnih evidenc (potrdila o državljanstvu,
potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz
upravnega postopka, potrdila o opravljenem
obveznem usposabljanju za imenovanje
v naziv, podatkov o delovnih razmerjih, potrdil iz četrte in pete alinee te točke). Izrecna
pisna privolitev kandidata je predpogoj za iz-

polnjevanje pogojev za zasedbo delovnega
mesta. Če kandidat ne da omenjene privolitve, mora sam predložiti ustrezna dokazila.
Priložitev dokazil je zaželena.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis in da kandidat v njej, poleg
formalne izobrazbe, navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
6. Kratek opis dela:
– vodenje vložišča in glavne pisarne,
– sprejem strank in posredovanje informacij in dokumentov uporabnikom,
– opravljanje tajniških opravil za župana
in direktorja,
– vodenje upravnih postopkov na prvi
stopnji,
– urejanje osnovnega zdravstvenega zavarovanja za občane brez prejemkov,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov,
analiz za zahtevnejša gradiva z delovnega
področja,
– opravljanje strokovnih nalog tajnika OS
in sodelovanje na sejah njegovih delovnih
teles,
– vodenje, koordiniranje in nadzor dela
na področju pravnih zadev,
– priprava pogodb v zvezi z ravnanjem
s stvarnim premoženjem občine,
– skrb za vpise lastništva ali uporabe občinskih zemljišč v zemljiško knjigo,
– priprava razpisov, pogodb in druge dokumentacije s tega področja,
– opravljanje tudi drugih del podobne
zahtevnosti.
7. Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki.
Prijava se pošlje v zaprti ovojnici z označbo
»javni natečaj za prosto delovno mesto svetovalec«. Prijava se lahko pošlje tudi v elektronski obliki na naslov: tatjana.decmanzagar@dobrepolje.si, pri čemer veljavnost
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Prijavo je treba poslati v roku 8 dni od
objave tega javnega natečaja v Uradnem
listu Republike Slovenije na naslov: Občina
Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm - Dobrepolje. O izbiri bodo kandidati obveščeni
najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri.
Obvestilo o končanem izbirnem postopku
bo objavljeno na spletni strani Občine Dobrepolje, www.dobrepolje.si. Obravnavane
bodo samo popolne prijave.
8. Dodatne informacije v zvezi s tem natečajem posreduje Tatjana Dečman-Žagar,
tel. 01/788-02-81, e-pošta: tatjana.decmanzagar@dobrepolje.si.
Občina Dobrepolje
Ob-3984/09
Odbor Energetike Celje, javnega podjetja, d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje, na podlagi
določil Statuta Energetike Celje, razpisuje
prosto delovno mesto
direktorja/direktorice družbe.
Kandidat/ka mora za zasedbo delovnega
mesta izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima najmanj VII. stopnjo strokovne
izobrazbe,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju poslovodenja,
– da aktivno govori vsaj en tuj jezik
(angl., nem.),
– da predloži program dela družbe,

– da ima organizacijske in vodstvene
sposobnosti,
– da izpolnjuje splošne zakonske pogoje.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za
dobo 4 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite najkasneje
v osmih dneh po objavi razpisa na naslov:
Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o., Celje, Smrekarjeva 1, s pripisom »Prijava za
razpis«.
Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni v 8 dneh po odločitvi.
Energetika Celje,
javno podjetje, d.o.o., Celje
Št. 46/09
Ob-4023/09
Na podlagi 22. člena Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Uradni
list RS, št. 24/06, 5/07 in 39/07), Inštitut za
matematiko, fiziko in mehaniko, Jadranska
19, 1000 Ljubljana, razpisuje prosta delovna mesta
mladih raziskovalcev pri izbranih mentorjih za leto 2009 na naslednjih razisko
valnih področjih:
1. matematika – šest prostih mest,
2. računsko intenzivnih metod in aplikacij
– eno prosto mesto,
3. interdisciplinarnih raziskav – eno prosto mesto.
Podrobnejše informacije o razpisu so na
voljo na spletni strani www.imfm.si in na
tel. 01/426-71-77. Rok za oddajo prijav je
23. 6. 2009.
Inštitut za matematiko,
fiziko in mehaniko
Ob-4049/09
Na podlagi prvega odstavka 101. člena
Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 33/07 in 45/08),
Notarska zbornica Slovenije na predlog notarke Polke Bošković iz Kopra razpisuje:
– eno prosto mesto notarskega pomočnika pri notarki Polki Bošković v Kopru.
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki
izpolnjuje pogoje iz. 1., 2., 3., 4., in 7. točke
prvega odstavka 8. člena Zakona o notariatu. Pisne prijave na razpisano mesto notarskega kandidata, z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljubljana,
Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije
Št. 4
Ob-4055/09
V skladu s 35. členom Zakona o zavodih
(Ur. l. RS, št. 12/91 in 8/96) Svet zavoda
Glasbene šole Sevnica, Cesta na grad 22,
8290 Sevnica, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št. 16/07
– uradno prečiščeno besedilo in št. 36/08).
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Izbran kandidat bo imenovan za 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. 9. 2009.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdilo o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper
spolno nedotakljivost) in program vodenja
zavoda, pošljite v 8 dneh po objavi razpisa
na naslov: Svet Glasbene šole Sevnica, Cesta na grad 22, 8290 Sevnica, s pripisom za
razpis ravnatelja/-ice.
Kandidati/-ke bodo prejeli pisno obvestilo
o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Glasbene šole Sevnica
Št. 110-47/2009
Ob-4150/09
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, 69/08, 23/09 in 38/09), Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
– eno prosto notarsko mesto s sedežem v Ravnah na Koroškem.
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 zmožnosti (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),
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– 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 Ravnah na Koroškem sklicujejo na številko
110-47/2009.
Pisne prijave na razpisano notarsko
mesto sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po
objavi.
Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave
Št. 0107-39/2009/17

Ob-4186/09

Preklic
Ministrstvo za pravosodje preklicuje objavo razrešenega sodnega izvedenca Draga
Čepona, Ob-14055/07, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 43 z dne 18. 5. 2007.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 007-39/2009/16
Ob-3989/09
Na podlagi četrtega odstavka 24. člena
Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 7/02, 75/03, 72/05,
71/07, 84/08) Ministrstvo za pravosodje objavlja razrešitev:
1. Hiacinte Šumer, sodne izvedenke in
sodne cenilke, imenovane za strokovno
področje kmetijstva – kmetijstva splošno,
z dnem 12. 5. 2009.
2. Gabrijele Kregar Debeljak, sodne izvedenke, imenovane za strokovno področje
medicine – otroške in mladostniške psihiatrije, z dnem 12. 5. 2009.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-3991/09
Na podlagi prvega in drugega odstavka
146.c člena Zakona o varstvu okolja (Ur. l.
RS, št. 39/06 in 70/08) in 29. člena Ustanovitvenega akta Ekološkega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (Ur. l. RS, št.
85/04 in 55/06) ter prvega odstavka 6. člena
Splošnih pogojev poslovanja za spodbujanje razvoja na področju varstva okolja (Ur.
l. RS, št. 117/05; v nadaljevanju: Splošni
pogoji) v zvezi s četrtim odstavkom 93. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 70/08),
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v
nadaljevanju: Eko sklad), objavlja
javni poziv
za kreditiranje okoljskih naložb 42PO09
1. Predmet poziva in višina sredstev
Predmet poziva so krediti Eko sklada za
okoljske naložbe pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov na območju
Republike Slovenije.
Višina sredstev po tem pozivu znaša
15 milijonov EUR.
Do kreditov so upravičene občine, gospodarske družbe in druge pravne osebe ter samostojni podjetniki posamezniki,
v skladu s 4. členom Splošnih pogojev in
točko 3.c) tega poziva. S kreditom je mogoče financirati naložbe oziroma v projektu
opredeljene faze naložb (v nadaljevanju:
naložbe) za:
A) Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov
za naslednje namene:
1) postavitev oziroma rekonstrukcijo sistemov in naprav za proizvodnjo toplote za
ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople vode, ki kot primarni energent uporabljajo biomaso, sončno ali geotermalno energijo, toploto podtalnice ali površinske vode
(toplotne črpalke po sistemu voda – voda),
zemlje oziroma kamnitih masivov (toplotne
črpalke po sistemu zemlja – voda) vključno
z morebitnim sistemom daljinskega ogrevanja, tj. razdelilnim omrežjem, priključki pri
odjemalcih, krmilnimi sistemi ipd.,

2) postavitev oziroma rekonstrukcijo
objektov in naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, ki
bodo pridobile ali ohranile deklaracijo za
proizvodno napravo za pridobivanje električne energije na obnovljive vire, skladno
z vsakokrat veljavnimi predpisi,
3) postavitev oziroma rekonstrukcijo
objektov in naprav za soproizvodnjo toplote
in električne energije iz obnovljivih virov ali
kombinacije fosilnega goriva in obnovljivih
virov oziroma komunalnih odpadkov, ki bodo
pridobile ali ohranile deklaracijo za pro
izvodno napravo za soproizvodnjo toplote
in električne energije z visokim izkoristkom,
skladno z vsakokrat veljavnimi predpisi,
4) nakup novih vozil na električni ali hibridni pogon (kombinacija motorja z notranjim izgorevanjem in enega ali več elektromotorjev) v cestnem prometu (ne velja za
nakup vozil za cestni prevoz tovora s strani
podjetij, ki opravljajo cestne prevoze blaga
za najem ali plačilo); za osebna vozila emisije CO2 v kombiniranem načinu vožnje, po
podatkih proizvajalca, ne smejo presegati
110 g/km,
5) ukrepe učinkovite rabe energije v pro
izvodnih, poslovnih in javnih objektih, pri
čemer priznani stroški obsegajo:
a) celoten obseg naložbe pri rekonstrukciji oziroma zamenjavi razsvetljave,
hidravličnih in pnevmatskih agregatov, elektromotornih pogonov in njihovih krmilnih
sistemov, ogrevalnih in hladilnih sistemov,
prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka, s katero se doseže vsaj 25%
prihranek energije,
b) 50% stroškov naložbe v zamenjavo
tehnoloških linij, strojev in naprav, kjer prihranek energije ni edini cilj naložbe, temveč
naložba poleg zmanjšanja drugih emisij, izkazuje tudi prihranek primarne energije na
enoto proizvoda pri enakem obsegu pro
izvodnje,
6) postavitev oziroma obnovo obstoječe javne razsvetljave, ki vključuje regulacijo
osvetljevanja in zamenjavo svetilk, s katero
se doseže vsaj 30% prihranek električne
energije,
7) celovito energijsko prenovo obstoječih
objektov v nizkoenergijski tehnologiji, ogrevanih nad 19 °C, pri kateri mora objekt v saniranem stanju izkazovati:
a) ustrezno toplotno zaščito zunanje lupine,
b) vgrajeno energijsko varčno zunanje
stavbno pohištvo,
c) vgradnjo sodobnih sistemov ogrevanja
in hlajenja,
d) vgradnjo sistema za prezračevanje
z vračanjem toplote odpadnega zraka (centralna izvedba, lahko pa tudi lokalna),
e) optimizacijo ogrevalnih sistemov (termostatski ventili, regulacija in hidravlično
uravnoteženje),
pri čemer potrebna toplota za ogrevanje objekta Qh, izračunana po metodologiji
PHPP'07, ne sme presegati 45 kWh/m2a
pri klimatskih podatkih osrednje Slovenije
(Ljubljana). Izračun energijske učinkovitosti
stavbe mora vključevati tudi ustrezno hlajenje (preprečevanje poletnega pregrevanja

objekta) z arhitekturnimi rešitvami ter po potrebi z aktivnimi energijsko varčnimi sistemi
hlajenja. Priznani stroški vključujejo samo
izvedbo ukrepov a. do e.,
8) gradnjo novih objektov v nizkoenergijski ali pasivni tehnologiji, ogrevanih nad
19 °C, za katere bo predložena PGD/PZI
dokumentacija za arhitekturo in strojne inštalacije za ogrevanje in prezračevanje izkazovala gradnjo energijsko učinkovitega
nizkoenergijskega ali pasivnega objekta.
Izračunana potrebna toplota za ogrevanje objekta Qh, izračunana po metodologiji
PHPP'07, ne sme presegati 35 kWh/m2a, iz
obnovljivih virov energije pa mora biti zagotovljenih najmanj 25% skupnih letnih potreb
po toploti za ogrevanje in pripravo sanitarne
tople vode. Izračun energijske učinkovitosti
stavbe mora vključevati tudi ustrezno hlajenje (preprečevanje poletnega pregrevanja
objekta) z arhitekturnimi rešitvami ter po potrebi z aktivnimi energijsko varčnimi sistemi
hlajenja.
Novozgrajeni objekt mora izkazovati:
a) ustrezno toplotno zaščito zunanje lupine objektov,
b) vgradnjo energijsko varčnega zunanjega stavbnega pohištva,
c) vgradnjo sodobnih sistemov ogrevanja
in hlajenja,
d) vgradnjo sistema za prezračevanje
z vračanjem toplote odpadnega zraka,
e) optimizacijo ogrevalnih sistemov (termostatski ventili, regulacija in hidravlično
uravnoteženje).
Priznani stroški vključujejo samo izvedbo
ukrepov a. do e.
Objekti, ki bodo obnovljeni ali novozgrajeni s kreditom Eko sklada, ne smejo biti
namenjeni za prodajo na trgu.
Najvišji delež kredita je 90% priznanih
stroškov naložbe.
B) Zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov)
za naslednje namene:
1. tehnologije, ki zmanjšujejo onesnaževanje zraka v tehnološkem procesu,
2. gradnjo oziroma rekonstrukcijo naprav
za čiščenje dimnih plinov in odpadnega
zraka,
3. nakup novih vozil za cestni promet
s pogonom na avtoplin (ne velja za nakup
vozil za cestni prevoz tovora s strani podjetij, ki opravljajo cestne prevoze blaga za
najem ali plačilo).
Najvišji delež kredita je 80% priznanih
stroškov naložbe.
C) Gospodarjenje z odpadki za naslednje namene:
1. postavitev oziroma rekonstrukcijo sistemov in naprav za ločeno zbiranje, obdelavo in energijsko izrabo komunalnih odpadkov, ki lahko vključujejo tudi nakup vozil
z motorjem EURO 5 za prevoz odpadkov,
grezničnih odplak ali vozil za čiščenje kanalov,
2. postavitev oziroma rekonstrukcijo sistemov in naprav za ločeno zbiranje, obdelavo, predelavo in ponovno uporabo odpadkov v tehnoloških procesih,
3. zamenjavo strešnih kritin, ki vsebujejo
azbestna vlakna (npr. salonit), na objektih
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za izvajanje vzgoje, izobraževanja, varstva
otrok in mladostnikov ter socialnega in zdravstvenega varstva, pod pogojem, da se izvede tudi toplotna izolacija podstrešja, pri
čemer mora debelina izolacijskega materiala, s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK,
znašati najmanj 25 cm ali ustrezno debelino
drugega izolacijskega materiala (d), da bo
razmerje λ/d manjše od 0,18 W/m2K.
Najvišji delež kredita je 80% priznanih
stroškov naložbe.
D) Varstvo voda za naslednje namene:
1. gradnjo oziroma rekonstrukcijo čistilnih naprav za komunalne odpadne vode
z nazivno (konstrukcijsko) zmogljivostjo do
15.000 PE,
2. gradnjo oziroma rekonstrukcijo čistilnih naprav za tehnološke odpadne vode,
3. tehnologije, ki zmanjšujejo onesnaževanje voda v tehnološkem procesu,
4. tehnologije, naprave in ukrepe, ki
v tehnološkem procesu omogočajo prihranek pitne vode,
5. predpripravo in naprave za čiščenje
oporečnih virov pitne vode.
Najvišji delež kredita je 80% priznanih
stroškov naložbe.
E) Odvajanje odpadnih vod ali oskrbo
s pitno vodo za:
1. gradnjo oziroma rekonstrukcijo javnih
in zasebnih kanalizacijskih omrežij za komunalne in/ali padavinske odpadne vode,
ki se priključujejo na obstoječe čistilne naprave oziroma se čistilna naprava gradi istočasno,
2. tehnologije, naprave in investicijske
ukrepe, ki zagotavljajo prihranek pitne vode
pri izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo.
Najvišji delež kredita je 50% priznanih
stroškov naložbe.
2. Kreditni pogoji
a) Obrestna mera
Najnižja letna obrestna mera za kredite,
dodeljene po tem pozivu, je trimesečni EURIBOR + 1,0%.
b) Odplačilna doba
Odplačilna doba je krajša ali enaka dobi
vračila naložbe, ki je izkazana v vlogi za kredit. V nobenem primeru ne more presegati
15 let z vključenim moratorijem. Moratorij na
odplačilo glavnice je lahko največ eno leto.
V primeru časovno omejenega izvajanja dejavnosti s področja varstva okolja na podlagi pogodbe, dovoljenja pristojnega organa,
podeljene koncesije ipd., je odplačilna doba
s pogojem vezana na veljavnost takšnega
akta. Kredit se lahko odobri tudi za daljše
obdobje, vendar mora v tem primeru kreditojemalec ob vsakokratnem poteku veljavnosti
predložiti dokazilo, ki je podlaga za nadaljnje opravljanje dejavnosti. Predmet naložbe
mora ostati v lasti kreditojemalca do konca
odplačila kredita. Izjemoma in v utemeljenih
primerih je odsvojitev dopustna po poprejšnjem pisnem soglasju Eko sklada.
c) Višina kredita
Višina posameznega kredita je omejena
na 2 mio EUR, najnižji znesek kredita pa
znaša 50.000,00 EUR.
Kredit se odobri v deležu (v odstotku) od
vrednosti priznanih stroškov naložbe. Najvišji delež kredita za posamezno skupino
namenov je opredeljen v točki 1 tega poziva.
Na osnovi vrednotenja po okoljskih merilih
se ta najvišji delež kredita lahko zniža še
za največ 20%. Višina odobrenega kredita
se lahko zniža tudi glede na kreditno sposobnost vlagatelja in kakovost zavarovanja
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kredita, nanj pa lahko vplivajo tudi omejitve
pomoči po načelu »de minimis«. Elementi
presoje kreditne sposobnosti vlagatelja in
ustreznosti zavarovanja so sestavni del dokumentacije za prijavo na poziv.
3. Pogoji dodeljevanja kreditov
a) Splošni pogoji
Noben dokument, povezan z naložbo,
za katero bo dodeljen kredit po tem pozivu
(projektna dokumentacija, upravno dovoljenje itd.), ne sme biti starejši od 1. 1. 2006.
Noben dokument, ki se nanaša na fizično
izvedbo dela naložbe, ki predstavlja priznane stroške oziroma osnovo za izračun in tudi
nakazilo odobrenega kredita (datum izdaje
računa, sklenitve pogodbe, datum situacijskega obračuna ...), pa ne sme biti izdan
pred 1. 11. 2008.
Priznani stroški naložbe so vsi stroški
v zvezi z izvedbo naložbe, razen stroškov
nakupa zemljišč. Priznani stroški obsegajo stroške nabave in namestitve opreme,
strojev in naprav, stroške projektiranja, tehničnega nadzora, dovoljenj in vse druge
stroške, ki so nedvoumno in v celoti ali
v natančno določljivem deležu povezani
z naložbo, ki je predmet dodelitve kredita. Med priznane stroške ne sodijo stroški
davka na dodano vrednost, razen v primeru, ko vlagatelj nima pravice do odbitka
vstopnega DDV, in stroški, ki bremenijo
vlagatelja neodvisno od izvedbe naložbe,
npr. stroški, povezani z inšpekcijskimi pregledi in obratovalnim monitoringom, stroški
taks in drugih dajatev ipd. Druge omejitve
priznanih stroškov naložbe so za posamezne skupine namenov opredeljene v točki
1 tega poziva.
Do kredita so upravičene le naložbe oziroma faze naložb, ki s strani Eko sklada še
niso bile kreditirane. Skupna zadolženost
kreditojemalca pri Eko skladu ne sme preseči 8 milijonov EUR. Krediti se praviloma
odplačujejo v četrtletnih obrokih.
b) Okoljska merila
Vloge za pridobitev kredita po tem pozivu
se po okoljskih merilih vrednotijo glede na
pričakovane okoljske učinke naložbe, in sicer na podlagi podatkov o pričakovanih merljivih okoljskih učinkih naložbe in o stanju in
vplivih na okolje pred izvedbo naložbe.
Ugotavlja se izpolnjevanje naslednjih
kriterijev:
– splošni okoljski kriteriji (največ 40 točk)
(načela trajnostnega razvoja, prednostni
okoljski cilji in učinkovitost ravnanja z okoljem),
– ustreznost tehnološke rešitve (največ
20 točk),
– stopnja ogroženosti okolja (največ
40 točk) (zavarovana območja, občutljivejša in manj občutljiva območja, zmanjšanje
emisij v okolje, zmanjšanje porabe naravnih
virov in energije ter sanacija okolja).
Največje možno število točk, doseženih
v postopku okoljskega vrednotenja, je 100.
Okoljska merila so podrobneje opredeljena
v dokumentaciji za prijavo na poziv.
c) Omejitve glede pomoči po pravilu »de
minimis«
V skladu z Uredbo Komisije (ES)
1998/2006 z dne 15. 12. 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi
Evropske skupnosti za državno pomoč »de
minimis« (UL L 379, 28. 12. 2006) za kredit
po tem pozivu lahko zaprosijo upravičenci,
razen podjetij iz sektorjev ribištva in ribogojstva po opredelitvi Uredbe Sveta (ES)
št. 104/2000, premogovništva po oprede-

litvi Uredbe Sveta (ES) št. 1407/2002, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz
seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi
Evropske skupnosti, ter podjetij v težavah,
kot jih opredeljujejo Smernice Skupnosti
o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 244 z dne
1. 10. 2004).
Skupna višina pomoči »de minimis«,
ki jih prejme upravičenec, ki ga ti predpisi
zavezujejo, ne sme preseči 200.000 EUR
v katerem koli obdobju treh proračunskih
let oziroma 100.000 EUR za podjetja, ki
delujejo v cestnoprometnem sektorju. Podatke o spodbudah po tem pravilu, ki so
že bile dodeljene upravičencu, Eko sklad
pred dodelitvijo preveri pri pristojni službi
na Ministrstvu za finance. Dejanska višina
spodbude, ki jo z ugodnim kreditom dodeli
Eko sklad, bo izračunana na dan prvega nakazila kredita, o čemer bodo kreditojemalci
pisno obveščeni.
Zgornje omejitve ne veljajo za naložbe
v gradnjo in rekonstrukcijo infrastrukturnih
objektov in naprav za izvajanje obveznih
državnih in lokalnih javnih služb varstva
okolja.
d) Zavarovanje kredita
Dodeljeni kredit je potrebno ustrezno zavarovati s štirimi bianco menicami s pooblastilom za izpolnitev in z enim ali z več od
naslednjih zavarovalnih instrumentov:
1. prvovrstnim zavarovanjem, opredeljenim z vsakokrat veljavnimi predpisi Banke
Slovenije,
2. poroštvom občine,
3. zavarovalno polico zavarovalnice, ki
je pridobila dovoljenje pristojnega organa za
opravljanje kreditnih zavarovalnih poslov,
4. hipoteko na tržno zanimivi nepremičnini,
5. zastavo tržno zanimivih premičnin,
6. zastavo vrednostnih papirjev, ki po
predpisih iz prve točke tega odstavka niso
opredeljeni kot prvovrstno zavarovanje,
7. drugimi, po posebnem predhodnem
dogovoru za Eko sklad sprejemljivimi zavarovanji, ki nudijo zadostno zavarovanje za
izpolnitev dolžnikovih obveznosti.
Kadar je kreditojemalec občina, za zavarovanje vračila kredita zadoščajo štiri bianco
menice s pooblastilom za izpolnitev.
Skladno s Tarifnim pravilnikom o nadomestilih za opravljanje storitev Ekološkega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
(Uradni list RS, št. 12/08; v nadaljevanju:
Tarifni pravilnik) kreditojemalec nosi stroške v zvezi z zavarovanjem terjatev Eko
sklada.
4. Vsebina vloge
Vloga za pridobitev kredita mora vsebovati:
a) izpolnjen obrazec vloge za dodelitev
kredita s podatki o vlagatelju in naložbi, dokazili in prilogami, zahtevanimi v dokumentaciji za prijavo na poziv,
b) dokazila o usposobljenosti, opredeljena v dokumentaciji za prijavo na poziv,
c) pozitivno mnenje resornega ministrstva za zadolžitev, ki ga priložijo le pravne
osebe javnega sektorja iz 87. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02 – ZJF),
d) podpisan in potrjen obrazec »Izjava
vlagatelja« z navedenimi podatki o že prejetih sredstvih državne pomoči za nameravano naložbo iz drugih javnih virov in o skupnem znesku odobrenih pomoči po načelu
»de minimis« v zadnjih treh letih,
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e) upravno dovoljenje za kreditirano naložbo, kot je navedeno v dokumentaciji za
prijavo na poziv,
f) projektno dokumentacijo, poročilo ali
strokovno oceno o vplivih naložbe na okolje,
okoljevarstveno dovoljenje oziroma soglasje, kot je za naložbo navedeno v dokumentaciji za prijavo na poziv,
g) obrazec »B. Podatki za okoljsko vrednotenje naložb«,
h) obrazec »C. Finančni podatki o naložbi«,
i) dokumentacijo, na podlagi katere se,
skladno z zahtevami v dokumentaciji za prijavo na poziv, presoja kreditna sposobnost
vlagatelja in ustreznost ponujenega zavarovanja kredita.
5. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi sredstev vlagatelju se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Ur.
l. RS, št. 24/06, 126/07 in 65/08), kolikor
Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06
in 70/08) ne določa drugače.
Vloge se bodo obravnavale po vrstnem
redu prispetja popolnih vlog na Eko sklad.
Popolna vloga je vloga za pridobitev kredita,
ki vsebuje vse zahtevane elemente in priloge ter je vložena na predpisanem obrazcu.
Na osnovi popolne vloge bo Eko sklad
z odločbo odločil o vlagateljevi pravici do
kredita.
Pritožba zoper odločbo Eko sklada ni
dovoljena, vlagatelj pa ima pravico začeti
upravni spor.
6. Kreditna pogodba
Pred sklenitvijo kreditne pogodbe mora
vlagatelj poravnati vse zapadle obveznosti
do Eko sklada in plačati nadomestilo za
sklenitev kreditne pogodbe skladno z vsakokrat veljavnim Tarifnim pravilnikom ter predložiti sklep ustreznega organa o najemu
kredita in menice, v primeru, da je kreditojemalec pravna oseba javnega sektorja iz 87.
člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 109/08),
pa še soglasje Ministrstva za finance k pogodbi o zadolžitvi. Rok za sklenitev kreditne
pogodbe je 6 mesecev od datuma izdaje
odločbe o dodelitvi pravice do kredita, razen
za občine, pri katerih je rok za sklenitev kreditne pogodbe 9 mesecev od datuma izdaje
odločbe o dodelitvi pravice do kredita.
Strošek vodenja kredita, odobrenega na
podlagi tega poziva, znaša 5,40 EUR mesečno. Obračuna se trimesečno, za preteklo
trimesečje.
V primeru odstopa od kreditne pogodbe,
spremembe kreditne pogodbe na željo kreditojemalca oziroma v primerih spremembe
zavarovanja vračila kredita, kreditojemalec
nosi stroške skladno z veljavnim Tarifnim
pravilnikom.
7. Poraba odobrenega kredita
Odobreni kredit lahko kreditojemalec porablja na podlagi sklenjene kreditne pogodbe. Poraba kredita je dokumentarna. Pred
vsakim nakazilom sredstev mora kreditojemalec poravnati vse zapadle obveznosti do
Eko sklada. Ustrezni deleži sredstev bodo
kreditojemalcem oziroma izvajalcem nakazovani po predložitvi ustreznih dokumentov
(pogodbe, računi, predračuni, mesečne situacije dotlej opravljenih del). Naložbe po tem
pozivu morajo biti zaključene najkasneje
v dveh letih od datuma izdaje odločbe o dodelitvi kredita, zadnje nakazilo sredstev pa
se lahko izvede najkasneje v treh mesecih
po navedenem roku.

Pred prvim nakazilom sredstev morajo
vsi kreditojemalci predložiti ustrezne zavarovalne instrumente, tisti, ki so zavezani k izvajanju naložb skladno z zakonom o javnem
naročanju, pa tudi sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika.
8. Informiranje kandidatov: dodatne informacije lahko kandidati pridobijo na Eko
skladu, Slovenskem okoljskem javnem skladu, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, tel.
01/241-48-20, telefaks 01/241-48-60 in na
spletni strani www.ekosklad.si.
9. Rok in način prijave
Poziv je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 18. 12. 2009. Obravnavane bodo vloge, ki bodo prispele na Eko
sklad v času od objave v Uradnem listu
RS do zaključka poziva. Kandidati se lahko
dogovorijo za pošiljanje dokumentacije na
njihov naslov vsak delovni dan od objave
poziva dalje na Eko skladu, j.s., Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana, tel. 01/241-48-20.
Pred pošiljanjem dokumentacije za prijavo
morajo kandidati Eko skladu predložiti dokazilo o plačilu stroškov tiskovin v višini 60,00
EUR ter navesti naslov, telefon ali telefaks
z navedbo kontaktne osebe kandidata, naziva naložbe in okvirne višine zaprošenih
sredstev.
Vloge na originalnih obrazcih z vsemi
zahtevanimi prilogami je treba oddati za
vsako naložbo posebej.
Eko sklad,
Slovenski okoljski javni sklad
Ob-4020/09
Notranjski muzej Postojna, Ljubljanska
cesta 10, 6230 Postojna, na podlagi določb
Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07),
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in
94/07) in sklepa direktorja zavoda z dne
20. 5. 2009 v soglasju s svetom zavoda
z dne 26. 11. 2008 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Organizator javnega zbiranja ponudb:
Notranjski muzej Postojna, Ljubljanska cesta 10, 6230 Postojna, tel. 05/72-11-080,
faks 05/72-11-082, e-pošta: notranjski-muzej@studioproteus.si.
II. Predmet prodaje in izklicna vrednost
»Stara hiša v Javornikih«, in sicer nepremičnino: parc. št. 2727/18 – stanovanjska stavba, v izmeri 1080 m2, vpisana v zk
vložku št. 1305, k. o Trnje, po izklicni ceni
220.000 EUR.
Nepremičnina se nahaja v Javornikih in
obsega stavbo s pripadajočim zemljiščem.
Objekt je v celoti obnovljen do 3. faze. Nepremičnina je podrobneje opredeljena v prilogi 1 dokumentacije.
Okolje, v katerem je locirana nepremičnina, je pod naravovarstveno zaščito, zato
so v primeru, da se bo v objektu izvajala
dejavnost, primerne mirne, ekološko naravnane dejavnosti.
III. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine.
IV. Pogoji prodaje
Nepremičnina se prodaja kot zaokrožena
celota po načelu videno – kupljeno. Je prosta vseh bremen.
Na razpisu lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnin na območju Republike Slovenije in v roku podajo pravilne ponudbe.
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Ponudnik mora do zaključka postopka
zbiranja ponudb plačati varščino v višini
10% ponujene cene za nepremičnino na
transakcijski račun: Notranjski muzej Postojna, št. 01294-6030378580, odprt pri UJP
Postojna. Ponudniku, ki na razpisu ne bo
uspel, se varščina brez obresti vrne najkasneje v 15 dneh po izbiri najugodnejšega
ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu) se
varščina vračuna v kupnino.
Celotno kupnino mora izbrani ponudnik
(kupec) poravnati v 8 dneh od sklenitve
pogodbe. Rok plačila kupnine je bistvena
sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na način in v roku, določenem v pogodbi, se šteje prodajna pogodba
za razdrto.
V. Ponudba
Ponudba za nakup mora obsegati:
– izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku
(priloga 2),
– izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu
pogojev javnega razpisa (priloga 3).
– izpolnjen obrazec Ponudba, pri čemer
ponujena cena ne sme biti nižja od izhodiščne cene na obrazcu Ponudba (priloga 4),
– potrdilo o plačilu varščine v višini 10%
od izhodiščne cene.
Ponudba se šteje za popolno, če obsega
vse navedene sestavine.
Rok vezanosti ponudnika na ponudbo:
do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom.
Nepravočasne in nepopolne ponudbe
bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
Odpiranje ponudb bo v sredo, 10. 6.
2009 ob 11. uri v pisarni direktorja.
Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati z osebnim dokumentom oziroma
s pooblastilom zakonitega zastopnika ponudnika.
Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila komisija, ki jo imenuje direktor.
Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse
razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno,
vendar najmanj v višini izklicne cene. Ponudnike, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec pozval
k oddaji nove ponudbe. Po prejemu novih
ponudb bo prodajalec izbral najugodnejšega ponudnika.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15
dneh od datuma odpiranja ponudb.
Notranjski muzej Postojna lahko do podpisa pogodbe prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge.
VII. Sklenitev pogodbe
Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno pogodbo.
Če izbrani ponudnik v določenem roku
ne sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil
od pogodbe.
Pogoji iz javnega razpisa so sestavni
del pogodbe o prodaji nepremičnine. Stroški
davka na promet z nepremičnino bremenijo
kupca, notarski stroški pa prodajalca. Kupec
pridobi lastninsko pravico na nepremičnini
z vpisom v zemljiško knjigo. Prodajalec bo
zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske
pravice na nepremičnini izdal v 15 dneh po
prejemu kupnine.
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VIII. Rok za predložitev ponudbe: pisne
ponudbe z oznako »Ponudba za nakup stare hiše na Javorniku – Ne odpiraj« je treba
poslati na naslov: Notranjski muzej Postojna, Ljubljanska cesta 10, 6230 Postojna. Na
ovojnici mora biti naveden naziv oziroma
ime ponudnika. Pravočasne bodo ponudbe,
ki bodo prispele v zaprti ovojnici na zgornji
naslov do vključno 10. 6. 2009, do 10. ure.
IX. Dodatna pojasnila
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri direktorju, tel.
05/721-10-80. Ogled je možen le na podlagi
vnaprejšnjega dogovora.
Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo
ponudbe so objavljeni na spletni strani Notranjskega muzeja Postojna www.notranjskimuzej.si, v pisni obliki pa jih ponudniki lahko
prevzamejo v tajništvu muzeja.
Notranjski muzej Postojna
Št. 023-9/2009-4
Ob-4028/09
Republika Slovenija, Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva
20, 25, Ljubljana, kot prodajalec, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo vozila
I. Predmet prodaje: osebno vozilo BMW
528i, tip DM51 limuzina, letnik 1999, št. šasije in tip motorja: WBADM51040GS05424 /
286S2, moč in delovna prostornina motorja:
142 kW / 2793 ccm, 182.925 prevoženih
kilometrov.
Izklicna (najnižja) cena predmeta prodaje je 4.100,00 EUR.
II. Zakonska podlaga za razpolaganje:
prodaja osebnega vozila se izvaja v skladu
z Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07
in 94/07). V skladu s 14. členom navedene
uredbe je bilo vozilo vključeno v Letni načrt
razpolaganja s premičnim premoženjem države za organe državne uprave in za pravosodne organe za leto 2009 (sklep Vlade RS,
št. 47800-2/2009/6 z dne 5. 2. 2009).
III. Vozilo se prodaja po načelu »videno–kupljeno«.
IV. Pogoji sodelovanja:
a) Pri javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo domače ali tuje fizične in pravne
osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice
Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje
s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo
osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list,
osebna izkaznica). Sedež pravne osebe se
izkazuje z izpisom iz sodnega registra.
b) V primeru, da se ponudba poda po
pooblaščencu, je potrebno priložiti pisno pooblastilo, overjeno pri notarju.
c) Obvezno je vplačati varščino (kavcijo)
za resnost ponudbe v višini 10% izklicne
cene predmeta prodaje, ki se vplača na TRR
proračuna št. 01100-6300109972, sklic: 18
14117-7201001-2009 ter ponudbi priložiti
potrdilo o plačilu varščine. Najugodnejšemu
ponudniku bo varščina všteta v kupnino.
Ostalim ponudnikom bo varščina vrnjena
v roku 15 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se
v nobenem primeru ne obrestuje.
d) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
z naslednjo vsebino:
– priimek in ime oziroma firma ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika,
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– dokazilo o državljanstvu oziroma sedežu pravne osebe,
– davčna številka,
– številka osebnega računa ali poslovnega računa ter ime banke, kamor se neizbranim ponudnikom povrne vrednost vplačane
kavcije,
– v primeru ponudnika, ki je pravna oseba: izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni od objave tega razpisa
(lahko tudi kopija),
– pooblastilo overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu,
– navedbo premičnine, ki je predmet ponudbe,
– ponujena cena, ki ne sme biti nižja od
izklicne cene,
– izjava ponudnika, da se strinja z vsemi
pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca. V primeru
pravne osebe se izjava odda s podpisom
zakonitega zastopnika pravne osebe in z žigom pravne osebe,
– dokazilo o plačani varščini (kavciji).
e) Rok za plačilo kupnine je bistvena
sestavina kupoprodajne pogodbe in je določen v roku 8 dni po podpisu kupoprodajne
pogodbe. Plačilo se izvede na isti TRR kot
zgoraj navedena varščina.
V. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do dne 8. 6. 2009
do 12. ure na naslov: Republika Slovenija,
Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 20,25, 1000 Ljubljana
pod oznako »Javno zbiranje ponudb za prodajo vozila – Ne odpiraj«. Ponudbe so lahko oddane priporočeno po pošti ali osebno
v času uradnih ur glavne pisarne: od 9. do
15. ure razen ob petkih od 9. do 14.30.
Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je do 30. junija 2009.
VI. Izbran bo ponudnik, ki ponudi najvišjo
kupnino. Prodajalec si pridržuje tudi pravico,
da ne glede na prejete ponudbe ne sklene
pogodbe z nobenim ponudnikom, prav tako
lahko predstojnik prodajalca ustavi začeti
postopek do sklenitve pravnega posla, pri
čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne
dokumentacije.
VII. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno
obveščeni.
VIII. Izbrani najugodnejši ponudnik mora
kot kupec skleniti kupoprodajno pogodbo
najkasneje v roku 8 dni od prejema pisnega
poziva k podpisu pogodbe.
IX. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o vozilu na
naslovu: Generalni sekretariat Vlade RS,
Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana, Gorazd
Ropret (tel. 01/478-14-08; elektronski naslov: gorazd.ropret@gov.si). Ogled vozila je
mogoč po predhodnem dogovoru z Gorazdom Ropretom.
Kabinet predsednika
Vlade Republike Slovenije
Ob-4183/09
Na podlagi sklepa uprave družbe Luke
Koper d.d., z dne 26. 5. 2009, objavljamo
poziv
za zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin
Razpisovalec: Luka Koper, pristaniški in
logistični sistem, d.d., Vojkovo nabrežje 38,
6501 Koper, matična številka 5144353 objavlja poziv za prodajo nepremičnin Poslovno

gostinskega objekta »Pristan« na naslovu
Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper, ki se nahaja v naslednjih etažah:
– nepremičnina 1E, nestanovanjska raba
v izmeri 527,15 m2, zemljiško knjižni podvložek 1518/1 k.o. Koper, identifikacijska številka dela stavbe 2605-01198-001,
– nepremičnina 3E, nestanovanjaka raba
v izmeri 320,85 m2, zemljiško knjižni podvložek 1518/3, k.o. Koper, identifikacijska
številka dela stavbe 2605-01198-003,
– nepremičnina 4E, nestanovanjska raba
v izmeri 1058,25 m2, zemljiško knjižni podvložek 1518/4, k.o. Koper, identifikacijska
številka dela stavbe 2605-01198-004;
vse stoječe na parc. št. 1368/2, k.o. Koper.
V delu nepremičnin, ki je predmet zbiranja ponudb se nahaja najemnik.
Izhodiščna cena za prodajo nepremičnin
je 4.000.000,00 EUR.
Ostali pogoji prodaje:
a) nepremičnine se prodaja po sistemu
videno-kupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet nepremičnin in stroške prepisa plača kupec;
b) ponudnik, ki ga razpisovalec izbere
na podlagi tega javnega poziva za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin, sklene
z razpisovalcem prodajno pogodbo za njen
nakup na podlagi vzorca pogodbe, ki ga
sestavi razpisovalec. Ponudnik, ki je zainteresiran oddati ponudbo za nakup nepremičnin, podpiše izjavo na obrazcu, da se strinja
z vsebino vzorca pogodbe in jo priloži ponudbi. Izjavo z obrazcem prevzame v Službi
ekonomske cone razpisovalca. Ob sklenitvi
pogodbe se v vzorec vnesejo manjkajoči
podatki in določila o plačilu davka;
c) nepremičnine bodo prodane ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno. O izboru ponudnika oziroma okoliščini, da razpisovalec ni izbral nobenega ponudnika, bodo
ponudniki obveščeni v roku 8 dni od preteka
roka za predložitev ponudb. Razpisovalec
javnega poziva za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika;
d) če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji nepremičnin v roku 8 dni
od kar je bil obveščen, da je bil izbran kot
najugodnejši ponudnik, se šteje da odstopa
od namere skleniti pogodbo. V tem primeru
se plačana varščina ne vrača. Če ponudnik
po sklenjeni pogodbi ne plača kupnine skladno z določili sklenjene pogodbe, se šteje,
da je pogodba razvezana. V tem primeru se
plačana varščina ne vrača;
e) način in rok plačila: najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino v osmih dneh
po notarski overitvi prodajne pogodbe na
transakcijski račun št. 10100-0000001935
pri Banki Koper d.d.;
f) pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti varščino v višini 5% izhodiščne cene na transakcijski račun št.
10100-0000001935 pri Banki Koper d.d. in
potrdilo o njenem plačilu priložiti ponudbi.
Položena varščina se všteje v kupnino in
se ne obrestuje. Po opravljenem odpiranju
ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo
ne uspejo, varščina vrne brez obresti v roku
osmih dni od odpiranja ponudb;
g) ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru z Arturjem Mikuletičem,
tel. 041/780-906, ista oseba je pooblaščena
tudi za ostale kontakte v zvezi s prodajo nepremičnin po tem pozivu za zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin.
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Ponudbe se pošlje na naslov Luka Koper d.d., pristaniški in logistični sistem, d.d.,
Služba za ekonomsko cono, Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper v roku dvajsetih dni
od objave tega javnega poziva za zbiranje
ponudb za prodajo nepremičnin v Uradnem
listu Republike Slovenije in sredstvih javnega obveščanja. Dvajset dnevni rok se prične
šteti naslednji dan od objave.
Ponudba se označi: »Ponudba za nakup
poslovno gostinskega objekta Pristan – ne
odpiraj « in se ji priloži:
– potrdilo o plačani varščini v višini 5%
izhodiščne cene na transakcijski račun št.
10100-0000001935 pri Banki Koper d.d.,
– pooblastilo osebe za zastopanje v postopku oddaje ponudb kolikor gre za pravno
osebo, ki je ne zastopa zakoniti zastopnik,
– izjavo o državljanstvu, če je ponudnik
fizična oseba,
– izjavo na obrazcu, da se ponudnik strinja z vsebino vzorca pogodbe za nakup
nepremičnin in vzorec iste pogodbe, s parafirano vsako stranjo pogodbe.
V primeru, da ponudnik ponudbi ne priloži vseh listin iz prejšnjega odstavka tega
javnega poziva za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin, se njegova ponudba šteje
za nepopolno.
Luka Koper d.d.
Št. 0067/2009
Ob-3976/09
Občina Kungota, Plintovec 1, 2201 Zgornja Kungota, na podlagi 21. člena Zakona
o stvarnem premoženjem države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 14/2007) ter
upoštevaje določb Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07 in 94/07), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja v lasti
Občine Kungota
1. Navedba prodajalca: Občina Kungota,
Plintovec 1, 2201 Zgornja Kungota.
2. Predmet javnega razpisa je prodaja
nepremičnin, in sicer:
1. parc. št. 9/4. S, stavbišče, v izmeri
227 m2, k.o. Grušena,
2. parc. št. 13/2. S, stavbišče, v izmeri
1.056 m2, k.o. Slatina,
3. parc. št. 153/1, nezazidano stavbno
zemljišče, v izmeri 974 m2, k.o. Plač,
4. parc. št. 153/2, nezazidano stavbno
zemljišče, v izmeri 68 m2, k.o. Plač,
5. parc. št. 697/41, nezazidano stavbno
zemljišče, v izmeri 706 m2, k.o. Zg. Kungota,
6. parc. št. 66/10, nezazidano stavbno
zemljišče, v izmeri 785 m2, k.o. Plintovec,
7. parc. št. 66/14, nezazidano stavbno
zemljišče, v izmeri 3.327 m2, k.o. Plintovec,
8. parc. št. 66/16, nezazidano stavbno
zemljišče, v izmeri 3.075 m2, k.o. Plintovec,
9. parc. št. 66/17, nezazidano stavbno
zemljišče, v izmeri 1.039 m2, k.o. Plintovec,
10. parc. št. 66/21, nezazidano stavbno
zemljišče, v izmeri 4.002 m2, k.o. Plintovec,
11. parc. št. 66/22, nezazidano stavbno
zemljišče, v izmeri 1.146 m2, k.o. Plintovec,
12. parc. št. 128/9, nezazidano stavbno
zemljišče, v izmeri 659 m2, k.o. Plač,
13. parc. št. 128/10, nezazidano stavbno
zemljišče, v izmeri 570 m2, k.o. Plač,
14. parc. št. 128/12, nezazidano stavbno
zemljišče, v izmeri 599 m2, k.o. Plač,
15. parc. št. 128/13, nezazidano stavbno
zemljišče, v izmeri 836 m2, k.o. Plač,

16. parc. št. 128/14, nezazidano stavbno
zemljišče, v izmeri 176 m2, k.o. Plač.
3. Nepremičnine (2. točka) pod prvo,
drugo, tretjo, četrto in peto in od dvanajste
do šestnajste alineje so stavbna zemljišča
po Odloku o prostorsko ureditvenih pogojih
v občini Kungota (Uradni list RS, št. 89/03
in MUV, št. 16/08). Nepremičnine pod šesto
in vse do enajste alineje so nezazidana
stavbna zemljišča po Odloku o občinskem
podrobnem lokacijskem načrtu za poslovno proizvodno cono Plintovec (MUV, št.
16/08).
Namembnost navedenih zemljišč in pogoji za poseg v prostor so navedeni in razvidni iz lokacijske informacije, ki je na vpogled
na sedežu Občine Kungota, pri Višjem referentu za okolje in prostor, g. Pivcu.
4. Izhodiščna cena za zemljišča iz:
– prve alineje 2. točke znaša 4.540,00
EUR,
– druge alineje 2. točke znaša 15.840,00
EUR,
– tretje alineje 2. točke znaša 24.350,00
EUR,
– četrte alineje 2. točke znaša 1.700,00
EUR,
– pete alineje 2. točke znaša 50.126,00
EUR,
– šeste alineje 2. točke znaša 31.400,00
EUR,
– sedme alineje 2. točke znaša
133.080,00 EUR,
– osme alineje 2. točke znaša 123.000,00
EUR,
– devete alineje 2. točke znaša 41.560,00
EUR,
– desete alineje 2. točke znaša
160.080,00 EUR,
– enajste alineje 2. točke znaša
45.840,00 EUR,
– dvanajste alineje 2. točke znaša
16.475,00 EUR,
– trinajste alineje 2. točke znaša
14.250,00 EUR,
– štirinajste alineje 2. točke znaša
14.975,00 EUR,
– petnajste alineje 2. točke znaša
20.900,00 EUR,
– šestnajste alineje 2. točke znaša
4.400,00 EUR.
V izhodiščni ceni ni zajet davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
5. Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno-kupljeno«. Osnovni kriterij, po katerem se bodo vrednotile ponudbe je najvišja ponujena cena. V primeru, da dva ali
več ponudnikov za isto parcelo ponudi isto
ceno, se bodo s ponudniki izvedla dodatna
pogajanja.
6. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje pravne ali fizične osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije
ali druge države članice Evropske unije 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. Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz sodnega registra.
7. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka, ki velja za oddajo ponudbe
vplačati varščino v višini 10% izhodiščne
cene na transakcijski račun Občine Kungota številka 01255-0100008653, odprt pri
Upravi Republike Slovenije za javna plačila,
območna enota Slovenska Bistrica, ter obvezno navesti namen nakazila: varščina, pri
nakazilu pa navesti model 00, sklic 722100.
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Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino. Neizbranemu ponudniku bo varščina brez obresti vrnjena
v roku 8 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
8. Pisna ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku, naziv in sedež
(OBR-1),
– podatke o odgovorni osebi ponudnika,
– matično številko ali EMŠO če gre za
fizično osebo,
– davčno številko,
– pooblaščenega podpisnika pogodbe,
– višino ponujene cene, pri tem lahko
ponudnik navede enako ali višjo ceno od
izhodiščne cene določene s cenitvijo.
Ponudba, ki ne bo vsebovala vseh zahtevanih sestavin se bo štela za neustrezno.
9. Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačilu varščine,
– pravne osebe morajo predložiti izpisek
iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od
treh mesecev od zadnjega dne, določenega
za vložitev ponudbe, samostojni podjetniki
izpis iz registra, fizične osebe potrdilo o državljanstvu,
– pisno izjavo, da so ponudniku jasne
vse točke iz tega razpisa ter da se z njimi
strinja in da sprejema razpisne pogoje. Ponudbo mora podpisati pooblaščena oseba
(OBR-1).
10. Pravočasno prispele ponudbe bo odprla in pregledala komisija, ki jo je imenoval
župan Občine Kungota. Odpiranje ponudb
bo dne 10. 6. 2009 ob 10. uri v sejni sobi
Občine Kungota, Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota. Nepravilne ponudbe in ponudbe, ki ne
bodo oddane v skladu z določili iz tega razpisa, pristojna komisija ne bo upoštevala.
Odpiranje ponudb bo javno.
11. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom bo Občina Kungota sklenila pogodbo najkasneje 15. dni od prejema obvestila
o izboru. Če izbrani ponudnik ne bo podpisal pogodbe v navedenem roku, bo Občina
Kungota zadržala njegovo varščino in sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim
ponudnikom.
12. S sklenitvijo pogodbe bo kupec sprejel naslednje obveznosti, in sicer, da bo:
– v primeru, da bo za dostop do zemljišč
iz te ponudbe potreboval služnostno pravico, bo le-to sam na svoje stroške pridobival
od lastnika služečega zemljišča.
– plačal komunalni prispevek Občini
Kungota (velja za prvih pet in zadnjih pet
alinej 2. točke),
– prevzel stroške komunalnega opremljanja parcel od alineje šest do alineje
enajst 2. točke, ker so te parcele komunalno neopremljene. Kupec teh parcel bo
oproščen plačila komunalnega prispevka
Občini Kungota,
– nosil riziko pridobitve gradbenega dovoljenja,
– plačal elektroenergetski prispevek
v odvisnosti od moči vhodnih varovalk,
– plačal pristojnim komunalnim organizacijam prispevke za priključitev na že zgrajene ali nove komunalne naprave in objekte,
– dovolil prekope zemljišča zaradi izgradnje oziroma rekonstrukcije obstoječega ali novega javnega infrastrukturnega
omrežja,
– nosil vse stroške eventuelnih prestavitev obstoječih komunalnih vodov,
– nosil vse stroške odprave poškodb,
v kolikor jih bo povzročil na zgrajenem infrastrukturnem omrežju,
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– plačal pripadajoči davek na dodano
vrednost za nepremičnine, stroške sestave pogodbe, stroške notarske overitve pogodbe ter stroške vpisa v zemljiško knjigo.
Zemljiškoknjižni prenos se opravi po plačilu
celotne kupnine.
Te obveznosti so bistveni sestavni del
kupoprodajne pogodbe.
13. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponudbena cena. Dana
ponudba veže ponudnika tri mesece po izteku roka za oddajo ponudb. Ponudbe bo
obravnavala komisija, ki bo županu predlagala sklenitev pravnega posla z najugodnejšim ponudnikom.
14. Rok za plačilo kupnine je 8 dni od
sklenitve pogodbe. Plačilo kupnine v roku,
ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.
15. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najustreznejšim ali kateremkoli ponudnikom je izključena.
16. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprtih ovojnicah na naslov Plintovec 1,
2201 Zgornja Kungota, z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup parcele št….«.
Na ovojnici mora biti naveden naziv ponudnika.
17. Rok za oddajo ponudbe je do vključno 9. 6. 2009, do 12. ure.
18. Ogled nepremičnin je možen po dogovoru.
19. Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb dobite pri Jerneju Senekoviču,
na tel. 02/655-05-09 ali po elektronski pošti
senekovic@kungota.si. Ponudbeni obrazec
(OBR-1) dobite na Občini Kungota oziroma
na občinski spletni strani (www.kungota.si).
Občina Kungota
Št. 09/0227
Ob-3978/09
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07), 44. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07)
in sklepa Občinskega sveta Občine Markovci z dne 25. 9. 2008 Občina Markovci
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci.
2. Predmet prodaje je stvarno premoženje, ki ga tvorijo naslednje nepremičnine:
– parc. št. 289/8 gozd, v izmeri 4000 m2,
pripisana pri ZKV 636 k.o. Nova vas pri
Markovcih,
– parc. št. 289/9 gozd, v izmeri 2000 m2,
pripisana pri ZKV 636 k.o. Nova vas pri
Markovcih,
– parc. št. 289/10 gozd, v izmeri 1998 m2,
pripisana pri ZKV 636 k.o. Nova vas pri Markovcih,
– parc. št. 289/11 gozd, v izmeri 2003 m2,
pripisana pri ZKV 636 k.o. Nova vas pri
Markovcih,
– parc. št. 289/12 gozd, v izmeri 1999 m2,
pripisana pri ZKV 636 k.o. Nova vas pri Markovcih,
– parc. št. 289/13 gozd, v izmeri 1967 m2,
pripisana pri ZKV 636 k.o. Nova vas pri
Markovcih in parc. št. 270/3 gozd, v izmeri
32 m2, pripisana pri ZKV 636 k.o. Nova vas
pri Markovcih, skupna površina 1999 m2,
– parc. št. 289/14 gozd, v izmeri 1645 m2,
pripisana pri ZKV 636 k.o. Nova vas pri
Markovcih in parc. št. 270/4 gozd, v izmeri
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157 m2, pripisana pri ZKV 636 k.o. Nova vas
pri Markovcih, skupna površina 1802 m2,
– parc. št. 289/15 gozd, v izmeri 2223 m2,
pripisana pri ZKV 636 k.o. Nova vas pri Markovcih,
– parc. št. 289/16 gozd, v izmeri 3406 m2,
pripisana pri ZKV 636 k.o. Nova vas pri Markovcih,
– parc. št. 289/17 gozd, v izmeri 3945 m2,
pripisana pri ZKV 636 k.o. Nova vas pri Markovcih,
– parc. št. 263/7 gozd, v izmeri 2206 m2,
parc. št. 263/6 gozd, v izmeri 662 m2, obe
pripisani pri ZKV 657 k.o. Nova vas pri
Markovcih, parc. št. 267/5 gozd, v izmeri
460 m2, pripisana pri ZKV 659, k.o. Nova
vas pri Markovcih in parc. št. 266/4 gozd,
v izmeri 373 m2, pripisana pri ZKV 305, k.o.
Nova vas pri Markovcih, oziroma skupna
površina 3701 m2.
Skupaj: 29.076 m2.
Nepremičnine, ki so predmet prodaje,
ležijo v poselitvenem območju z oznako
P13-O1/1 obrtna cona – območje, ki je namenjeno proizvodnim dejavnostim. Za isto
območje bo izdelan občinski podrobni prostorski načrt, ki bo vključeval interese bodočih investitorjev.
Stvarno premoženje se prodaja kot celota.
V ceno nepremičnine ni vključen 20% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec,
prav tako kupec plača vse druge stroške
v zvezi s prodajo in prenosom lastništva.
3. Najnižja ponudbena cena za nepremičnine, ki so predmet prodaje, znaša
35,00 €/m2.
4. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja
ponujena cena.
5. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu vidno – kupljeno;
b) na razpisu lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki bodo podale izjavo, da
bodo pričele z gradnjo objekta v obdobju
dveh let po sklenitvi kupoprodajne pogodbe
in ki plačajo varščino v višini 10% ponujene
cene na transakcijski račun Občine Markovci št. 01368-0100017763. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana
v ceno, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena
brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire
najugodnejšega ponudnika;
c) ponudba za nakup nepremičnin mora
vsebovati predvsem naslednje elemente:
– ime in priimek oziroma firmo kupca, ter
naslov stalnega prebivališča oziroma sedež
ponudnika,
– navedbo nepremičnin, ki jih želi kupiti,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne,
– dokazilo o plačani varščini, s priloženo
celotno številko računa za primer vračila
varščine,
– potrdilo o državljanstvu, kopijo osebnega dokumenta in kopijo davčne številke
(fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki) oziroma sklep o vpisu v poslovni register,
– izpis iz sodnega registra, ne starejši od
3 mesecev (pravne osebe),
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu,
– izjava, da bo investitor pričel z gradnjo
objekta v obdobju dveh let po sklenitvi kupoprodajne pogodbe,
– izjava o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,

– izjava, da se bo v novozgrajenem
objektu vršila okolju prijazna dejavnost
z opisom dejavnosti v skladu z okoljskimi
standardi in prostorskim planom občine,
– izjava o vezanosti na ponudbo do
30. 9. 2009;
d) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8
dni po nejavnem odpiranju ponudb;
e) uspešni ponudnik mora v 15 dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu
pogodbe skleniti kupoprodajno pogodbo;
f) celotno kupnino mora kupec poravnati
v roku 8 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun prodajalca – plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega
posla;
g) če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist Občine Markovci in velja, da je kupec odstopil
od pogodbe.
6. Objava javne ponudbe ne zavezuje
prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za
nepremičnine, ki so predmet tega razpisa.
Prodajalec lahko ustavi postopek prodaje do
sklenitve pravnega posla.
7. Ponudba bo štela za pravočasno, če
bo prispela najkasneje do 30. 6. 2009 do 12.
ure na naslov: Občina Markovci, Markovci
43, 2281 Markovci. Na zaprti kuverti mora
biti pod naslovom občine vidno navedeno
»ponudba za nakup nepremičnine OC Novi
Jork – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
8. Ponudniki so vezani na oddano ponudbo.
9. Prispele ponudbe bo odprla in ocenila
komisija v treh dneh od dneva, ko je potekel
rok za zbiranje ponudb. Odpiranje ponudb
ne bo javno.
10. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo komisija upoštevala kot kriterij višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo ponudnik
z najvišjo ponujeno ceno.
V primeru, da je podanih več ponudb
z enako najvišjo ponudbeno ceno, ima prednost občan občine Markovci oziroma pravna
oseba s sedežem v Občini Markovci. Če je
med ponudniki več občanov Občine Markovci oziroma pravnih oseb s sedežem v Občini
Markovci, oziroma če jih ni, se izvede dražba, na katero se povabi vse ponudnike, ki so
ponudili enakovredno ponudbo.
11. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih
ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi. Kolikor
ponudba z dnem, določenim za dopolnitev,
ne bo popolna, je prodajalec ne bo upošteval. Nepravočasnih ponudb prodajalec ne
bo upošteval.
12. Za morebitne podrobnejše podatke
v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb
se obrnite na Marinko Bezjak Kolenko, Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, tel. 02/788-88-87, e-pošta marinka.kolenko@markovci.si.
13. Ogled nepremičnin je možen na podlagi predhodne najave pri osebi, navedeni
v točki 12.
Občina Markovci
Ob-3987/09
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a,
5270 Ajdovščina na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93 in kasnejše spremembe in dopolnitve), 10. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni glasilo št. 7/99, Uradni list RS,
št. 2/02, št. 41/05 in št. 92/05), 78. člena
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Zakona o javnih financah (Uradni list št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02), določil Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03), ter sklepa Občinskega sveta Občine Ajdovščina
z dne 23. 4. 2009 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Občina Ajdovščina, 5270
Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a.
2. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje so tri parcele, in sicer parc. št. 627/9,
v izmeri 308 m2, parc. št. 626/8, v izmeri
62 m2 ter parc. št. 626/11, v izmeri 698 m2
vse k.o. Gojače. Nepremičnine se nahajajo znotraj LN POC Gojače (Uradni list št.
35/06).
3. Najmanjša ponudbena cena za gradbeno parcelo: prodajajo se vse tri parcele skupaj najmanj za ponudbeno ceno
43.499,64 €. Kupec je dolžan plačati tudi
DDV v višini 20% (za parc. št. 627/9 in parc.
št. 626/11), davek na promet nepremičnin
v višini 2% (za parc. št. 626/8) od ponudbene cene ter strošek izdelave sodne cenitve
v višini 308,94 €.
3. Vrsta pravnega posla: z izbranim interesentom bo sklenjena kupoprodajna pogodba.
4. Varščina: ponudniki morajo v roku
za oddajo ponudbe za javno zbiranje ponudb plačati varščino v višini 5.000,00 EUR
na Podračun EZR Občine Ajdovščina, št.
01201-0100014597, odprt pri Upravi RS za
javna plačila. 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.
5. Oblika in pogoji, pod katerimi mora zainteresirani kupec predložiti ponudbo
Ponudba mora biti podana v pisni obliki
v zapečateni ovojnici in mora vsebovati:
– predmet nakupa;
– ponudbeno ceno (brez DDV);
– dokument iz katerega bo razvidna glavna dejavnost, ki ne sme biti starejši od 30
dni;
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe oziroma izpis iz poslovnega registra
Slovenija za samostojne podjetnike;
– potrdilo o vplačani varščini;
– številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina, v primeru neuspele ponudbe;
– kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe;
– izjavo, da se ponudnik strinja in sprejema vse pogoje iz tega razpisa.
Občina Ajdovščina si pridržuje pravico,
da v primeru več najugodnejših ponudb, vse
najugodnejše ponudnike pozove k oddaji
ponovne ponudbe.
6. Način in rok plačila: izbrani ponudnik
mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po prejetem obvestilu, da
je najugodnejši ponudnik in plačati celotno
kupnino za zemljišča vključno z davkom na
dodano vrednost v roku 15 dni od izstavitve
računa. Plačilo kupnine v roku, ki je naveden, je bistvena sestavina pogodbe.
7. Rok 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 stavbnega zemljišča v POC Gojače. Ponudbe, poslane po pošti ali dostavljene v vložišče Občine Ajdovščina, se bodo
upoštevale le, če bodo pravilno označene
prispele do torka 16. 6. 2009 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.
8. Drugi pogoji
a) Nepremičnini se prodajata v stanju kakršnem sta, po sistemu »videno-kupljeno«
in brez vidnih mejnih znamenj na terenu.
b) Pri javni ponudbi za prodajo nepremičnine lahko sodelujejo fizične osebe, ki
so državljani držav članic Evropske unije,
pravne osebe s sedežem v državah, ki so
članice Evropske unije in tujci kot jih opredeljuje Zakon o ugotavljanju vzajemnosti in
ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje
za pridobitev lastninske pravice tujcev na
nepremičninah v RS.
c) Obveznost Občine Ajdovščina, da
sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi
najugodnejše pogoje, je izključena.
Občina Ajdovščina si pridržuje pravico,
da kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla.
d) O odločitvi prodajalca bodo ponudniki
obveščeni najkasneje do 30. 6. 2009.
e) Za sestavo pogodbe in zemljiško
knjižni predlog poskrbi Občina Ajdovščina.
Ostala določila, pomembna za ureditev odnosov med prodajalcem in kupcem, se opredelijo v pogodbi.
f) Ogled zemljišča je možen ob predhodni najavi na kraju samem, in sicer v ponedeljek 8. 6. 2009 od 10. do 11. ure. Dodatne
informacije dobite na sedežu Občine Ajdovščina ali po tel. 05/365-91-18, kontaktna
oseba Sonja Lovrekovič.
Občina Ajdovščina
Ob-4041/09
Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1,
1315 Velike Lašče, 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 zbiranje ponudb
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče.
2. Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje je stanovanje s površino 26,35 m2, ki se nahaja v stanovanjski
stavbi, na naslovu Rožnik 10a, 6280 Ankaran, stoječi na zemljišču s parc. št. 282/3,
k.o. Ankaran. Stanovanje je v zemljiški
knjigi Okrajnega sodišča v Kopru vpisano
v zemljiškoknjižni vložek št. 241/19, z identifikacijskim znakom 19.E.
Stanovanje v naravi predstavlja garsonjera, locirana v prvem nadstropju večstanovanjske stavbe, zgrajene leta 1991. Stavba
je masivno protipotresno grajena, opečna,
z dvokapno streho. Garsonjera je priključena na električno, vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Ogrevanje je elektro termalno.
V stanovanjski stavbi je ustanovljena etažna
lastnina.
Stanovanje je v lasti Občine Velike Lašče, do celote.
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3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine.
4. Rok za oddajo ponudb: rok za oddajo
ponudb je ponedeljek, 15. 6. 2009 do 12.
ure.
5. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo: ponudba mora veljati najmanj do
15. 7. 2009.
6. Način in pogoji javnega zbiranja ponudb
Ponudniki morajo svoje ponudbe predložiti v zaprti kuverti z napisom »Ne odpiraj,
ponudba za nakup stanovanja – Ankaran«,
na naslov Občine Velike Lašče, Levstikov
trg 1, 1315 Velike Lašče, priporočeno po
pošti ali osebno na vložišče.
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden čitljiv naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe.
Ponujena cena za predmet prodaje ne
sme biti nižja od 60.000 €. Ponudniki morajo
pred predložitvijo ponudbe položiti varščino
v višini 10% od ponujene cene za predmet
prodaje, na račun št. 01334-0100000223,
sklic 720001-2009, z navedbo namena
nakazila: »Javno zbiranje ponudb – Ankaran«.
Ponudba mora vsebovati naslednje podatke oziroma dokumente:
– navedbo ponujene cene za predmet
prodaje, izraženo v evrih;
– navedbo veljavnosti ponudbe oziroma
vezanosti ponudnika na dano ponudbo;
– dokazilo o plačani varščini v višini 10%
od ponujene cene za predmet prodaje;
– 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);
– 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);
– lastnoročni podpis ponudnika oziroma
njegovega morebitnega zastopnika, v primeru, da je ponudnik pravna oseba, pa podpis
osebe, pooblaščene za zastopanje in žig.
Ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki
bo vodila javno zbiranje ponudb, izločene
iz postopka.
7. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 8 dneh po prejemu
računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu
takoj po sklenitvi prodajne pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
8. Kraj in čas javnega odpiranja prejetih
ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na Občini Velike Lašče, Levstikov trg 1,
1315 Velike Lašče, v sejni sobi, in sicer v torek, 16. 6. 2009, z začetkom ob 17. uri.
9. Podrobnejši pogoji in ogled predmeta
javnega zbiranja ponudb
Ogled predmeta javnega zbiranja ponudb je možen po predhodnem dogovoru.
Za podrobnejše podatke v zvezi z ogledom
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predmeta javnega zbiranja ponudb, kakor
tudi za informacije v zvezi s prijavo in izvedbo javnega zbiranja ponudb, se obrnite
na Jerico Tomšič Lušin, Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče, tel.
01/781-03-69, faks 01/781-03-65, e-pošta:
obcina.velike-lasce@siol.net.
Javno zbiranje ponudb bo objavljeno tudi
na spletni strani Občine Velike Lašče, na
naslovu http://www.velike-lasce.si/.
Organ, pristojen za izvrševanje občinskega proračuna ali pooblaščena oseba
s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve
pravnega posla postopek javnega zbiranja
ponudb ustavi, pri čemer se ponudnikom
povrne izkazane stroške.
10. Opozorila
Organ, pristojen za izvrševanje občinskega proračuna ali pooblaščena oseba
s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve
pravnega posla postopek javnega zbiranja
ponudb ustavi, pri čemer se ponudnikom
povrne izkazane stroške.
Najugodnejšemu ponudniku se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa
bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni od
zaključka javnega odpiranja ponudb.
V primeru, da bo najugodnejšo ponudbo
poslalo več ponudnikov, se bo s temi ponudniki opravila javna dražba, pri čemer bo
izklicna cena enaka njihovi ponujeni ceni.
Davek na promet nepremičnin po stopnji
2% od ponujene cene, plača kupec poleg
kupnine.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice plača kupec.
Nepremičnina bo prodana po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane.
Občina Velike Lašče
Ob-4042/09
Občina Gornja Radgona objavlja na podlagi 44., 45., 46. in 47. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07), 5. člena Pravilnika o prodaji, oddaji v zakup (najem), oddaji
za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Gornja Radgona (Uradni list RS,
št. 67/01) ter Programa prodaje občinskega
stvarnega premoženja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje:
1. Nezazidana stavbna zemljišča v Gornji Radgoni (na območju Lokacijskega načrta za območje poslovno obrtne cone
Element Gornja Radgona), parc. št. 942/2,
v izmeri 2300 m2 (solastniški delež občine
2203/2300), parc. št. 942/3, v izmeri 2300 m2
(solastniški delež občine 310/2300), parc. št.
948/5, v izmeri 43852 m2, parc. št. 963, v izmeri 668 m2, parc. št. 964, v izmeri 54 m2,
parc. št. 1163/2, v izmeri 186 m2 in parc. št.
1165/2, v izmeri 1152 m2, vsa v k.o. Gornja
Radgona, delno komunalno opremljena, za
izhodiščno ceno 479.407,50 EUR.
Izhodiščna cena predstavlja ceno stavbnega zemljišča in objektov, ne vključuje pa
davka na dodano vrednost DDV, komunalnega prispevka, stroškov izvedbe in navezave
komunalnih naprav in ostale infrastrukture,
plačila priključitve na vodovodno omrežje,
kanalizacijo, električno in telefonsko omrežje ter izdelave tehnične dokumentacije.
Na zemljiščih, oziroma na nepremičninah
pod zap. št. 1. je možna gradnja objektov
v skladu z določili in pogoji Odloka o lokacijskem načrtu za območje poslovno obrtne
cone »Element Gornja Radgona«.
II. Pogoji razpisa:
1. Na javnem zbiranju ponudb za prodajo
nepremičnin lahko sodelujejo fizične in pravne osebe pod naslednjimi pogoji:
– da v ponudbi navedejo nepremičnino
z izhodiščno ceno ali ceno nad izhodiščno
ceno,
– da predložijo potrdilo o državljanstvu
oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe,
– da plačajo varščino v višini 10% od
izhodiščne cene na Podračun pri UJP, št.
01229-0100012643, sklic na št. 720000,
– izbrani ponudnik mora v 8 dneh po
prejemu sklepa o izbiri skleniti pogodbo in
plačati kupnino v 8 dneh po podpisu pogodbe v enkratnem znesku.
2. Če se bo za posamezno nepremičnino
prijavilo več ponudnikov, ki bodo izpolnjevali
razpisne pogoje, bo imel prednost tisti, ki za
nepremičnino ponudi višjo ceno.
3. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do 9. 6.

2009 na naslov: Občina Gornja Radgona,
Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, oznako: »Javno zbiranje ponudb za
prodajo nepremičnin – ponudba za odkup
– Ne odpiraj«.
4. Ponudbi je treba priložiti:
– potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe,
– potrdilo o plačilu varščine v višini 10%
od izhodiščne cene.
Varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, drugim pa bo brez obresti
vrnjena v 15 dneh po izdaji sklepa o izbiri
ponudnika.
Če izbrani ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe oziroma ne plača kupnine
v navedenem roku, se domneva, da je odstopil od nakupa, plačana varščina se mu
ne vrne in zapade v korist Občine Gornja
Radgona.
5. Davek na promet nepremičnin oziroma DDV, stroške overitve pogodbe in stroške izvedbe pogodbe v zemljiški knjigi, nosi
kupec.
6. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
dan po poteku roka za oddajo ponudbe ob
12. uri v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona. Upoštevane bodo le pravilno opremljene ponudbe, ki bodo pravočasno prispele na naslov Občine Gornja Radgona. Pred
pričetkom odpiranja ponudb morajo navzoči
predstavniki ponudnikov predložiti pismena
pooblastila za zastopanje ponudnika.
7. Najugodnejši ponudnik bo izbran
s sklepom v roku 15 dni po poteku roka za
oddajo ponudb.
8. Vse nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
9. Ta razpis ne zavezuje prodajalca, da
z najboljšim ali katerimkoli ponudnikom sklene pogodbo o prodaji.
10. Plačilo kupnine v roku, ki je določen
v četrti alineji točke II/1, je bistvena sestavina predmetnega javnega zbiranja ponudb
za prodajo nepremičnin.
Vse podrobnejše informacije v zvezi
s predmetom prodaje lahko dobijo ponudniki
na tel. 02/564-38-38, 031/704-653 – kontaktna oseba Andrej Subašič. Ogled je mogoč
po predhodnem dogovoru.
Občina Gornja Radgona
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Ob-3992/09
Slovenska nacionalna stranka objavlja
skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev
v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2008
Zap.
št.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
II.
1.
2.
3.
4.
4.a
5.

Postavka

Znesek v €

Sredstva
Opredmetena osnovna sredstva
Dolgoročne finančne naložbe
Kratkoročne finančne naložbe
Denarna sredstva na računih
Druga sredstva
Skupaj sredstva
Obveznosti do virov sredstev
Ustanovitveni vložek
Ugotovljeni poslovni izid – presežek odhodkov
nad prihodki
Dolgoročne obveznosti iz financiranja
Kratkoročne obveznosti iz financiranja
Kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Druge obveznosti do virov sredstev
Skupaj viri sredstev

4.326,21

18.451,29
2.131,24
24.908,74

28.981,28
38.200,00
15.560,02
24.908,74

skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki
v obdobju od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008
Zap.
št.
I.
1.
1.a
2.
3.
4.
5.
6.
7.
II.
1.

2.
3.
III.
IV.

Postavka

Znesek v €

Prihodki
Prihodki iz državnega proračuna
Prihodki državnega proračuna – delno
povračilo stroškov volilne kampanje za
predsednika republike
Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti
Članarina
Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter
zasebnikov
Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter
zasebnikov, ki presegajo v zakonu določeno
višino
Drugi prihodki (obresti, donacije iz dohodnine)
Preneseni presežek prihodkov iz prejšnjih let
Celotni prihodki
Odhodki
Stroški volitev
Volitve predsednika Republike Slovenije 2007
Predčasne volitve članov Občinskega sveta
Občine Izola
Volitve poslank in poslancev v DZ RS 2008
Drugi stroški in izredni odhodki
Presežek odhodkov, prenesen iz prejšnjih let
Celotni odhodki
Presežek prihodkov nad odhodki
Presežek odhodkov nad prihodki

188.362,72
22.674,12
78.106,85
9.894,57
350,00
/
715,06
14.175,93
314.279,25

7.390,65
2.154,32
97.100,00
236.615,56
343.260,53
28.981,28

Slovenska nacionalna stranka
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Evidence sindikatov
Št. 101-11/2009-2
Ob-3481/09
Statut Neodvisnih sindikatov Slovenije-TVT Merinka-Melinda Maribor, ki je
hranjen v Upravni enoti Maribor na podlagi
odločbe številka 141-10-015/94-0800-11,
z dne 24. 6. 1994 in vpisan v evidenco
statutov sindikatov pri UE Maribor pod zaporedno številko 15, z dne 23. 6. 1994, se
izbriše iz evidence statutov sindikatov z dne
22. 4. 2009.
Izbris je vpisan v evidenci statutov sindikatov UE Maribor pod zaporedno številko
14/2009, z dne 20. 4. 2009.
Št. 101-12/2009-2
Ob-3482/09
Statut Neodvisnih sindikatov Slovenije-TVT Merinka-Matair Maribor, ki je
hranjen v Upravni enoti Maribor na podlagi odločbe številka 141-10-016/94-0800-11,
z dne 27. 6. 1994 in vpisan v evidenco
statutov sindikatov pri UE Maribor pod zaporedno številko 16, z dne 23. 6. 1994, se
izbriše iz evidence statutov sindikatov z dne
22. 4. 2009.
Izbris je vpisan v evidenci statutov sindikatov UE Maribor pod zaporedno številko
15/2009 z dne 20. 4. 2009.
Št. 101-8/2009-2
Ob-3635/09
1. Upravna enota Celje sprejme v hrambo »Pravila SVIZ OŠ Frana Roša« in Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in
kulture Slovenije, OŠ Frana Roša Celje,
s sedežem Cesta na Dobrovo 114, 3000
Celje, vpiše v evidenco statutov sindikatov
pod zaporedno številko 245.
2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi statuta sindikata, postane navedeni sindikat
pravna oseba.
3. Za identifikacijo se določi matična številka: 1228897.
Št. 101-3/2009-3-231
Ob-3827/09
V evidenci statutov sindikatov, ki jo vodi
Upravna enota Šentjur pri Celju, se pri zaporedni številki 9, kjer je vpisan Statut Osnovne organizacije sindikata javnih uslužbencev Šentjur pri Celju, Mestni trg 10, Šentjur,
z matično številko 5173132000 ter davčno
številko 43380573, vpiše sprememba:
1. Sprememba naziva sindikata se opravi tako, da se kot veljavno polno ime sindikata vpiše Sindikat državnih organov
Slovenije SDOS, Sindikat Upravne enote
Šentjur pri Celju in kot skrajšano ime Sindikat Upravne enote Šentjur pri Celju.
2. Upravna enota Šentjur pri Celju
z dnem izdaje te odločbe sprejme v hrambo
Statut Sindikata Upravne enote Šentjur pri
Celju z dne 5. 5. 2009.
3. Spremembo naziva in hrambo statuta
sindikata je zahtevala pooblaščena oseba
sindikata, Mira Kolar.
4. Z izdajo te odločbe preneha veljati
odločba o hrambi Statuta Osnovne organizacije sindikata javnih uslužbencev Šentjur
pri Celju, ki jo je izdala Upravna enota Šentjur pri Celju, št. 007-3/99-230, dne 22. 12.
1999.
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Objave gospodarskih družb
Ob-3977/09
V skladu z določili prvega odstavka 586.
člena Zakona o gospodarskih družbah in
48.g člena Zakona o zadrugah, upravi Kmetijske zadruge Vrhnika z.o.o., Cankarjev trg
5, Vrhnika in Kmetijsko gozdarska zadruga
Cerknica z.o.o., Cesta 4. maja 50, Cerknica, obveščata člane obeh zadrug, da je bila
21. 5. 2009 podpisana Pogodba o pripojitvi
Kmetijske zadruge Vrhnika z.o.o. h Kmetijsko gozdarski zadrugi Cerknica z.o.o., ki
sta jo pred tem 20. 5. 2009 pregledala in
sprejela Upravna in Nadzorna odbora obeh
zadrug.
Člane obeh zadrug obveščamo, da imajo na sedežu obeh zadrug, vsak delovni
dan od 8. do 13. ure na vpogled naslednje
listine:
– Pogodbo o pripojitvi,
– Letna poročila obeh zadrug za zadnja
tri poslovna leta,
– Zaključno poročilo obeh zadrug na dan
1. 1. 2009,
– Poročila Uprav o pripojitvi,
– Poročilo o reviziji pripojitve,
– Poročilo nadzornih in upravnih odborov
zadrug o pripojitvi.
Vsakemu članu bo zadruga na njegovo
zahtevo najkasneje naslednji delovni dan po
zahtevi zagotovila brezplačen prepis listin.
Vse listine bodo priložene tudi na Občnih
zborih posamezne zadruge, Upravi zadrug
pa bosta dali članom zadrug informacije
v skladu s petim in šestim odstavkom 586.
člena Zakona o gospodarskih družbah.
Sklica Občnih zborov obeh zadrug, ki
bosta med drugim odločala tudi o pripojitvi
KZ Vrhnike z.o.o. h KGZ Cerknica z.o.o., se
bosta opravila v skladu z Zadružnimi pravili
obeh zadrug.
Kmetijska zadruga Vrhnika z.o.o.
predsednik
Košir Vinko, inž. kmet.
KGZ Cerknica
Kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o.
predsednik
Anton Žnidaršič, prof. zgod. in soc
direktor
Kržič Marjan, inž. kmet.
Ob-4035/09
G. Konrath Heinz, likvidacijski upravitelj družbe AVAYA, družba za telekomunikacijske rešitve in storitve, d.o.o. v likvidaciji, Tomšičeva ulica 3, 1000 Ljubljana,
pri kateri je na podlagi sklepa Okrožnega
sodišča v Ljubljani, Srg 2009/10137 z dne
5. 5. 2009, vpisan začetek redne likvidacije,
v skladu z določbo 412. člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja poziv upnikom,
da v roku 30 dni od dneva objave tega poziva prijavijo svoje terjatve do družbe AVAYA,
družba za telekomunikacijske rešitve in storitve, d.o.o. v likvidaciji, Tomšičeva ulica 3,
1000 Ljubljana.
Terjatve je potrebno nasloviti na likvidacijskega upravitelja na sedežu družbe AVAYA,
družba za telekomunikacijske rešitve in storitve, d.o.o. v likvidaciji, Tomšičeva ulica 3,
1000 Ljubljana, v dveh izvodih z dokazili, ki
izkazujejo obstoj in višino terjatev.

Dolžniki pa se pozivajo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
AVAYA, družba za telekomunikacijske
rešitve in storitve, d.o.o. v likvidaciji
Ob-4100/09
Na podlagi 412. člena ZGD-1 zavod
Inštitut koncept, inštitut za inovativnost
in povezovanje – v likvidaciji, Tehnološki
park 21, 1000 Ljubljana, matična številka
3396398000, poziva upnike, da prijavijo
svoje terjatve, ki jih imajo do zavoda. Upniki
lahko svoje terjatve prijavijo v roku 30 dni od
dneva objave tega poziva, in sicer likvidacijski upraviteljici Nini Prosen, Smledniška
43/d, 4000 Kranj.
Inštitut koncept, Inštitut za inovativnost
in povezovanje – v likvidaciji
Ob-4107/09
Likvidacijski upravitelj družbe Iral-Šilc in
drugi, posredništvo, trgovina na debelo in
drobno, pomožne prometne dejavnosti, izobraževanje, rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti, ter druge storitvene dejavnosti, d.n.o.–v likvidaciji, pri katerem je na
podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Murski
Soboti, Srg 2009/12732, matična številka
2302284000, z dne 19. 5. 2009 vpisan začetek redne likvidacije, v skladu z določbo 412.
člena Zakona o gospodarskih družbah-1
objavlja poziv upnikom, da v roku 30 dni
od dneva objave tega poziva prijavijo svoje
terjatve do družbe Iral-Šilc in drugi d.n.o.–v
likvidaciji, Murska Sobota, Tomšičeva ulica
32, 9000 Murska Sobota.
Terjatve je potrebno nasloviti na likvidacijskega upravitelja na sedežu družbe
Iral-Šilc in drugi d.n.o.–v likvidaciji, Murska
Sobota, Tomšičeva ulica 32, 9000 Murska
Sobota, v dveh izvodih z vso dokumentacijo,
ki izkazuje obstoj in višino terjatev.
Dolžniki naj brez odlašanja poravnajo
svoje terjatve.
Iral-Šilc in drugi d.n.o.-v likvidaciji
likvidacijski upravitelj
Ob-4137/09
Jani Strmole, kot samostojni podjetnik
s firmo Težka gradbena mehanizacija in avtoprevozništvo Jani Strmole s.p., s sedežem
v Ljubljani, Zasavska cesta 28, 1231 Ljub
ljana – Črnuče, matična št. 5401969000, ter
davčna št. SI 77381939, v skladu z drugim
odstavkom 670. člena ZGD-1 v zvezi s smiselno uporabo določbe drugega odstavka
75. člena istega zakona javno objavljam, da
nameravam v skladu z določbo 668. člena
ZGD 1 zgoraj navedeno podjetje statusno
preoblikovati na novo kapitalsko družbo, ki
jo bom ustanovil zaradi prenosa premoženja
podjetja. Predvidena firma nove družbe, ki jo
bom ustanovil s preoblikovanjem podjetja bo
Strmole Težka gradbena mehanizacija in avtoprevozništvo d.o.o., s sedežem v Ljubljani,
Zasavska cesta 28, 1231 Ljubljana-Črnuče,
ter skrajšano firmo Strmole d.o.o.
Kot samostojni podjetnik bom prenehal poslovati z dnem vpisa preoblikovanja
v oziroma prenosa podjetja na novo družbo
v sodni register. Z dnem vpisa prenehanja

podjetnika bo postala nova kapitalska družba univerzalni pravni naslednik, ki bo prevzela vsa sredstva in obveznosti podjetja
do virov sredstev in vstopila v vsa pravna
razmerja v zvezi s prenesenim podjetjem
podjetnika.
Jani Strmole, s.p.

Sklici skupščin
Št. 2009-057
Ob-3964/09
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah – 1 in Statuta delniške družbe IMP Projektivni biro d.d., Dunajska cesta 7, Ljub
ljana, upravni odbor družbe sklicuje
14. redno skupščino
IMP Projektivni biro d.d.,
ki bo v ponedeljek, 29. 6. 2009, ob 12.
uri, na sedežu družbe IMP Projektivni biro
d.d., na Dunajski cesti 7 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Jožef Pust.
Na seji je prisoten vabljeni notar Vojko
Pintar iz Kranja.
2. Seznanitev delničarjev z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2008 s pisnim
poročilom upravnega odbora.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za poslovno leto 2008 in podelitev
razrešnice predsednici in članom upravnega
odbora ter izvršnemu direktorju družbe.
Predlog sklepa:
3.1 Bilančni dobiček po stanju 31. 12.
2008 znaša 165.728,56 EUR.
Bilančni dobiček je oblikovan iz ostanka
prenesenega čistega dobička iz preteklih let
v znesku 155.043,09 EUR in čistega dobička za leto 2008 v znesku 10.685,47 EUR.
Ugotovljeni bilančni dobiček za leto 2008
v skupnem znesku 165.728,56 EUR ostane
nerazporejen.
3.2 Skupščina potrdi in odobri delo predsednici in članom upravnega odbora ter izvršnemu direktorju družbe in jim podeli razrešnico za poslovno leto 2008.
Letno poročilo družbe za poslovno leto
2008 s poročilom upravnega odbora je na
vpogled v tajništvu predsednice upravnega
odbora na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 7, od vključno dneva objave tega
vabila do vključno 29. 6. 2008 vsak delavnik
od 9. do 11. ure.
Zaradi sestave seznama delničarjev vabimo delničarje, da pisno priglasijo svojo
udeležbo na skupščini. Skupščine se lahko
udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so
na dan skupščine vpisani v delniško knjigo,
ali njihovi pooblaščenci. Pooblastilo je potrebno predložiti družbi.
IMP Projektivni biro d.d.
predsednica upravnega odbora
Anica Rovanšek, univ. dipl. ekon.
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Ob-3965/09
Na podlagi 7.3 Statuta družbe MURAVGP, d.d. in Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) sklicuje uprava družbe
11. skupščino
delničarjev družbe MURA-VGP d.d.,
Lipovci 256 b, 9231 Beltinci,
ki bo v torek, dne 30. junija 2009, ob 13.
uri, v sejni sobi družbe MURA-VGP d.d.,
Lipovci 256 b, 9231 Beltinci.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti, in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se navzočnost
na skupščini.
Po predlogu uprave in nadzornega sveta
se imenujejo naslednji organi skupščine:
– za predsedujočo se imenuje Danica
Dvanajšček.
Skupščino se obvesti, da seji prisostvuje
vabljena notarka Romana Gajšek.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2008,
z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom letnega
poročila.
Predlog sklepa:
Po predlogu uprave in nadzornega sveta se sprejme sklep: skupščina družbe se
seznani z letnim poročilom, mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta
družbe z dne 18. 5. 2009, ki se nanaša na
preveritev letnega poročila družbe MURAVGP d.d. za poslovno leto 2008.
3.a) Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2008.
3.b) Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu, ki se poveže z razpravo
o uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa:
Po predlogu uprave in nadzornega sveta
se sprejmeta naslednja sklepa:
a) o uporabi bilančnega dobička družbe
MURA-VGP d.d. za poslovno leto 2008:
– višina bilančnega dobička na dan
31. 12. 2008 znaša 1.863.292,61 EUR,
– del bilančnega dobička v višini
218.840,00 EUR bruto se razdeli delničarjem
tako, da znaša bruto dividenda 8,00 EUR na
delnico. Dividenda pripada delničarjem, ki so
na dan skupščine vknjiženi kot imetniki delnic
v delniški knjigi družbe, ki se vodi pri Klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana. Dividende
se izplačajo najkasneje do 30. 9. 2009. Za
namen izplačila dividend bo družba porabila
sredstva dobička v višini 6.640,01 EUR iz
leta 2002, 172.133,42 EUR iz leta 2003 in del
v višini 40.066,57 EUR iz leta 2004,
– o preostalem delu, bilančnem dobičku v višini 1.644.452,61 EUR bo odločeno
v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
b) podeli se razrešnica upravi – direktorju
in nadzornemu svetu družbe MURA-VGP
d.d. za poslovno leto 2008.
4. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: po predlogu uprave in
nadzornega sveta se sprejme sklep: po predlogu uprave in nadzornega sveta se sprejmejo spremembe statuta družbe. Za izdelavo čistopisa statuta se pooblašča notarko
Romano Gajšek.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2009.
Predlog sklepa: po predlogu NS se za revizorja za poslovno leto 2009 imenuje družbo Renoma družba za revizijo in svetovanje,
d.o.o., Kamniška 25, 1000 Ljubljana.
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6. Sprejem sklepa o plačilu nagrad članom nadzornega sveta in sejnin.
Predlog sklepa:
Po predlogu uprave in nadzornega sveta
se sprejme sklep:
Članom nadzornega sveta se za njihovo
delo zagotovi
a) nagrada za poslovno leto 2008:
– za predsednika nadzornega sveta v višini 2.000,00 EUR bruto,
– za člane nadzornega sveta v višini
1.500,00 EUR bruto;
b) sejnina od 1. 7. 2009 naprej:
– za predsednika nadzornega sveta v višini 250,00 EUR bruto,
– za člane nadzornega sveta v višini
170,00 EUR bruto.
Nagrada se članom NS izplača v breme
stroškov tekočega poslovnega leta.
7. Vprašanja delničarjev.
Pravico do udeležbe in uveljavljanja glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki se pisno prijavijo na sedežu družbe
najkasneje 3 dni pred skupščino. Delničarji
lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini
prek zakonitih zastopnikov in pooblaščencev. Pooblastilo mora biti dano v pisni obliki
in ga je potrebno predložiti na sedež družbe,
kjer ostane shranjeno.
Morebitni nasprotni predlogi morajo biti
podani v pisni obliki z obrazložitvijo na sedež
družbe v sedmih dneh po objavi tega sklica.
Letno poročilo za poslovno leto 2008
z mnenjem revizorja, poročilo nadzornega
sveta in predlogi sklepov so delničarjem dostopni na sedežu družbe.
Delovno gradivo k točkam dnevnega
reda bo na vpogled na sedežu družbe vsak
delovni dan od 9. do 12. ure v tajništvu
družbe.
MURA-VGP, d.d.
uprava:
Jožef Dominko, univ. dipl. ekon.
Št. 2009-003130
Ob-3966/09
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Statuta delniške družbe IMP, d.d.,
družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo, Dunajska cesta 7, Ljubljana,
upravni odbor družbe sklicuje
13. redno skupščino
IMP, d.d., družba za svetovanje,
projektiranje, inženiring in gradnjo,
ki bo v ponedeljek, 29. 6. 2009, ob 11. uri,
na sedežu družbe IMP, d.d., na Dunajski cesti 7, v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Gregor Kenig.
Na seji je prisoten vabljeni notar Vojko
Pintar iz Kranja.
2. Seznanitev delničarjev z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2008 z mnenjem revizijske hiše in poročilom upravnega
odbora družbe.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za poslovno leto 2008 in podelitev
razrešnice predsedniku in članom upravnega odbora.
Predlog sklepa:
3.1 Bilančni dobiček po stanju 31. 12.
2008 znaša 3,188.744,22 EUR.
Bilančni dobiček je oblikovan iz ostanka
prenesenega čistega dobička iz preteklih

let v znesku 2,178.143,69 EUR in čistega
dobička za leto 2008 v znesku 1,010.600,53
EUR. Od ugotovljenega bilančnega dobička za leto 2008 v skupnem znesku
3,188.744,22 EUR se uporabi:
– del prenesenega dobička iz preteklih
let v znesku 128.815,50 EUR za izplačilo
dividend delničarjem, in sicer se izplača
1,50 EUR bruto na vsako delnico. Do dividend so upravičeni vsi delničarji, ki bodo na
dan 30. 6. 2009 vpisani kot lastniki v delniško knjigo. Dividende se bodo začele izplačevati najpozneje v 60 dneh od dneva
skupščine.
– Znesek 3,059.928,72 EUR ostane nerazporejen.
Skupščina potrdi in odobri delo predsednika in članov upravnega odbora v poslovnem letu 2008 ter jim podeli razrešnico za
poslovno leto 2008.
4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2009.
Na podlagi predloga upravnega odbora
družbe sprejme skupščina naslednji predlog
sklepa: za revizorja, ki bo revidiral letne računovodske izkaze za poslovno leto 2009,
imenuje skupščina revizijsko hišo Plus Revizija, d.o.o., iz Ljubljane.
Letno poročilo družbe za poslovno leto
2008 z mnenjem revizorja ter poročilom
upravnega odbora je na vpogled v tajništvu predsednika upravnega odbora na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 7,
od vključno dneva objave tega vabila do
vključno 29. 6. 2009, vsak delavnik od 9.
do 11. ure.
Zaradi sestave seznama delničarjev vabimo delničarje, da pisno priglasijo svojo
udeležbo na skupščini.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, ki so na dan skupščine vpisani v delniško knjigo, ali njihovi pooblaščenci. Pooblastilo je treba predložiti
družbi.
IMP, d.d.
predsednik upravnega odbora
Vladimir Albin Kuret, univ. dipl. inž. str.
Ob-3967/09
Na podlagi 40. člena statuta delniške
družbe SAP SERVO mehanični obrati d.d.
uprava sklicuje
9. redno sejo skupščine
družbe SAP SERVO mehanični obrati
d.d., Središka ulica 4, Ljubljana,
ki bo dne 7. 7. 2009, ob 14. uri, v poslovnih prostorih notarke Marine Ružič-Tratnik,
Šmartinska cesta 111, 1000 Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti zastopanega kapitala in izvolitev
delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se imenuje
Janez Pavčnik.
Za člana verifikacijske komisije se imenujeta Ernest Muzafirovič in Rajko Ahčin.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Marina Ružič-Tratnik.
2. Izvolitev novih članov nadzornega sveta zaradi prenehanja mandata obstoječim.
Predlog sklepa:
Ugotovi se, da je dosedanjim članom
potekel mandat.
Za nove člane nadzornega sveta se za
mandatno dobo 4-ih let imenujejo:
– Alenka Odlazek, stanujoča Lucija,
Obala 144, 6320 Portorož,
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– Sonja Florjančič, Stražarjeva ulica 6,
1000 Ljubljana,
– Pino Jeren, Ulica Lojzeta Spacala 40,
1000 Ljubljana.
3. Uskladitev dejavnosti družbe s trenutno veljavno standardno klasifikacijo dejavnosti in sprememba drugega člena statuta
družbe.
Predlog sklepa:
Dejavnosti družbe se spremenijo in
uskladijo z veljavno standardno klasifikacijo
družbe tako, da odslej glasijo:

F/43.910

C/22.110

G/45.320

C/25.620
C/27.200
C/28.110
C/28.410
C/28.490
C/29.320
C/30.110
C/30.120
C/33.120
C/33.110
C/33.130
C/33.140
C/33.150
C/33.160
C/33.170
C/33.190
C/33.200
E/37.000
E/38.110
E/38.120
E/38.210
E/38.220
F/41.100
F/41.200
F/42.110
F/42.130
F/42.990
F/43.110
F/43.120
F/43.210
F/43.220
F/43.290
F/43.310
F/43.320
F/43.330
F/43.341
F/43.342
F/43.390

Proizvodnja in obnavljanje
gumijastih plaščev in zračnic
za vozila
Mehanska obdelava kovin
Proizvodnja baterij in
akumulatorjev
Proizvodnja motorjev in turbin,
razen za letala in motorna
vozila
Proizvodnja strojev za
oblikovanje in obdelavo kovin
Proizvodnja drugih
obdelovalnih strojev
Proizvodnja drugih delov in
opreme za motorna vozila
Gradnja ladij in plavajočih
konstrukcij
Proizvodnja čolnov za
razvedrilo in šport
Popravila strojev in naprav
Popravila kovinskih izdelkov
Popravila elektronskih in
optičnih naprav
Popravila električnih naprav
Popravila in vzdrževanje ladij
in čolnov
Popravila in vzdrževanje
zračnih in vesoljskih plovil
Popravila in vzdrževanje
drugih prevoznih sredstev
Popravila drugih naprav
Montaža industrijskih strojev
in naprav
Ravnanje z odplakami
Zbiranje in odvoz
nenevarnih odpadkov
Zbiranje in odvoz nevarnih
odpadkov
Ravnanje z nenevarnimi
odpadki
Ravnanje z nevarnimi odpadki
Organizacija izvedbe
stavbnih projektov
Gradnja stanovanjskih in
nestanovanjskih stavb
Gradnja cest
Gradnja mostov in predorov
Gradnja drugih objektov nizke
gradnje
Rušenje objektov
Zemeljska pripravljalna dela
Inštaliranje električnih
napeljav in naprav
Inštaliranje vodovodnih,
plinskih in ogrevalnih
napeljav in naprav
Drugo inštaliranje pri
gradnjah
Fasaderska in štukaterska
dela
Vgrajevanje stavbnega
pohištva
Oblaganje tal in sten
Steklarska dela
Pleskarska dela
Druga zaključna gradbena
dela

F/43.990
G/45.110
G/45.190
G/45.200
G/45.310

G/45.400

G/46.120
G/46.470
G/46.520

G/46.900
G/47.190
G/47.301
G/47.302
G/47.520

H/49.410
H/49.420
H/52.240
H/52.100
H/52.210
H/53.200
H/56.101
H/56.102
H/56.103
H/56.104
H/56.290
H/56.300
H/56.210
J/62.010
J/62.020
J/62.030
J/62.090

J/63.990
K/66.190

L/68.100
L/68.200

Postavljanje ostrešij in
krovska dela
Druga specializirana
gradbena dela
Trgovina z avtomobili in
lahkimi motornimi vozili
Trgovina z drugimi
motornimi vozili
Vzdrževanje in popravila
motornih vozil
Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in opremo za
motorna vozila
Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in opremo za
motorna vozila
Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles;
trgovina z njihovimi
deli in opremo
Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij
Trgovina na debelo
s pohištvom, preprogami in
svetili
Trgovina na debelo z
elektronskimi in
telekomunikacijskimi
napravami in deli
Nespecializirana trgovina na
debelo
Druga trgovina na drobno
v nespecializiranih
prodajalnah
Trgovina na drobno z lastnimi
motornimi gorivi
Posredništvo pri prodaji
motornih goriv na drobno
Trgovina na drobno v
specializiranih prodajalnah
z gradbenim materialom,
kovinskimi izdelki, barvami in
steklom
Cestni tovorni promet
Selitvena dejavnost
Pretovarjanje
Skladiščenje
Spremljajoče storitvene
dejavnosti v kopenskem
prometu
Druga poštna in kurirska
dejavnost
Restavracije in gostilne
Okrepčevalnice in podobni
obrati
Slaščičarne in kavarne
Začasni gostinski obrati
Druga oskrba z jedmi
Strežba pijač
Priložnostna priprava in
dostava jedi
Računalniško programiranje
Svetovanje o računalniških
napravah in programih
Upravljanje računalniških
naprav in sistemov
Druge z informacijsko
tehnologijo in računalniškimi
storitvami povezane
dejavnosti
Drugo informiranje
Druge pomožne dejavnosti
za finančne storitve, razen
za zavarovalništvo in
pokojninske sklade
Trgovanje z lastnimi
nepremičninami
Oddajanje in obratovanje
lastnih ali najetih
nepremičnin
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L/68.310
L/68.320
M/69.200

M/71.200
M/74.900
N/77.110
N/77.120
N/77.390
N/77.340
N/77.350
N/77.330
N/77.320
N/77.400

N/78.100
N/78.200
N/78.300
N/81.100
N/81.210
N/81.220
N/81.290
N/81.300
N/82.110
N/82.190

N/82.910
N/82.920
N/82.990
P/85.320
R/93.190
S/95.210
S/95.220
S/95.240
S/95.290
S/96.010
S/96.090
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Posredništvo v prometu
z nepremičninami
Upravljanje nepremičnin za
plačilo ali po pogodbi
Računovodske,
knjigovodske in revizijske
dejavnosti; davčno
svetovanje
Tehnično preizkušanje in
analiziranje
Drugje nerazvrščene
strokovne in tehnične
dejavnosti
Dajanje lahkih motornih vozil
v najem in zakup
Dajanje tovornjakov v najem
in zakup
Dajanje drugih strojev, naprav
in opredmetenih sredstev
v najem in zakup
Dajanje vodnih plovil v najem
in zakup
Dajanje zračnih plovil v najem
in zakup
Dajanje pisarniške opreme in
računalniških naprav v najem
in zakup
Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem in zakup
Dajanje pravic uporabe
intelektualne lastnine v zakup,
razen avtorsko
zaščitenih del
Dejavnost pri iskanju
zaposlitve
Posredovanje začasne
delovne sile
Druga oskrba s človeškimi viri
Vzdrževanje objektov in
hišniška dejavnost
Splošno čiščenje stavb
Drugo čiščenje stavb,
industrijskih naprav in
opreme
Čiščenje cest in drugo
čiščenje
Urejanje in vzdrževanje
zelenih površin in okolice
Nudenje celovitih pisarniških
storitev
Fotokopiranje, priprava
dokumentov in druge
posamične pisarniške
dejavnosti
Zbiranje terjatev in
ocenjevanje kreditne
sposobnosti
Pakiranje
Drugje nerazvrščene
spremljajoče dejavnosti za
poslovanje
Srednješolsko poklicno in
strokovno izobraževanje
Druge športne dejavnosti
Popravila elektronskih
naprav za široko rabo
Popravila gospodinjskih in
hišnih naprav in opreme
Popravila pohištva
Popravila drugih osebnih ali
gospodinjskih izdelkov
Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic
Druge storitvene dejavnosti,
drugje nerazvrščene.

V skladu s tem sklepom se spremeni 2.
člen statuta družbe.
4. Uvedba kosovnih delnic, uskladitev
osnovnega kapitala družbe z EUR in sprememba 4. člena statuta.
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Predlog sklepa:
Ugotovi se, da v skladu z določili prvega
odstavka 693. člena ZGD-1 osnovni kapital
družbe znaša 304.088,91 EUR, kar predstavlja vsoto nominalnih zneskov vseh 72.923
delnic, od katerih vrednost ene delnice od
1. 1. 2007 zaokroženo na dve decimalni
mesti znaša 4.17 EUR.
Znesek 213,38 EUR, ki predstavlja razliko v zneskih, izhajajočo iz preračunavanja,
se prerazporedi v kapitalske rezerve.
Skupščina sprejme sklep o uvedbi kosovnih delnic SAP SERVO mehanični obrati
d.d., in sicer tako, da 1 delnica družbe z nominalnim zneskom 4.17 EUR (prej 1.000,00
SIT) postane 1 kosovna delnica, ki se ne
glasi na nominalni znesek.
V skladu s tem sklepom se spremeni prvi
odstavek 3. člena statuta družbe tako, da po
spremembi glasi: »Osnovni kapital družbe
znaša 304.088,91 EUR in je razdeljen na
72.923 navadnih, prosto prenosljivih kosovnih delnic.«
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
k posameznim točkam dnevnega reda je na
voljo v tajništvu uprave na sedežu družbe,
vsak delovni dan, od 10. do 11. ure, 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 v pisni obliki.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
SAP SERVO d.d.
direktor
Gašper Odlazek
Ob-3968/09
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 53. člena statuta družbe
Domel Holding družba pooblaščenka, d.d.
uprava in nadzorni svet sklicujeta
11. skupščino
družbe Domel Holding družba
pooblaščenka, d.d.,
ki bo v torek, 30. junija 2009, ob 18.30 na
sedežu družbe Domel Holding družba pooblaščenka, d.d., Železniki, Otoki 21.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Uprava predlaga sprejem naslednjega
sklepa: ugotovi se sklepčnost skupščine.
Izvolijo se organi skupščine po predlogu
uprave, ugotovi se prisotnost vabljenega
notarja.
2. Obravnava in sprejem uporabe bilančnega dobička za leto 2008 ter odločanje
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o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za leto 2008 in pisnim poročilom
nadzornega sveta za leto 2008. Skupščina
na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega
sveta k predlogu uprave o uporabi bilančnega dobička sprejme sklep, da se celotni
bilančni dobiček v višini 2.787.033,60 EUR,
od katerega preostanek čistega dobička za
poslovno leto 2008 znaša 705.058,79 EUR,
preneseni dobiček iz prejšnjih let pa znaša
2.081.974,81 EUR, uporabi kot sledi:
a) del bilančnega dobička v znesku
114.270 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,20 EUR na delnico,
b) preostali bilančni dobiček po revidiranem letnem poročilu za leto 2008 v znesku
2.672.763,60 EUR ostane nerazporejen.
Dividende se izplačajo v denarju v roku
30 dni po sprejemu sklepa tistim delničarjem, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo družbe na dan zasedanja skupščine.
2.2. Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta družbe Domel Holding
družba pooblaščenka, d.d. v poslovnem letu
2008 in se upravi in članom nadzornega
sveta za poslovno leto 2008 podeli razrešnica.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2008.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa: za poslovno leto 2009 se za
revizorja imenuje revizijska družba Renoma
družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Ljub
ljana, Kamniška ulica 25.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Vsaka delnica daje delničarju pravico
do enega glasu na skupščini. Za sprejem
sklepov dnevnega reda je potrebna večina
oddanih glasov (navadna večina). Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so na dan
skupščine vpisani v delniško knjigo družbe
in ki svojo udeležbo na skupščini predhodno pisno najavijo upravi družbe najkasneje
v roku tri dni pred zasedanjem skupščine.
Pooblaščenci delničarjev morajo najkasneje
tri dni pred začetkom skupščine na sedežu
družbe deponirati pisna pooblastila. Udeležba na skupščini brez predhodne pisne
prijave ne bo možna.
Delničarji glasujejo osebno, po pooblaščencu ali zastopniku, na podlagi glasovnice, ki jo delničar, pooblaščenec oziroma
zastopnik prejme ob vstopu v prostor za
skupščino, ko tudi podpiše seznam prisotnih udeležencev. Delničarje prosimo, da
pridejo na skupščino vsaj 30 minut pred
začetkom zasedanja, s podpisom potrdijo
svojo prisotnost in prevzamejo glasovnice
za glasovanje na skupščini. Za udeležbo
na skupščini se delničarji in pooblaščenci
izkažejo z osebnim dokumentom.
Gradivo za objavljeni dnevni red je na
vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe, vsak ponedeljek, torek, sreda ali četrtek
od 10. do 12. ure pri Marjani Mesec.
Skupščina bo veljavno odločala, če bo
na zasedanju navzočih vsaj 15% vseh glasov. Če skupščina ob navedeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 19. uri, v istih prostorih.
Na ponovnem zasedanju skupščina veljav-

no odloča ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Domel Holding družba
pooblaščenka, d.d.
uprava: Štefan Bertoncelj
Št. 200509/09
Ob-3969/09
Na podlagi 6. točke, tretji odstavek Statuta družbe KLS Ljubno d.d., Loke 36, 3333
Ljubno ob Savinji, sklicuje uprava družbe
14. sejo skupščine
družbe KLS Ljubno, d.d.
ki bo dne 1. 7. 2009, ob 13. uri v sejni
sobi direktorja družbe.
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti skupščine ter imenovanje notarja.
Predlog sklepov:
1.1. Skupščina na predlog uprave družbe
sprejema predlagani dnevni red in imenuje notarja za sestavo notarskega zapisnika
skupščine.
1.2. Skupščina ugotavlja, da je zasedanje skupščine sklepčno, saj je na seji zastopanega več kot 15% osnovnega kapitala
družbe.
2. Izvolitev predsedujočega skupščine,
dveh preštevalk glasov.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina potrdi predsedujočega
in preštevalki glasov, skladno s predlogom
sklicatelja skupščine.
3. Seznanitev skupščine s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2008 in
s poročilom nadzornega sveta KLS d.d.
Ljubno ob Savinji in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1. Skupščina delničarjev KLS d.d. Ljubno ob Savinji se je seznanila s sprejetim
letnim poročilom za poslovno leto 2008 in
s poročilom nadzornega sveta KLS d.d.
Ljubno ob Savinji.
3.2. Podeli se razrešnica direktorju družbe in nadzornemu svetu družbe za poslovno
leto 2008.
4. Predlog za uporabo bilančnega dobička.
Predlog sklepa:
4.1. Bilančni dobiček družbe KLS d.d.
Ljubno ob Savinji za poslovno leto 2008
znaša 1.551.662,95 EUR in ostane nerazporejen.
5. Volitve članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
5.1. Na predlog nadzornega sveta, se izvolita dva člana nadzornega sveta. Izvolitev
velja od 30. 11. 2009 dalje.
5.2. Skupščina se seznani z izvolitvijo
člana nadzornega sveta, ki ga je izvolil svet
delavcev.
6. Določitev osnov za plačilo članov nadzornega sveta za delo v nadzornem svetu.
Predlog sklepa:
6.1 Članom nadzornega sveta družbe se
za priprave na sejo nadzornega sveta, porabljeni čas za prihod na sejo in sodelovanje
na seji, prizna povračilo materialnih stroškov
in nagrada v višini 180 EUR za predsednika
nadzornega sveta, 120 EUR pa za člane
nadzornega sveta.
7. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2009.
Predlog sklepa:
7.1 Za revizijo računovodskih izkazov
družbe za leto 2009 se imenuje revizijska
družba RIPRO, d.o.o. Velenje.
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Na skupščini imajo pravico glasovanja
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpisani v delniško knjigo pri
KDD – Centralni klirinški depotni družbi d.d.
Ljubljana in ki osebno, po zastopniku ali pooblaščencu pisno prijavijo svojo udeležbo
na sedežu družbe vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine. Prijava je pravočasna, če
prispe na sedež družbe do vključno 29. 6.
2009.
Gradivo za zasedanje skupščine, je na
vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe, Loke 36, Ljubno ob Savinji, vsak dan od
dneva objave sklica do dneva zasedanja
skupščine, od 9. do 12. ure.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti predloženo družbi v pisni obliki
in mora za fizične osebe vsebovati ime in
priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum izdaje pooblastila ter
podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa
poleg dneva in kraja izdaje pooblastila, še
ime in priimek in naslov pooblaščenca ter
firmo in podpis zakonitih zastopnikov pooblastitelja. Zakoniti zastopniki družb morajo
na dan zasedanja skupščine predložiti izpisek iz registra, iz katerega izhaja, da so
zastopniki delničarja, ki ne sme biti starejši
od 7 dni.
Skupščina je sklicana za 13. uro. Če
skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo za eno uro odložena.
Ob 14. uri bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delničarjev.
KLS Ljubno, d.d.,
direktor
Bogomir Strašek
Ob-3970/09
Na podlagi 6.3 in 6.4. točke Statuta delniške družbe, uprava družbe sklicuje
13. skupščino
delniške družbe Alpetour Potovalna
agencija d.d. Kranj,
ki bo v torek, dne 30. 6. 2009, ob 12.
uri na sedežu družbe v Kranju, Mirka Vadnova 8.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev notarja za sestavo notarskega zapisnika.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednika skupščine izvoli Janez Hočevar. Za preštevalca glasov se izvolita Tomaž Medja in Miha
Janša.
Za notarko se potrdi Marjana Tičar Bešter.
2. Seznanitev z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom ter poročilom
nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila in konsolidiranega letnega
poročila za poslovno leto 2008 ter sprejem
sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2008.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta se bilančni dobiček
v višini 2.509.662,00 EUR razporeja za:
1. Izplačilo dividend delničarjem v višini
0,625 EUR bruto na delnico, kar znaša skupaj 300.902,50 EUR.
Do dividend so upravičeni delničarji vpisani v delniško knjigo 2 dni po skupščini
družbe.

Dividenda se izplača najkasneje v roku
90 dni od sprejema tega sklepa.
2. Predsedniku nadzornega sveta se izplača nagrada v višini 1.700,00 EUR bruto.
Štirim članom nadzornega sveta se izplača
nagrada v skupni višini 4.000 EUR bruto.
Dividende in nagrada nadzornemu svetu se izplača iz dobička ustvarjenega v letu
2005.
3. Bilančni dobiček v višini 1.000.000,00
EUR se razporedi na povečanje rezerv iz
dobička.
4. Preostanek bilančnega dobička v višini 1.203.059,50 EUR se prenese za uporabo v naslednjih letih.
5. Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu, s katero se potrdi in odobri
njuno delo v letu 2008.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2009.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za poslovno leto 2009
imenuje ABC Revizija, Družba za revizijo in
sorodne storitve d.o.o. Ljubljana.
4. Pooblastilo upravi družbe za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic.
Predlog sklepa:
Skupščina v skladu z osmo alinejo 247.
člena Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1B),
pooblašča upravo družbe Alpetour Potovalna agencija d.d., da lahko v imenu in za
račun družbe kupi največ 33.381 lastnih delnic. Družba lahko delnice pridobiva izključno
na organiziranem trgu vrednostnih papirjev
in jih ne sme pridobivati izključno z namenom trgovanja.
Pri pridobivanju lastnih delnic, najvišja
nakupna cena ne sme za več kot 30% presegati borzne cene delnic v času nakupa.
Pri pridobivanju lastnih delnic je izključena prednostna pravica obstoječih delničarjev.
Uprava družbe lahko pridobiva in odsvaja lastne delnice zaradi obrambe pred
škodljivimi prevzemi in zaradi zagotovitve
povečanja premoženja družbe. Uprava lahko pridobiva in odsvaja lastne delnice tudi
zaradi izplačevanja udeležbe na dobičku ali
nagrajevanja uprave, nadzornega sveta in
zaposlenih. V navedenih primerih odsvajanja lastnih delnic, se delnice odsvajajo po
njihovi povprečni nakupni ceni in se prednostna pravica obstoječih delničarjev v celoti
izključi.
Skupščina pooblašča upravo družbe, da
po svoji presoji, tako pridobljene lastne delnice tudi umakne in s tem zmanjša osnovni
kapital družbe brez nadaljnjega sklepanja
skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala. Nadzorni svet družbe je v tem primeru pooblaščen, da uskladi besedilo statuta
z veljavno sprejeto odločitvijo uprave o umiku delnic.
To pooblastilo velja 36 mesecev od dneva sprejema na skupščini.
Gradivo s predlogi sklepov, vključno
z letnim poročilom in konsolidiranim letnim
poročilom za leto 2008, poročilom nadzornega sveta in revizijskim poročilom, pisnim
poročilom uprave o utemeljenih razlogih za
popolno izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic, je delničarjem na
vpogled v tajništvu uprave družbe, Mirka
Vadnova 8, Kranj, vsak delovni dan od 10.
do 12. ure od dneva objave do dneva skupščine. Gradivo je na vpogled tudi na spletnih
straneh družbe www.alpetour.si.
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Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci ali zastopniki delničarjev, ki so vpisani v delniško
knjigo pri KDD na dan 22. 6. 2009 in ki najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine,
pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini.
Pooblastila pooblaščencev in zastopnikov morajo biti pisna.
Prijavljene udeležence pozivamo, da pridejo in svoj prihod na skupščino potrdijo
vsaj pol ure pred začetkom skupščine ter
s podpisom potrdijo svojo udeležbo v listi
udeležencev.
Nasprotne predloge morajo delničarji
predložiti v 7 dneh po objavi sklica skupščine pisno in z obrazložitvijo na naslov
družbe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 13. uri z istim dnevnim redom. V tem
primeru bo skupščina veljavno odločala, ne
glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Alpetour, Potovalna agencija d.d.
uprava družbe
Ob-3971/09
Na podlagi 293. in 295. člena Zakona
o gospodarskih družbah ter na podlagi točke 6.2. Statuta KSP Hrastnik, Komunalnostanovanjsko podjetje, d.d., sklicuje uprava
družbe
14. skupščino
delniške družbe KSP Hrastnik,
Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d.,
ki bo 30. 6. 2009, ob 10. uri, v sejni sobi
družbe na Cesti 3. julija 7, Hrastnik, z naslednjim dnevnim redom in predlogi sklepov
k posameznim točkam dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave:
Za predsedujočo skupščini se izvoli Melita Hafner, za preštevalko glasov Mihaela
Aškerc.
Ugotovi se prisotnost vabljene notarke
Marjane Kolenc - Rus za sestavo notarskega zapisnika.
Skupščina ugotovi sklepčnost.
2. Seznanitev skupščine s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila za leto 2008.
Skupščina se seznani s pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2008.
3. Sklepanje o pokritju čiste izgube za
leto 2008 ter podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
3.1. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: čista izguba poslovnega leta 2008
v višini 6.013 EUR se krije iz prenesenega
dobička iz preteklih let.
3.2. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: v skladu z 294. členom Zakona
o gospodarskih družbah skupščina potrjuje
in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2008 in jima podeljuje
razrešnico.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2009.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2009
skupščina imenuje družbo Dinamic, d.o.o. iz
Novega mesta.
5. Spremembe in dopolnitve Statuta KSP
Hrastnik, d.d.
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Predlog sklepa nadzornega sveta in
uprave: skupščina sprejme spremembe in
dopolnitve Statuta KSP Hrastnik, d.d. po
predlogu uprave in nadzornega sveta.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe, pri Meliti Hafner, vsak delovni dan
od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po pos. točkah dnevnega
reda.
Delničarji lahko v 7 dneh po objavi sklica
skupščine podajo predloge za dopolnitev
dnevnega reda in nasprotne predloge. Predlogi delničarjev morajo biti pisni in obrazloženi ter posredovani upravi družbe.
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 in pooblaščenci, ki
najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine
v tajništvu družbe na sedežu družbe pisno
prijavijo svojo udeležbo.
Udeležence in pooblaščence prosimo,
da se na sedežu družbe zglasijo vsaj 15
minut pred začetkom zasedanja skupščine
zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema
glasovnic za glasovanje na skupščini.
KSP Hrastnik, d.d.
uprava družbe – direktorica
Ob-3972/09
Na podlagi 40. člena Statuta delniške
družbe Tovarne vozil in toplotne tehnike Maribor d.d. in v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
18. skupščino
delniške družbe Tovarne vozil in
toplotne tehnike Maribor d.d.,
ki bo, v sredo, 1. julija 2009, s pričetkom
ob 10. uri, v prostorih družbe v Mariboru,
Preradovičeva ulica 22.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvoli se predlagani predsednik
skupščine in predlagana preštevalca glasov.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Breda Horvat.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta k letnemu poročilu o poslovanju TVT Maribor d.d. za leto 2008.
Predlog sklepa: po predlogu nadzornega
sveta se je skupščina seznanila s poročilom
nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila o poslovanju družbe TVT Maribor d.d.
za leto 2008.
3. Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico v smislu 294 člena ZGD -1 predsedniku uprave in nadzornemu svetu družbe
za leto 2008.
4. Sprejem sklepov o prenehanju in začetku likvidacije družbe Tovarna vozil in toplotne tehnike Maribor d.d.
Predlog sklepa: po predlogu nadzornega
sveta se sprejmejo naslednji sklepi:
1. Zaradi prenehanja poslovanja družbe
Tovarna vozil in toplotne tehnike Maribor
d.d., s sedežem Preradovičeva ulica 22,
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2000 Maribor, skupščina družbe Tovarna
vozil in toplotne tehnike Maribor d.d., sprejme sklep o prenehanju in začetku likvidacije
družbe Tovarna vozil in toplotne tehnike Maribor d.d., s sedežem Preradovičeva ulica
22, 2000 Maribor.
Sklep o likvidaciji se pošlje Okrožnemu sodišču v Mariboru, da vpiše začetek
likvidacije v register. Postopek likvidacije se
opravi po vpisu začetka likvidacije v register.
Upniki lahko prijavijo terjatev v roku 30 dni
od objave sklepa.
2. Ime firme delniške družbe Tovarna
vozil in toplotne tehnike Maribor d.d. s sedežem Preradovičeva ulica 22, 2000 Maribor, se zaradi začetka postopka likvidacije
spremeni v: Tovarna vozil in toplotne tehnike
Maribor d.d. – v likvidaciji, s sedežem Preradovičeva ulica 22, 2000 Maribor.
3. Za likvidacijskega upravitelja (likvidacijsko podjetje) se imenuje družba Tevis
d.o.o., Novo polje, Cesta VII 83, Ljubljana,
ki zastopa in predstavlja družbo samostojno. Z likvidacijskim upraviteljem se sklene
ustrezna pogodba, v kateri se določi nagrada (plačilo za delo in povrnitev stroškov)
likvidacijskemu upravitelju. Za podpis te pogodbe se pooblašča predsednika nadzornega sveta.
4. Skupščina pooblašča notarko Bredo
Horvat iz Maribora za predložitev sklepa
o likvidaciji registrskemu organu, da vpiše
začetek likvidacije v register.
Utemeljitev predlogov za sprejemanje
sklepov:
Sklepa točke 1: za delovanje in izvedbo
skupščine je potrebno, da skupščina izvoli
predsednika skupščine in preštevalca glasov. V skladu z Zakonom o gospodarskih
družbah (ZGD-1) mora vsak skupščinski
sklep potrditi notar v notarskem zapisniku.
Sklepa točke 2: delničarji se bodo seznanili z letnim poročilom o poslovanju družbe
Tovarne vozil in toplotne tehnike d.d. za leto
2008, ki ga je obravnaval in potrdil nadzorni
svet družbe. Seznanili se bodo tudi s poročilom nadzornega sveta.
Sklepa točke 3: skupščina družbe bo odločila o podelitvi razrešnice v smislu 294.
člena ZGD-1 predsedniku uprave in nadzornemu svetu družbe za leto 2008.
Sklepi točke 4: zaradi razloga prenehanja poslovanja družbe bo skupščina odločila
o sklepih v zvezi z likvidacijo družbe Tovarne
vozil in toplotne tehnike Maribor d.d.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo samo tisti
delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki pisno prijavijo svojo udeležbo osebno ali
s priporočeno pošiljko najmanj tri dni pred
zasedanjem skupščine v tajništvu družbe.
Pozivamo udeležence, da se pol ure
pred pričetkom zasedanja skupščine prijavijo v tajništvu družbe, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda,
razen 1. 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.
Delničarje prosimo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim toč-

kam dnevnega reda pisno, z obrazložitvijo,
sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi
sklica.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave
vsak delovni dan, od 9. od 12. ure, od dneva
objave sklica do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se bo ponovno sestala po polurnem odmoru. V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala ne glede na morebitno
nesklepčnost.
TVT Maribor d.d.
uprava družbe
Ob-3973/09
Direktor družbe KS Naložbe finančne
naložbe d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 9,
v skladu z zakonom in statutom družbe objavlja sklic
skupščine
KS Naložbe finančne naložbe d.d.
Direktor KS Naložbe d.d., Ljubljana, sklicuje skupščino delničarjev KS Naložbe finančne naložbe d.d., Ljubljana. Skupščina
bo dne 30. 6. 2009, ob 10.30, na sedežu
družbe KS Naložbe d.d., v Ljubljani, Dunajska cesta 9.
Dnevni red:
1. Izvolitev predsednika skupščine in
preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za predsednika odvetnika Damjana Škofiča in za
preštevalki glasov Alenko Pišler in Teo Švigelj.
2. Predložitev letnega poročila, konsolidiranega letnega poročila in poročila nadzornega sveta, odločanje o uporabi bilančnega
dobička in podelitev razrešnice.
Predlog sklepa:
a) Skupni bilančni dobiček, ugotovljen
na dan 31. 12. 2008, znaša 2.525.770 EUR.
Bilančni dobiček se ne razdeli in v celoti
ostane kot preneseni dobiček.
b) Skupščina direktorju družbe in vsem
članom nadzornega sveta podeli razrešnico
za poslovno leto 2008.
3. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo za poslovno leto 2009 skupščina
imenuje družbo BDO EOS Revizija, d.o.o.,
Ljubljana.
Predlagatelja sklepov k točki 1. in 2.
dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet
družbe, predlagatelj sklepa k točki 3. dnevnega reda pa le nadzorni svet družbe.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino, ki obsega letno
poročilo za leto 2008, poročilo revizorja,
poročilo nadzornega sveta za leto 2008 in
utemeljene predloge sklepov za skupščino,
je delničarjem dostopno v tajništvu uprave
družbe na naslovu sedeža družbe Dunajska
cesta 9, Ljubljana, vsak delovni dan, od ponedeljka do petka, med 10. in 14. uro, ves
čas od objave tega sklica.
Ta sklic skupščine in predlogi sklepov
z utemeljitvami so objavljeni in dostopni tudi
na spletni strani www.ks-nalozbe.com.
Obrazec pooblastila za uresničevanje
glasovalne pravice v pisni obliki je delničarjem dostopen v tajništvu uprave družbe na
naslovu sedeža družbe Dunajska cesta 9,
Ljubljana, vsak delovni dan, od ponedeljka
do petka, med 10. in 14. uro, ves čas od objave tega sklica. Obrazec pooblastila za ure-
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sničevanje glasovalne pravice v elektronski
obliki je objavljen in dostopen na spletni
strani www.ks-nalozbe.com.
Pogoji za udeležbo
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji in/ali njihovi pooblaščenci. Če se skupščine udeleži pooblaščenec, je treba družbi
predložiti pooblastilo. Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in ostane deponirano
na sedežu družbe.
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 najpozneje tri dni pred dnem zasedanja skupščine.
Podatek o skupnem številu delnic in glasovalnih pravic
Skupno število vseh izdanih delnic družbe KS Naložbe d.d. je 3.909.878. Vsaka
delnica daje na skupščini en glas. Skupno
število vseh glasovalnih pravic iz delnic KS
Naložbe d.d. je 3.909.878.
KS Naložbe d.d.
direktor: dr. Blaž Vodopivec
predsednik nadzornega sveta:
Iztok Debeljak
Ob-3974/09
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 33. člena Statuta družbe Gozdno gospodarstvo Novo mesto d.d.,
uprava družbe sklicuje
14. skupščino
družbe Gozdno gospodarstvo Novo
mesto d.d., Gubčeva 15, 8000 Novo
mesto,
ki bo dne 29. 6. 2009, ob 12. uri, v sejni
dvorani Gozdnega gospodarstva Novo mesto d.d., Gubčeva 15, v Novem mestu.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: na podlagi poročila preštevalcev glasov skupščina ugotovi, da je skupščina sklepčna. Za predsednika skupščine se
izvoli delničar ali pooblaščenec, ki zastopa
največ delnic družbe. Za preštevalca glasov
se izvolita Jože Kovačič in Lado Javornik.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar.
2. Poročilo nadzornega sveta o preverjanju vodenja družbe za leto 2008 na podlagi
revidiranega letnega poročila uprave o poslovanju družbe za leto 2008.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
skupščina sprejme poročilo nadzornega
sveta o preverjanju vodenja družbe za leto
2008 na podlagi revidiranega letnega poročila uprave o poslovanju družbe za leto
2008.
3. Sprejem sklepa o delitvi bilančnega
dobička po letnem obračunu za leto 2008.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:
Delitev bilančnega dobička v znesku
3.780.931,90 EUR:
– za dividende
255.813,00 EUR
– za nagrade
upravi, predsedniku
nadzornega sveta
in članom nadzornega
sveta v razmerju
1: 0,7: 0,5.
20.690,57 EUR
– za nerazporejeni
dobiček
3.504.428,33 EUR.

Družba bo nagrade upravi, predsedniku
nadzornega sveta in članom nadzornega
sveta ter dividende delničarjem začela izplačevati v roku 45 dni od dneva seje skupščine, in sicer po stanju delničarjev, vpisanih
v delniško knjigo družbe, ki se vodi v Centralni klirinško-depotni družbi, d.d. Ljubljana,
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.
4. Razrešnica upravi in nadzornemu
svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: skupščina upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno
leto 2008.
5. Imenovanje revizorja za leto 2009.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
za pooblaščenega revizorja za pregled računovodskih izkazov Gozdnega gospodarstva
Novo mesto d.d. za leto 2009 se imenuje
EPIS d.o.o., Celje.
6. Pooblastilo za nakup lastnih delnic.
Uprava družbe, ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta, predlaga naslednji
sklep:
Skupščina pooblašča upravo družbe za
nakup lastnih delnic v skladu z 247. členom
ZGD. Nominalni znesek odkupljenih delnic
ne sme presegati 10% osnovnega kapitala.
Družba bo v ta namen oblikovala rezerve za
lastne delnice. Pooblastilo velja 36 mesecev
od dneva sprejetja tega sklepa na skupščini
družbe. Najvišja nakupna cena pri pridobivanju delnic ne sme presegati knjigovodske
vrednosti delnice na dan odkupa, najnižja
pa ne sme biti manjša od 5,00 EUR za delnico. Družba ne bo pridobivala lastnih delnic
izključno zaradi namena trgovanja, ampak
jih bo ponudila v odkup delavcem družbe ter
za druge zakonsko dopustne namene.
Skupščina družbe pooblašča upravo
družbe, da lahko, brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe, umakne lastne delnice družbe.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pisno
pooblastilo mora biti dostavljeno družbi vsaj
tri dni pred zasedanjem skupščine in ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Za udeležbo na
skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa se
izkažejo z izpisom iz sodnega registra.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, če pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino, vsaj pol ure pred začetkom
seje, prijavijo z osebnim identifikacijskim
dokumentom v sprejemni pisarni ter s podpisom potrdijo svojo prisotnost na skupščini
in prevzamejo gradivo.
Gradivo
Gradivo za skupščino je na vpogled vsak
delovni dan, pri Zdenki Štine, dipl. oec., od
10. do 12. ure.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevnega
reda, za katere žele, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo
upravi v sedmih dneh po objavi sklica.
Gozdno gospodarstvo Novo mesto d.d.

Št.

40 / 29. 5. 2009 /

Stran

1397

Ob-3975/09
Na podlagi 295. člena ZGD-1 in v skladu
z 41. členom Statuta Talum d.d. Tovarniška
cesta 10, Kidričevo, Uprava družbe sklicuje
zasedanje skupščine
Talum d.d. Kidričevo,
dne 30. 6. 2009, s pričetkom ob 10. uri,
na sedežu družbe v Kidričevem, Tovarniška cesta 10, z naslednjim dnevnim redom
zasedanja:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Za zagotovitev poteka dela na zasedanju skupščine je uprava ob določitvi
dnevnega reda zasedanja imenovala Stanka Eršte za predsednika skupščine, Marka
Drobniča in Ivana Ogrinca za preštevalca
glasov, ter odločila, da bo zapisnik zasednja
potrdil notar Andrej Šoemen iz Ptuja, ki bo
prisoten na zasedanju skupščine.
3. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom in Konsolidiranim letnim poročilom
družbe za leto 2008 in Poročilom nadzornega sveta družbe po 282. členu Zakona
o gospodarskih družbah.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s sprejetim Letnim poročilom in Konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2008
in Poročilom nadzornega sveta družbe po
282. členu ZGD-1.
Obe letni poročili, revizijsko poročilo in
poročilo nadzornega sveta so dostopni družbenikom na sedežu družbe vsak delovni
dan, od 8. do 14. ure, od dneva objave sklica skupščine dalje.
4. Odločitev o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2008 in o podelitvi
razrešnice po 294. členu Zakona o gospodarskih družbah.
Predlog sklepa: bilančni dobiček poslovnega leta 2008, v višini 179.162,34 EUR,
se v celoti razporedi v druge rezerve iz dobička.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe in
s tem potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2008.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2008.
Predlog sklepa: za revizorja letnega poročila Talum d.d. Kidričevo za poslovno leto
2009 se imenuje revizijska družba Renoma,
podjetje za revizijo in svetovanje d.o.o. Ljub
ljana, Kamniška ulica 25, Ljubljana.
6. Prenehanje mandata člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je Vitoslavu Türku, na podlagi odstopne izjave z dne
8. 4. 2009, prenehal mandat in članstvo
v nadzornem svetu družbe.
7. Določitev sejnine članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: potrdi se sklep nadzornega sveta št. 28 o znižanju sejnine, ki je bil
sprejet na 6. redni seji dne 29. 12. 2008.
8. Spremembe statuta družbe.
Spremembe statuta, ki zajemajo uskladitev v statutu določenih dejavnosti družbe
z veljavno klasifikacijo dejavnosti (SKD) in
uskladitev števila članov nadzornega sveta
družbe z Zakonom o sodelovanju delavcev
pri upravljanju (ZSDU), so dostopne in na
razpolago za vpogled na sedežu družbe,
vsak delovni dan, od 8. do 14. ure, od dneva
objave sklica skupščine dalje.
Pogoj za udeležbo in odločanje na skupščini družbe je, da delničarji svojo udeležbo
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prijavijo v pisni obliki, najpozneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine.
Skupščina je sklepčna in lahko veljavno
odloča, če je na skupščini zastopanega 15%
kapitala. Če skupščina ob napovedani uri ne
bo sklepčna, se počaka 1/4 ure po prvotno
določenem času. Po poteku tega časa je
skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
Talum d.d. Kidričevo
uprava
Ob-4016/09
Uprava družbe na podlagi 7. točke Statuta Embalaža – podjetje za predelavo valovitega kartona in papirja ter trgovino d.d.
Maribor, Meljska c. 86, sklicuje
13. skupščino
delniške družbe Embalaža d.d. Maribor,
ki bo dne 29. junija 2009, ob 13. uri, na
sedežu družbe v Mariboru, Meljska c. 86.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, predhodna ugotovitev udeležbe in izvolitev predsednika
skupščine ter preštevalca glasov.
Predlog sklepa: za predsednico 13.
skupščine Embalaže d.d. se izvoli Anico
Škerl, za preštevalko glasov se izvoli Branko Sobočan.
2. Poročilo nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega poročila uprave za
poslovno leto 2008 s stališčem nadzornega
sveta do priloženega revizorjevega poročila
za poslovno leto 2008.
2a) Predlog sklepa nadzornega sveta:
skupščina se seznani z Letnim poročilom
o poslovanju družbe v letu 2008, z revizijskim poročilom o preiskavi in pisnim poročilom nadzornega sveta družbe.
2b) Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: bilančni dobiček za leto 2008
v znesku 310.796,45 EUR ostane nerazporejen.
2c) Predlog sklepa nadzornega sveta:
skupščina potrdi delo uprave in nadzornega
sveta v letu 2008 in jima podeli razrešnico.
3. Imenovanje revizorja družbe za leto
2009.
Predlog sklepa nadzornega sveta: nadzorni svet predlaga, da se za revizijski pregled poslovanja družbe v letu 2009 imenuje
revizijsko hišo Deloitte Revizija d.o.o.
Celoviti predlogi sklepov in gradiva
k posameznim točkam dnevnega reda so
delničarjem na vpogled v finančno-računovodskem sektorju družbe, od ponedeljka do
petka, od 12. do 14. ure, od dneva objave
sklica do dneva zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
katerih pisno napoved njihove udeležbe je
družba prejela vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti pisno.
Če skupščina ob napovedani uri ne bi
bila sklepčna, se skupščina ponovi istega
dne ob 13.30, v istih prostorih, na kateri se
veljavno odloča, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Embalaža d.d. Maribor
uprava
direktor Dušan Kuzma
Št. 59-0906-2009
Ob-4017/09
Na podlagi 6.3.5 in 6.3.6 točke statuta AMZS d.d., Dunajska 128a, Ljubljana,
uprava oziroma edini član uprave – direktor
družbe AMZS d.d. sklicuje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
15. skupščino
družbe AMZS d.d.,
ki bo v torek, 30. 6. 2009, ob 11. uri,
v sejni dvorani AMZS d.d., na Dunajski cesti
128a, v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa 1: skupščina izvoli verifikacijsko komisijo in predsednika skupščine.
2. Predlog sprememb Statuta AMZS
d.d.
Predlog sklepa 2: skupščina AMZS d.d.
sprejme spremembe Statuta AMZS d.d. po
predlogu, ki je sestavni del tega sklepa.
3. Seznanitev delničarjev s potrjenim
revidiranim letnim poročilom AMZS d.d. in
skupine AMZS d.d. za leto 2008 ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila, odločanje o uporabi
bilančnega dobička za poslovno leto 2008 in
podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa 3.1: bilančni dobiček za
poslovno leto 2008 v znesku 530.362,13
EUR se uporabi za druge rezerve.
Predlog sklepa 3.2: skupščina AMZS d.d.
podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2008.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa 4: za revizorja družbe za
poslovno leto 2009 se imenuje ABC revizija,
družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o.,
Dunajska cesta 101, Ljubljana.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
in zakoniti zastopniki imajo pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini, če so vpisani v delniški knjigi in če so najkasneje 3
dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo
udeležbo na skupščini na sedežu družbe.
Pooblaščenci in zastopniki morajo do tega
roka predložiti pooblastila oziroma dokazila
o zastopanju.
Na skupščini se glasuje osebno ali po
pooblaščencu oziroma zastopniku. Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki so
se po potrebi dolžni izkazati z osebnim dokumentom.
Predlog sprememb Statuta družbe AMZS
d.d. ter ostalo gradivo, o katerem bo odločala skupščina, bo delničarjem na vpogled
v tajništvu na sedežu družbe, na Dunajski
cesti 128a, v Ljubljani, in sicer vsak delovni
dan, od 9. do 12. ure.
AMZS d.d.
uprava družbe
direktor mag. Janez Božič
Ob-4018/09
Uprava družbe Mladinska knjiga Založba
d.d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana, na podlagi 39. člena Statuta družbe sklicuje
28. skupščino
družbe Mladinska knjiga Založba d.d.,
ki bo dne 29. 6. 2009, ob 16. uri, v kletni
sejni sobi Modre hiše Mladinske knjige Založbe d.d., v Ljubljani, Slovenska cesta 29,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in predstavitev notarja.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem sklepa:
št. 1: Za predsednico skupščine se izvoli
Maja Praprotnik, za preštevalko glasov pa
se izvoli Katja Potisk. Seji bo prisostvovala
notarka Nevenka Tory iz Ljubljane.

2. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom družbe Mladinska knjiga Založba
d.d. za leto 2008 in konsolidiranim letnim
poročilom Skupine MK za leto 2008, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila družbe Mladinska knjiga Založba
d.d. za leto 2008 ter konsolidiranega letnega poročila Skupine MK za leto 2008 in
revizijskim poročilom za poslovno leto 2008
k obema poročiloma.
Točka 2 dnevnega reda je seznanitvene
narave in se o njej ne glasuje.
3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička za leto 2008 in podelitvi razrešnice
upravi družbe in nadzornemu svetu družbe
za leto 2008.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:
št. 2.1: Na predlog uprave in nadzornega
sveta se bilančni dobiček za leto 2008 v višini 6.143.886,00 EUR uporabi:
– za izplačilo dividende 4.188.885,00
EUR. Višina dividende za eno delnico znaša 3,40 EUR bruto. Dividenda pripada delničarjem, ki so na dan 29. 6. 2009 kot lastniki
delnic vpisani v delniško knjigo družbe, ki se
vodi v centralnem registru pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d. Dividenda
se izplača v 60 dneh po sprejemu sklepa na
skupščini;
– za izplačilo nagrade članom nadzornega sveta 56.500,00 EUR bruto. Nagrada
članom nadzornega sveta se izplača v 60
dneh po sprejemu sklepa na skupščini;
– za prenos v naslednje leto 1.898.501,00
EUR.
št. 2.2: Skupščina potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta ter podeli upravi in članom nadzornega sveta razrešnico
za poslovno leto 2008.
4. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2009.
Nadzorni svet predlaga sprejem sklepa:
št. 3: Za revizijo poslovanja družbe za
poslovno leto 2009 se imenuje revizijska
družba ABC revizija d.o.o.
5. Sprememba Statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
št. 4: Skupščina sprejme spremembe
Statuta družbe v predloženem besedilu.
6. Vprašanja delničarjev.
Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni
klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, na
dan 22. 6. 2009, in ki pisno prijavijo svojo
udeležbo na skupščini. Pravico udeležbe in
glasovanja na skupščini lahko uresničujejo
delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini. Pisna prijava udeležbe mora prispeti
na sedež družbe (Mladinska knjiga Založba
d.d., Sektor za pravne, kadrovske in splošne
zadeve, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana)
najkasneje 3 dni pred sejo skupščine.
Delničar lahko za glasovanje pooblasti
tretjo osebo s pisnim pooblastilom, ki ga
deponira na sedežu družbe najkasneje 3 dni
pred sejo skupščine.
Skupščina veljavno sklepa, če je na seji
navzočih vsaj 33% glasov zastopanega kapitala. Če v prvem sklicu ni zagotovljena
sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, to je 29. 6. 2009, ob 17.
uri, na mestu prvega sklica in z istim dnevnim redom. Skupščina bo takrat veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred zasedanjem,
zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema
glasovalne enote za elektronsko glasovanje na skupščini. Vstop v sejno sobo bo
mogoč samo do 16. ure oziroma do 17. ure
v primeru, da skupščina ob prvem sklicu ne
bo sklepčna.
Gradivo za skupščino: letno poročilo
družbe Mladinska knjiga Založba d.d. za
leto 2008, konsolidirano letno poročilo Skupine MK za leto 2008, revizijsko poročilo
za družbo Mladinska knjiga Založba d.d.
in Skupino MK, poročilo nadzornega sveta
o rezultatih preveritve letnega poročila družbe Mladinska knjiga Založba d.d. in konsolidiranega letnega poročila Skupine MK za
leto 2008 ter Spremembe Statuta delniške
družbe Mladinska knjiga Založba d.d., je
na razpolago v tajništvu uprave družbe na
sedežu družbe, vsak delavnik, med 9. in
12. uro.
Sklic skupščine, besedilo predlaganih
sprememb statuta družbe z utemeljitvijo in
utemeljenimi predlogi za sprejemanje sklepov so objavljeni tudi na spletnih straneh
družbe na naslovu: www.mladinska.com/delnicarjimkz.
Mladinska knjiga Založba d.d.
uprava
Ob-4019/09
Uprava družbe Mladinska knjiga Trgovina d.d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana na
podlagi 41. člena Statuta družbe sklicuje
14. redno skupščino
družbe Mladinska knjiga Trgovina d.d.
ki bo dne 29. 6. 2009, ob 12. uri, v sejni
sobi Modre hiše Mladinske knjige Založbe
d.d., v Ljubljani, Slovenska cesta 29, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in predstavitev notarja.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem sklepa:
št. 1: Za predsednico skupščine se izvoli
Maja Praprotnik, za preštevalko glasov pa
se izvoli Janja Vranešič. Seji bo prisostvovala notarka Nevenka Tory iz Ljubljane.
2. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom družbe Mladinska knjiga Trgovina d.d.
za leto 2008, poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila družbe Mladinska knjiga Trgovina d.d. za leto 2008 in revizijskim poročilom za poslovno leto 2008.
Točka 2 dnevnega reda je seznanitvene
narave in se o njej ne glasuje.
3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička za leto 2008 in podelitvi razrešnice
upravi in članom nadzornega sveta za leto
2008.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:
št. 2.1: Na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček na dan 31. 12.
2008 za leto 2008 v višini 4.332.728,17 EUR
uporabi:
– za dividende 1.300.397,40 EUR bruto
oziroma 10,60 EUR bruto na delnico. Dividende se izplačajo v 60 dneh po sprejemu
sklepa na skupščini, in sicer po stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo družbe,
ki se vodi v centralnem registru pri KDD –
Centralno klirinško depotni družbi, d.d., na
dan zasedanja skupščine,
– za izplačilo nagrade članom nadzornega sveta 18.500,00 EUR bruto. Nagrada
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članom nadzornega sveta se izplača v 60
dneh po sprejemu sklepa na skupščini,
– za prenos v naslednje leto 3.013.830,77
EUR.
št. 2.2: Skupščina potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta ter podeli upravi in članom nadzornega sveta razrešnico
za poslovno leto 2008.
4. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2009.
Nadzorni svet predlaga sprejem sklepa:
št. 3: Za pooblaščeno revizijsko družbo
za leto 2009 skupščina imenuje družbo ABC
revizija d.o.o.
5. Sprememba Statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
št. 4: Skupščina sprejme spremembe
Statuta družbe v predloženem besedilu.
6. Seznanitev z novim članom nadzornega sveta.
Skupščina se seznani, da je Svet delavcev v nadzorni svet za štiriletno mandatno
obdobje izvolil novo članico Majo Gačnik,
kot predstavnico delavcev.
Točka 6 dnevnega reda je seznanitvene
narave in se o njej ne glasuje.
7. Vprašanja delničarjev.
Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo delničarji, ki so sedem dni pred zasedanjem vpisani v delniško
knjigo pri KDD – Centralno klirinško depotni
družbi d.d., Ljubljana, in ki pisno prijavijo
svojo udeležbo na sedežu družbe, najkasneje 3 dni pred sejo skupščine.
Delničarji na skupščini lahko odločajo po
svojih zakonitih zastopnikih in pooblaščencih, ki se morajo izkazati s pisnim pooblastilom pooblastitelja, katero mora biti deponirano na sedežu družbe najkasneje tri dni pred
sejo skupščine, ter ves čas pooblastilnega
razmerja shranjeno na naslovu družbe Ljub
ljana, Slovenska cesta 29.
Delničarjem so od dne objave tega sklica, na naslovu družbe v Ljubljani, Slovenska cesta 29, 6. nadstropje, tajništvo, vsak
delavnik, med 9. in 14. uro, na vpogled naslednje listine:
– letno poročilo družbe Mladinska knjiga
Trgovina d.d. za leto 2008,
– poročilo nadzornega sveta,
– revizijsko poročilo,
– spremembe statuta.
Utemeljeni predlogi za sprejemanje sklepov so objavljeni tudi na spletnih straneh
družbe na naslovu: www.mladinska.com/delnicarjimkt.
Če skupščina ob napovedanem času ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, pol ure kasneje v istem
prostoru. Takrat bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Morebitne druge, za odločitev potrebne
informacije, lahko delničar zahteva pri Vesni
Škof, po tel. 01/241-37-02.
Mladinska knjiga Trgovina d.d.
uprava

Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine, preštevalcev glasov in
imenovanje notarja.
Predlog sklepa: imenujejo se predlagani
predsednik skupščine, preštevalca glasov
in notar.
2. Poročilo nadzornega sveta o sprejetem letnem poročilu za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo nadzornega sveta o sprejetem letnem poročilu
za poslovno leto 2008.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa:
– Izplačajo se dividende v višini 0,30
EUR bruto na delnico v skupni vrednosti
54.000,00 EUR. Dividende se izplačujejo do
31. julija 2009. Do dividende so upravičeni
lastniki delnic Remont d.d., ki dokazujejo
lastništvo delnic na dan 30. junij 2009.
– Za izplačilo dividend se uporabi preneseni čisti dobiček iz preteklih let v višini
54.000,00 EUR.
– Ostanek prenesenega čistega dobička
iz preteklih let v višini 138.838,75 EUR in
čisti dobiček poslovnega leta 2008 v višini
301.363,60 EUR, skupaj 440.202,35 EUR,
ostane nerazporejen.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2008.
4. Nagrada nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina odobri nagrado nadzornemu svetu za uspešno delo v minulem letu v predlagani višini.
5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2009.
Predlog sklepa: za revizijsko družbo
za leto 2009 se imenuje revizijska družba
Renoma družba za revizijo in svetovanje
d.o.o., Ljubljana.
6. Seznanitev skupščine z letnim načrtom družbe za leto 2009.
Skupščino se seznani z letnim načrtom
družbe za leto 2009.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe vsak delovni dan med 10. in 12. uro
pri Mateji Smerkolj.
Predlogi delničarjev so lahko le pisni, obrazloženi in oddani v 7 dneh po objavi dnevnega reda skupščine na sedežu družbe.
Seje skupščine se lahko udeleži vsak
delničar sam ali njegov pooblaščenec pod
pogojem, da svojo udeležbo pisno najavi
najpozneje 3 dni pred zasedanjem na sedež družbe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne ob 13. uri v istem prostoru. V drugem
sklicu bodo udeleženci sprejemali sklepe
ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Remont d.d.
uprava družbe

Št. 3/2009
Ob-4022/09
Na podlagi 15. člena statuta Remont
d.d., Oblakova 30, Celje, uprava delniške
družbe sklicuje

Ob-4024/09
Na podlagi 298. člena ZGD in tč. 6.3.
Statuta delniške družbe Kraški zidar d.d.,
Sežana sklicujem

15. skupščino
delničarjev Remont d.d.,
v četrtek, 2. julija 2009, ob 9. uri, v poslovnih prostorih družbe na Oblakovi 30
v Celju.

13. sejo skupščine
družbe Kraški zidar d.d., Sežana,
ki bo v torek, dne 30. 6. 2009, ob 8.
uri, na sedežu družbe, Kolodvorska ulica
1, Sežana.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine,
verifikacijske komisije in določitev notarja.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Za predsednico skupščine se imenuje
Ksenijo Gregorčič Mozetič.
V verifikacijsko komisijo se imenuje Ingrid Kemperle, Polono Kravanja, Marino
Volk.
Za notarja se določi Milana Mesarja.
2. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
2.1 Skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta o sprejemu Letnega
poročila za leto 2008 ter stališčem nadzornega sveta do revizorskega poročila.
2.2 Skupščina ugotavlja:
– da znaša bilančni dobiček družbe Kraški zidar d.d. Sežana na dan 31. 12. 2008,
10.072.989,98 EUR;
– da se za izplačilo dividend nameni del
bilančnega dobička v višini 668.137,00 EUR
oziroma v višini 1,00 EUR bruto na delnico;
– da se dividende izplačajo delničarjem,
ki so vpisani v delniško knjigo na dan zasedanja skupščine, najkasneje v 60 dneh po
sprejemu sklepa;
– da se o uporabi preostanka bilančnega
dobička iz leta 2008, v višini 9.404.852, 98
EUR odloča v naslednjih poslovnih letih.
2.3 Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta ter jima podeli razrešnico za poslovno leto 2008.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2009.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizorja za poslovno leto 2009 se imenuje
Pro revizija d.o.o., Kazarje 10, Postojna.
4. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Za člana nadzornega sveta, predstavnika
delničarjev, se za obdobje štiriletnega mandata od 30. 6. 2009 dalje izvolita: mag. Dušan Blaganje in Branko Hočevar, dipl. ekon.
Pravico udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji
oziroma njihovi zastopniki in pooblaščenci,
ki so vpisani v delniško knjigo 10 dni pred
zasedanjem skupščine, to je na dan 20. 6.
2009 in ki svojo udeležbo na skupščini pisno
najavijo in posredujejo najkasneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine, to je do vključno
27. 6. 2009.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Udeležence naprošamo, da se na dan
zasedanja skupščine prijavijo najkasneje
30 minut pred začetkom zasedanja v prostoru, kjer bo potekala skupščina, da bodo
s podpisom potrdili svojo prisotnost na seznamu udeležencev ter prevzeli gradivo za
glasovanje.
Skupščina odloča o objavljenih predlogih
po posameznih točkah dnevnega reda. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim
točkam dnevnega reda morajo biti podani
v pisni obliki, obrazloženi ter vloženi v enem
tednu po objavi sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo odložena za eno uro, ko bo
odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Uprava
Kraški zidar d.d.
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Št. 36/09
Ob-4025/09
Na podlagi 14. točke Statuta delniške
družbe Kolpa d.d. Metlika in skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah,
sklicujem
14. sejo skupščine
družbe Kolpa Proizvodnja in predelava
plastičnih mas, d.d. Metlika,
ki bo 30. 6. 2009, ob 13. uri na sedežu
družbe, Rosalnice 5, Metlika.
Dnevni red:
1. Otvoritev 14. seje skupščine delniške
družbe, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev
delovnih teles.
Ugotovi se prisotnost delničarjev in
sklepčnost skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa: za predsednika
skupščine se imenuje Branko Faleskini, za
predsednico verifikacijske komisije Udovič
Zdenka, za članici verifikacijske komisije pa
Rukše Sabina in Ivec Danica.
Skupščina se seznani, da seji prisostvuje
notar Janez Ferlež.
2. Seznanitev skupščine s pisnim poročilom nadzornega sveta po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa: skupščina se je
seznanila s pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2008.
3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2008 ter odločanje o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
3.1. Uporaba bilančnega dobička
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2008
v znesku 3.284.844 EUR se porabi za:
v EUR
Izplačilo dividend
delničarjem
Izplačilo nagrade
nadzornemu svetu
Ostanek bilančnega dobička

155.919
4.000
3.124.925

Bruto dividenda znaša 0,50 EUR na delnico in bo izplačana v 60 dneh po zasedanju
skupščine. Dividenda pripada delničarjem,
ki so vpisani v registru KDD na dan zasedanja skupščine.
Nagrada nadzornemu svetu se izplača
v skladu s statutom 1/3 v delnicah Kolpe
d.d., 2/3 pa v gotovini. Za ta namen se iz
sklada lastnih delnic nameni takšno število
delnic, ki bodo v skupni vrednosti predstavljale 1/3 udeležbe na dobičku, in sicer se
delnica obračuna po povprečni ponderirani
ceni lastne delnice.
Ostanek bilančnega dobička v znesku
3.124.925 EUR ostane nerazporejen.
3.2. Razrešnica upravi in nadzornemu
svetu
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa: skupščina upravi in
nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za
poslovno leto 2008.
4. Seznanitev skupščine s članom nadzornega sveta, ki je predstavnik delavcev.
Skupščina se seznani, da je v nadzorni
svet kot predstavnik delavcev imenovan Perušič Branko, z mandatom štirih let, ki prične
teči z dnem 12. 12. 2009.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2009.

Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa: za revidiranje računovodskih
izkazov za leto 2009 se imenuje revizijska
hiša Dinamic, d.o.o. Novo mesto, Topliška
cesta 2a, 8000 Novo mesto.
7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo in ki svojo udeležbo
na skupščini prijavijo najmanj tri dni pred
dnevom zasedanja skupščine. Udeležba
se lahko prijavi po telefaksu, telegramu ali
s pošto, ki mora prispeti na sedež družbe
najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenci in zastopniki morajo prijavi
priložiti tudi pisna pooblastila delničarja.
Udeležence pozivamo, da vsaj uro pred
začetkom skupščine v sprejemni pisarni prevzamejo gradivo in glasovnice, ter se vpišejo v seznam prisotnih delničarjev.
Glasuje se z glasovnicami, osebno ali po
pooblaščencu.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
je na vpogled vsem delničarjem vsak delovni dan od 9. do 12. ure v tajništvu družbe.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
predloge sklepov k posameznim točkam
dnevnega reda, ali predloge glede dnevnega reda, za katere želijo, da se o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine.
Kolpa, d.d. Metlika
uprava družbe
Ob-4026/09
Na podlagi 36. člena Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., uprava Telekoma
Slovenije d.d., s sedežem v Ljubljani, Cigaletova 15, sklicuje
16. skupščino delničarjev,
ki bo 30. 6. 2009, ob 15. uri v Dvorani
za multimedijske predstavitve na sedežu
družbe.
I. Dnevni red in predlogi sklepov.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa:
Skupščina imenuje organe skupščine:
– za predsednika skupščine se imenuje
Rok Čeferin,
– za preštevalca glasov se imenujeta
Robert Ernestl in Nejc Apšner.
Skupščina se seznani, da je na seji skupščine prisoten notar Bojan Podgoršek.
2. Pisno poročilo nadzornega sveta
o potrditvi letnega poročila za poslovno leto
2008.
3. Predlog uporabe bilančnega dobička
za poslovno leto 2008 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2008.
Predlog sklepa:
4.1. Bilančni dobiček za poslovno leto
2008, ki znaša 68.525.917,05 EUR, se uporabi za naslednje namene:
– za izplačilo dividend v višini
39.032.868,00 EUR oziroma 6 EUR bruto
na delnico,
– preostali del v višini 29.493.049,05
EUR se prenese v naslednje leto.
Dividende se izplačajo iz dela bilančnega
dobička, ki izvira iz dobička leta 2008.
Dividende se izplačajo delničarjem, ki so
dva dni po sprejemu tega sklepa na skupščini družbe vpisani v delniško knjigo kot
imetniki delnic s pravico do dividend, in sicer

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
v roku 60 dni po sprejemu tega sklepa na
skupščini družbe.
4.2. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi za poslovno leto 2008.
4.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2008.
4. Predlog za imenovanje revizorja za
revidiranje računovodskih izkazov Telekoma
Slovenije, d.d., za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa: skupščina imenuje revizijsko družbo Ernst&Young, d.o.o., Dunajska 111, Ljubljana, za revidiranje računovodskih izkazov Telekoma Slovenije, d.d.,
za poslovno leto 2009.
II. Gradivo
Gradivo za skupščino, skupaj z letnim
poročilom in poročilom nadzornega sveta
družbe, je na vpogled delničarjem družbe
na sedežu družbe, Cigaletova 15, Ljubljana,
v informacijski pisarni (pritličje), vsak delovni
dan od dneva objave sklica skupščine od
10. do 12. ure do dneva skupščine. Sklic
skupščine in celotno gradivo z dnevnim redom in predlaganimi sklepi je dostopno tudi
na spletnih straneh družbe www.telekom.si
ter na borznem sistemu elektronskega obveščanja SEOnet.
III. Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najkasneje tri dni pred skupščino pisno prijavijo svojo udeležbo. Pooblaščenci delničarjev lahko uresničujejo pravico udeležbe
in glasovalno pravico na podlagi pisnega
pooblastila, ki ga morajo delničarji deponirati na sedežu družbe in ostane shranjeno
pri družbi do preklica. Prijava na skupščino
je pravočasna, če prispe na sedež družbe
oziroma na faks 01/231-47-36 do vključno
26. 6. 2009 do 13. ure.
Po stanju na dan sklica skupščine znaša skupno število izdanih delnic družbe
6.535.478. Od tega je skupno število delnic
z glasovalno pravico 6.505.478. Vse delnice
so istega razreda.
IV. Ponovni sklic skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne v istih prostorih z istim dnevnim
redom ob 16. uri. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število zastopanih
delnic.
Telekom Slovenije d.d.
predsednik uprave
mag. Bojan Dremelj
Ob-4027/09
Uprava RRC Računalniške storitve,
d.d., Ljubljana, Jadranska 21, sklicuje
v skladu s 7. členom četrtega odstavka statuta družbe
18. sejo skupščine,
ki bo dne 2. 7. 2009, ob 12. uri na sedežu
družbe v Ljubljani, Jadranska 21.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in določitev njenih
organov.
Predlog sklepa: na predlog uprave skupščina izvoli predlaganega predsednika skupščine, imenuje 2 preštevalca glasov, notarja
za sestavo notarskega zapisnika in ugotovi
sklepčnost.
2.a Predložitev letnega poročila družbe
za leto 2008 z mnenjem revizorja in pisnega
poročila nadzornega sveta po 282. členu
Zakona o gospodarskih družbah.
2.b Uporaba bilančnega dobička za leto
2008.

Predlog sklepa: bilančni dobiček na dan
31. 12. 2008 znaša 461.416,87 EUR. Izplačajo se dividende na navadne kosovne delnice v skupni višini 192.022,50 EUR,
kar znaša 1,50 EUR bruto na navadno kosovno delnico. Izplačajo se dividende na
prednostne kosovne delnice v skupni višini
11.520,00 EUR, kar znaša 160,00 EUR bruto na prednostno kosovno delnico. Dividende se izplačajo do 31. 8. 2009. Za dividende se uporabi čisti dobiček poslovnega leta
2007 v višini 172.178,65 EUR in 31.363,85
EUR iz čistega dobička realiziranega v letu
2008. O preostalem delu bilančnega dobička v višini 257.874,37 EUR bo odločeno
v naslednjih poslovnih letih.
2.c Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2008.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina podeli upravi
in nadzornemu svetu družbe razrešnico za
poslovno leto 2008.
3. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa:
Na predlog nadzornega sveta se za preizkus računovodskih izkazov za leto 2009
imenuje revizijsko družbo ABC revizija
d.o.o.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe, na Jadranski 21, v tajništvu
uprave.
Delničarji lahko en teden po objavi podajo predloge za dopolnitev dnevnega reda
oziroma nasprotne predloge na sedež družbe. Predlogi delničarjev so lahko le pisni in
razumno utemeljeni.
Delničarje oziroma njihove pooblaščence
naprošamo, da svojo udeležbo na skupščini
najavijo v pisni obliki, najmanj 3 dni pred
zasedanjem skupščine.
V primeru nesklepčnosti bo skupščina
ponovno sklicana istega dne ob 13. uri v istih prostorih in bo veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega kapitala.
Uprava RRC Računalniške storitve, d.d.,
Ljubljana
direktorica družbe mag. Mateja Sajovic
Ob-4036/09
Na podlagi 36. člena Statuta Iskre Avtoelektrike d.d. Šempeter pri Gorici uprava
družbe sklicuje
15. skupščino
Iskre Avtoelektrike d.d. Šempeter pri
Gorici, Polje 15,
ki bo v četrtek 2. 7. 2009, ob 13. uri na
sedežu družbe v Šempetru pri Gorici, Polje
15.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev 15. skupščine in izvolitev
delovnega telesa skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine je imenovan Robert Žerjal, za preštevalki
glasov sta imenovani Nataša Podlipnik in
Karmen Bavčar, za notarska opravila se potrdi izbrano notarko Zdenko Gustinčič.
2. Predstavitev letnega poročila za leto
2008 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2008 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta.
3. Ugotovitev in uporaba bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepov:
3.1. Ugotovljeni bilančni dobiček družbe
za leto 2008 znaša 2.649.131,14 EUR in je
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sestavljen iz prenesenih dobičkov iz preteklih let v višini 864.100,04 EUR in čistega dobička leta 2008 v višini 1.785.031,10
EUR. Ugotovljeni bilančni dobiček v višini
2.649.131,14 EUR ostane nerazporejen.
3.2. Skupščina družbe podeljuje upravi
razrešnico za delo v letu 2008.
3.3. Skupščina družbe podeljuje nadzornemu svetu razrešnico za delo v letu 2008.
Delničarji o predlaganih sklepih glasujejo
ločeno.
4. Določitev sejnin in povračil članom revizijske komisije nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Predsednik in člani revizijske komisije
nadzornega sveta za udeležbo na seji prejmejo sejnino, ki znaša za predsednika revizijske komisije 618,75 EUR bruto, za člana,
neodvisnega strokovnjaka 825,00 EUR bruto, za ostale člane pa 412,50 EUR bruto. Če
zaradi predsednikove odsotnosti sejo revizijske komisije vodi namestnik predsednika ali
drug član, je ta upravičen do sejnine v enaki
višini kot bi jo prejel predsednik revizijske
komisije. Za sodelovanje na dopisni seji revizijske komisije nadzornega sveta prejmejo
predsednik in člani 80% sejnine.
Predsednik in člani revizijske komisije
nadzornega sveta so upravičeni do povračila potnih stroškov za prihod in udeležbo
na seji.
5. Imenovanje revizorja za leto 2009.
Predlog sklepa: skupščina družbe imenuje družbo Deloitte revizija d.o.o. Dunajska
9, Ljubljana, za revizorja družbe Iskra Avtoelektrika d.d. za poslovno leto 2009.
Predlagatelj sklepa pod točko 5. dnevnega reda je nadzorni svet, ostalih sklepov pa
nadzorni svet in uprava skupaj.
Gradivo za skupščino, vključno z letnim
poročilom, poročilom nadzornega sveta in
predlogi sklepov po navedenem dnevnem
redu z utemeljitvami so na vpogled delničarjem na sedežu družbe, od dneva objave
sklica v Uradnem listu RS do dneva zasedanja skupščine, vsak delavnik med 9. in
12. uro v službi za splošne zadeve. Objava
sklica skupščine, letno poročilo in poročilo
nadzornega sveta so že dostopni na SEOnet-u in spletnih straneh družbe. Gradivo
za skupščino s predlogi sklepov in utemeljitvami pa bo prav tako dostopno na spletnih
straneh družbe od dneva objave v Uradnem
listu RS dalje.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
družbe, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in
se hrani na sedežu družbe. Pravico udeležbe na skupščini imajo le delničarji, vpisani
v knjigo delničarjev ter njihovi zastopniki in
pooblaščenci, ki bodo v skladu z 38. členom
statuta družbe prijavili udeležbo na skupščini vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.
Prijava udeležbe je pravočasna, če prispe
v družbo do vključno 29. 6. 2009.
Dvorana bo za udeležence skupščine
odprta eno uro pred začetkom zasedanja.
Udeležence naprošamo, da prijavijo svojo
udeležbo in prevzamejo glasovalna sredstva vsaj 30 minut pred začetkom zasedanja.
Morebitne nasprotne predloge z razumno obrazložitvijo delničarji sporočijo upravi družbe s priporočeno pošiljko v sedmih
dneh od objave sklica skupščine.
Iskra Avtoelektrika d.d.
Šempeter pri Gorici
Aleš Nemec
predsednik uprave
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Ob-4037/09
Na podlagi 38. člena statuta družbe Tekstil, proizvodno in trgovsko podjetje d.d.
uprava sklicuje
16. skupščino
družbe Tekstil, proizvodno in trgovsko
podjetje d.d. Ljubljana, Letališka 34,
ki bo dne 1. 7. 2009, ob 11. uri, na sedežu družbe v Ljubljani, Letališka 34, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Skupščina na predlog uprave izvoli:
– predsedujočega skupščine: Danico
Majcen Samardžija,
– preštevalca glasov: Oliverja Petak in
Marinko Livk.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Miro Košak.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
in skupine Tekstil za leto 2008 z mnenjem
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta o sprejemu in preveritvi letnega poročila, sklepanje o uporabi bilančnega dobička
ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe in skupine Tekstil za leto 2008
z mnenjem revizorja in pisnim poročilom
nadzornega sveta o sprejemu in preveritvi
letnega poročila.
2.2. Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12.
2008 znaša 69.513 evrov, se razporedi
v druge rezerve.
2.3. Skupščina podeljuje upravi družbe in
članom nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno leto 2008.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2009.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo
za leto 2009 imenuje družbo Plus Revizija,
Podjetje za revidiranje, računovodstvo in finance d.o.o. Ljubljana.
4. Pridobivanje lastnih delnic.
Predlog sklepa:
4.1. Skupščina pooblašča upravo, da lahko po svojem preudarku in v dobrobit družbe
kupi lastne delnice družbe s tem da:
a) najvišja nakupna cena ne sme presegati knjigovodske vrednosti delnice na dan
nakupa, najnižja pa ne sme biti nižja od 100
evrov za delnico,
b) skupni nominalni znesek kupljenih
delnic ne sme presegati 10% osnovnega
kapitala,
c) pooblastilo iz 1. točke tega sklepa velja
36 mesecev od dneva sprejetega sklepa.
4.2. Skupščina pooblašča upravo, da
lahko lastne delnice odsvaja in pridobiva, pri
čemer delničarji družbe nimajo prednostne
pravice do odkupa ali prodaje delnic v sorazmerju z višino njihovih deležev v kapitalu
družbe in se ta pravica izključi.
4.3. Skupščina pooblašča upravo, da lahko lastne delnice umakne brez nadaljnjega
sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.
V tem primeru skupščina pooblašča nadzorni svet za uskladitev statuta s sklepom
uprave o umiku lastnih delnic.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedili letnih poročil
za leto 2008 z mnenji revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnih
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poročil, bo na voljo v tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12. ure
v času od dneva objave dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
delnic, ki so na dan 26. 6. 2009 vpisani
v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini je, da delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine
v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno
prijavijo svojo udeležbo ali da svojo udeležbo na skupščini pismeno prijavijo tako, da
pisna prijava prispe na sedež družbe najpozneje 3 dni pred skupščino. Pooblaščenci
morajo prijavi za udeležbo priložiti tudi pisno
pooblastilo. Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino 30 minut pred zasedanjem,
zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema
glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje, v istih
prostorih. Skupščina bo takrat ponovno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Tekstil, proizvodno
in trgovsko podjetje d.d.
uprava družbe
generalni direktor
Stanislav Zidar
Ob-4038/09
Na podlagi določil 17. člena statuta družbe uprava sklicuje
16. skupščino
delniške družbe Semenarna Ljubljana,
proizvodnja in trgovina, d.d.,
ki bo v četrtek, 9. julija 2009, ob 11. uri
na sedežu družbe, Dolenjska cesta 242,
Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave družbe in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega
poročila za leto 2008 ter sprejem sklepa
o uporabi bilančnega dobička.
3. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta družbe za poslovno leto
2008.
4. Imenovanje revizorja za leto 2009.
Predlogi sklepov:
Uprava družbe in nadzorni svet predlagata k posameznim točkam dnevnega reda
naslednje sklepe:
k točki 1: za predsednika skupščine se
izvoli Jurij Vončina, za preštevalca glasov
Majda Nikolovski, za izdelavo notarskega
zapisnika se določi notar Andrej Rozman
ter potrdi predlagani dnevni red po predlogu uprave.
k točki 2:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave družbe in poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi in sprejemu
letnega poročila uprave za poslovno leto
2008.
2.2. Izkazan bilančni dobiček, ki po stanju na dan 31. 12. 2008 znaša 2.923.640,00

EUR, se uporabi tako, da se ga del v višini
205.586,88 EUR iz naslova ustvarjenega
bilančnega dobička v letu 2008 razdeli delničarjem v višini 0,12 EUR po delnici in se
izplača do konca leta 2009, preostali del
bilančnega dobička v višini 2.718.053,12
EUR pa se pusti nerazporejen ter bo o njem
skupščina odločala v naslednjih poslovnih
obdobjih.
k točki 3: skupščina podeljuje razrešnico
upravi in članom nadzornega sveta družbe
za poslovno leto 2008.
k točki 4: za revidiranje računovodskih
izkazov družbe za leto 2009 se imenuje
revizijska družba ABC revizija, družba za
revizijo in sorodne storitve d.o.o., Dunajska
cesta 101, Ljubljana.
Besedila gradiva, ki vsebuje letno poročilo uprave za poslovno leto 2008, poročilo
nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu
letnega poročila za leto 2008, poročilo revizorja, utemeljitve predlogov sklepov, kot tudi
vse ostalo gradivo po dnevnem redu skupščine je na vpogled vsem delničarjem na
sedežu družbe v tajništvu uprave, Dolenjska
c. 242 v Ljubljani, in sicer vse delovne dni
med 9. in 12. uro, od objave sklica do zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, imetniki navadnih delnic, sami ali po
svojih pooblaščencih oziroma zakonitih zastopnikih, če najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi družbe
svojo udeležbo na skupščini. Pooblaščenec
se mora izkazati s pisnim pooblastilom.
Pisna pooblastila morajo za fizične osebe
vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter
podpis pooblastitelja; za pravne osebe pa
ime in priimek, naslov pooblaščenca, firmo
ter podpis in žig pooblastitelja. Člani uprave in nadzornega sveta se lahko udeležijo
skupščine tudi, če niso delničarji.
Pri vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Sklepi se sprejemajo z navadno večino razen pri točki 2, kjer je potrebna
tričetrtinska večina pri sklepanju zastopanega kapitala. Glasuje se osebno oziroma
po pooblaščencu ali zastopniku na podlagi
glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu
na skupščino.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 12. uri, z istim dnevnim
redom. Po ponovnem sklicu bo skupščina
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Dvorana, v kateri bo potekala skupščina,
bo odprta pol ure pred uradnim začetkom.
V tem času se bodo delile glasovnice.
Uprava družbe
Semenarna Ljubljana
Anton Prašnikar
Ob-4039/09
Na podlagi točke 7.6. Statuta družbe
Egoles, d.d. Škofja Loka – gozdarstvo, razrez lesa, tesarstvo, Kidričeva 56, Škofja
Loka, sklicuje
12. sejo skupščine
družbe Egoles, d.d. Škofja Loka,
Kidričeva cesta 56, 4220 Škofja Loka,
ki bo v ponedeljek, dne 6. 7. 2009, ob
13. uri na sedežu družbe v Škofji Loki, Kidričeva 56.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
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Predlog sklepa št. 1: za predsednika
skupščine se izvoli Igor Pirc, za preštevalca
glasov pa Mija Porenta in Janja Stanonik.
Seji skupščine prisostvuje vabljeni notar
Pintar iz Kranja.
2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve
letnega poročila za poslovno leto 2008.
3. Sprejem sklepa o pokritju bilančne
izgube in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2008.
Predlog sklepa št. 2:
Bilančna izguba v višini 45.494,89 EUR
EUR ostane nepokrita.
Skupščina družbe podeljuje upravi in
nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2008.
4. Izključitev manjšinskih delničarjev.
Predlog sklepa št. 3:
1) Ilar Darko, V ptičji Gaj 8, 1292 Ig (v nadaljevanju: glavni delničar) je imetnik 46.249
navadnih imenskih kosovnih delnic izdajateljice družbe Egoles, d.d. Škofja Loka, Kidričeva cesta 56, 4220 Škofja Loka, matična
številka: 5142415000 (v nadaljevanju: Egoles d.d.), ki predstavljajo 91,0073 odstotni
delež v osnovnem kapitalu družbe Egoles
d.d. Vse delnice družbe Egoles d.d., katerih
imetnik ni glavni delničar, se prenesejo na
glavnega delničarja proti plačilu denarne odpravnine, kot je opredeljena v 3. točki tega
sklepa, manjšinskim delničarjem – upravičencem iz 4. točke tega sklepa.
2) Z vpisom sklepa o prenosu delnic
v sodni register preidejo vse delnice manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja.
Skupščina pooblašča glavnega delničarja,
da na podlagi vpisa sklepa o prenosu delnic
na glavnega delničarja v sodni register, KDD
– Centralni klirinško depotni družbi d.d.,
Ljubljana poda nalog in sklene pogodbo za
prenos delnic družbe Egoles d.d. z računov
manjšinskih delničarjev na račun glavnega
delničarja.
3) Glavni delničar je dolžan upravičencem plačati denarno odpravnino v znesku
0,3601 EUR za vsako delnico družbe Egoles
d.d. Glavni delničar bo upravičencem, za katere bo imel popolne in pravilne podatke za
izplačilo, denarno odpravnino izplačal v roku
15 dni po vpisu sklepa o prenosu delnic na
glavnega delničarja v sodni register.
4) Do denarne odpravnine za prenos so
upravičeni:
a) če v primeru, ko so delnice v lasti
manjšinskega delničarja predmet pravice
tretjega ali drugega pravnega dejstva in iz
vsebine pravice tretjega oziroma drugega
pravnega dejstva izhaja upravičenje do donosov: oseba, v korist katere je bila ta pravica oziroma drugo pravno dejstvo vpisano
na presečni dan za izbris te pravice oziroma
drugega pravnega dejstva iz drugega odstavka 81.b člena ZNVP-UPB1;
b) v drugih primerih: manjšinski delničarji, ki so vpisani v centralnem registru kot
imetniki delnic na presečni dan za prenos iz
prvega odstavka 81.b člena ZNVP-UPB1.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, ki bodo vpisani v delniško
knjigo pri KDD Centralno klirinško depotna
družba, d.d. Ljubljana in ki bodo sami ali
preko svojih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev pisno prijavili svojo udeležbo
na skupščini najkasneje tri dni pred dnem
zasedanja skupščine. Pooblaščenci morajo

hkrati s prijavo udeležbe poslati tudi pisno
pooblastilo.
Popolno gradivo za skupščino s predlogi sklepov, letnimi poročili družbe Egoles
d.d. za poslovna leta 2006, 2007 in 2008,
pisnim Poročilom o predpostavkah za prenos delnic ter primernosti višine denarne
odpravnine manjšinskim delničarjem, izjavo banke v smislu drugega odstavka 385.
člena Zakona o gospodarskih družbah, je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
od dneva objave sklica do dneva skupščine,
in sicer vsak delovni dan od 10. do 12. ure
do dneva skupščine.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki in obrazloženi. Delničarji morajo sporočiti take nasprotne predloge upravi družbe v sedmih dneh od dneva objave
sklica.
Poziv delničarjem
Družba poziva vse manjšinske delničarje, da ji na naslov družbe Egoles, d.d. Škofja
Loka, Kidričeva cesta 56, 4220 Škofja Loka
posredujejo svoje podatke, ki so potrebni za
izplačilo denarne odpravnine manjšinskim
delničarjem, in sicer: ime, priimek in naslov
delničarja (za delničarje, ki so fizične osebe) oziroma firmo in sedež delničarja (za
delničarje, ki so pravne osebe), davčno številko delničarja, številko bančnega računa
in naziv banke, pri kateri je račun delničarja
odprt, ter podatke o morebitnih pravicah tretjih, ki so vpisane na delnicah manjšinskega
delničarja.
Upoštevajoč tretji odstavek 296. člena
ZGD-1 se datum skupščine določi na 6. 7.
2009.
Egoles, d.d. Škofja Loka
Darko Ilar
direktor
Ob-4040/09
Na podlagi tretje, četrte in pete točke 6.
člena Statuta Raiffeisen Banke d.d. uprava
banke sklicuje
19. skupščino
Raiffeisen Banke d.d.,
dne 3. 7. 2009, ob 11. uri, na sedežu
družbe, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor,
sejna soba uprave.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda in izvolitev
delovnih teles.
Predlog sklepa št. 1: skupščina ugotovi
sklepčnost, potrjuje predlagani dnevni red,
sestavo delovnega predsedstva skupščine
(predsednik Igor Zupančič), verifikacijsko
komisijo in ugotavlja prisotnost notarja za
sestavo notarskega zapisnika.
2. Poročilo nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in stališče
nadzornega sveta k poročilu pooblaščenega
revizorja za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa št. 2: skupščina sprejme
poročilo nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila za poslovno leto
2008 Raiffeisen Banke d.d. in pozitivno stališče k poročilu revizijske družbe Deloitte revizija d.o.o. Ljubljana za poslovno leto 2008.
3. Poročilo o notranjem revidiranju v letu
2008 z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 3: skupščina sprejme
poročilo o notranjem revidiranju v letu 2008
z mnenjem nadzornega sveta.
4. Predlog uporabe bilančnega dobička
in razrešnica upravi in nadzornemu svetu.
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Predlog sklepa št. 4: bilančni dobiček
leta 2008 je izkazan v višini 1.461.169,09
EUR in se razporedi v druge rezerve iz dobička.
Skupščina Raiffeisen Banke d.d. podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu
za poslovno leto 2008.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2009.
Predlog sklepa št. 5: skupščina imenuje
za revidiranje poslovanja Raiffeisen Banke
d.d. za poslovno leto 2009 revizijsko družbo
Deloitte revizija d.o.o. iz Ljubljane.
Gradivo za 19. skupščino, predlogi sklepov z obrazložitvijo za vsako točko dnevnega reda, vključno s predlaganimi spremembami statuta in druge informacije so
delničarjem na voljo in na vpogled na sedežu Raiffeisen Banke d.d., v tajništvu uprave,
Slovenska ulica 17, Maribor, vsak delavnik
med 9. in 12. uro.
V skladu z določili 6. člena Statuta Raiffeisen Banke d.d. se lahko skupščine udeležijo delničarji banke, ki bodo vpisani v delniško knjigo banke najmanj 5 delovnih dni
pred zasedanjem skupščine banke in ostanejo vpisani do konca zasedanja skupščine.
Glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu. Glasovalno pravico lahko uresničujejo
le tisti delničarji, ki bodo sami ali prek svojih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev
pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini
vsaj 3 dni pred skupščino v Oddelek centralne bančne operative Raiffeisen Banke
d.d., Slovenska ulica 17, Maribor in hkrati
deponirali pisna dokazila o pooblastitvi in
zakonitem zastopanju.
Delničarji bodo na 19. skupščini odločali
o predlogih sklepov k posamezni točki dnevnega reda. Morebitne nasprotne predloge
naj delničarji pošljejo upravi Raiffeisen Banke d.d. v enem tednu po objavi tega sklica,
da jih le ta objavi v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah.
Zaradi čim bolj nemotenega poteka zasedanja skupščine prosimo vse udeležence,
da se registrirajo pri tajništvu uprave Raiffeisen Banke d.d. pol ure pred zasedanjem
skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 15. uri v istih prostorih. V tem primeru bo
skupščina banke veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega kapitala.
Marko Klemenčič
Klemens Nowotny
uprava Raiffeisen Banke d.d.
Ob-4044/09
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in Statuta delniške družbe,
uprava družbe sklicuje
13. redno skupščino
družbe Elektromontaža
elektromontažno in projektivno
podjetje, d.d., s sedežem in poslovnim
naslovom Ljubljana, Zaloška cesta 143,
ki bo dne 30. 6. 2009, ob 12. uri v sejni
sobi na navedenem naslovu.
Dnevni red in predlogi sklepov skupščine
so naslednji:
1. Otvoritev in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se imenuje
Samirja Kerića.
Za preštevalko glasov se imenuje Damijano Rovšnik.
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2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu
letnega poročila za leto 2008.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z letnim poročilom uprave o poslovanju
v letu 2008 in poročilom nadzornega sveta, v katerem potrjuje letno poročilo uprave
o poslovanju družbe v letu 2008.
3. Sprejem načina razdelitve bilančnega
dobička.
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček v znesku 237.918,80
EUR se razdeli: 189.825,60 EUR za izplačilo dividend, znesek 48.093,20 EUR pa ostane nerazporejen.
Dividenda za eno kosovno delnico znaša
bruto 2,40 EUR. Dividende se izplačajo delničarjem, ki so na dan seje nadzornega sveta dne 19. 5. 2009 vpisani v delniško knjigo.
Družba bo začela izplačevati dividende v 60
dneh po sprejemu sklepa na skupščini. Izplačilo dividend bo potekalo z nakazilom
na osebne račune fizičnih oseb. Morebitni
znesek neizplačanih dividend se po preteku
treh let od datuma začetka izplačila dividend
prenese v druge rezerve iz dobička.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem družbe na vpogled na sedežu
družbe Zaloška 143, Ljubljana, vsak delovni
dan od 7. do 15. ure.
Predlogi delničarjev
Predlogi delničarjev so lahko le v pisni
obliki, obrazloženi in vloženi v sedmih dneh
po objavi sklica skupščine.
Način glasovanja
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih
točkah dnevnega reda.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in
uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji oziroma njihovi zastopniki in
pooblaščenci, ki bodo upravi družbe svojo
udeležbo pisno najavili do vključno 3 dni
pred skupščino.
Elektromontaža elektromontažno
in projektivno podjetje, d.d.
uprava družbe – direktor Mulej Bojan
Ob-4048/09
Na podlagi 40. člena statuta delniške
družbe Komunala Tolmin, Javnega podjetja
sklicuje uprava družbe
15. sejo skupščine
družbe Komunala Tolmin,
Javno podjetje d.d.,
ki bo dne 7. 7. 2009, ob 11. uri na sedežu
družbe Poljubinj 89h, Tolmin.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednico skupščine izvoli Olga Štrukelj,
za preštevalki glasov se izvolita Bojana Bizjak in Karmen Likar.
Ugotovi se, da seji prisostvuje vabljen
notar Edvard Sivec.
2. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) skupščina se je seznanila s poročilom
nadzornega sveta z dne 21. 5. 2009 o sprejemu letnega poročila za leto 2008,
b) izhajajoč iz sprejetega letnega poročila za leto 2008 bilančni dobiček v višini
85.636,28 EUR ostane nerazporejen,
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c) skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto
2008.
3. Dopolnitev in uskladitev dejavnosti
družbe.
Predlog sklepa: dopolni se dejavnosti
družbe in se jih uskladi s standardno klasifikacijo dejavnosti po predlogu uprave.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja za leto 2009
se imenuje Tekos Revizija d.o.o., Potoki 38,
Kobarid.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
sami ali po svojih pooblaščencih ali zakonitih zastopnikih. Pooblaščenec se mora izkazati s pisnim pooblastilom.
Delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in
pooblaščenci morajo udeležbo na skupščini
pisno prijaviti tri dni pred zasedanjem skupščine upravi družbe.
Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti
pisno vloženi v 7 dneh po objavi tega vabila
in obrazloženi.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo nastopil polurni odmor, po katerem se bo skupščina zopet sestala. V tem
primeru bo sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d.
uprava
Št. 1/09
Ob-4050/09
Na podlagi 10.2. člena Statuta družbe
Modra Linija Holding, finančna družba,
d.d., Koper, uprava družbe sklicuje
7. skupščino delničarjev,
ki bo v ponedeljek, 31. 8. 2009 ob 14. uri,
na sedežu družbe v Kopru, Pristaniška 12,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih
organov in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
in prisotnost notarke Mojce Tavčar – Pasar,
za predsednika skupščine se izvoli Vlado
Pahor, za preštevalki glasov Tatjana Cepak
in Katja Gaberšček.
2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta za poslovno leto
2008.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom družbe Modra Linija Holding, d.d. in skupine Modra Linija Holding
in poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila za poslovno leto 2008.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: bilančni dobiček v znesku 9.077.354,02 EUR na dan 31. 12. 2008
se ne uporabi in se v celoti prenese v naslednjo poslovno leto. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe
za poslovno leto 2008.
4. Imenovanje revizorja za leto 2009.
Predlog sklepa: za revidiranje poslovanja
družbe za leto 2009 se določi revizorska
hiša KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o. iz Ljubljane. Če revizorska hiša
med letom bistveno spremeni pogoje izvedbe revizije, je nadzorni svet pooblaščen imenovati drugega revizorja.
5. Volitve članov nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: ugotovi se, da članom
nadzornega sveta Klemše Leonu, Hladnik
Samu in Pečar Franku 26. 12. 2009 poteče
mandat. Z veljavnostjo od 27. 12. 2009 dalje
se za člane nadzornega sveta imenujejo:

Klemše Leon, Hladnik Samo in Franko Pečar, za mandatno obdobje štirih let.
6. Sprejem sprememb Statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
in dopolnitve Statuta družbe v predloženem
besedilu, ki je sestavni del tega sklepa.
7. Pobude in vprašanja delničarjev.
Predlog sklepa k 4. točki dnevnega reda
je sprejel nadzorni svet na predlog revizijske komisije, predlog k 5. točki samostojno,
predloge ostalih sklepov pa uprava in nadzorni svet.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov, vključno s sprejetim letnim poročilom in
poročilom nadzornega sveta je na vpogled
delničarjem družbe na sedežu družbe, vsak
delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9. do 12. ure.
Dnevni red s predlogi in utemeljitvami
sklepov ter gradivo je poleg objave na borzno informacijskem sistemu SEO-net delničarjem dostopno tudi na spletni strani
družbe.
Skupščine delničarjev se lahko udeležijo
in na njej glasujejo le delničarji, ki svojo udeležbo družbi najavijo vsaj tri dni pred sejo.
Modra Linija Holding, d.d.
predsednik uprave: Žarko Ždralič
Ob-4051/09
Na podlagi 40. člena statuta družbe Komunalno podjetje Ptuj d.d., uprava sklicuje
13. redno sejo skupščine
Komunalno podjetje Ptuj d.d. Ptuj,
Puhova ulica 10,
ki bo v sredo, 1. 7. 2009, ob 12. uri, na
sedežu družbe v Ptuju, Puhova ulica 10,
z naslednjim dnevnim redom.
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– Za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat, univ. dipl. prav.
– Preštevalca glasov: Igor Cebek, Angela Petek.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej
Šömen.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom in
konsolidiranim letnim poročilom za leto 2008
z mnenjem revizorja in pisnim poročilom
nadzornega sveta po 282. členu Zakona
o gospodarskih družbah.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
se seznani z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2008, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2008.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2008
v znesku 608.046,00 EUR se razporedi:
– 579.267,00 EUR na nerazporejeni bilančni dobiček,
– 28.779,00 EUR za dividende, tako da
višina bruto dividende na delnico znaša 0,17
EUR.
Dividende bo družba izplačala najkasneje do 1. 9. 2009 tistim delničarjem, ki bodo
kot imetniki delnic vknjiženi pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi, d.d., na dan
1. 7. 2009, tj. na dan skupščine.
c) Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2008.
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Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
podeljuje upravi družbe in članom nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno
leto 2008.
3. Sejnina za člane nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skladno
s stališčem Vlade do izplačevanja sejnin
in nagrad v zvezi z omejevanjem učinkov
finančne krize, znaša sejnina za čas do
31. 12. 2010 za predsednika nadzornega
sveta bruto 260,00 €, za člane nadzornega
sveta pa znaša bruto 200,00 €, za redne
in izredne seje; za korespondenčne seje
pa znaša 80% redne seje. Predsedniku in
članom nadzornega sveta se povrnejo tudi
materialni stroški (dnevnice in prevozni stroški) po predpisih, ki urejajo dnevnice in prevozne stroške za gospodarske družbe.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2009.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2009 skupščina
imenuje družbo Auditor revizijska družba
d.o.o., Murkova ulica 4, Ptuj.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave
na sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do
12. ure v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
V skladu z 298/2. členom ZGD-1 (Ur.
l. RS, št. 42/06, 60/06, 10/08) bo gradivo
z utemeljitvijo objavljeno tudi na spletni strani družbe http://www.komunala-ptuj.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 pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema
glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta 45 minut pred začetkom zasedanja skupščine.
Komunalno podjetje Ptuj, d.d.
direktor
Jože Cvetko, univ. dipl. inž.
Ob-4052/09
Na podlagi 7. točke Statuta delniške
družbe Arcont, proizvodnja bivalnih enot,
d.d., Gornja Radgona, Ljutomerska cesta
29, uprava družbe vabi delničarje na
12. sejo skupščine
družbe Arcont d.d.,
ki bo v torek, dne 7. 7. 2009, ob 11. uri,
v sejni sobi na sedežu družbe v Gornji Radgoni, Ljutomerska cesta 29.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti delničarjev, izvolitev preštevalcev
glasov.

Predlog sklepa: izvolita se preštevalca
glasov po predlogu sklicatelja. Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
za poslovno leto 2008 z mnenjem revizorja,
pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu, razprava.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev se
seznani s revidiranim letnim poročilom za
poslovno leto 2008 in s poročilom nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega
poročila za leto 2008.
3. Obravnava predloga in sprejem sklepa
o uporabi bilančnega dobička za poslovno
leto 2008 in odločanje o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Izhajajoč iz sprejetega letnega poročila, se bilančni dobiček, ki na dan 31. 12.
2008 znaša 2.473.437,57 EUR na predlog
uprave in nadzornega sveta, uporabi tako,
kakor sledi:
– preneseni čisti dobiček iz leta 2007
v višini 714.853,01 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička;
– nerazporejeni čisti dobiček poslovnega leta 2008 v višini 1.758.584,56 EUR se
razporedi v preneseni dobiček družbe v naslednje obdobje.
b) Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2008.
4. Določitev višine sejnine članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta se določi sejnina v neto višini 300
EUR, za predsednika nadzornega sveta
pa v neto višini 400 EUR, in sicer od 7. 7.
2009.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta, se za revizorja družbe za leto 2009,
imenuje revizijsko družbo Ernst & Young
d.o.o., Ljubljana.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino družbe, letno poročilo uprave in revizijsko poročilo ter poročilo
nadzornega sveta, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Gornji Radgoni,
Ljutomerska c. 29, v tajništvu uprave, in
sicer vsak dan od 12. do 14. ure.
Pravico udeležiti se skupščine in uresničevati glasovalno pravico, imajo tisti delničarji oziroma pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, ki svojo udeležbo pisno prijavijo
družbi najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine. Pooblaščenci morajo hkrati z najavo poslati tudi pisna pooblastila.
Udeleženci bodo prevzeli ustrezno gradivo na kraju zasedanja skupščine pol ure
pred začetkom skupščine.
Morebitni nasprotni predlogi morajo biti
podani tajništvu družbe v pisni obliki z obrazložitvijo v sedmih dneh po objavi tega
sklica.
Obseg glasovalne pravice na skupščini
je odvisen od stanja delnic na datum preseka stanja v delniški knjigi, to je deset dni
pred skupščino.
Arcont d.d., Gornja Radgona
uprava
Ob-4053/09
V skladu z Zakonom o gospodarskih
družbah in na podlagi Statuta družbe Imos
Holding, d.d., Ljubljana, Fajfarjeva ulica
33, Ljubljana, uprava in nadzorni svet skli
cujeta
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skupščino
družbe Imos Holding, d.d., Ljubljana,
ki bo dne 30. 6. 2009, ob 13. uri, v sejni
sobi na sedežu družbe Fajfarjeva ulica 33,
1. nadstropje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Izvolijo se delovna telesa skupščine po
predlogu uprave.
Ugotovi se prisotnost notarja Andreja
Škrka.
2. Poročilo nadzornega sveta družbe
Imos Holding, d.d., Ljubljana o delovanju
v letu 2008, o preveritvi letnega poročila za
leto 2008 in o revizijskem poročilu.
Predlog sklepa: Skupščina Imos Holding,
d.d., Ljubljana sprejme poročilo nadzornega
sveta k letnemu poročilu družbe za leto 2008
z mnenjem revizorja Pro Revizija d.o.o.
3. Predlog za uporabo bilančnega dobička za leto 2008 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani z letnim poročilom
uprave za leto 2008 za družbo Imos Holding, d.d., Ljubljana in ga sprejme.
Preneseni poslovni izid leta 2005 v višini
719.114,07 EUR in del prenesenega poslovnega izida leta 2006 v višini 394.785,93
EUR, skupaj 1.113.900,00 EUR se razporedi na naslednji način (bruto zneski):
– delež dobička, ki pripada delničarjem,
ki so vpisani v delniško knjigo na dan 1. 6.
2009 v višini 300 EUR za delnico, kar znaša
1.059.900,00 EUR,
– delež dobička, ki se izplača članom
nadzornega sveta v višini 54.000,00 EUR.
Preostali preneseni poslovni izid leta
2006 v višini 62.895,87 EUR, preneseni poslovni izid leta 2007 v višini 1.057.795,36
EUR in čisti poslovni izid leta 2008 v višini 2.444.647,99 EUR, skupaj 3.565.339,22
EUR ostane nerazporejen in bo o njegovi
uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
Izplačila iz dobička bodo izplačana najkasneje v 30 dneh po datumu skupščine
družbe.
Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za leto 2008.
4. Določitev višine plačila za opravljanje
funkcije članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Skupščina določa, da je od 1. 1. 2009
dalje mesečno plačilo za opravljanje funkcije
predsedniku nadzornega sveta 1.800 EUR
bruto in članom nadzornega sveta 1.350
EUR bruto.
5. Imenovanje revizorske hiše za leto
2009.
Predlog sklepa:
Za revizorja družbe Imos Holding, d.d.,
Ljubljana za leto 2009 se imenuje revizijska
družba Pro Revizija d.o.o.
6. Spremembe in dopolnitve Statuta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe po predlogu, ki je sestavni del tega sklepa.
7. Pooblastilo za pridobivanje lastnih
delnic.
Predlog sklepa:
Uprava, ob soglasju nadzornega sveta, je
za čas 36 mesecev od dneva sprejema tega
sklepa pooblaščena za nakup lastnih delnic
do skupaj 362 delnic družbe, kar na dan
sprejetja sklepa predstavlja 10% osnovnega
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kapitala družbe, oziroma v primeru povečanja osnovnega kapitala družbe, ustreznega
drugega števila delnic družbe, ki predstavlja
10% skupnega števila delnic družbe. Uprava,
ob soglasju nadzornega sveta, lahko lastne
delnice pridobiva po ceni, ki ne bo nižja od
1 EUR in ne bo višja od 1,36-kratnika knjigovodske vrednosti delnice v času sklenitve
pogodbe o nakupu lastnih delnic, za delnico.
Uprava, ob soglasju nadzornega sveta, lahko
pridobiva oziroma uporablja delnice za namene iz prvega odstavka 247. člena ZGD-1,
izplačevanja udeležbe na dobičku ali nagrajevanja predsednika uprave, njegovega namestnika ter vodilnih delavcev družbe in z njo
povezanih družb, ki jih s sklepom določi uprava po drugem odstavku 22. člena statuta, zaradi zagotavljanja delnic po 18. členu statuta,
povečanja vrednosti premoženja družbe ter
zaradi drugih namenov. Število novo pridobljenih lastnih delnic ne sme skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima,
preseči 10% osnovnega kapitala družbe. Pri
pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic, ki jih
družba pridobi na podlagi tega pooblastila, je
prednostna pravica delničarjev do prodaje in
nakupa delnic izključena.
Uprava, ob soglasju nadzornega sveta,
je pooblaščena na podlagi tega pooblastila pridobljene delnice umakniti brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega
kapitala. Nadzorni svet je pooblaščen 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.
Z dnem sprejetja tega sklepa preneha
veljati sklep skupščine družbe z dne 12. 6.
2008 ter pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic, dano upravi z navedenim sklepom.
Pravico do udeležbe na seji in glasovanja imajo delničarji ali njihovi pooblaščenci,
ki bodo na dan 22. 6. 2009 vpisani v delniško knjigo družbe in bodo najkasneje do
29. 6. 2009 pisno ali ustno prijavili svojo
udeležbo.
Pooblaščenci, ki bodo uresničevali glasovalne pravice v imenu delničarjev, morajo
ob prijavi predložiti pisna pooblastila delničarjev, ki morajo vsebovati ime, priimek oziroma firmo in naslov oziroma sedež pooblastitelja in pooblaščenca, število glasov, kraj
in datum ter podpis oziroma žig pooblastitelja. Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 14. uri v istih
prostorih. Na ponovnem zasedanju bo skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda je na vpogled vsem delničarjem na
sedežu družbe v tajništvu, 1. nadstropje,
Fajfarjeva ulica 33, Ljubljana, in sicer vsak
delovni dan od 10. do 12. ure.
Imos Holding, d.d., Ljubljana,
predsednik uprave
Branko Kastelic

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave se za predsednika
skupščine imenuje Darko Zupanc in izvoli verifikacijska komisija v sestavi: Barbara
Berkovič, predsednik ter Mojca Ocvirk in
Alenka Škapin kot preštevalki glasov.
Seji skupščine prisostvuje vabljena notarka Katja Fink.
2. Predstavitev Letnega poročila družbe
za leto 2008 s pozitivnim mnenjem revizorja
in pisnega Poročila nadzornega sveta k poslovnemu poročilu. Pod to točko ni predvideno sprejetje sklepa.
3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: bilančni dobiček po revidirani
bilanci stanja na dan 31. 12. 2008 znaša
2.802.467,71 EUR in ostane nerazporejen.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2008.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje
upravi družbe in članom nadzornega sveta
razrešnico za delo v poslovnem letu 2008.
5. Imenovanje revizorja za leto 2009.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2009 se imenuje revizijska
hiša Plus Revizija Podjetje za revidiranje,
računovodstvo in finance d.o.o., Špruha
19,1236 Trzin.
Vpogled gradiva
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov,
vključno s sprejetim Letnim poročilom za
leto 2008 je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe v Celju, Ipavčeva ul.
21 (splošna služba), vsak delovni dan, od
dneva objave sklica do dneva zasedanja
skupščine, od 9. do 12. ure.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najkasneje tri dni pred skupščino pisno prijavijo
svojo udeležbo. Zastopniki in pooblaščenci
delničarjev morajo ob priglasitvi predložiti
pisno pooblastilo, ki se deponira na sedežu
družbe.
Prijava iz prejšnje točke je pravočasna,
če prispe na sedež družbe do vključno
26. 6. 2009.
Člani uprave in nadzornega sveta se
skupščine lahko udeležijo tudi, če niso delničarji.
Čas sklica
Skupščina je sklicana za 9. uro. Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje ob 9.30 istega dne v istem
prostoru, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Sejna soba bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja.
Avto Celje d.d.
direktor
Jože Fidler, univ. dipl. ekon.

Ob-4054/09
Na podlagi 5.3. člena Statuta družbe
Avto Celje d.d. uprava sklicuje

Ob-4060/09
Na podlagi 7.6. točke statuta družbe IMP
Montaža Koper d.d., ulica 15. maja 21, Koper, uprava – direktor družbe IMP Montaža
Koper d.d. sklicuje

15. redno skupščino
delničarjev družbe Avto Celje d.d.,
ki bo v ponedeljek, 29. 6. 2009, ob 9. uri,
v prostorih sejne sobe na upravi Avto Celje
d.d., na Ipavčevi ul. 21 v Celju, z naslednjim
dnevnim redom:

13. sejo skupščine
družbe IMP Montaža Koper d.d.,
ki bo 29. 6. 2009, ob 13. uri, v kraju sedeža družbe.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa:
Uprava družbe predlaga skupščini delničarjev družbe IMP Montaža Koper d.d., da
imenuje naslednje organe skupščine:
– predsednika skupščine, preštevalca
glasov in notarja.
3. Seznanitev s poslovnim poročilom
uprave, s pisnim poročilom nadzornega sveta in s poročilom o reviziji računovodskih
izkazov družbe za leto 2008.
Predlog sklepa: skupščina družbe se
seznani s poslovnim poročilom uprave za
poslovno leto 2008, s pisnim poročilom nadzornega sveta in s poročilom o reviziji računovodskih izkazov.
4. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se bilančni dobiček poslovnega leta 2008 prenese
v naslednje poslovno leto.
5. Razrešnica upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje
razrešnico direktorju in članom nadzornega
sveta, s katero potrjuje in odobrava delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2008.
6. Spremembe in dopolnitve statuta:
uvedba enotirnega sistema upravljanja.
Predlog sklepa: skupščina družbe potrjuje statut družbe, s katerim se uvaja enotirni
sistem upravljanja družbe. V upravni odbor
družbe se imenujejo predlagani člani.
Sprejme se čistopis statuta v predloženi
obliki, v katerem so upoštevane spremembe
po sprejetih sklepih.
7. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2009.
Predlog sklepa: sprejme se predlog nadzornega sveta o imenovanju revizorja SN
revizija d.o.o.
Ljubljana za revidiranje poslovnih izkazov za leto 2009.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, v korist katerih so delnice delniške
družbe vknjižene v delniški knjigi, ki se vodi
pri klirinško depotni družbi (KDD), na dan
24. 6. 2009 in bodo najkasneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine družbi pisno prijavili
udeležbo.
Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine pol ure
pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli
gradivo, potrebno za glasovanje.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe od 29. 5.
2009, vsak delavnik od 13. do 15. ure.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 14. uri. V tem
primeru bo skupščina sklepčna ne glede na
število prisotnih delnic.
IMP Montaža Koper d.d.
uprava – direktor
Jože Cetinski, dipl. inž. str.
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Ob-4061/09
Na podlagi 30. člena statuta družbe IMP
Investicije d.d., Ulica 15. maja 21, Koper,
uprava – direktor družbe IMP Investicije d.d.
sklicuje
3. sejo skupščine
družbe IMP Investicije d.d.,
ki bo 29. 6. 2009, ob 14. uri, v kraju sedeža družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa:
Uprava družbe predlaga skupščini delničarjev družbe IMP Investicije d.d., da imenuje naslednje organe skupščine:
– predsednika skupščine, preštevalca
glasov in notarja.
3. Sprejem letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina družbe sprejme letno poročilo o poslovanju družbe za
leto 2008.
4. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
bilančni dobiček poslovnega leta 2008 prenese v naslednje poslovno leto.
5. Razrešnica upravi.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico direktorju, s katero potrjuje in odobrava delo uprave v poslovnem letu 2008.
6. Spremembe in dopolnitve statuta:
uvedba kosovnih delnic, uskladitev z eurom.
6.1. Uskladitev z eurom.
Predlog sklepa: nominalni znesek 33.594
navadnih delnic, ki glasijo na 1.000,00 SIT
se preračuna v EUR-e po tečaju zamenjave
in tako znaša preračunani nominalni znesek
ene navadne delnice 4,17 EUR. Osnovni
kapital družbe kot vsota preračunanih nominalnih zneskov delnic znaša 140.086,98
EUR. Razlika v znesku osnovnega kapitala,
ki izhaja iz preračunavanja, se prerazporedi
v kapitalske rezerve.
6.2. Uvedba kosovnih delnic.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe,
ki je razdeljen na 33.594 navadnih delnic
z nominalnim zneskom 4,17 EUR, se na
novo razdeli na 33.594 kosovnih delnic in
sicer tako, da namesto 1 navadne delnice z nominalnim zneskom 4,17 EUR stopi
v veljavo 1 navadna kosovna delnica, ki se
ne glasi na nominalni znesek.
Sprejme se čistopis statuta v predloženi
obliki, v katerem so upoštevane spremembe
po sprejetih sklepih.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, v korist katerih so delnice delniške
družbe vknjižene v delniški knjigi, ki se vodi
pri Klirinško depotni družbi (KDD), na dan
24. 6. 2009 in bodo najkasneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine družbi pisno prijavili
udeležbo.
Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine pol ure
pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli
gradivo, potrebno za glasovanje.

Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe od 29. 5.
2009, vsak delavnik od 13. do 15. ure.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne ob 14.30. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na
število prisotnih delnic.
IMP Investicije d.d.
uprava – direktor
Jože Cetinski, dipl. inž. str.
Št. 000051/2009
Ob-4062/09
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 24. člena Statuta delniške družbe Projektiva – Inženiring
Celje, d.d., Lava 42, Celje, uprava sklicuje
8. sejo skupščine
delniške družbe Projektiva – Inženiring
Celje, d.d.,
ki bo v četrtek, 2. 7. 2009 ob 10. uri v sejni sobi VOC Celje, d.d., Lava 42, Celje.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
2. Sprememba statuta družbe.
3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Za predsednika skupščine se izvoli Božo
Šola.
Za preštevalki glasov se izvolita Simona
Brinovec in Darinka Rom Krajnc.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Gregor Kovač iz Celja.
2. Spremembe statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata spremembe statuta družbe.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:
2. 1. Sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve Statuta družbe Projektiva
– inženiring Celje, d.d., v predlaganem besedilu.
2. 2. Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da izdela prečiščeno besedilo statuta v skladu s sprejetimi spremembami.
3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:
3.1. Skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega
poročila za leto 2008.
3.2. a) Višina bilančnega dobička po stanju na dan 31. 12. 2008 znaša 101.737,65
EUR.
b) Del bilančnega dobička v višini
7.400,00 EUR oziroma 7,40 EUR bruto vrednosti na delnico se nameni za izplačilo dividend iz prenesenega dobička iz leta 2004,
v višini 7.054,20 EUR in 345,80 EUR iz prenesenega dobička iz leta 2005. Upravičenci do dividende so delničarji, ki so vpisani
v delniško knjigo na deseti dan pred zasedanjem skupščine. Dividenda se izplača najkasneje v 120 dneh po sprejemu sklepa.
c) O delu bilančnega dobička v višini
94.337,65 EUR bo odločeno v naslednjih
letih.
3.3. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2008.
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Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov je na vpogled delničarjem, na naslovu
Lava 42, Celje, vsak delavnik v tednu od 8.
do 12. ure.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Vsak nov predlog mora biti predložen
v pisni obliki z obrazložitvijo in vložen 7 dni
po objavi tega sklica na sedežu družbe.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo lastniki navadnih delnic in prinosniških delnic oziroma
njihovi pooblaščenci, zastopniki, člani nadzornega sveta in uprave. Delničarji lastniki prinosniških delnic so dolžni prinosniške
delnice tri dni pred zasedanjem skupščine
deponirati pri notarju in se na skupščini izkazati s potrdilom. Glasovalno pravico imajo delničarji s številom glasov, ki je enako
število delnic, ki jih imajo delničarji vpisane
v delniške knjigi na deseti dan pred datumom zasedanja skupščine. Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico
imajo delničarji, ki najkasneje 3 dni pred
sejo skupščine upravi družbe pisno prijavijo svojo udeležbo, to je do 29. 6. 2009.
Vsaka delnica velja en glas. Udeleženci se
pred sejo skupščine prijavijo v sprejemni
pisarni pol ure pred začetkom zasedanja.
V sprejemni pisarni so najavljeni udeleženci
dolžni podpisati seznam navzočih udeležencev in prevzeti glasovalne lističe, ki služijo
kot vstopnica za udeležbo na skupščini, in
druga gradiva.
Način glasovanja
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi
glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu
v sejno dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno. Za fizične
osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj in datum
ter podpis pooblastitelja in podatke pooblaščenca; za pravne osebe pa ime in priimek,
naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig
pooblastitelja.
Opozorilo! Če skupščina ob napovedani
uri ne bo sklepčna, se počaka pol ure. Čez
pol ure je skupščina sklepčna, če so navzoči delničarji, ki zastopajo 26% osnovnega
kapitala.
Projektiva – Inženiring Celje d.d.
direktor
Pukl Rajko
Št. 446/2009
Ob-4063/09
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 9. člena Statuta
delniške družbe VOC Celje, vzdrževanje in
obnova cest d.d., direktor sklicuje
10. sejo skupščine
delniške družbe VOC Celje, vzdrževanje
in obnova cest, d.d.,
ki bo v četrtek, 2. 7. 2009 ob 11. uri
v sejni sobi družbe VOC Celje d.d., Lava
42, Celje.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
2. Spremembe statuta družbe.
3. Seznanitev skupščine s Poročilom
nadzornega sveta o sprejetem revidiranem
letnem poročilu za leto 2008 ter sklepanje
o uporabi bilančnega dobička in podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu
družbe.
4. Izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta – predstavnika kapitala.
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5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2009.
6. Poslovanje s skladom lastnih delnic ter
pooblastilo za nakup lastnih delnic.
Uprava in nadzorni svet družbe predlagata k točkam dnevnega reda skupščine
naslednje sklepe:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Sklep k točki. 1:
Za predsednika skupščine se izvoli Božo
Šola.
Za preštevalki glasov se izvolita Darinka
Rom Krajnc in Simona Brinovec.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Gregor Kovač iz Celja.
2. Spremembe statuta družbe.
Sklep k točki 2:
2. 1. Sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve Statuta VOC Celje, vzdrževanje in obnova cest, d.d., v predlaganem
besedilu.
2. 2. Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da izdela prečiščeno besedilo statuta v skladu s sprejetimi spremembami.
3. Seznanitev skupščine s Poročilom
nadzornega sveta o sprejetem revidiranem
letnem poročilu za leto 2008 ter sprejem
sklepov o uporabi bilančnega dobička in
o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:
Sklep k točki 3:
3.1. Skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi in
sprejemu revidiranega Letnega poročila za
poslovno leto 2008.
3.2.a) Višina bilančnega dobička po stanju na dan 31. 12. 2008 znaša 895.582,55
EUR.
b) Del bilančnega dobička v višini
82.070,44 EUR oziroma 0,74 EUR bruto
vrednosti na delnico se nameni za izplačilo
dividend. Dividende se izplačajo iz prenesenega dobička iz leta 2003 v višini 19.541,63
EUR in iz prenesenega dobička iz leta 2004
v višini 62.528,81 EUR. Pri obračunu izplačila dividend se lastne delnice odštejejo od
stanja v delniški knjigi. Upravičenci do dividende so delničarji, ki so vpisani v delniško
knjigo pri KDD Centralno klirinški depotni
družbi d.d., Ljubljana, 10 dni pred zasedanjem skupščine.
Dividenda se izplača najkasneje v 120
dneh po sprejemu sklepa.
c) O delu bilančnega dobička v višini
813.512,11 EUR bo odločeno v naslednjih
letih.
3.3. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2008.
4. Izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta – predstavnika kapitala.
Predlog sklepov nadzornega sveta:
Sklep k točki 4:
4.1. Skupščina se seznani s podano odstopno izjavo člana in predsednika nadzornega sveta Andreja Kamenška z dne 22. 4.
2009, s katero odstopa s funkcije člana
in predsednika nadzornega sveta družbe
z dnem 3. 7. 2009.
4.2. Za nadomestnega člana nadzornega
sveta – predstavnika kapitala z mandatom
do 20. 8. 2011 se izvoli Vida Oberžan.
5. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2009.
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Predlog sklepa nadzornega sveta:
Sklep k točki 5: za revizorja družbe za
poslovno leto 2009 skupščina imenuje družbo Audit&Co, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Lendavska 18, 9000 Murska Sobota. Če revizorska družba spremeni pogoje
izvedbe revizije glede na dano ponudbo, je
nadzorni svet pooblaščen imenovati drugega revizorja.
6. Poslovanje s skladom lastnih delnic ter
pooblastilo za nakup lastnih delnic.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:
Sklep k točki 6:
6.1. Skupščina na podlagi osme alineje
prvega odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih družbah pooblašča upravo družbe, da lahko po svojem preudarku in v dobrobit družbe kupi lastne delnice družbe,
s tem, da:
a) najvišja nakupna cena ne sme presegati 50% knjigovodske vrednosti delnice na
dan odkupa, najnižja pa ne manj kot 13,40
EUR na delnico;
b) skupni nominalni znesek kupljenih
delnic ne sme presegati 10% osnovnega
kapitala;
c) pooblastilo iz 1. točke tega sklepa
velja 18 mesecev od dneva sprejetja tega
sklepa.
6.2. Uprava lahko lastne delnice družbe
nameni za izplačilo nagrad upravi in nadzornemu svetu.
6.3 Pri pridobivanju in odsvajanju lastnih
delnic uprava ni vezana na določilo 221. člena Zakona o gospodarskih družbah.
6.4 Uprava je pooblaščena, da pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic ob smiselni uporabi 337. člena Zakona o gospodarskih družbah izključi prednostno pravico
dotedanjih delničarjev.
6.5. Skupščina pooblašča upravo, da
lahko lastne delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega
kapitala družbe.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu družbe, Lava 42, Celje, vsak delavnik v tednu od
8. do 12. ure.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Vsak nov predlog mora biti predložen
v pisni obliki z obrazložitvijo in vložen 7 dni
po objavi tega sklica na sedežu družbe.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo lastniki navadnih delnic z oznako G oziroma njihovi pooblaščenci, zastopniki, člani uprave in člani
nadzornega sveta. Glasovalno pravico imajo
delničarji s številom glasov, ki je enako številu delnic, ki jih imajo delničarji vpisane v DK
pri KDD Ljubljana na deseti dan pred zasedanjem skupščine. Pravico do udeležbe na
skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji, ki najkasneje 3 dni pred sejo skupščine
upravi družbe pisno prijavijo svojo udeležbo,
to je do 29. 6. 2009. Vsaka delnica velja 1
glas. Udeleženci se pred sejo skupščine prijavijo v sprejemni pisarni pol ure pred začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni so najavljeni udeleženci dolžni podpisati seznam
navzočih udeležencev in prevzeti glasovalne
lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo na
skupščini in druga gradiva.
Način glasovanja
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi
glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu
v sejno dvorano. Pooblastilo za zastopa-

nje na skupščini mora biti pisno. Za fizične
osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj in datum,
podpis pooblastitelja ter podatke o pooblaščencu; za pravne osebe pa ime in priimek,
naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig
pooblastitelja.
Opozorilo! Če skupščina ob napovedani
uri ne bo sklepčna, se počaka pol ure. Čez
pol ure je skupščina sklepčna, če so navzoči delničarji, ki zastopajo 51%osnovnega
kapitala.
VOC Celje, vzdrževanje
in obnova cest, d.d.
direktor
Bogdan Kočevar
Ob-4064/09
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe Tekol d.d. sklicuje
uprava družbe
14. redno skupščino,
ki bo dne 29. 6. 2009, ob 10. uri, v prostorih sedeža družbe v Mariboru, Ul. pohorskega bataljona 14 in skupaj z nadzornim
svetom predlaga naslednji dnevni red in
sklepe skupščine:
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine. Izvolijo se delovna telesa skupščine v naslednji
sestavi:
– za predsednika skupščine se izvoli
Bezjak Diana,
– za preštevalki glasov se imenujeta Vlasta Antonič in Polajžar Andreja.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Breda Horvat.
2. Predstavitev letnega poročila za leto
2008, pisnega poročila nadzornega sveta
k letnemu poročilu.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s poročilom nadzornega sveta o sprejemu
letnega poročila za leto 2008.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička.
Predlog sklepa:
V skladu z 293. členom ZGD-1, na predlog uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta se bilančni dobiček za leto
2008 v višini 479.878,45 EUR razdeli za:
– izplačilo dividend v višini 57.379,20
EUR bruto – na eno delnico 4,17 EUR bruto,
– nagrado upravi v višini 22.319,59 EUR
bruto,
– nagrado nadzornemu svetu v višini
5.764,96 EUR bruto,
– ostanek v višini 394.414,70 EUR kot
preneseni čisti dobiček.
Izplačilo dividend pripada lastnikom delnic, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD
na dan zasedanja skupščine dne 29. 6.
2009. Izplačila se izvršijo do 31. 12. 2009.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: v skladu z 294. členom
ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2008 in jima podeljuje razrešnico.
5. Sprejem ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članici nadzornega sveta, ponovna izvolitev članice nadzornega
sveta ter seznanitev skupščine z izvoljenim
predstavnikom delavcev v nadzornem svetu
družbe Tekol d.d.
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Predlog sklepa:
Skupščina ugotovi, da zaradi poteka
mandata z dnem 18. 7. 2009 preneha mandat članici nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev: Zori Langerholc.
Na podlagi določil Statuta družbe Tekol
d.d., točka 5.4., skupščina ponovno izvoli
za mandatno obdobje 4 let članico nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev: Zoro Langerholc, s pričetkom mandata
18. 7. 2009.
Skupščina se seznani, da zaradi poteka
mandata z dnem 1. 9. 2009 preneha mandat
članu nadzornega sveta – predstavniku delavcev Cerar Borisu. Skupščina se seznani,
da je Svet delavcev za člana nadzornega
sveta delniške družbe Tekol d.d. – predstavnika delavcev, ponovno izvolil člana: Cerar
Borisa za mandatno obdobje 4 let, s pričetkom mandata od 1. 9. 2009.
6. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2009.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje revizorja Plus
Revizija d.o.o., Bežigrad 1, Ljubljana za revizijo računovodskih izkazov družbe za leto
2009.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so vpisani v centralnem registru KDD d.d. Ljubljana na dan
zasedanja skupščine oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se
osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnic, ki jih
prejmejo udeleženci skupščine ob vstopu
v dvorano. Pooblastilo za zastopanje na
skupščini mora biti pisno in deponirano na
sedežu družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
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.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi sklepov in pisnim poročilom nadzornega
sveta je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe vsak delovni dan od 10. do 12. ure od
dneva objave do vključno dneva zasedanja.
Sklepčnost skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 11. uri v istih prostorih. 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 eno uro pred pričetkom
skupščine.
Tekol d.d.
uprava družbe
Ob-4065/09
Na podlagi točke 6.3. statuta družbe in
Zakona o gospodarskih družbah, sklicuje
uprava družbe Instalacije Grosuplje, družba
za projektiranje in izvajanje strojnih instalacij, d.d., Grosuplje, Adamičeva c. 51
12. skupščino
družbe Instalacije Grosuplje, d.d.
Grosuplje,
ki bo dne 29. 6. 2009, ob 9. uri, v prostorih družbe v Grosupljem, Adamičeva 51,
1290 Grosuplje.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje delovnih teles in razglasitev sklepčnosti skupščine. Skupščini bo prisostvoval notar Andrej Škrk.
Predlogi sklepov:
Skupščina delničarjev družbe Instalacije
Grosuplje d.d. imenuje:
– predsednika Stojana Likeba,
– preštevalki glasov Tatjano Bambič in
Petro Ostanek,
– ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Imenovanje revizijske hiše za izvedbo
revizije za leto 2008.
Predlog sklepa: za izvedbo revizije za
leto 2008 se imenuje revizijska hiša Revizijski center d.o.o., družba za revizijo Ljub
ljana.
3. Prodaja lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta družba odproda 3.484 lastnih delnic
po ceni 4,17 EUR za delnico.
4. Podaljšanje mandata predsedniku
nadzornega sveta.
Pregled sklepa: skupščina podaljša mandat predsedniku nadzornega sveta Stojanu
Oštirju.
Udeležba in glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
družbe osebno ali po pooblaščencu. Pooblaščenci morajo predložiti tudi pooblastilo.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj petnajst odstotkov zastopanega
osnovnega kapitala. Pravico udeležbe na
skupščini in uveljavitev glasovalne pravice
imajo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave pisno
prijavijo svojo udeležbo. Če skupščina ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 10. uri na istem kraju. Na tem zasedanju
skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo za zasedanje skupščine je vsem
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
od dneva objave sklica naprej, vsak delavnik med 10. in 12. uro.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda oziroma volilni
predlogi delničarjev morajo biti predloženi
tajništvu družbe v roku 7 dni po objavi tega
sklica.
Instalacije Grosuplje, d.d. Grosuplje
prokurist
dr. Irena Lipar

slovno leto 2008, revizorjevim mnenjem in
poročilu nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila za poslovno leto
2008.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
družbe Trdnjava 1 Holding d.d. se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe in
skupine za poslovno leto 2008, revizorjevim
mnenjem in poročilom nadzornega sveta
o preveritvi in potrditvi letnega poročila za
poslovno leto 2008.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
družbe Trdnjava 1 Holding d.d. podeljuje
upravi in nadzornemu svetu razrešnico za
delo v letu 2008.
4. Imenovanje revizorja za pregled poslovanja in računovodskih izkazov za leto
2009.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
imenuje za revizorja, ki pregleda poslovanje
in računovodske izkaze za leto 2009, revizijsko družbo Abeceda d.o.o. iz Celja.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v Celju, Kocenova 2/a, vsak torek in četrtek med 10. in 12.
uro, od dneva objave sklica skupščine do
dneva zasedanja skupščine.
Udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in uresničujejo glasovalno pravico le delničarji, njihovi
pooblaščenci ali zastopniki v korist katerih so
delnice družbe vknjižene na računu vrednostnih papirjev, ki se vodi pri KDD 10 dni pred
zasedanjem skupščine in bodo najkasneje 3
dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavili
udeležbo na skupščini. Pooblaščenci morajo
k prijavi priložiti pisna pooblastila za udeležbo
in glasovanje na skupščini.
Zastopnik pravne osebe mora prijavi
priložiti izpis iz sodnega registra oziroma
predlog za vpis v sodni register, iz katerega
je razvidna oseba pooblaščena za zastopanje.
Trdnjava 1 Holding, finančna družba
d.d., Celje,
uprava družbe

Ob-4067/09
Uprava družbe Trdnjava 1 Holding, finančne družbe d.d., Celje, Kocenova 2/a,
na podlagi določil Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1) in statuta družbe sklicuje

6. redno skupščino
delničarjev Trdnjave holding, finančne
družbe d.d.,
ki bo v torek 30. 6. 2009, ob 8. uri, na
sedežu družbe v Celju, Kocenova 2/a, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine delničarjev družbe Trdnjava Holding
d.d. se izvoli Saša Zelenović, za preštevalki
glasov Martina Antonič in Milena Grujič. Na
skupščini prisostvuje notar Srečko Gabrilo
iz Žalca.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom družbe in skupine za poslovno leto 2008, revizorjevim mnenjem in
poročilu nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila za poslovno leto
2008.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
družbe Trdnjava holding d.d. se seznani

6. redno skupščino
delničarjev Trdnjave 1 Holding, finančne
družbe d.d.,
ki bo v torek 30. 6. 2009, ob 9. uri, na
sedežu družbe v Celju, Kocenova 2/a, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine delničarjev družbe Trdnjava 1 Holding
d.d. se izvoli Saša Zelenović, za preštevalki
glasov Martina Antonič in Milena Grujič. Na
skupščini prisostvuje notar Srečko Gabrilo
iz Žalca.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom družbe in skupine za po-

Ob-4068/09
Uprava družbe Trdnjava Holding, finančne družbe d.d., Celje, Kocenova 2/a, na
podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in statuta družbe sklicuje

Stran

1410 /

Št.

40 / 29. 5. 2009

z revidiranim letnim poročilom družbe in
skupine za poslovno leto 2008, revizorjevim mnenjem in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za
poslovno leto 2008.
3. Sklep o pripojitvi družbe Moda d.o.o.
k prevzemni družbi Trdnjava holding d.d.
Predlog sklepa št. 3.1
Skupščina družbe Trdnjava holding d.d.
Celje potrjuje in daje soglasje, da se družbi
Trdnjava holding d.d. Celje, Kocenova 2/a,
pripoji družba Moda d.o.o. Celje, Prešernova 7.
Prevzeta družba, ki se pripaja prenese
svoje celotno premoženje in vse pravice ter
obveznosti na prevzemno družbo.
Presečni datum pripojitve je 31. 12.
2008.
Predlog sklepa št. 3.2
Skupščina družbe Trdnjava holding d.d.
daje soglasje k pogodbi o pripojitvi, ki sta jo
sklenili družbi Trdnjava holding d.d. Celje,
Kocenova 2/a in družba Moda d.o.o. Celje, Prešernova 7, v obliki notarskega zapisa notarja Srečka Gabrila iz Žalca, opr. št.
SV 372/0, z dne 18. 5. 2009.
V notarski obliki sklenjena pogodba o pripojitvi je priloga zapisnika skupščine.
4. Pooblastilo nadzornemu svetu glede
pripojitve s prevzemno družbo Trdnjava holding d.d.
Predlog sklepa:
Skupščina pooblašča nadzorni svet
družbe Trdnjava holding d.d. Celje, da skladno z veljavnimi odločitvami sodišča in drugih organov, če je to potrebno, prilagodi na
skupščini sprejete sklepe tako, da se bo
pripojitev družbe lahko izvedla in vpisala
v sodni register.
5. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
družbe Trdnjava Holding d.d. podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo
v letu 2008.
6. Imenovanje revizorja za pregled poslovanja in računovodskih izkazov za leto
2009.
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev imenuje za revizorja, ki pregleda poslovanje in računovodske izkaze za leto 2009, revizijsko družbo
ABECEDA d.o.o. iz Celja.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v Celju, Kocenova 2/a, vsak torek in četrtek med 10. in 12.
uro, od dneva objave sklica skupščine do
dneva zasedanja skupščine.
Udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in uresničujejo glasovalno pravico le delničarji, njihovi
pooblaščenci ali zastopniki v korist katerih so
delnice družbe vknjižene na računu vrednostnih papirjev, ki se vodi pri KDD 10 dni pred
zasedanjem skupščine in bodo najkasneje 3
dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavili
udeležbo na skupščini. Pooblaščenci morajo
k prijavi priložiti pisna pooblastila za udeležbo
in glasovanje na skupščini.
Zastopnik pravne osebe mora prijavi
priložiti izpis iz sodnega registra oziroma
predlog za vpis v sodni register, iz katerega
je razvidna oseba pooblaščena za zastopanje.
Trdnjava Holding,
finančna družba d.d., Celje
uprava družbe
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Na podlagi določil statuta družbe Finance Zupanc, finančna družba d.d. in v skladu
z določbami Zakona o gospodarskih družbah-1B sklicuje uprava družbe
17. skupščino
delniške družbe Finance Zupanc,
finančna družba d.d.,
ki bo v torek, 30. 6. 2009, na sedežu
družbe Finance Zupanc, finančna družba
d.d., Kocenova ulica 2 A, 3000 Celje, s pričetkom ob 10. uri, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na
predlog uprave se za predsedujočega skupščine izvoli Saša Zelenović in verifikacijska
komisija v sestavi Martina Antonič in Milena
Grujič.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Katja Fink iz Celja.
2. Poročilo uprave in sprejem sklepov
o čezmejni združitvi družbe G.A Beteiligungs gmbH, s sedežem na Dunaju, Keplerplatz 12, vpisane v sodnem registru sodišča na
Dunaju pod št. FN 259455 b, k družbi Finance Zupanc, finančna družba d.d., Kocenova
ulica 2 A, 3000 Celje.
Predlog sklepa št. 2.1: skupščina daje
soglasje k čezmejni združitvi družbe G.A Beteiligungs gmbH, s sedežem na Dunaju, Keplerplatz 12, vpisane v sodnem registru na
Dunaju pod št. FN 259455 b, kot prevzete
družbe, k družbi Finance Zupanc, finančna
družba d.d., Kocenova ulica 2 A, 3000 Celje,
vpisani v iPRS Poslovni register Slovenije,
matična številka: 5002885000, kot prevzemni družbi. Obračunski dan čezmejne združitve je 31. 12. 2008.
Skupščina potrdi poročilo uprave o čezmejni združitvi, revizijo o čezmejni združitvi
in poročilo nadzornega sveta o pregledu
nameravane čezmejne združitve.
Predlog sklepa št. 2.2:
Skupščina daje soglasje k načrtu čezmejne združitve družbe G.A Beteiligungs
gmbH, s sedežem na Dunaju, Keplerplatz
12, vpisane v sodnem registru sodišča na
Dunaju pod št. FN 259455 b, kot prevzete
družbe, k družbi Finance Zupanc, finančna
družba d.d., Kocenova ulica 2 A, 3000 Celje,
vpisani v iPRS Poslovni register Slovenije,
matična številka: 5002885000, kot prevzemni družbi.
Sklep stopi v veljavo, ko sprejmeta načrt
čezmejne združitve v predlaganem besedilu
obe družbi iz sklepa pod točko 2.1 dnevnega reda. Podpisan predlog načrta čezmejne
združitve v notarskem zapisu v originalnem
besedilu in v overjenem prevodu je priloga
in sestavni del tega sklepa.
Predlog sklepa št. 2.3: skupščina pooblašča nadzorni svet, da skladno z veljavnimi
odločitvami sodišča in drugih organov, če je
to potrebno, prilagodi na skupščini sprejete
sklepe tako, da se bo čezmejna združitev
lahko izvedla in vpisala v sodni register.
3. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe in skupine za poslovno leto 2008, revizorjevim mnenjem in poročilu nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
letnega poročila za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
družbe Finance Zupanc d.d. se seznani
z revidiranim letnim poročilom družbe in

skupine za poslovno leto 2008, revizorjevim mnenjem in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za
poslovno leto 2008.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
družbe Finance Zupanc d.d. podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo
v letu 2008.
5. Imenovanje revizorja za pregled poslovanja in računovodskih izkazov za leto
2009.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
imenuje za revizorja, ki pregleda poslovanje
in računovodske izkaze za leto 2009, revizijsko družbo Abeceda d.o.o. iz Celja.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo osebno ali s priporočeno pošto
najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvo uprave družbe Finance Zupanc, finančna družba d.d., Kocenova ulica
2 A, 3000 Celje, in ki so vpisani v delniško
knjigo družbe, na dan 20. 6. 2009.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
ki vključuje skupen načrt čezmejne združitve, poročilo poslovodstva – organa vodenja
o čezmejni združitvi, revizijo čezmejne združitve, listine o predložitvi načrta čezmejne
združitve, s predhodnim pregledom nadzornega sveta družbe, na registrsko sodišče, dokazilo o objavi obvestila o predložitvi
registrskemu organu, podatki o registrskih
organih, pri katerih sta za družbi, ki se čezmejno združujeta, shranjene listine iz člena
3/2 Direktive 68/151/EGS in številke, pod
katerimi so te družbe vpisane v register,
v skladu z določili 584. člena ZGD-1, so na
vpogled na sedežu družbe Finance Zupanc,
finančna družba d.d., Kocenova 2 A, 3000
Celje, vsak torek in četrtek med 10. in 12.
uro od dneva objave sklica skupščine do
zasedanja skupščine.
Delničarje družbe v skladu z določili
622.e člena Zakona o gospodarskih družbah tudi obveščamo, da sta upravi družb, ki
se združujeta, predložili pristojnemu Okrožnemu sodišču v Celju načrt čezmejne združitve, ki ga je pred tem pregledal nadzorni
svet prevzemne družbe.
Vsakemu delničarju, ki bo upravi posredoval pisno zahtevo za dostavo prepisa listin iz prejšnjega odstavka, bo uprava
najkasneje naslednji delovni dan zagotovila
brezplačen prepis teh listin, v skladu z določili 4. točke 586. člena ZGD-1.
Finance Zupanc, finančna družba d.d.
uprava
Št. 17/2009
Ob-4099/09
Na podlagi 18. člena statuta družbe,
uprava družbe Alpos industrija kovinskih izdelkov in opreme, d.d., Šentjur, Cesta Leona Dobrotinška 2, sklicuje
13. skupščino
Alpos, d.d.,
za v torek, dne 30. junija 2009, ob 10.
uri, v sejni sobi družbe Alpos, d.d., Cesta
Leona Dobrotinška 2, Šentjur, z naslednjim
dnevnim redom:
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1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za predsednika skupščine Franca Bana, za preštevalca glasov Tomaža Zupanca in Jožefa
Artnaka ter imenuje notarja na skupščini
Milana Grassellija, notarja v Šentjurju.
2. Seznanitev z letnim poročilom o poslovanju družbe v letu 2008 z mnenjem revizorja, pisnega poročila nadzornega sveta
k letnemu poročilu, razporeditev bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe Alpos, d.d. in skupine Alpos
za leto 2008 z mnenjem revizorja ter pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
b) Izkazan bilančni dobiček v višini
315.249,75 EUR po stanju na dan 31. 12.
2008 ostane nerazporejen.
c) Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za leto 2008.
3. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta predstavnike kapitala se za dobo štirih
let izvolijo: Apat Branko, Ban Franc, Buryan
Josef in mag. Šprah Vlado.
Svet delavcev obvešča skupščino, da sta
predstavnika delavcev v nadzorni svet izvoljena: Plavsteiner Velimir in Židan Simon.
4. Imenovanje revizorja za leto 2009.
Predlog sklepa: za revizorja se po predlaganju revizijske komisije na predlog nadzornega sveta imenuje revizijska družba
ABC revizija, družba za revizijo in sorodne
storitve d.o.o.
Opomba: predlagatelj sklepa pod 3. in
4. točko je nadzorni svet, vseh drugih pa
uprava in nadzorni svet.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled na upravi družbe Alpos, d.d.,
Šentjur, Cesta Leona Dobrotinška 2, vsak
delovni dan od 12. do 13. ure po objavi
dnevnega reda.
Skupščina odloča o objavljenih predlogih
po posameznih točkah dnevnega reda. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim
točkam dnevnega reda morajo biti v pisni
obliki, obrazloženi in zaradi objave vloženi
v 7 dneh po objavi tega sklica v sektorju za
pravne organizacijske in kadrovske zadeve
družbe Alpos, d.d., Cesta Leona Dobrotinška 2, Šentjur.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, imetniki navadnih delnic, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastila morajo biti
pisna. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine (do vključno petka; 26. 6. 2009)
pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini
oziroma dostavijo pooblastilo v sektor za
pravne organizacijske in kadrovske zadeve
družbe, zaradi priprave glasovnic in priprave
prostora za skupščino. Pravočasna pisna
prijava in predložitev pooblastila sta pogoj
za udeležbo in odločanje na skupščini.
Ob vseh točkah dnevnega reda se glasuje za ali proti na podlagi glasovnic, ki jih
udeleženci prejmejo ob vstopu v sejno dvorano, kjer se vpišejo tudi v poseben seznam
udeležencev.
Prostor, kjer bo zasedanje skupščine,
bo odprt uro pred predvidenim začetkom
skupščine, da se bo ugotovila navzočnost
in razdelile glasovnice.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpiskom iz sodnega registra.
Skupščina bo v skladu s prvim odstavkom 19. člena statuta veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega kapitala ob uri sklica.
Alpos, d.d.
predsednik uprave
Mirjan Bevc
Št. 0008969
Ob-4102/09
Na podlagi točke 7.0 statuta družbe Cestno podjetje Ptuj d.d., Upravni odbor družbe sklicuje
XII. redno skupščino
delničarjev družbe CP Ptuj, Zagrebška
cesta 49/a, Ptuj,
ki bo v ponedeljek 6. 7. 2009, ob 8. uri,
na sedežu družbe CP Ptuj d.d., Zagrebška
cesta 49/a na Ptuju.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Upravni odbor ugotovi sklepčnost skupščine.
Izvoli se verifikacijsko komisijo v sestavi:
– Goran Kraljevič – za predsednika,
– preštevalca glasov: Zdenko Kraljevič in
Brigita Mesarič.
Obvesti se skupščino glede notarja Andreja Šoemna, ki piše tudi zapisnik seje
skupščine.
Za predsednika skupščine se skladno
s točko 7.12. Statuta družbe izvoli Tomaž
Alič, univ. dipl. prav.
2. Poročilo o realizaciji sklepa 11. seje
skupščine d.d. CP Ptuj – poslovno nepotrebna sredstva družbe.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila in potrdila poročilo ID družbe o realizaciji
sklepa 11. seje skupščine v zadevi prodaje
poslovno nepotrebnih sredstev.
3. Predstavitev letnega poročila in poročila Upravnega odbora o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa: skupščina delniške družbe se je seznanila z vsebino letnega poročila družbe za poslovno leto 2008, s poročilom revizijske hiše Auditor o poslovanju CP
Ptuj v poslovnem letu 2008 ter poročilom
UO družbe za poslovno leto 2008, kar vse
je priloga tega sklepa.
4. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička po letnem obračunu za leto 2008 in
podelitev razrešnice izvršnemu direktorju in
članom Upravnega odbora.
Predlog sklepa:
1. Ugotovljen bilančni dobiček v višini
1.134.192,00 € ostane nerazporejen.
2. Skupščina Upravnemu odboru podeljuje razrešnico za delo v letu 2008.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2009.
Predlog sklepa: skupščina imenuje družbo AUDITOR d.o.o. iz Ptuja za revizorja
družbe CP Ptuj za poslovno leto 2009.
6. Sprejem finančnega načrta za delo
UO v letu 2009.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila in sprejela finančni načrt za delo UO
v letu 2009.
7. Pridobitev in odsvojitev lastnih delnic
družbe.

Št.

40 / 29. 5. 2009 /

Stran

1411

Predlog sklepa:
1. Skupščina se je seznanila in potrdila poročila Uprave ter sklepe NS in UO
družbe glede višine in načina pridobitve in
odsvojitve lastnih delnic družbe, s katerimi je
družba upravljala na podlagi sprejetih sklepov skupščine delniške družbe.
2. Iz upravljanja družbe se v breme
kapitala družbe umakne 14.966 lastnih delnic družbe. Sklep realizira ID družbe.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki v skladu
s Statutom družbe. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeleži vsak delničar, pod pogojem, da svojo udeležbo napove na sedežu družbe najpozneje tri dni
pred dnevom zasedanjem skupščine (dan
zasedanja skupščine se pri tem ne šteje).
Delničar lahko napove udeležbo pisno, po
pošti, elektronski pošti ali faksu.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik
pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo
Gradivo za skupščino bo na vpogled
vsak delovni dan v pisarni Mesarič Brigite od
1. 6. 2009 do 3. 7. 2009 od 10. do 12. ure.
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo Upravnemu
odboru v sedmih dneh od objave sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 12. uri. V tem primeru bo
skupščina sklepčna, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Upravni odbor družbe CP Ptuj d.d.
Ferdinand Veingerl
predsednik UO
Ob-4145/09
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 13. člena Statuta NLB d.d. Uprava NLB d.d. sklicuje
14. redno skupščino
delničarjev NLB d.d.,
ki bo v torek, dne 30. 6. 2009, s pričetkom ob 13. uri, v konferenčni dvorani v pritličju poslovne stavbe na Trgu republike 3
v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti ter
izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
Izvolijo se delovni organi skupščine v naslednji sestavi:
– za člana verifikacijske komisije se izvoli
Milan Jerman ter
– za člana verifikacijske komisije se izvoli
Luka Harej.
2. Predstavitev letnega poročila 2008
in poročila nadzornega sveta o rezultatih
preveritve letnega poročila za leto 2008 ter
informacija o prejemkih članov uprave in
nadzornega sveta v letu 2008.
Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s sprejetim letnim poročilom 2008
in s poročilom nadzornega sveta NLB d.d.
o rezultatih preveritve letnega poročila za
leto 2008. Prav tako se Skupščina delničarjev NLB d.d. seznani z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora
v preteklem poslovnem letu, ob upoštevanju
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predpisov s področja varovanja osebnih podatkov in poslovne skrivnosti.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2008 ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
3.1. Bilančni dobiček NLB d.d. za poslovno leto 2008 v višini 24.780.715,04 EUR se
uporabi za naslednje namene:
– del bilančnega dobička v višini
2.927.439,24 EUR oziroma 0,33 EUR na
delnico se razdeli delničarjem banke, ki
so vpisani v delniško knjigo konec dneva
zaključka skupščine, pri čemer obveznost
banke do delničarjev zapade v plačilo dne
15. 9. 2009;
– preostali del bilančnega dobička v višini 21.853.275,80 EUR se nameni za povečanje drugih rezerv iz dobička.
Znesek bilančnega dobička, namenjenega povečanju drugih rezerv iz dobička, se
prilagodi za del bilančnega dobička iz prve
alineje prejšnjega odstavka, ki se nanaša na
nastalo razliko zaradi zaokrožitve izplačila
dividende na dve decimalki natančno na
posamezno delnico.
3.2. Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2008.
4. Odobreni kapital.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
Nadomesti se dosedanji tretji odstavek 5.
člena Statuta NLB d.d. z novim besedilom,
tako da se po novem pravilno glasi:
»Uprava banke je pooblaščena, da
v obdobju petih let od vpisa spremembe
statuta, sprejete na seji skupščine dne
30. 6. 2009, v sodni register, s soglasjem
nadzornega sveta in brez dodatnega sklepa skupščine, osnovni kapital banke enkrat
ali večkrat poveča za največ 37.163.879,15
(sedemintridesetmilijonovstotriinšestdesettisočosemstodevetinsedemdeset 15/100)
EUR (odobreni kapital). Za znesek iz naslova odobrenega kapitala povečanega
osnovnega kapitala se lahko izda skupno
največ 4.452.976 (štirimilijoneštiristodvainpetdesettisočdevetstošestinsedemdeset)
novih navadnih ali prednostnih delnic, po
vsakokratni emisijski vrednosti, ki jo določi uprava s soglasjem nadzornega sveta.
Nove delnice se izdajo s pravicami, pod
pogoji in na način, ki je določen v sklepu
uprave o povečanju osnovnega kapitala in
izdaji novih delnic. Nove delnice se lahko
izdajo proti plačilu v denarju, s stvarnim
vložkom ali s stvarnim prevzemom, kolikor
je to v skladu s predpisi, veljavnimi v času
sprejemanja sklepa o povečanju osnovnega kapitala in o izdaji novih delnic iz
naslova odobrenega kapitala. Uprava lahko odloči o izključitvi prednostne pravice
obstoječih delničarjev do novih delnic, če
s tem soglaša nadzorni svet.«
5. Spremembe in dopolnitve statuta.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
Dosedanji Statut NLB d.d. se dopolni in
spremeni z naslednjo vsebino:
– spremeni se peti odstavek 1. člena, ki
sedaj glasi:
»Podružnice banke uporabljajo v pravnem prometu poleg firme banke še svojo
firmo. Podružnice banke imajo svoj poslovni
naslov, ki ga določi uprava banke.«
– spremeni se zadnji stavek šestega odstavka 1. člena, ki sedaj glasi:
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»Osnovni cilj banke je samostojno opravljanje pridobitne dejavnosti na trgu kot svoje izključne dejavnosti.«,
– črta se tretji odstavek 2. člena, dosedanji četrti odstavek pa tako postane tretji
odstavek,
– v drugem stavku prvega odstavka 7.
člena se črta beseda »notranji«, v prvem
stavku drugega odstavka pa se besedna
zveza: »s pravilnikom o notranji organizaciji« nadomesti z »z aktom o organizaciji
banke«,
– v drugem stavku prvega odstavka 8.
člena se besedna zveza »s pravilnikom o organizaciji in s pravilnikom o pooblastilih in
podpisovanju banke« nadomesti z »z aktom
o organizaciji banke in z aktom o pooblastilih in podpisovanju banke«,
– v prvem stavku tretjega odstavka
13. člena se beseda »mesec« nadomesti
s »30«,
– spremeni se 14. člen, ki sedaj glasi:
»Delničarji, ki imajo skupaj najmanj eno
dvajsetino osnovnega kapitala, smejo pisno zahtevati, da uprava in nadzorni svet
skličeta skupščino banke. Zahtevi morajo
v pisni obliki priložiti dnevni red, predlog
sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča ali,
če skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda.
Uprava in nadzorni svet morata v primeru iz prejšnjega odstavka sklicati skupščino
banke najkasneje v roku dveh mesecev od
prejema popolne pisne zahteve. Uprava in
nadzorni svet lahko ob tem skleneta, da
morajo predlagatelji vnaprej založiti stroške
sklica in seje skupščine banke.«,
– črta se drugi odstavek 16. člena in
spremeni se dosedanji prvi odstavek 16.
člena, ki sedaj glasi:
»Delničarji lahko izvršujejo svoje pravice
na skupščini banke osebno, po zakonitem
zastopniku ali po pooblaščencu. Upravičenost do zastopanja je potrebno izkazati
z izročitvijo ustrezne listine banki. Potrebna
ustrezna listina se lahko določi v objavi sklica skupščine banke. V zvezi z dokazilom
o upravičenosti pooblaščenca za zastopanje delničarja je potrebno delničarju oziroma
pooblaščencu omogočiti, da takšno dokazilo
posreduje banki tudi z uporabo elektronskih
poti.«,
– v deveti alineji prvega odstavka 19.
člena se črta besedna zveza »članov nadzornega sveta«,
– v prvem odstavku 20. člena se beseda
»nadzomi« zamenja z besedo »nadzorni«,
v tretjem odstavku se črta beseda »lahko«,
zamenja pa beseda »sprejeme« z besedo
»sprejme«,
– v četrtem odstavku 20. člena se za
besedno zvezo »člani nadzornega sveta«
doda besedna zveza »in zunanji strokovnjaki, ki so s strani nadzornega sveta imenovani v odbore oziroma komisije nadzornega
sveta«,
– spremeni se prvi odstavek 21. člena,
ki sedaj glasi:
»Člani nadzornega sveta se izvolijo za
obdobje, ki prične teči z dnem njihove izvolitve in traja do zaključka letne skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega
dobička za četrto poslovno leto od njihove
izvolitve, če ni ob imenovanju posameznih
članov določeno drugače. Pri tem se kot
prvo leto upošteva poslovno leto v katerem
so bili člani nadzornega sveta izvoljeni.«,

– spremeni se štirinajsta alineja prvega
odstavka 24. člena, ki sedaj glasi:
»imenuje in razrešuje člane uprave banke,«,
– spremeni se šestnajsta alineja prvega
odstavka 24. člena, ki sedaj glasi:
»določa kriterije za nagrajevanje uprave
in tekoče preverja njihovo izpolnjevanje«,
– v prvem odstavku 24. člena se doda za
zadnjo alinejo nova alineja, ki glasi:
»sklepa pogodbe s člani uprave banke,
banka pa je dolžna podatke o posamičnih
prejemkih članov uprave in nadzornega sveta razkriti v letnem poročilu banke, skupaj
s pojasnili kriterijev iz šestnajste alineje tega
odstavka.«,
– spremeni se drugi odstavek 26. člena,
ki sedaj glasi:
»Predsednika in druge člane uprave
banke imenuje in razrešuje nadzorni svet,
pri čemer lahko predsednik uprave predlaga
nadzornemu svetu v imenovanje ali odpoklic
posameznega ali preostale člane uprave.«,
– v drugem odstavku 27. člena, v točki
c (i) se beseda »finančni organizaciji« zamenja z besedo »finančni družbi«,
– spremeni se 31. člen, ki sedaj glasi:
»Uprava banke organizira notranjo revizijo kot samostojni organizacijski del. Notranja revizija deluje v skladu z Zakonom
o bančništvu, Mednarodnimi standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju,
Kodeksom poklicne etike notranjih revizorjev, Kodeksom načel notranjega revidiranja
in Listino o delovanju Centra notranje revizije v NLB d.d.
Uprava banke in nadzorni svet banke,
po predhodnem mnenju odbora za revizijo
nadzornega sveta, potrjujeta letni program
dela notranje revizije ter lahko zahtevata od notranje revizije izvajanje posebnih
nalog.«,
– drugi in četrti odstavek 32. člena se za
besedno zvezo »slovenskih računovodskih
standardov« oziroma »slovenskih računovodskih standardih« dopolni z »in mednarodnih računovodskih standardov« oziroma
»in mednarodnih računovodskih standardih«,
– v drugem odstavku 34. člena se pred
ločilom pika doda besedilo »in na spletnem
portalu banke«.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2009.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa: za revizorja NLB d.d. za
poslovno leto 2009 se imenuje revizijska
družba PricewaterhouseCoopers d.o.o.,
Ljubljana.
7. Obravnava Poročila Centra notranje
revizije za leto 2008 ter mnenja nadzornega sveta.
Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s sprejetim letnim poročilom Centra
notranje revizije o notranjem revidiranju za
poslovno leto 2008 in z mnenjem Nadzornega sveta NLB d.d.
8. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa:
Za člane Nadzornega sveta NLB d.d.
se za mandat, ki nastopi z dnem izvolitve,
preneha pa z dnem zaključka letne skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega
dobička za četrto poslovno leto od njihove
izvolitve, pri tem se kot prvo leto upošteva
poslovno leto, v katerem so bili člani nadzornega sveta izvoljeni, izvolijo:
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– Gregor Dolenc,
– Rasto Ovin,
– Marko Simoneti,
– Stanislava Zadravec - Caprirolo,
– Boris Škapin,
– Branko Drobnak,
– Andrej Baričič,
– Jan Vanhevel,
– Riet Docx,
– John Hollows,
– Stojan Petrič.
9. Poročilo o preveritvi nadzornega sveta o ustreznosti izplačila fiksnega in variabilnega dela plače članov uprave v letih
2004–2008 ter kratka obrazložitev kriterijev
za izračun plače.
Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s predloženim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi glede ustreznosti izplačila
fiksnega in variabilnega dela plače članov
uprave v letih 2004–2008 ter kratko obrazložitvijo kriterijev za izračun plače.
V skladu z določbami ZGD-1 je predlagatelj sklepov pod točko 6 in točko 8 nadzorni
svet, točki 2 in 7 sta zgolj seznanitvene narave in skupščina o njiju ne glasuje, medtem
ko sta predlagatelja pri preostalih točkah
dnevnega reda uprava in nadzorni svet.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so na dan
oddaje prijave in do konca skupščine vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni
klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, in
ki osebno, po zastopniku ali pooblaščencu
pisno prijavijo svojo udeležbo na sedežu
NLB d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1520
Ljubljana, in sicer v času od objave tega
sklica dalje do vključno najkasneje tri dni
pred dnem zasedanja skupščine.
Prijave so pravočasne, če na sedež
družbe (na naslovu Trg republike 2, Ljub
ljana), naslovljene na Oddelek sekretariata,
prispejo najkasneje do vključno tri dni pred
dnem zasedanja skupščine.
Delničarji bodo prejeli potrdila o številu
delnic po pošti.
Pooblaščenci za zastopanje delničarjev se v enakem roku kot delničarji prijavijo
s pisnim pooblastilom in na enak način kot
delničarji.
Glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu ali zakonitem zastopniku. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti
specialno in banki predloženo v pisni obliki
ter mora vsebovati ime in priimek ter naslov
stalnega bivališča oziroma firmo in sedež
pooblastitelja in pooblaščenca, EMŠO oziroma matično številko pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum izdaje pooblastila
ter podpis pooblastitelja oziroma njegovega
zakonitega zastopnika. Zakoniti zastopniki fizičnih ali pravnih oseb morajo na dan
skupščine predložiti javno listino, iz katere
izhaja njihova upravičenost za zastopanje
delničarja, ki ni starejša od 14 dni, šteto od
datuma izdaje pooblastila. NLB d.d. pooblastilo shrani.
Utemeljeni predlogi za sprejemanje
sklepov z obrazložitvami ter druga gradiva,
ki so podlaga za odločanje delničarjev na
skupščini pri posameznih točkah dnevnega
reda, so na vpogled delničarjem od dneva
objave tega sklica v Oddelku sekretariata,
NLB d.d., Ljubljana, na Trgu republike 2,
Ljubljana, vsak delovni dan od 8. do 14. ure
ter na spletnih straneh www.nlb.si in v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske
borze d.d. (SEOnet).
Uprava NLB d.d.

Ob-4146/09
Na podlagi določil 25. člena statuta družbe Helios, Sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj d.d., uprava družbe sklicuje
15. sejo skupščine,
ki bo v petek, 3. julija 2009, ob 13. uri
v sejni sobi podjetja na Ljubljanski 110a,
v Domžalah.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Marko Vresk.
Za preštevalca glasov se imenujeta Anica Urankar in Matjaž Osojnik.
Skupščini prisostvuje notarka Majda Lokošek.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in
podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za leto 2008.
Predlog sklepa:
1. Bilančni dobiček za poslovno leto
2008 v višini 15.532.957 EUR se uporabi
za naslednje namene:
– za povečanje drugih rezerv 4.070.922
EUR,
– za razporeditev v preneseni dobiček
11.462.035 EUR.
2. Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2008.
3. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Štiriletni mandat poteče članu nadzornega sveta Simonu Zdolšku, dne 23. 6. 2009.
Za člana nadzornega sveta, z mandatno
dobo štirih let, se z dnem 3. 7. 2009 izvoli
Simon Zdolšek.
4. Določitev sejnin članom komisij nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa:
Za predsednika komisije se določi sejnina v znesku 260 EUR in za člane v znesku
180 EUR bruto.
Sejnina za dopisno sejo znaša 80 odstotkov redne sejnine.
Predsedniku in članom komisije se povrnejo tudi potni stroški, ki so nastali zaradi udeležbe na seji v skladu s predpisi, ki
urejajo prevozne stroške za gospodarske
družbe.
5. Sklep o pooblastilu za nakup lastnih
delnic.
Predlog sklepa:
Skupščina pooblašča upravo družbe za
nakup lastnih delnic, pri čemer skupni nominalni znesek kupljenih lastnih delnic ne sme
presegati 10% osnovnega kapitala oziroma
27.844 delnic družbe.
Pooblastilo iz prejšnjega odstavka velja
18 mesecev od sprejema sklepa.
Pri pridobivanju delnic sme znašati najvišja nakupna cena največ 10% več od trimesečnega povprečja enotnih dnevnih borznih cen šteto od dneva nakupa, najnižja
nakupna cena pa sme biti enaka nominalni
vrednosti delnice.
Družba ne bo pridobivala lastnih delnic
izključno zaradi trgovanja ampak jih bo uporabila za izplačilo udeležbe na dobičku in
ohranjanje vrednosti delnice družbe. Lastne
delnice se bodo pridobivale in odsvajale na
podlagi poslov na organiziranem trgu.
Z dnem sprejema tega sklepa preneha
veljati sklep o pooblastilu za nakup lastnih
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delnic, sprejet na 14. redni skupščini delničarjev družbe Helios Domžale, d.d., 4. 7.
2008.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe
za leto 2009 se imenuje revizorska hiša
Ernst&Young d.o.o., Dunajska 111, Ljub
ljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
sami ali po svojih pooblaščencih ali zakonitih zastopnikih. Pooblaščenec se mora izkazati s pismenim pooblastilom.
Delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in
pooblaščenci morajo udeležbo na skupščini
pisno prijaviti tri dni pred zasedanjem skupščine upravi družbe.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
letno poročilo in poročilo nadzornega sveta
so na vpogled delničarjem na sedežu družbe Količevo 2, Domžale vsak delovni dan
od 8. do 12. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti
pisno vloženi v roku enega tedna od objave
tega vabila in obrazloženi.
Če na prvem sklicu skupščine ne bo dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje
skupščine dne 3. 7. 2009, ob 14. uri na istem mestu. Na ponovnem zasedanju skupščine se veljavno odloča ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Helios Sestavljeno podjetje
za kapitalske naložbe in razvoj d.d.
uprava
Ob-4148/09
Na podlagi 45. člena statuta družbe
ZRMK holding, d.d. uprava sklicuje
sejo skupščine
ZRMK holding, d.d., Ljubljana,
Dimičeva 12,
ki bo v torek, 30. junija 2009, ob 8.30,
na sedežu družbe v Ljubljani, Dimičeva 12,
sejna soba v III. nadstropju, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat, univ. dipl. prav.,
– preštevalca glasov: Igor Janežič in Ankica Maksimović.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Majda Lokošek.
2. Soglasje skupščine za pripojitev.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
se seznani s predloženimi listinami iz drugega odstavka 586. člena ZGD-1, ki jih potrjuje
in daje svoje soglasje za pripojitev prevzete
družbe PART-INVEST d.o.o. k prevzemni
družbi ZRMK Holding d.d., v skladu s pogodbo o pripojitvi z dne 14. 5. 2009, ki je
priloga zapisnika skupščine.
Obvestilo delničarjem
ZRMK Holding d.d., Dimičeva ulica 12,
1000 Ljubljana, vložna št. 13715100, matična št. 1786121000, v skladu s 586. členom
ZGD-1, obvešča delničarje, da je bila na
sodni register Okrožnega sodišča v Ljub
ljani, Tavčarjeva ulica 9, 1000 Ljubljana, dne
27. 5. 2009 predložena pogodba o pripojitvi
družbe Part-Invest d.o.o. k družbi ZRMK
Holding d.d.
Delničarji imajo pravico na sedežu družbe Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana, pregledati listine, določene v drugem odstavku
586. člena ZGD-1 in pravico, da jim družba
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najkasneje naslednji delovni dan po prejemu
zahteve brezplačno izroči prepis navedenih
listin. Pravico imajo do dneva zasedanja
skupščine.
Navedene listine s predlogi sklepov bodo
na voljo v tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12. ure, v času
od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu
z 298/2. členom ZGD-1 (Uradni list RS, št.
42/06, 60/06, 10/08) bodo utemeljeni predlogi za sprejemanje sklepov dostopni tudi na
spletni strani družbe www.gi-zrmk.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 uresničitev
glasovalne pravice je pisna prijava udeležbe
tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave družbe na sedežu družbe.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
ZRMK holding, d.d.
predsednik uprave
mag. Gojmir Černe
Ob-4152/09
Na podlagi določil 29. člena statuta družbe Sklad za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d., Trenta 31,
5232 Soča, sklicujem
skupščino delničarjev,
ki bo dne 30. 6. 2009, ob 11. uri, v prostorih Šport hotela Pokljuka, Goreljek 103,
4247 Zgornje Gorje, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Franc Kosi, za preštevalki
glasov pa Darinka Cvenkel in Marjeta Zatler.
Za sestavo notarskega zapisnika se potrdi
notarka Nevenka Tory.
2. Sprejem zaključnega računa družbe,
ter poročil direktorja in nadzornega sveta
o delu Sklada v letu 2008 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina je na predlog
uprave in nadzornega sveta, v skladu s tretjo alinejo 28. člena statuta sprejela zaključni račun družbe ter poročili direktorja in nadzornega sveta o delu Sklada v letu 2008.
Upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica in s tem potrdi in odobri njuno
delo v letu 2008.
3. Uskladitev dejavnosti družbe z novo
standardno klasifikacijo dejavnosti in vpis
novih dejavnosti družbe.
Predlog sklepa: izbrišejo se dosedanje
dejavnosti družbe in vpišejo nove dejavnosti
v skladu z novo Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti, ter uskladi besedilo statuta
z novimi dejavnostmi.
4. Sprejem sklepa o preoblikovanju Sklada za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka, d.d., v Družbo za spodbuja-
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nje razvoja Triglavskega narodnega parka
d.d., sprejem sklepa o spremembi firme
in skrajšane firme družbe, sprejem sklepa
o določitvi sedeža in poslovnega naslova
družbe, sprejem sprememb in dopolnitev
statuta ter novega statuta družbe.
Predlog sklepa: v skladu z določili drugega odstavka 54. člena Zakona o javnih
skladih (Uradni list RS, št. 77/08), se Sklad
za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka, d.d. preoblikuje v Družbo za
spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d., sprejme se firma in skrajšana
firma družbe, sprejme sklep o določitvi sedeža in poslovnega naslova družbe, sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta
ter na osnovi sprejetih sprememb sprejme
novi statut.
5. Ugotovitev prenehanja mandata dosedanje članice nadzornega sveta in imenovanje novega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
je na osnovi odstopne izjave potekel mandat
dosedanji članici nadzornega sveta Uršuli
Jesih, zato skupščina do izteka mandata
članov dosedanjega nazornega sveta, imenuje za novega člana nadzornega sveta Bojan Dejak.
6. Določitev sejnin članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: v skladu s sklepom Vlade RS o določitvi višine sejnin članov nadzornih svetov, se za člane nadzornega sveta
določi sejnina v višini 75,00 EUR bruto in
za predsednika nadzornega sveta v višini
97,50 EUR bruto za posamezno sejo.
7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov se za revizorja za poslovanje v letu 2009 imenuje revizijska družba
Contura d.o.o. iz Ljubljane.
Gradiva za skupščino s predlogi sklepov so delničarjem na vpogled v poslovnem
prostoru družbe Sklada za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d.,
Metelkova 7, 1000 Ljubljana, tri dni po objavi sklica skupščine, vsak delavnik od 9.
do 11. 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 poslovni naslov Sklada za spodbujanje
razvoja TNP d.d. Metelkova 7, 1000 Ljub
ljana, najmanj 3 dni pred sejo skupščine.
Pooblaščenci morajo prijavi priložiti pravilno
izpolnjena pooblastila. Prijavljeni udeleženci
so se dolžni, vsaj pol ure pred pričetkom
skupščine, vpisati v listo udeležencev.
Sklad za spodbujanje razvoja
Triglavskega narodnega parka d.d.
direktor: Ivan Novak
Ob-4182/09
Direktor družbe Ljutomerčan, kmetijstvo in predelava d.d., Kidričeva ulica 2,
9240 Ljutomer, vabi delničarje na
14. skupščino družbe,
ki bo v torek, dne 30. 6. 2009, ob 12. uri,
v sejni sobi družbe na naslovu Kidričeva
ulica 2, 9240 Ljutomer.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine.
Predlog sklepa:
»Za predsednika 14. redne skupščine
se izvoli odvetnik Andrej Krašek, za prešte-

valko glasov se izvoli Janja Šterman. Na
skupščini bo prisoten notar Šomen Franc
iz Ljutomera«.
2. Potrditev sklepov 13. skupščine družbe.
Predlog sklepa:
Potrdijo se sklepi 13. skupščine delniške
družbe Ljutomerčan, kmetijstvo in predelava
d.d., Kidričeva ulica 2, 9240 Ljutomer, opravljene dne 22. 5. 2009 ob 12. uri na sedežu
družbe v naslednjem besedilu:
»Za predsednika 13. redne skupščine
se izvoli odvetnik Andrej Krašek, za preštevalko glasov se izvoli Janja Šterman. Na
skupščini bo prisoten notar Šomen Franc
iz Ljutomera.
Ugotovi se, da je članu nadzornega sveta Slavič Marku starejšemu, rojenemu 4. 12.
1938 zaradi smrti prenehala funkcija člana
nadzornega sveta dne 19. 5. 2009.
Z dnem 22. 5. 2009 se predčasno odpokliče član nadzornega sveta Indihar Viktor
Maksimilijan.
Z dnem 22. 5. 2009 se za člane nadzornega sveta družbe imenujeta člana Janez
Puklavec, rojen 31. 7. 1940, stanujoč Ulica
bratov Učakar 50, 1000 Ljubljana in Kuharič
Božidar, rojen 21. 5. 1949, stanujoč Miklošičeva cesta 37, 9000 Murska Sobota«.
Delničarji se lahko udeležijo skupščine in
uresničujejo glasovalno pravico na skupščini pod pogojem, da so tri dni pred zasedanjem skupščine kot delničarji družbe vpisani
v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD in da najkasneje
tri dni pred dnevom skupščine prijavijo svojo
udeležbo na sedežu družbe. Delničarji lahko
svojo udeležbo prijavijo osebno v registrski pisarni – tajništvu na sedežu družbe ali
s priporočeno pošto, ki jo pošljejo na naslov
družbe, pri čemer je delničar veljavno prijavil
svojo udeležbo v primeru, če družba prejme prijavo najmanj tri dni pred skupščino
družbe.
Delničarji lahko svojo glasovalno pravico uresničujejo tudi preko pooblaščenca.
Pooblaščenec mora imeti pisno pooblastilo
delničarja, ki ga delničar ali pooblaščenec
deponira na sedežu družbe najmanj tri dni
pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo
ostane deponirano na sedežu družbe.
Delničarji in njihovi pooblaščenci se morajo na skupščini izkazati z veljavnim osebnim dokumentom.
Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem
na vpogled v tajništvu na sedežu družbe od
dneva objave sklica do dneva skupščine, in
sicer vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
Predlagatelj sklepov je direktor družbe.
Ljutomerčan, kmetijstvo
in predelava d.d.
Ob-4187/09
Uprava RD, d.d., Ljubljana, Železna cesta 14, v skladu z 31. členom statuta družbe
sklicuje
redno skupščino
RD d.d.,
ki bo v torek 29. 6. 2009, ob 10. uri,
v prostorih družbe Ladjedelnica Izola d.d.
Cankarjev drevored 23, Izola.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: na podlagi poročila
o prisotnosti se ugotovi, da je skupščina
sklepčna in lahko veljavno sprejema sklepe
v zvezi s predlaganim dnevnim redom.
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2. Imenovanje predsedstva skupščine in
predstavitev notarja.
Predlog sklepa: v skladu z 38. členom
statuta predsedujočega skupščine predlaga nadzorni svet. Sprejme se predlog nadzornega sveta o imenovanju predsednika
skupščine Viljem Orla in imenovanje za preštevalca glasov Bohinec Aleša. Skupščini
prisostvuje notar Dravo Ferligoj iz Kopra.
3. Obravnava letnega poročila o poslovanju družbe v letu 2008, z revizijskim poročilom revizorja, pisnim poročilom nadzornega
sveta k letnemu poročilu ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani s sprejetim letnim
poročilom uprave za leto 2008, z revizijskim
poročilom revizorja ter s pisnim poročilom
nadzornega sveta o preverbi letnega poročila. Dobiček iz leta 2008 ostane nerazporejen.
Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2008.
4. Uvedba kosovnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep
u uvedbi kosovnih delnic družbe Razvojna družba d.d., tako, da se 43.948 navadnih delnic družbe na prinosnika z nominalno vrednostjo 10.000,00 SIT nadomesti
z 43.948 navadnimi kosovnimi delnicami na
prinosnika.
5. Spremembe statuta zaradi prehoda na
euro ter sprememb določil ZGD-1.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane
spremembe statuta zaradi prehoda na euro
ter sprememb določil ZGD-1.
V skladu z določili 68. člena ZNVP in
36. člena statuta družbe se skupščine lahko
udeležijo delničarji ali njihovi pooblaščenci,
ki bodo svojo udeležbo pisno najavili (s priporočeno pošto), tako da bo na naslov RD
d.d., prispela najpozneje do 26. 6. 2009.
Prijavi je potrebno priložiti:
– potrdilo KDD o vknjižbi delnic po stanju
na dan 22. 6. 2009;
– v primeru, da so delnice na depoju
borznoposredniške družbe pri KDD, potrdilo KDD o številu delnic RD, d.d., na depoju borznoposredniške hiše po stanju na
dan 22. 6. 2009 in potrdilo oziroma izjavo
borznoposredniške družbe, da je določena
oseba lastnik določenega števila delnic RD,
d.d., ki so sicer na njenem depoju pri KDD.
Ob priglasitvi na skupščino se delničarji
ali njihovi pooblaščenci, ki so najavili svojo
udeležbo, izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom. Kolikor gre za zastopanje drugih delničarjev ali pravnih oseb pa
s pooblastilom za zastopanje.
Gradivo za zasedanje skupščine bo na
vpogled delničarjem ali njihovim pooblaščencem, ki se izkažejo s potrdilom KDD in
z osebnim dokumentom, vsak delavnik od
29. 5. 2009 dalje do vključno dne skupščine med 12. in 14. uro, in sicer na naslovu
družbe Ladjedelnica Izola d.d., Cankarjev
drevored 23, Izola I. nadstropje.
Zaradi nemotenega registriranja udeležencev skupščine bo zagotovljena možnost
priglasitve na skupščino eno uro pred začetkom njenega dela.
Kolikor bi se izkazalo, da skupščina ne
bi bila sklepčna, bo zasedanje ponovljeno
v skladu z določili 42. člena statuta RD, d.d.,
in sicer 6. 7. 2009 ob 13. uri na isti lokaciji.
RD d.d.
direktor
Tomaž Jeločnik

Ob-4188/09
Na podlagi 18. člena Statuta delniške
družbe Ladjedelnice Izola d.d. Izola sklicujem
7. redno skupščino
družbe Ladjedelnice Izola d.d. Izola,
Cankarjev drevored 23,
ki bo dne 29. 6. 2009, ob 9. uri, v poslovnih prostorih družbe Cankarjev drevored 23,
Izola, z naslednjim dnevnim redom:
1. Ugotovitev sklepčnosti in imenovanje
delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Viljema Orla, seji bo prisostvoval
pooblaščeni notar Dravo Ferligoj, za preštevalca glasov se izvoli Bohinec Aleša.
2. Seznanitev z letnim poročilom nadzornega sveta za leto 2008 in letnim revidiranim poročilom za poslovno leto 2008,
sprejem sklepa o pokritju čiste izgube ter
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s poročilom nadzornega sveta za leto 2008
in sprejemom revidiranega letnega poročila
za leto 2008 ter podeljuje razrešnico nadzornemu svetu in upravi za poslovno leto
2008. Čista izguba se pokrije iz prenesenega čistega dobička.
3. Uvedba kosovnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep
u uvedbi kosovnih delnic družbe Ladjedelnica Izola d.d., tako, da se 289.117 navadnih
imenskih delnic družbe z nominalno vrednostjo 1.000,00 SIT nadomesti z 289.117 navadnimi imenskimi kosovnimi delnicami.
4. Spremembe statuta zaradi prehoda na
euro ter sprememb določil ZGD-1.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane
spremembe statuta zaradi prehoda na euro
ter sprememb določil ZGD-1.
5. Predlog za izključitev manjšinskih delničarjev iz družbe.
Predlog sklepa:
a) Delnice manjšinskih delničarjev družbe Ladjedelnica Izola d.d. Cankarjev drevored 23, Izola se prenesejo na družbo Galeb
grup d.o.o. Cankarjev drevored 23, Izola kot
glavnega delničarja v skladu s 384. členom
ZGD-1.
b) Za delnice, ki bodo prenesene na glavnega delničarja, bo glavni delničar manjšinskim delničarjem plačal denarno odpravnino
v znesku 16,50 EUR za vsako preneseno
delnico v treh mesecih od dneva vpisa sklepa o prenosu delnic v sodni register.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem v tajništvu
družbe na sedežu družbe 30 dni pred zasedanjem skupščine, vse delovne dni med
10. in 12. uro.
Skupščine se lahko udeležijo lastniki
delnic, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, če najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo družbi svojo
udeležbo, kar je pogoj za njihovo udeležbo
na skupščini.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, se ponovi istega dne ob 12. uri na isti
lokaciji. Na ponovnem zasedanju bo skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Glasovanje o vseh točkah dnevnega
reda je javno.
Ladjedelnica Izola d.d.
predsednik uprave
Tomaž Jeločnik
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Ob-4195/09
Na podlagi 295. člena ZGD-1 in 42. člena statuta družbe Terme Olimia d.d. uprava
sklicuje
13. redno sejo skupščine
Terme Olimia d.d., Podčetrtek,
Zdraviliška cesta 24,
ki bo v torek, 30. junija 2009, ob 12. uri
na sedežu družbe v Podčetrtku, Zdraviliška cesta 24, v hotelu Sotelia, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednice skupščine in dveh preštevalcev glasov ter seznanitev skupščine s prisotnim
notarjem.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsednico skupščine: Branka Neffat, univ. dipl. prav.,
– preštevalki glasov: Anica Krizmanič in
Mirjana Romih.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Srečko
Gabrilo.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom in
konsolidiranim letnim poročilom družbe Terme Olimia d.d. za leto 2008 z mnenjem revizorja, pisnim 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
in konsolidiranim letnim poročilom za leto
2008, z mnenjem revizorja 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 2008
ter jima podeljuje razrešnico.
b) Sprejem sklepa o bilančnem dobičku
za leto 2008.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: ugotovi
se, da znaša bilančni dobiček na dan 31. 12.
2008 v višini 2.349.449,90 EUR. Bilančni
dobiček se ne razporeja zaradi izvajanja
investicij družbe doma in v tujini. Celotni
bilančni dobiček je preneseni dobiček in se
ga razporeja v naslednjih letih.
3. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta predstavnikov delničarjev.
Skupščina ugotovi, da se bo dne 10. 9.
2009 iztekel mandat dosedanjim članom
nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev:
1. mag. Mateji Vidnar,
2. Niku Kač,
3. Tadeji Čelar,
4. Dušanu Žičkar.
Skupščina izvoli naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev:
1. mag. Mateja Vidnar,
2. Tadeja Čelar,
3. dr. Matic Tasič,
4. Sandra Anterič,
za naslednje štiriletno mandatno obdobje.
Skupščino se seznani, da je svet delavcev izvolil dva člana nadzornega sveta,
predstavnika delavcev za naslednje mandatno obdobje:
1. Ivan Pelc,
2. Anita Stoiljkovič.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2009.
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Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2009 se imenuje
družbo Rating d.o.o., Gosposka 7, Celje.
Glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo in na skupščini uresničujejo glasovalno pravico tisti
delničarji, ki bodo vpisani v delniški knjigi družbe, ki se vodi v centralnem registru
nematerializiranih vrednostnih papirjev pri
KDD v Ljubljani, dva dni pred dnevom skupščine oziroma njihovi zakoniti zastopniki ali
pooblaščenci. Delničar, njegov pooblaščenec ali zakoniti zastopnik se lahko udeleži
skupščine in uresničuje glasovalno pravico,
če se je pisno prijavil družbi najmanj tri dni
pred skupščino. Prijava naj vsebuje ime,
priimek in naslov delničarja, če se bo delničar skupščine udeležil po pooblaščencu
ali zakonitem zastopniku, pa tudi originalno
pisno pooblastilo oziroma pravni naslov za
zastopanje.
Predlagatelja sklepov k točkam 1,2,3 sta
uprava in nadzorni svet, predlagatelj sklepa
k točki 4 pa je nadzorni svet. Zaradi nemotenega poteka skupščine pozivamo vse
delničarje oziroma njihove pooblaščence ali
zastopnike, da se zglasijo v prostorih družbe pri preštevalcih glasov vsaj pol ure pred
začetkom skupščine.
Gradivo sestavljajo: letno poročilo in konsolidirano letno poročilo za leto 2008 z mnenjem revizorja, Poročilo nadzornega sveta
o preveritvi revidiranega letnega poročila in
revidiranega konsolidiranega letnega poročila družbe za leto 2008, utemeljitev predlogov sklepov. Gradivo bo na voljo delničarjem od dneva objave tega sklica skupščine
do dneva skupščine vsak delovni dan med
9. do 12. uro na sedežu družbe na Zdraviliški cesti 24, v Podčetrtku.
Terme Olimia d.d.
direktor
Zdravko Počivalšek, univ. dipl. inž. agr.
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Zavarovanja terjatev
SV 334/09
Ob-3985/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Zag-Győfi
iz Lendave, opravilna številka SV 334/09
z dne 15. 5. 2009, je bilo stanovanje številka
2 v izmeri 44,20 m2, v 3. nadstropju v stanovanjski stavbi na naslovu Glavna ulica
5, 9220 Lendava in, ki stoji na parceli številka 4335/2, katastrska občina Lendava,
last Šarić Marijana, EMŠO 3011958320518,
Glavna ulica 5, 9220 Lendava, do 1/1, ki
ga je pridobil na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja številka 103
z dne 6. 10. 1993, sklenjene z družbo Nafto
Lendava, Rudarska ulica 1, 9220 Lendava, kot prodajalko ter Šarić Marijanom, kot
kupcem, zastavljeno v korist Nove kreditne
banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4,
2000 Maribor, matična številka 5860580000,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
45.000,00 EUR, s pripadki.
SV 569/09
Ob-4043/09
Na podlagi nep. izvršljivega not. zapisa notarja Ferligoj Drava iz Kopra, opr. št.
SV 569/09, DK 27/09 z dne 21. 5. 2009, je
bilo stan. v stanovanjski hiši v Kopru, Stara ul. št. 3, stan. št. 000, v 1. nadstropju,
v izmeri 70,90 m2, v stanovanjski hiši stoječi
na parc. št. 183, vpisana v vložku št. 246,
k.o. Koper zastavljeno v zavarovanje terjatev
upnice Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., matična
št. 1319175, s sedežem Ljubljana, Dunajska
c. 117 do dolžnice in zastaviteljice Spetič Barbare s.p., prve solidarne porokinje in plačnice
Spetič Barbare, drugega solidarnega poroka
in plačnika Brataševec Uroša ter tretjega solidarnega poroka in plačnika Brataševec Vida,
v višini 100.000,00 EUR glavnice s pripadki,
z obrestno mero, ki znaša 6,50% nominalno
letno in se v času trajanja kreditne pogodbe
ne spreminja, s končnim rokom vračila 19. 5.
2010 v korist upnice Hypo Alpe-Adria-Bank
d.d., mat. št. 1319175, s sedežem Ljubljana,
Dunajska cesta 117.
SV 409/09
Ob-4045/09
Na podlagi nep. izvršljivega notarskega
zapisa notarja Ferligoj Drava iz Kopra opr.
št. SV 409/09 z dne 15. 4. 2009, je bilo
dvosobno stan. št. 4 v visokem pritličju stanovanjske stavbe z naslovom Koper, Bernetičeva ulica št. 10, v izmeri 50,36 m2, stavba
stoječa na parc. št. 229/20, k.o. Semedela,
zastavljeno v zavarovanje terjatve upnice
do dolžnika Huremović Ermina in solidarne
porokinje in plačnice in druge zastaviteljice
Kadirić Beise, stanujoče v Kopru, Vanganelska cesta 73F, v višini 90.000,00 EUR
glavnice, z obrestno mero 3M EURIBOR-ja
in obrestne marže 2,80% letno, z zapadlostjo zadnje anuitete 31. 3. 2034, v korist
upnice UniCredit Banka Slovenija d.d., mat.
št. 5446546, s sedežem v Ljubljani, Šmartinska ul. št. 140.
SV 24/09
Ob-4046/09
Na podlagi nep. izvršljivega not. zapisa notarja Ferligoj Drava iz Kopra, opr. št.
SV 24/09 z dne 14. 1. 2009, je bilo triinpol-

sobnega stan. v Kopru, Za gradom 29, v površini 98,55 m2, stavba stoječa na parc. št.
524/6, k.o. Semedela zastavljeno v zavarovanje terjatev upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, mat. št. 5860571, s sedežem v Ljubljani, Trg Republike številka 2,
v višini 40.000,00 EUR glavnice s pripadki,
z nespremenljivo obrestno mero 7,17% letno, z zapadlostjo dne 13. 1. 2010 in ostalimi
pogoji vračila, kot izhaja iz kreditne pogodbe
št. 236-22361454044888 z dne 14. 1. 2009,
s klavzulo izvršljivost.
SV 536/2009
Ob-4056/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 536/2009 z dne
22. 5. 2009, je bila nepremičnina, stanovanje številka 2 z odprto ložo v izmeri 87,22 m2
stanovanjske površine – v pritličju, številka etaže 1, z identifikacijsko številko dela
stavbe 0716/2003/002 v stavbi na naslovu
Mariborska cesta 036, Rače - Fram, stoječi na parceli številka 2098/274, katastrska
občina Rače, last zastaviteljev Pongračič
Sebastjana, EMŠO 2408979501044, stanujočega Ljutomer, Desnjak 052 in Metke Miško, EMŠO 1104982505309, stanujoče Ormož, Vinski vrh 008, za vsakega do 1/2, na
podlagi prodajne pogodbe za nakup dvoinpolsobnega stanovanja S2 v pritličju stanovanjske stavbe A2 s komercialnim imenom
»Rače2« št. Rače 2-8/2009 z dne 20. 4.
2009 in zemljiškoknjižnega dovolila z dne
24. 4. 2009, sklenjene med prodajalcem GP
Radlje d.d. in kupcema Pongračič Sebastjanom in Metko Miško, zastavljena v korist upnika UniCredit Banka Slovenija d.d.,
Šmartinska 140, Ljubljana, matična številka 5446546000, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 94.600,00 EUR s pripadki,
pri čemer je končni rok zapadlosti terjatve
31. 5. 2024.
SV 480/2009
Ob-4149/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Tičar Bešter iz Škofje Loke, opr. št. SV 480/2009
z dne 25. 5. 2009, je dvosobno stanovanje
št. 11, ki se nahaja v drugem nadstropju
stanovanjskega objekta z ident. št. 521.ES,
stoječega na parc. št. 933/2 k.o. Kranj, na
naslovu Nazorjeva ulica 10, Kranj, s sorazmernim deležem na skupnih prostorih,
delih in napravah ter na funkcionalnem zemljišču k tej stavbi, last zastaviteljev Mijodraga Musića, roj. 30. 5. 1977, s stalnim
prebivališčem Nazorjeva ulica 10, Kranj, in
Violete Ženati, roj. 6. 9. 1977, s stalnim
prebivališčem Nazorjeva ulica 10, Kranj,
vsakega do ene polovice, na podlagi prodajne pogodbe z dne 9. 11. 2001, sklenjene
s prodajalcem Nejcem Benčičem, roj. 11. 6.
1985, s stalnim prebivališčem Žirovnica
62a, Žirovnica, in zemljiškoknjižnega dovolila z dne 4. 8. 2008, zastavljeno v korist
upnice Banka Sparkasse d.d., matična številka: 2211254000, Cesta v Kleče 15, 1000
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 120.000,00 € s pp.
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Objave sodišč
Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 7658/2008
Os-3548/09
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Tanji Dolar Božič s sklepom
z dne 23. 3. 2009 v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Guzelj Andreja in
Murko Sabine, oba stan. Milčinskega ulica 3, Celje, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – pogodbe
o skupni izgradnji tipskih garažnih boksov
na območju ZN Sp. Hudinja, sklenjene med
Odborom za gradnjo garaž v KS Gaberje
in Zalokar Brankom, Milčinskega 3, Celje,
v letu 1984. Listina se nanaša na nepremičnino, parc. št. 888/26, k.o. Sp. Hudinja (vl.
št. 1370). Po izjavi predlagateljev je listina
izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice se pri nepremičnini parc. št. 888/26 garaža, v izmeri
18 m2, k.o. Sp. Hudinja, se zahteva v korist
oseb z imenom: Guzelj Andrej, roj. 6. 10.
1971 in Murko Sabina, roj. 18. 12. 1978, oba
stan. Milčinskega ulica 3, Celje, za vsakega
do 1/2 celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 15. 4. 2009
Dn 11595/2006
Os-2736/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Velić Senije, Za progo 1a, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
stanovanje št. 63 v 7. nadstropju, na naslovu Celovška cesta 269, Ljubljana, z ident.
št. 63.E, vpisano v podvl. št. 3029/63,
k.o. Dravlje, dne 18. 2. 2009, pod opr. št.
Dn 11595/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 05/2-6781
z dne 28. 8. 1974, sklenjene med Stanovanjskim podjetjem DOM Ljubljana, Kersnikova 6, Ljubljana (kot prodajalcem) in
Skladom za urejanje mestnega zemljišča
občine Ljubljana center, Resljeva 7, Ljub
ljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 63.E, vpisano v podvl. št.
3029/63, k.o. Dravlje;
– pogodbe o odškodnini št. 06/2-5076
z dne 16. 10. 1974, sklenjene med Skladom
za urejanje mestnega zemljišča So Ljubljana
- Center, Resljeva c. 7, Ljubljana, zastopan
po Stanovanjskem podjetju Dom, Ljubljana
in Možina Vilmo, Šišenska ul. 78, Ljubljana
(kot oškodovanko), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 63.E, vpisano v podvl. št.
3029/63, k.o. Dravlje.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 3. 2009
Dn 11627/2006
Os-2745/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Radislava Kojiča, Vojkova 85, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnini
parc. št. 984/7 in 984/8, vpisani v vl. št. 1803
in za nepremičnini parc. št. 984/9 in 984/10,
vpisani v vl. št. 1789, vse nepremičnine
v k.o. Bizovik, dne 21. 1. 2009, pod opr. št.
Dn 11627/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 28. 2. 2008,
sklenjene med Francem Dolničarjem, Cesta
v Kostanj 31, Ljubljana (kot prodajalcem)
in Radislavom Kojičem, Vojkova 85, Ljub
ljana (kot kupcem), za nepremičnini parc.
št. 984/7 in 984/8, vpisani v vl. št. 1803 in za
nepremičnini parc. št. 984/9 in 984/10, vpisani v vl. št. 1789, vse nepremičnine v k.o.
Bizovik.
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 23. 3. 2009
Dn 11130/2006
Os-2746/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Silva Komarja in Marije Cesar Komar, oba
Povšetova 61, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 1 v pritličju, Povšetova 61, Ljubljana,
z ident. št. 1.E, vpisano v podvl. št. 1532/1,
k.o. Udmat, dne 20. 1. 2009, pod opr. št.
Dn 11130/2006, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin:
– prodajne pogodbe z dne 25. 3. 1993,
sklenjena med Občino Ljubljana MostePolje ter Adrianom in Bernardo Kokol, za
nakup trisobnega stanovanja št. 1 v pritličju stanovanjskega objekta Povšetova 61,
Ljubljana,
– prodajne pogodbe z dne 30. 1. 1998,
sklenjena med Silvom Komar in Marijo Cesar Komar ter Adrianom in Bernardo Kokol,
za nakup trisobnega stanovanja št. 1 v pritličju stanovanjskega objekta Povšetova 61,
Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh

mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 3. 2009
Dn 7794/2006
Os-2823/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Iskre Šečić, Preglov trg 5, Ljubljana, ki jo
zastopa družba Otium d.o.o., Ul. Lili Novy
34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
za nepremičnino, stanovanje št. 30 na Preglovem trgu 5 v Ljubljani, z ident. št. 30.E,
vpisano v podvl. št. 2076/30, k.o. Slape, dne
29. 1. 2009, pod opr. št. Dn 7794/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– soinvestitorske pogodbe št. 293/83
z dne 13. 6. 1983, sklenjene med Zavodom
za izgradnjo Ljubljane, TOZD Inženiring
Ljubljana (kot prodajalcem) ter Poljanšek
Dušanom in Oblak Marjano, oba Pavčičeva
4, Ljubljana (kot kupcema), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 30.E, vpisano
v podvl. št. 2076/30, k.o. Slape,
– kupoprodajne pogodbe z dne 19. 8.
1987, sklenjene med Skupnostjo za ceste,
Ljubljana (kot prvo pogodbenica) ter Poljanšek Dušanom, Leninov trg 5, Ljubljana
in Oblak Marjano, Polanškova 28, Ljubljana
(kot drugo pogodbenika), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 30.E, vpisano v podvl.
št. 2076/30, k.o. Slape,
– pogodbe o nakupu in menjavi stanovanja z dne 15. 1. 1988, sklenjene med
Izgoršek Maksom in Jožico, oba Roška cesta 33, Ljubljana (kot prvo pogodbenika)
in Skupnostjo za ceste Ljubljana (kot drugo pogodbenica), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 30.E, vpisano v podvl. št.
2076/30, k.o. Slape,
– prodajne pogodbe z dne 17. 2. 2004,
sklenjene med Perviz Asimom, Strniševa
cesta 29, Ljubljana (kot prodajalec) ter Šečić Iskro in Asjo, obe Preglov trg 5, Ljub
ljana (kot kupovalki), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 30.E, vpisano v podvl. št.
2076/30, k.o. Slape.
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 27. 3. 2009
Dn 18796/2006
Os-2826/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Alenke Fišer Obrč, Ul. bratov Učakar 22,
Ljubljana, ki jo zastopa družba Otium, d.o.o.,
Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe
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lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino, stanovanje
št. 15/22, na naslovu Ulica bratov Učakar
22, Ljubljana, z ident. št. 115.E, vpisano
v podvl. št. 4812/39, k.o. Zgornja Šiška, dne
10. 2. 2009, pod opr. št. Dn 18796/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 73-4825/K
z dne 26. 12. 1973, sklenjene med SGP
Zidar Kočevje (kot prodajalcem) in Gabrijel
Dragom in Gabrijel Marijo, oba Martinova
pot 19, Ljubljana (kot kupca), za nepremičnino z ident. št. 115.E, vpisano v podvl. št.
4812/39, k.o. Zgornja Šiška,
– dodatka h kupni pogodbi št. 73-4825/K,
št. 73-4825/K-I-ŽI z dne 14. 1. 1975, sklenjenega med SGP Zidar Kočevje (kot prodajalcem) in Gabrijel Dragom in Gabrijel Marijo,
oba Martinova pot 19, Ljubljana (kot kupca),
za nepremičnino z ident. št. 115.E, vpisano
v podvl. št. 4812/39, 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 26. 3. 2009
Dn 17549/2006
Os-2842/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Weixler Dušana, Laze pri Borovnici 32a, Borovnica, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, stanovanje št. 20 v 3. nadstropju, na naslovu Jamova cesta 72, Ljub
ljana, z ident. št. 20.E, vpisano v podvl. št.
4149/20, k.o. Vič, dne 19. 2. 2009, pod opr.
št. Dn 17549/2006, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 124/63 z dne
18. 10. 1963, sklenjene med Gradbenim
podjetjem »Tehnograd«, Ljubljana (kot prodajalcem) in Stanovanjskim skladom ObS
Ljubljana - Vič - Rudnik (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 20.E,
vpisano v podvl. št. 4149/20, k.o. Vič;
– kupoprodajne pogodbe št. 1167/63
z dne 2. 9. 1964, sklenjene med Stanovanjskim skladom OBSk Ljubljana - Vič - Rudnik,
Ljubljana (kot prodajalcem) in Tajhmajster
Dragom in Danico, oba Črna vas 70, Ljub
ljana (kot kupcema), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 20.E, vpisano v podvl.
št. 4149/20, k.o. Vič;
– kupoprodajne pogodbe z dne 14. 12.
1972, sklenjene med Tajhmajster Dragom
in Danico, oba Jamova 72, Ljubljana (kot
prodajalcema) in Jurković Izo, Ul. Žrtva Fašizma 1, Bjelovar (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 20.E, vpisano
v podvl. št. 4149/20, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 3. 2009

Dn 17180/2006
Os-2843/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Brezavšček Lidije,
Dežmanova ulica 1, Lesce, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino, stanovanje
št. 1, v pritličju, na naslovu Tržaška cesta 45,
Ljubljana, z ident. št. 1.E, vpisano v podvl.
št. 4130/1, k.o. Vič, dne 20. 2. 2009, pod opr.
št. Dn 17180/2006, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 582/62 z dne
16. 10. 1962, sklenjene med Stanovanjskim
skladom občine Ljubljana-Vič-Rudnik, Ljub
ljana (kot prodajalcem) in Stanovanjsko zadrugo o.j. Ključ, Ljubljana (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 1.E,
vpisano v podvl. št. 4130/1, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 3. 2009
Dn 18004/2006
Os-2846/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Jezdimirović Radosave, ki jo zastopa družba Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. 6 v pritličju, na naslovu Jakčeva ulica 22, Ljubljana, z ident.
št. 1.E, vpisano v podvl. št. 1367/1, k.o.
Štepanja vas, dne 19. 2. 2009, pod opr.
št. Dn 18004/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 3442/93 z dne 17. 2. 1993,
sklenjene med Mestom Ljubljana, Mestni
trg 1, Ljubljana (kot prodajalcem) in Jezdimirović Radosavo, Jakčeva 22, Ljubljana (kot
kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 1.E, vpisano v podvl. št. 1367/1,
k.o. Štepanja vas.
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 26. 3. 2009
Dn 4534/2009
Os-2847/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Barbke Lorger Kruhar, Linhartova 98,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
stanovanje št. 5 v 1. nadstropju, na naslovu
Ul. Molniške čete 7, Ljubljana, z identifikatorjem št. 18.E, podvl. št. 1721/18, k.o. Moste,
dne 26. 2. 2009, pod opr. št. Dn 4534/2009
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. MS 4/5892/81
z dne 14. 5. 1982, sklenjene med prodajalcem Zavodom za izgradnjo Ljubljana, TOZD
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Inženiring, Kersnikova 6, Ljubljana, in kupcem Arifom Abdićem, Cesta na Vrhovce 35,
Ljubljana, za stanovanje – garsonjero št.
5 v 1. nadstropju objekta B 34 v izmeri
25,29 m2;
– prodajne pogodbe z dne 14. 3. 1996,
sklenjene med prodajalcem Arifom Abdićem,
Cesta pod strahom 28, Škofljica, in kupcem
Silvestrom Kruharjem, Knafljev trg 14, Ribnica, za garsonjero št. 5 v 1. nadstropju
objekta v Ljubljani, Molniške čete 7.
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 pgoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 3. 2009
Dn 18026/2006
Os-2852/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Hladnik Terezije, Dole 19, Šentjur pri Celju,
ki jo zastopa družba Otium d.o.o., Ul. Lili
Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine za nepremičnino, stanovanje št. 14
v 2. nad., na naslovu Jakčeva ulica 18, Ljub
ljana, z ident. št. 314.E, vpisano v podvl. št.
1368/79, k.o. Štepanja vas, dne 19. 2. 2009,
pod opr. št. Dn 18026/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
251-1554/9-ZB z dne 17. 12. 1991, sklenjene med Skupnostjo pokojninskega in
invalidskega zavarovanja Slovenije, Moše
Pijadejeva 41, Ljubljana (kot prodajalcem)
in Kožar Hedviko, Vlahovičeva 18, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 314.E, vpisano v podvl. št.
1368/79, k.o. Štepnja vas.
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 26. 3. 2009
Dn 19232/2006
Os-2854/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Putrih Mihaela, Neubergerjeva 18,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, garažo št. 91 v pritličju, na
naslovu ob Topniški ulici, Ljubljana, z ident.
št. 91.E, vpisano v podvl. št. 3665/92, k.o.
Bežigrad, dne 19. 2. 2009, pod opr. št.
Dn 19232/2006 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe o nakupu in prodaji stanovanja,
grajenega za tržišče št. 373/70 z dne 6. 10.
1970, sklenjene med prodajalcem Splošnim
gradbenim podjetjem Grosuplje iz Grosupljega in kupcem Ponikvar Milanom (Bogomilom), Črtomirova A-11, Ljubljana, za
nepremičnino garažo št. 91 v pritličju, na
naslovu ob Topniški ulici, Ljubljana, z ident.
št. 91.E, vpisano v podvl. št. 3665/92, k.o.
Bežigrad.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni garaži, 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 30. 3. 2009
Dn 4502/2006
Os-2855/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Bratina Petre, Topniška 45, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
stanovanje št. 129 v 18. nad. z ident. št.
13.E in shramba št. 129 z ident. št. 14.E,
na naslovu ob Topniški ulici 45, Ljubljana,
vpisano v podvl. št. 2506/129, k.o. Bežigrad,
dne 5. 2. 2009, pod opr. št. Dn 4502/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 371/71-02/5 z dne 17. 9.
1971, sklenjene med Splošnim gradbenim
podjetjem Grosuplje (kot prodajalcem) in
Stanovanjskim podjetjem »Dom« Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 13.E in 14.E, vpisano v podvl. št.
2506/129, 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 30. 3. 2009
Dn 24734/2008
Os-2895/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Šercer Stanka, Trnovski pristan 6, Ljubljana,
ki ga zastopa odvetnik mag. Luka Vižintina, Slovenska cesta 55b, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
stanovanje št. 44 v 7. etaži, na naslovu Vogelna ulica 10, Ljubljana, z ident. št. 44.E,
vpisano v podvl. št. 5575/44, k.o. Trnovsko
predmestje, dne 5. 3. 2009, pod opr. št.
Dn 24734/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 103 z dne 30. 12. 1991, sklenjene
med Republiko Slovenijo, Gregorčičeva 20,
Ljubljana, ki jo zastopa minister za varstvo
okolja in urejanje prostora Miha Jazbinšek
(kot prodajalcem) in Gomboc Majdo, Vogelna 10, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 44.E, vpisano v podvl. št. 5575/44, k.o. Trnovsko
predmestje;
– darilne pogodbe z dne 17. 5. 1993,
sklenjene med Majdo Gomboc, Vogelna 10,
Ljubljana (kot darovalke) in Gomboc Dragom, Vogelna 10, Ljubljana (kot obdarjencem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 44.E, vpisano v podvl. št. 5575/44, k.o.
Trnovsko predmestje;
– menjalne pogodbe z dne 28. 5. 1993,
sklenjene med Colarič Gorazdom, Viška
cesta 69/c, Ljubljana (kot prvo pogodbena
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stranka) in Gomboc Dragom ter Gomboc
Majdo, oba Vogelna ulica 10, Ljubljana (kot
drugo pogodbeni stranki), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 44.E, vpisano v podvl.
št. 5575/44, k.o. Trnovsko predmestje;
– prodajne pogodbe z dne 3. 9. 1993,
sklenjene med Colarič Gorazdom, Viška
cesta 69/c, Ljubljana (kot prodajalcem) ter
Šercer Marjanom in Stanetom, Oba Osilnica
4, Ljubljana (kot kupca), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 44.E, vpisano v podvl. št.
5575/44, k.o. Trnovsko 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 navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 3. 2009
Dn 21501/2006
Os-2896/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jakofčič Darje, Bilečanska 5, Ljubljana, ki jo
zastopa odvetnica Barbara Štraus Kunaver,
Komenskega 12, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino, stanovanje
št. 137 v 12. nad., na naslovu Bilečanska
ulica 5, Ljubljana, z ident. št. 137.E, vpisano
v podvl. št. 1371/137, k.o. Štepanja vas, dne
2. 3. 2009, pod opr. št. Dn 21501/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji in
nakupu stanovanja, zgrajenega za tržišče,
št. 58/78 z dne 9. 3. 1978, sklenjene med
IMOS Podjetje za gradbeni inženiring investicijskih del doma in v tujini p.o. Ljubljana
(kot prodajalcem) in Konc Jožetom, Šmarca
85c, Kamnik (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 137.E, vpisano
v podvl. št. 1371/137, k.o. Štepanja vas.
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 30. 3. 2009
Dn 17816/2006
Os-2962/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Koželj Ivane, Gotska ulica 6, Ljubljana, ki
jo zastopa Ataurus, poslovne in računalniške storitve, Perdan Andrej s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. 31
v 3. nadstropju, na naslovu Gotska ulica 6,
Ljubljana, z ident. št. 75.E, vpisano v podvl.
št. 3017/75, k.o. Dravlje, dne 19. 2. 2009,
pod opr. št. Dn 17816/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 71-3952 z dne 9. 9.
1971, sklenjene med Poslovnim združenjem
Giposs Ljubljana (kot prodajalcem) in Koželj
Ivanko ter Koželj Francem, oba Janševa 1,
Ljubljana (kot kupca), za nepremičnino, ki

ima sedaj ident. št. 75.E, vpisano v podvl.
št. 3017/75, k.o. Dravlje;
– pogodbe o spremembi pogodbe št.
71-3952 z dne 9. 9. 1971, št. 71-3952/I
z dne 20. 10. 1971, sklenjene med poslovnim združenjem Giposs, Ljubljana (kot prodajalcem) in Koželj Ivanko ter Koželj Francem, oba Janševa 1, Ljubljana (kot kupca),
za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 75.E,
vpisano v podvl. št. 3017/75, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 3. 2009
Dn 14919/2006
Os-2966/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Rožmanec Marije, Ob Potoku 30,
Horjul, ki jo zastopa družba Otium, d.o.o.,
Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino, stanovanje
št. 25, na naslovu Prušnikova ulica 13, Ljub
ljana, z ident. št. 29.E, vpisano v podvl. št.
1994/29, k.o. Šentvid nad Ljubljano, dne
13. 3. 2009, pod opr. št. Dn 14919/2006 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št.
1744/63-64 z dne 20. 6. 1964, sklenjene
med prodajalcem Skladom za zidanje stanovanjskih hiš Občine Ljubljana-Šiška, Ljub
ljana in kupcem Šimc Antonom, Tugomerjeva 6, Ljubljana, za nepremičnino, stanovanje
št. 25, na naslovu Prušnikova ulica 13, Ljub
ljana, z ident. št. 29.E, vpisano v podvl. št.
1994/29, k.o. Šentvid nad Ljubljano.
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 2. 4. 2009
Dn 25262/2008
Os-2986/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Belak Valerije, Vojkova ulica 11, Ljubljana, ki jo
zastopa odvetnica Ksenija Ocvirk, Štihova
14, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
za nepremičnino, parc. št. 1072/1, vpisano
v vl. št. 1612, k.o. Bežigrad, dne 3. 3. 2009,
pod opr. št. Dn 25262/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 37 z dne 15. 11. 1991,
sklenjene med Mestom Ljubljana, Mestni
trg 1, Ljubljana (kot prodajalcem) in Belak
Valerijo, Vojkova 11, Ljubljana (kot kupcem),
za nepremičnino s parc. št. 1072/1, vpisano
v vl. št. 1612, k.o. Bežigrad.
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 zgo-
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raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 4. 2009
Dn 24379/2008
Os-2988/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Kvirina Rinka Buttole, Šišenska 45, Ljub
ljana, ki ga zastopa odv. mag. Luka Vižintin
iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
garažo št. 49 v pritličju, RGD 4, Rašiška 4,
Ljubljana, z identifikatorjem št. 49.E, podvl.
št. 4345/49, k.o. Zg. Šiška, dne 4. 3. 2009,
pod opr. št. Dn 24379/2008 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe o nakupu garaže št.
G-226/67 z dne 13. 2. 1967, sklenjene med
prodajalcem Poslovnim združenjem Giposs
Ljubljana, Celovška 87, in kupcem Rinkom
Buttolom, Šišenska 45, Ljubljana, za garažni boks št. 49 v objektu garaž Tripleks D4
v pritličju, v izmeri 11,76 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni garaži, 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 2. 4. 2009
Dn 14058/2005
Os-2989/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mateja Černeta, Ul. bratov Učakar
48, Ljubljana, ki ga zastopa Otium, d.o.o. iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za stanovanje št. 13, na naslovu Ul. bratov
Učakar 48, Ljubljana, z identifikatorjem št.
11.E, podvl. št. 4697/11, k.o. Zg. Šiška, in
garažo, na naslovu Ul. bratov Učakar 48 in
50, Ljubljana, z identifikatorjem št. 221.E,
podvl. št. 4697/79, k.o. Zg. Šiška, dne 9. 3.
2009, pod opr. št. Dn 14058/2005 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št.
73-4617/K z dne 9. 5. 1973, sklenjene med
prodajalcem GIP Ingrad Celje, Ljubljanska
6, in kupcema Dušanom in Savo Ražem,
Rožna dolina, Cesta VI/2, Ljubljana, za štirisobno stanovanje št. 13, ki leži v 2. nadstropju 1. stopnišča na jugo, zahodno-vzhodni
strani stanovanjskega objekta D, v izmeri
111,75 m2, ki mu pripada kletni prostor št.
25, v izmeri 15,66 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 4. 2009
Dn 31628/2006
Os-2990/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Podreka Alenke, Ul. Molniške čete 1, Ljubljana,

ki jo zastopa odv. družba Kotlušek Pavčič,
o.p. d.n.o., Čufarjeva ul. 4, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
s parc. št. 755/26, vpisano v vl. št. 1854,
k.o. Zadobrova, dne 23. 2. 2009, pod opr. št.
Dn 31628/2006 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med podjetjem Marles, lesna
in pohištvena industrija Maribor (kot prodajalcem) in Nuklearno elektrarno Krško
(kot kupcem), za nepremičnino s parc. št.
755/26, vpisano v vl. št. 1854, k.o. Zadobrova;
– prodajne pogodbe neznanega datuma,
sklenjene med Nuklearno elektrarno Krško
(kot prodajalcem) in Stopar Janezom (kot
kupcem) za nepremičnino s parc. št. 755/26,
vpisano v vl. št. 1854, k.o. Zadobrova.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 4. 2009
Dn 3097/2009
Os-2992/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Muller Lee, Slovenska cesta 51a, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 5/1 z ident. št.
5.E, vpisano v podvl. št. 1377/5, in pomožni
prostor št. 66/P z ident. št. 68.E, vpisano
v podvl. št. 1377/68, obe na naslovu Slovenska cesta 51, Ljubljana, obe k.o. Ajdovščina,
dne 4. 3. 2009 pod opr. št. Dn 3097/09 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
z dne 15. 6. 2005, sklenjene med Nadškofijo
Ljubljana, Ciril Metodov trg 4, Ljubljana (kot
prodajalcem), in Muller Leo, Slovenska 51a,
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 5.E, vpisano v podvl. št.
1377/5 in 68.E, vpisano v podvl. št. 1377/68,
k.o. Ajdovščina.
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 2. 4. 2009
Dn 25226/2007
Os-3001/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Grozdane Maje Vidrih, Mucherjeva ulica 3,
Ljubljana, ki jo zastopajo odvetniki Janez
Gruden, Nataša Čeč Gruden in Mojca Starec iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 1846/8
– 2-sobno stanovanje št. 08 v I. nadstropju
z balkonom in s kletjo v kletni etaži iste
številke z ident. št. 1734-1341-008, v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Mucherjeva ulica
3, k.o. Ježica, dne 6. 3. 2009, pod opr. št.
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Dn 25226/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe št. L-305 BV o prodaji in nakupu
stanovanja z dne 29. 1. 1975, sklenjene
med SGP Stavbenik, n.sol.o. Koper, ter Rajič ing. Slobodanom in Rajič Grozdano, oba
Šarhova 4, Ljubljana, za dvosobno stanovanje v I. nadstropju lamele 3, BS-7, k.o.
Stožice.
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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 3. 2009
Dn 28154/2005
Os-3148/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Črnelič Ane, Jamova cesta 72, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, pri nepremičnini,
vpisani v vl. št. 4149/27 – stanovanje št. 27
v 5. nadstropju in balkon, s kletnim prostorom – shrambo in drvarnico z isto številko
v kleti, z ident. št. 1723-4905-027, v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Jamova cesta
72, k.o. Vič, dne 27. 2. 2009, pod opr. št.
Dn 28154/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 124/63
z dne 18. 10. 1963, sklenjene med Gradbenim podjetjem »Tehnograd« Ljubljana
in Stanovanjskim skladom ObS LjubljanaVič-Rudnik, za stanovanja v stanovanjskem
stolpiču D20 med Tržaško cesto in Merčnikovo ulico ter Gradaščico na parc. št. 1666
in 1678, k.o. Vič,
– kupoprodajne pogodbe št. 589/64
z dne 23. 9. 1964, sklenjene med Stanovanjskim skladom ObS Ljubljana-Vič-Rudnik
in Kastelic Jožico, Ljubljana, Mirje 1, za
garsonjero št. 27 v V. nadstropju v objektu
D-20, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 4. 2009
Dn 26007/2007
Os-3151/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Berce
Aleša, Mesarska ul. 14, Ljubljana, ki ga zastopa Arkada nepremičnine d.o.o., Celovška
185, Ljubljana, ki jo zastopa dir. Klavdija Šušnjara, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 4989/17 – garaža
št. 17 v 1. etaži, z ident. št. 1739-1065-017,
garažna stavba ob Tugomerjevi ulici v Ljub
ljani – k.o. Zgornja Šiška, dne 5. 3. 2009,
pod opr. št. Dn 26007/2007, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe o nakupu garaže
št. G 77/66 z dne 17. 10. 1966, sklenjene
med PZ Giposs Ljubljana in Kavčič Vinkom,
Tugomerjeva 8, Ljubljana, za garažo št. 17
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v objektu garaž Triplex »B« v k.o. Zgornja
Šiška.
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 3. 4. 2009
Dn 25991/2007
Os-3152/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Šorli Elice Angele, Celovška cesta 147,
Ljubljana, ki jo zastopa Klavdija Šušnjara, Arkada nepremičnine d.o.o., Celovška
185, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin, pri nepremičnini, vpisani v vl. št.
4989/21 – garaža št. 21 v 2. etaži, z ident.
št. 1739-1065-021, v stavbi brez naslova
– garažna stavba ob Tugomerjevi ul. v Ljub
ljani, k.o. Zgornja Šiška, dne 17. 3. 2009,
pod opr. št. Dn 25991/2007, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe o nakupu garaže št.
G 184/67 z dne 12. 1. 1967, sklenjene med
Poslovnim združenjem Giposs, Ljubljana in
mag. Mirkom Šorli, Ljubljana, Kneza Koclja
59 za garažni boks št. 21 v objektu garaž
Triplex B, v k.o. Zgornja Šiška.
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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 4. 2009
Dn 4842/2007
Os-3157/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Korenčan Frančiške, Grablovičeva 34, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 403 – parc. št.
83/12, k.o. Šentpeter, dne 18. 3. 2009, pod
opr. št. Dn 4842/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe o oddaji mestnega zemljišča, neznanega datuma, sklenjene med
Občino Ljubljana Center in Korenčan Frančiško, za garažo 17,00 m2, parc. št. 83/12
k.o. Šentpeter.
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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 4. 2009
Dn 24898/2007
Os-3158/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Černe Svita in Černe Slavice, oba Ziherlova ul. št. 41, Ljubljana, zaradi vknjižbe
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lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin, pri nepremičnini, vpisani v vl.
št. 6003/4 – stanovanjska raba z ident. št.
1722-4440-004, v stanovanjski stavbi v Ljub
ljani, Ziherlova ulica 41, stoječi na parc. št.
74/8, k.o. Trnovsko predmestje, dne 3. 3.
2009, pod opr. št. Dn 24898/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o vključitvi v gradnjo stanovanjskega objekta »D«
ob Ziherlovi ulici v soseski VS-1 Trnovo št.
282/81-M.G. z dne 5. 10. 1981 in dodatka št. 1/412-127/82-M.G. K k tej pogodbi,
sklenjena med Samoupravno stanovanjsko
skupnostjo Ljubljana Vič-Rudnik, ter Černe
Svitom in Slavico iz Ljubljane, Kamnogoriška 45, za stanovanje št. 4 v 1. nadstropju
(prej št. 35 v 6. nadstropju) v objektu D-2
(prej D-1).
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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 4. 2009
Dn 24728/2007
Os-3159/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Sonje Sakelšak, Levstikova ulica 3, Novo mesto, ki jo zastopa Ataurus – Andrej Predan
s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin, pri nepremičnini, vpisani v vl.
št. 4361/40 – stanovanje št. 40 v 5. etaži,
z ident. št. 1723-2629-040, v Ljubljani, Vidmarjeva ulica 8, k.o. Vič, dne 3. 3. 2009,
pod opr. št. Dn 24728/2007, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 165/62,
z dne 19. 6. 1962, sklenjene med Stanovanjskim skladom občine Ljubljana Vič-Rudnik ter Cvetko Marijo in Cvetko dr. Radom,
oba Ljubljana, Komenskega 8, za stanovanje v III. nadstropju 3. stopnišče v k.o. Gradiško predmestje,
– kupoprodajne pogodbe z dne 5. 1.
1975, sklenjene med Cvetko dr. Radom in
Mijo, oba Ljubljana, Vidmarjeva 8 in Gnezda
Antonijo, Koper, Erjavčeva 2,
– darilne pogodbe z dne 6. 5. 1985, sklenjene med Mitjom Gnezda, Erjavčeva ul. 2,
Koper in Nevenka Gnezda roj. Juretič, Tavčarjeva 1, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 4. 2009
Dn 24420/2007
Os-3161/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Erian, d.o.o., Ulica bratov Učakar 62, Ljubljana,
ki ga zastopa Otium, d.o.o., Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,

pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 4356/53 –
poslovni prostor 6 (PP6) v pritličju, z ident.
št. 1739-1189-048, v stavbi v Ljubljani, Ulica bratov Učakar 62, stoječi na parc. št.
2219/50, k.o. Zgornja Šiška, dne 3. 3. 2009,
pod opr. št. Dn 24420/2007, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 3/3-32T-2 z dne
23. 11. 1981, sklenjene med SGP Zidar Kočevje, n.sol.o., TOZD Gradbeni sektor Ljub
ljana, n.sub.o. – v stečaju in Horvat Petrom,
Ljubljana, Ulica bratov Učakar 34, Ljubljana,
za poslovni prostor, v pritličju stanovanjskega bloka E 1-2, Lamela št. 8, v soseski SŠ-9
Koseze,
– menjalne pogodbe št. M-III-254/89-2-B
z dne 24. 4. 1989, sklenjeni med DO ITAS
Kočevje in Hrovat Petrom, Ulica bratov Učakar 34, Ljubljana,
– pogodbe o prenosu nepremičnine kot
stvarnem vložku v družbo z dne 22. 2. 1996,
sklenjene med Debelak Ivanko, Ul. bratov
Učakar 136, Ljubljana in Erian, d.o.o., Ul.
bratov Učakar 62.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 4. 2009
Dn 1960/2006
Os-3265/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Srša Klavdije, Jakčeva ulica 5, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. 3 v pritličju, na naslovu
Gotska ulica 8, Ljubljana, z ident. št. 81.E,
vpisano v podvl. št. 3017/81, k.o. Dravlje,
dne 2. 2. 2009, pod opr. št. Dn 1960/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. 1/91 z dne
29. 11. 1991, sklenjene med Upravo poslovne zgradbe, Titova 3, Ljubljana (kot prodajalcem) in Vrhunec Cecilijo, Gotska št. 8,
Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 81.E, vpisano v podvl.
št. 3017/81, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 4. 2009
Dn 12353/2008
Os-3266/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Kosi Slavka, Ilirska ulica 15, Ormož, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
stanovanje št. 25 v 4. nadstropju (6. etaži)
s shrambo št. 25 v kleti (1. etaži), na naslovu Abrahamova ul. 14, Ljubljana, z ident. št.
22.E, vpisano v podvl. št. 4717/22, k.o. Vič,
dne 20. 3. 2009, pod opr. št. Dn 12353/2008,
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izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št.
93/73-02/5 o prodaji in nakupu stanovanja,
grajenega za trg z dne 13. 3. 1973, sklenjene med Splošnim gradbenim podjetjem
Grosuplje, (kot prodajalcem) in Osolnik Jernejem ter Vlasto, oba Celovška 172, Ljub
ljana (kot kupca), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 22.E, vpisano v podvl. št.
4717/22, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 4. 2009
Dn 25831/2008
Os-3270/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Menart Hedvige, Žibrše 20c, Logatec, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. 37 v 3. nadstr. (5. etaži)
s shrambo št. 37 v kleti (1. etaža), na naslovu Tržaška cesta 55/b, Ljubljana, z ident. št.
209.E, vpisano v podvl. št. 4766/38, k.o. Vič,
dne 3. 3. 2009, pod opr. št. Dn 25831/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne in prodajne pogodbe št. 9/68 z dne 16. 7. 1967,
sklenjene med GP »Tehnograd«, Tržaška
c. 68/a, Ljubljana (kot prodajalcem) in Menardt Hedo, Vidmarjeva ulica 8, Ljubljana
(kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 209.E, vpisano v podvl. št.
4766/38, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 4. 2009
Dn 25962/2008
Os-3271/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Porenta Marjana in Porenta Tatjane, oba Tržaška cesta 55a, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino, stanovanje
št. 16 v pritličju (2. etaži) s shrambo št. 16
v kleti (1. etaži), na naslovu Tržaška cesta
55/a, Ljubljana, z ident. št. 102.E, vpisano
v podvl. št. 4766/17, k.o. Vič, dne 2. 2. 2009,
pod opr. št. Dn 25962/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupne in prodajne pogodbe
št. 182/68 z dne 19. 8. 1968, sklenjene med
GP »Tehnogradom« Ljubljana (kot prodajalcem) in Porenta Marjanom ter Tatjano,
oba Gradišče 8, Ljubljana (kot kupca), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 102.E,
vpisano v podvl. št. 4766/17, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-

raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 4. 2009
Dn 21506/2006
Os-3272/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Magister Fabjan Lučke, Hacquetova ulica 3, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, parkirno mesto št.
31 v 1. kleti, na naslovu Štihova ulica 7,
Ljubljana, z ident. št. 186.E, vpisano v podvl. št. 3752/186, k.o. Bežigrad, dne 23. 2.
2009, pod opr. št. Dn 21506/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. BS-2/1-G-630/97 z dne 20. 1. 1997,
sklenjene med SCT Stanovanjski inženiring,
d.o.o., Štihova 26, Ljubljana (kot prodajalcem) in Magister Fabjan Lučko, Hacquetova
3, Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 186.E, vpisano
v podvl. št. 3751/186, 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 15. 4. 2009
Dn 24872/2005
Os-3273/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Dizdar Ivanke, Na Jami 5, Ljubljana, ki jo zastopa pooblaščenka Kumar Zlata, Nova pot 23,
Škofljica, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, stanovanje št. 87 na terasi,
na naslovu Na Jami 5, Ljubljana, z ident. št.
87.E, vpisano v podvl. št. 2144/87, k.o. Spodnja Šiška, dne 18. 11. 2008, pod opr. št.
Dn 24872/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 2048/1-67-OD
z dne 3. 7. 1967, sklenjene med Skladom
za zidanje stanovanjskih hiš Občine Ljub
ljana - Šiška, v redni likvidaciji, Ljubljana (kot
prodajalcem) in Pečetko Tanjo, Bizjakov 4,
Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 87.E, vpisano v podvl.
št. 2144/87, k.o. Spodnja Šiška;
– kupoprodajne pogodbe z dne 8. 9.
1971, sklenjene med Pečenko Tanjo (kot
prodajalko) in Drolc Marijo, Krakovski nasip
10, Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 87.E, vpisano
v podvl. št. 2144/87, k.o. Spodnja Šiška;
– kupne pogodbe z dne 1. 8. 1974, sklenjene med Drolc Marijo, Na Jami 5, Ljub
ljana (kot prodajalko) in Križman Tonetom,
Cilenškova 37, Ljubljana (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 87.E,
vpisano v podvl. št. 2144/87, k.o. Spodnja
Šiška;
– kupne pogodbe 7. 8. 1979, sklenjene
med Križman Tonetom, Cilenškova 37, Ljub
ljana (kot prodajalcem) ter Peterca Katarino,
Peterca Pavlom in Peterca Romanom, vsi
Kamnoseška 21, Ljubljana (kot kupci), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 87.E,

Št.

40 / 29. 5. 2009 /

Stran

1423

vpisano v podvl. št. 2144/87, k.o. Spodnja
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 15. 4. 2009
Dn 21500/2006
Os-3275/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije Golob Preisinger, Bilečanska 5,
Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica Barbara
Štraus Kunaver, Komenskega 12, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. 62 v 6. nad., na naslovu Bilečanska ulica 5, Ljubljana, z ident.
št. 62.E, vpisano v podvl. št. 1371/62, k.o.
Štepanja vas, dne 23. 2. 2009, pod opr.
št. Dn 21500/2006, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja, zgrajenega za tržišče, št. 316/77 z dne
6. 12. 1977, sklenjene med Imos Podjetje za
gradbeni inženiring investicijskih del doma
in v tujini p.o. Ljubljana (kot prodajalcem)
in Golob Marijo, Ilirska 21, Ljubljana (kot
kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 62.E, vpisano v podvl. št. 1371/62,
k.o. Štepanja vas.
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 15. 4. 2009
Dn 2871/2009
Os-3276/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Dine Mihailovič, Kržičeva 2, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za stanovanje št. 25 v 4. nadstropju na Dunajski
105 v Ljubljani, z identifikatorjem št. 25.E,
podvl. št. 4150/25, k.o. Bežigrad, dne 24. 3.
2009 pod opr. št. Dn 2871/2009 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupne pogodbe z dne 19. 5.
1986, sklenjene med prodajalci Janezom,
Mileno in Janezom ml. Zavrlom, Ul. Majde
Vrhovnikove 24, Ljubljana, in Otilijo Geršak,
Gallusovo nabrežje 11, Ljubljana, in kupcem
Janezom Bizjakom Zorkom, Gerbinska 50,
Litija, za garsonjero št. 25 v 4. nadstropju
stanovanjskega stolpiča A-3 v Ljubljani, Soseska BS-5/2.
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 15. 4. 2009
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Dn 31531/2008
Os-3281/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jožice Karba, Milčinskega 76, Ljub
ljana, ki jo zastopa notar Jože Sikošek iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
parc. št. 164, vl. št. 2156, k.o. Sp. Šiška,
dne 16. 3. 2009 pod opr. št. Dn 31531/2008
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, darilne pogodbe
z dne 30. 12. 1981, sklenjene med darovalcema Tanjo Veselko in Borisom Nardinom, Goriška 49, Ljubljana, in obdarjencem
Francom Karbo, Milčinskega 76, Ljubljana,
za parc. št. 164, k.o. Sp. Šiška, v deležu
do 14/72.
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 15. 4. 2009
Dn 32376/2004
Os-3282/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jenko Milene, Potoče 41, Preddvor,
ki jo zastopa Otium d.o.o., Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino na Vojkovi cesti 73, s parc. št.
480/4, z ident. št. dla stavbe 1736-1031-220,
k.o. Brinje I, dne 24. 3. 2009 pod opr. št.
Dn 32376/2004 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. BS ST-2 14/80
z dne 13. 10. 1980, sklenjene med prodajalcem SOZD ZGP Giposs, Dvoržakova 5,
Ljubljana in kupovalko Hudolin Mojco, Na
jami 11, Ljubljana, za nepremičnino na Vojkovi cesti 73, s parc. št. 480/4, z ident. št.
dela stavbe 1736-1031-220, k.o. Brinje I,
– kupoprodajne pogodbe z dne 3. 3.
1989, sklenjene med prodajalko Mojco Hudolin, Hošimirova 3, Ljubljana ter kupovalko Ledinek Špelo, Šmarna gora 4, Ljub
ljana, za nepremičnino na Vojkovi cesti 73,
s parc. št. 480/4, z ident. št. dela stavbe
1736-1031-220, 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 15. 4. 2009
Dn 18103/2005
Os-3297/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Juren Andreja, Vodovodna cesta 1, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. 21 v I. mansardi
s shrambo v kleti, na naslovu Vurnikova 11,
Ljubljana, z ident. št. 21.E, vpisano v podvl.
št. 3895/22, k.o. Bežigrad, dne 20. 11. 2008,
pod opr. št. Dn 18103/2005, izdalo sklep
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o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, prodajne pogodbe št. BS 2/1
KARE II-640/90 z dne 16. 7. 1990, sklenjene
med SCT n.sol.o., Ljubljana (kot prodajalcem) in RSPU, Skladom združenih sredstev rep. organov za stan. gradnjo Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 21.E, vpisano v podvl. št. 3895/22,
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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 4. 2009
Dn 10116/2006
Os-3317/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marte Marije Bratina, Ul. Hermana Potočnika 23, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, garažo št. 5 v kleti
na Kvedrovi cesti 32 v Ljubljani, z ident.
št. 110.E, vpisano v podvl. št. 344/26, k.o.
Nove Jarše, dne 29. 1. 2009, pod opr. št.
Dn 10116/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe o nakupu garaže št. 77-46-G z dne
26. 5. 1977, sklenjene med prodajalcem GIP
Gradis Ljubljana in kupcem Bratina Bogom,
Ob Kvedrovi S-8, Ljubljana, za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 110.E, vpisano
v podvl. št. 344/26, k.o. Nove Jarše.
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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 4. 2009
Dn 32807/2005
Os-3319/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije Kališek, Trpinčeva ulica 102b,
Ljubljana, ki jo zastopa družba Otium d.o.o.,
Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice, vknjižbe dosmrtne
služnosti stanovanja, vknjižbe prepovedi
obremenitve in odtujitve ter vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnini,
garsonjeri št. 24 v 4. nadstropju in klet št.
24 v kletni etaži, na naslovu Papirniški trg 8,
Ljubljana, z ident. št. 62.E in 63.E, vpisani
v podvl. št. 4319/24, k.o. Kašelj, dne 18. 3.
2009, pod opr. št. Dn 32807/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe z dne 1. 10. 1966,
sklenjene med prodajalcem Združenimi papirnicami Ljubljana Vevče in kupcem Vujasin Simonom, Vevče št. 194, Ljubljana, za
garsonjero št. 24 v 4. nadstropju in klet št.
24 v kletni etaži, na naslovu Papirniški trg 8,
Ljubljana, z ident. št. 62.E in 63.E, vpisani
v podvl. št. 4319/24, k.o. Kašelj,
– kupne pogodbe z dne 18. 9. 1972, sklenjene med prodajalcem Vujasin Simonom,
Vevče št. 46, Ljubljana in kupcem Združe-

nimi papirnicami Ljubljana, za garsonjero
št. 24 v 4. nadstropju in klet št. 24 v kletni
etaži, na naslovu Papirniški trg 8, Ljubljana,
z ident. št. 62.E in 63.E, vpisani v podvl. št.
4319/24, k.o. Kašelj,
– kupoprodajne pogodbe z dne 7. 6.
1995, sklenjene med prodajalcem Sevšek
Martinom, Papirniški trg 8, Ljubljana in kupcem Hadžič Muhamedom, Papirniški trg 8,
Ljubljana, za garsonjero št. 24 v 4. nadstropju in klet št. 24 v kletni etaži, na naslovu
Papirniški trg 8, Ljubljana, z ident. št. 62.E
in 63.E, vpisani v podvl. št. 4319/24, k.o.
Kašelj.
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 16. 4. 2009
Dn 10451/2004
Os-3324/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Milana Suhadolnika, Pokopališka ul. 38, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje z ident. št. 1.E in
2.E, podvl. št. 350/2, k.o. Zelena Jama, dne
23. 3. 2009, pod opr. št. Dn 10451/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe neznanega datuma,
sklenjene med Poslovnim sistemom Mercator in SCT d.d. (kot prodajalca) in SGP
Graditelj, Ljubljana (kot kupcem) za nepremičnino, ki imajo sedaj ident. št. 1.E, 2.E in
33.E, vpisani v podvl. št. 350/2, k.o. Zelena
Jama;
– pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja z dne 22. 7. 1964, sklenjene med SGP
Graditelj Ljubljana (kot prodajalcem) in Suhadolnik Ivanom, Pokopališka 40, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki imajo sedaj ident. št. 1.E, 2.E in 33.E, vpisani v podvl. št. 350/2, k.o. Zelena Jama.
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 20. 4. 2009
Dn 273/2009
Os-3325/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Vladimirja Šušla, Viška cesta 49/c,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
dvosobno stanovanje št. 13 v 3. nadstropju
na Viški 49/c v Ljubljani, z identifikatorjem
št. 25.E in 26.E, podvl. št. 3836/14, k.o. Vič,
dne 24. 3. 2009 pod opr. št. Dn 273/2009
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja iz leta 1967,
sklenjene med prodajalcem Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje in kupcem Vladimirjem Šušlom, za dvosobno stanovanje
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v stanovanjskem bloku B-4 na Soseski S-VI
na Viču, s št. 13, v izmeri 47,38 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 4. 2009
Dn 22552/2006
Os-3327/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Verk Emila, Valburga 33c, Smlednik, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št.
10 v 1. nadstropju, na naslovu Zelena pot 9,
Ljubljana, z ident. št. 10.E, vpisano v podvl.
št. 5408/10, k.o. Trnovsko predmestje, dne
30. 1. 2009, pod opr. št. Dn 22552/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 83/67 z dne 2. 3. 1967, sklenjene
med prodajalcem GP Tehnograd, Ljubljana
in kupcem Verk Emilom, Proletarska 2; Ljub
ljana, za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 10.E, vpisano v podvl. št. 5408/10, k.o.
Trnovsko 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 4. 2009
Dn 25979/2007
Os-3354/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Mozetič Anje, Pavšičeva 6, Ljubljana, ki jo
zastopa Klavdija Šušnjara, Arkada nepremičnine d.o.o., Celovška 185, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, pri nepremičnini,
vpisani v vl. št. 4989/35 – garaža št. 35 v 2.
etaži, z ident. št. 1739-1065-035, v stavbi
brez naslova – garažna stavba ob Tugomerjevi ul. v Ljubljani, k.o. Zgornja Šiška, dne
17. 3. 2009, pod opr. št. Dn 25979/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu garaže št. G-87/66 z dne 21. 10. 1966,
sklenjene med Poslovnim združenjem Giposs, Ljubljana in Rode Brenardom, Ljub
ljana, Martina Krpana za garažni boks št.
35 v objektu garaž Triplex B, k.o. Zgornja
Šiška.
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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 4. 2009
Dn 24594/2007
Os-3355/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni

zadevi predlagateljice Marije Popit, Perkova
16, Kamnik, ki jo zastopa odvetnik Drago
Čučnik iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin, pri nepremičnini vpisani v vl. št. 1966/19
– stanovanje št. 19 v 4. nadstropju (6. etaži)
s pripadajočim kletnim prostorom z isto številko v kleti (1. etaži) z ident. št. 1734-1091-019,
v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Glinškova
ploščad 29 – k.o. Ježica, dne 3. 3. 2009, pod
opr. št. Dn 23594/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe št. 285/81-05/20-25, z dne
21. 7. 1981, sklenjene med Imos – splošno gradbeno podjetje Grosuplje, n.sol.o.,
ter Novak Polonco in Novak Bogdanom, oba
Mirna 10, Mirna, za dvosobno stanovanje št.
19/IV. nadstropje, tip B, na parc. št. 1000/4,
k.o. Ježica.
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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 4. 2009
Dn 4841/2007
Os-3356/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Geržina Milana, Grablovičeva 32, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, pri nepremičnini vpisani v vl. št. 402 – parc. št. 83/2,
k.o. Šentpeter, dne 18. 3. 2009, pod opr.
št. Dn 4841/2007, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o oddaji mestnega zemljišča,
neznanega datuma, sklenjene med Občino
Ljubljana Center in Geržina Milanom, za
garažo 16,00 m2, parc. št. 83/2, k.o. Šentpeter.
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 14. 4. 2009
Dn 9080/2007
Os-3357/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Antolovič Marino, Pobočna 6, Izola, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
vpisani v vl. št. 1427/6 – stanovanje v površini 30,33 m2 z ident. št. 1732-0065-006,
na naslovu Na peči 3, Ljubljana – k.o. Šptepanja vas, dne 17. 3. 2009, pod opr. št.
Dn 9080/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe z dne 24. 10. 2000, sklenjene med Povše Maletič Marijo, Okiškega
9, Ljubljana in Antolovič Marinom, Pobočna
6, Izola, za garsonjero št. 1 v 1. nadstropju,
Na peči 3, Ljubljana.
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

Št.

40 / 29. 5. 2009 /

Stran

1425

oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 4. 2009
Dn 2619/2006
Os-3358/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Žumer Marjana in Žumer Jelene, oba
Pregljeva ulica 13, Celje, ki ju zastopa družba SPL Ljubljana d.d., Frankopanska 18a,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnini stanovanje z ident. št. 65.E in
klet z ident. št. 66.E, na naslovu Bratovševa
ploščad 4, Ljubljana, vpisano v podvl. št.
2972/31, k.o. Stožice, dne 16. 2. 2009, pod
opr. št. Dn 2619/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin:
– prodajne pogodbe z dne 22. 1. 1971,
sklenjene med prodajalcem Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje, Grosuplje, in
kupcem Planinšek Marjeto iz Ljubljane za
nepremičnini, stanovanje z ident. št. 65.E in
klet z ident. št. 66.E, na naslovu Bratovševa
ploščad 4, Ljubljana, vpisano v podvl. št.
2972/31, k.o. Stožice;
– kupne pogodbe z dne 7. 12. 1979,
sklenjene med prodajalko Planinšek Marjeto, Bratovševa ploščad 4/IV, Ljubljana in
kupcem Kerec Jankom, Topniška 28, Ljub
ljana, za nepremičnini stanovanje z ident.
št. 65.E in klet z ident. št. 66.E, na naslovu
Bratovševa ploščad 4, Ljubljana, vpisano
v podvl. št. 2972/31, k.o. Stožice;
– kupne pogodbe z dne 24. 2. 1982,
sklenjene med prodajalcem Kerec Jankom,
Bratovževa ploščad 4/IV, Ljubljana in kupcema Žumer Marjanom in Jeleno, oba Pregljeva 13, Celje, za nepremičnini stanovanje
z ident. št. 65.E in klet z ident. št. 66.E, na
naslovu Bratovševa ploščad 4, Ljubljana,
vpisano v podvl. št. 2972/31, 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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 4. 2009
Dn 29891/2006
Os-3359/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, ki
jo zastopa župan dr. Štefan Čelan, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, pri nepremičnini vpisani v vl. št. 921 – parc. št. 209/2,
k.o. Udmat, dne 18. 3. 2009, pod opr. št.
Dn 29891/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o neodplačanem prenosu družbenih stanovanj št. 362-6/96-60BJ z dne 1. 2. 1996 in aneksa št. 1 (št.
362-6/96-2006 z dne 27. 10. 2006, sklenjena med Perutnino Ptuj d.d. in Mestno občino Ptuj, za dvosobno stanovanje oziroma
15/100 parc. št. 209/2, k.o. Udmat,
– prodajne pogodbe št. 362-11/96-60BJ z dne 10. 5. 1996 sklenjeni med Mestno
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občino Ptuj, in Gabrijelo Pirnat, Ljubljana,
Vodmatska 2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 4. 2009
Dn 24394/2007
Os-3360/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Ivanke Erjavec, Vižmarska pot 16, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini parc. št. 1258/1 in parc. št. 1259,
k.o. Vižmarje, dne 3. 3. 2009, pod opr. št.
Dn 24394/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
menjalne pogodbe št. VI-707-459/86-DI/MH
z dne 16. 9. 1986, sklenjene med Erjavec
Ivanko, Vižmarska pot 16, Ljubljana in Skupnostjo za ceste Slovenije, Ljubljana, Titova
c. 64, po pooblastilu Zavoda za izgradnjo
Ljubljane, TOZD Urejanje stavbnega zemljišča n.sub.o. Ljubljana, Kardeljeva ploščad
22, med drugimi za parc. št. 1258 in 1259,
k.o. Vižmarje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 4. 2009
Dn 4843/2007
Os-3361/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Pucelj Danijele, Grablovičeva 36, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, pri nepremičnini vpisani v vl. št. 405 – parc. št. 83/3,
k.o. Šentpeter, dne 18. 3. 2009, pod opr.
št. Dn 4843/2007, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o oddaji mestnega zemljišča,
neznanega datuma, sklenjene med Občino
Ljubljana Center in Pucelj Danijelo, za garažo 16,00 m2, parc. št. 83/3, k.o. Šentpeter.
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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 4. 2009
Dn 25307/2007
Os-3362/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Turk Piškorić Saške in Piškorić Luka, oba
Ziherlova ulica 41, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin, pri nepremičnini vpisani v vl.
št. 6003/40 – stanovanjska raba z ident.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
št. 1722-4440-040, v stanovanjski stavbi
v Ljubljani, Ziherlova ulica 41, k.o. Trnovsko
predmestje, dne 24. 3. 2009, pod opr. št.
Dn 25307/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe o vključitvi v gradnjo stanovanjskega objekta »D« ob Ziherlovi ulici v soseski
VS-1 Trnovo št. 413/81-M.G. z dne 30. 12.
1981 in dodatka št. 1/412-86/82- M.G. k tej
pogodbi z dne 25. 11. 1982, sklenjena med
Samoupravno stanovanjsko skupnostjo
Ljubljana Vič-Rudnik in Zavodom za urejanje stavbnih zemljišč Vič p.o., Ljubljana,
ter Piškorič Damagojem in Turk Sašo oba
iz Ljubljane, Mucherjeva 7, za stanovanje
v objektu D-2, št. stan. 40 v VII. in VIII.
nadstropju.
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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 4. 2009
Dn 23386/2005
Os-3363/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Dacar Bogdana, Litostrojska c. 10, Ljub
ljana, ki ga zastopa Ataurus – Perdan Andrej s.p., Adamičeva ul. 9, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičninah, vpisanih v vl. št. 4850/38 – stanovanje št. 114, v 1. nadstropju, z ident. št.
1739-0678-038, k.o. Zgornja Šiška in v vl.
št. 4850/114 – kletni prostor v kleti, z ident.
št. 1739-0678-272, k.o. Zgornja Šiška, oboje v stavbi v Ljubljani, Litostrojska 10, dne
20. 2. 2009, pod opr. št. Dn 23386/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 0110/PD-730
z dne 19. 2. 1993, sklenjene med Podjetjem
Litostroj Holding d.d. Ljubljana in Semanič
Marijo, Zalarjeva c. 49, Borovnica, za garsonjero št. 114 v 1. nadstropju, Djakovičeva
10, Ljubljana,
– kupoprodajne pogodbe z dne 18. 8.
1993, sklenjene med Semanič Marijo, Zalarjeva c. 49, Borovnica in Pintar Ivanom, Malo
Trebeljevo 8, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 4. 2009
Dn 21797/2006
Os-3364/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Olge Gorše, Pot na Fužine 41, Ljubljana, ki
ga zastopa Otium, d.o.o., Ul. Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, pri
nepremičnini, vpisani v vl. št. 1540/37 – stanovanje št. 12, v izmeri 89,76 m2, Pot na Fužine 41, Ljubljana, z ident. št. 1730-1726-37,
k.o. Moste, dne 5. 3. 2009, pod opr. št.

Dn 21797/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 168/80 z dne
14. 8. 1980, sklenjene med Staninvest Ljub
ljana TOZD Inženiring, ter Koščak Vladom in
Koščak Gabrijelo, oba Vlahovičeva 34, Ljub
ljana, za stanovanje št. 12, v 3. nadstropju,
v objektu B 19 v k.o. Moste,
– menjalne pogodbe z dne 5. 12. 1983,
sklenjene med Koščak Vladom in Koščak
Gabrijelo, oba Vlahovičeva 34, Ljubljana, ter
Fodor Franjom in Fodor Evico, oba Pot na
Fužine 41, Ljubljana,
– menjalne pogodbe z dne 5. 12. 1990,
sklenjene med Fodor Franjom in Fodor Evico, oba Pot na Fužine 41, Ljubljana, ter
Gorše Olgo in Gorše Miranom, oba Trg oktobrske revolucije 14, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 4. 2009
Dn 26012/2007
Os-3365/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Klarič Darka Martina, Mali Osolnik 15, Turjak,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, za nepremičnino, parcelo št. 1172/1, vpisani pri vl. št.
229, k.o. Osolnik, dne 17. 3. 2009, pod opr.
št. Dn 26012/2007, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 24. 10.
2003, sklenjene med Usenik Francem, Mali
Osolnik 12, Turjak in Klarič Darkom Martinom, Mali Osolnik 15, Turjak, za parcelo
št. 1172/1, vpisani v vložku št. 229, k.o.
Osolnik.
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 15. 4. 2009
Dn 26002/2007
Os-3366/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Lavrič Dušana, Pod hribom 3, Radomlje, ki ga
zastopa Klavdija Šušnjara, Arkada nepremičnine d.o.o., Celovška 185, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, pri nepremičnini,
vpisani v vl. št. 4989/44 – garaža št. 44 v 3.
etaži, z ident. št. 1739-1065-044, v stavbi
brez naslova – garažna stavba ob Tugomerjevi ul. v Ljubljani, k.o. Zgornja Šiška, dne
17. 3. 2009, pod opr. št. Dn 26002/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu
garaže št. G 100/66 z dne 27. 10. 1966,
sklenjene med Poslovnim združenjem Giposs, Ljubljana in Gianini Janezom, Ljub
ljana, Tugomerjeva 14, za garažni boks št.
44 v objektu garaž Triplex B, v k.o. Zgornja
Šiška.
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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 15. 4. 2009
Dn 26004/2007
Os-3367/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Furlan Mitje, Šišenska cesta 2, Ljubljana, ki ga
zastopa Klavdija Šušnjara, Arkada nepremičnine d.o.o., Celovška 185, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, pri nepremičnini,
vpisani v vl. št. 4989/46 – garaža št. 46 v 3.
etaži, z ident. št. 1739-1065-046, v stavbi
brez naslova – garažna stavba ob Tugomerjevi ul. v Ljubljani, k.o. Zgornja Šiška, dne
17. 3. 2009, pod opr. št. Dn 26004/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o nakupu garaže št. G 104/66
z dne 28. 10. 1966, sklenjene med Poslovnim združenjem Giposs, Ljubljana in Škoda
Francem, Ljubljana, Tugomerjeva 4, za garažni boks št. 46 v objektu garaž Triplex B,
v k.o. Zgornja Šiška,
– kupoprodajne pogodbe z dne 31. 3.
1989, sklenjene med Škoda Francem, Ljub
ljana, Brilejeva 4 in Mitjem Furlan, Šišenska
cesta 2, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 4. 2009
Dn 25999/2007
Os-3368/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Zupan Alojza, Celovška
cesta 163, Ljubljana, ki ga zastopa Klavdija Šušnjara, Arkada nepremičnine d.o.o.,
Celovška 185, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin, pri nepremičnini, vpisani v vl.
št. 4989/41 – garaža št. 41 v 3. etaži, z ident.
št. 1739-1065-041, v stavbi brez naslova –
garažna stavba ob Tugomerjevi ul. v Ljub
ljani, k.o. Zgornja Šiška, dne 17. 3. 2009, pod
opr. št. Dn 25999/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu garaže št. G 94/66
z dne 27. 10. 1966, sklenjene med Poslovnim
združenjem Giposs, Ljubljana in Bertoncelj
Janezom, Ljubljana, Tugomerjeva 14, za garažni boks št. 41 v objektu garaž Triplex B,
k.o. Zgornja Šiška.
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 15. 4. 2009

Dn 26001/2007
Os-3369/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Kurnik Borisa, Trg komandanta Staneta 6,
Ljubljana, ki ga zastopa Klavdija Šušnjara, Arkada nepremičnine d.o.o., Celovška
185, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin, pri nepremičnini, vpisani v vl. št.
4989/42 – garaža št. 42 v 3. etaži, z ident.
št. 1739-1065-042, v stavbi brez naslova
– garažna stavba ob Tugomerjevi ul. v Ljub
ljani, k.o. Zgornja Šiška, dne 17. 3. 2009,
pod opr. št. Dn 26001/2007, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe o nakupu garaže št.
G-88/66 z dne 19. 10. 1966, sklenjene med
Poslovnim združenjem Giposs, Ljubljana in
Kurnik Albinom, Ljubljana, Gospodinjska 25,
za garažni boks št. 42 v objektu garaž Triplex B, k.o. Zgornja Šiška.
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 15. 4. 2009
Dn 25969/2007
Os-3370/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Povirk Petra, Celovška 177, Ljubljana, ki ga
zastopa Klavdija Šušnjara, Arkada nepremičnine d.o.o., Celovška 185, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, pri nepremičnini,
vpisani v vl. št. 4989/26 – garaža št. 26 v 2.
etaži, z ident. št. 1739-1065-026, v stavbi
brez naslova – garažna stavba ob Tugomerjevi ul. v Ljubljani, k.o. Zgornja Šiška, dne
17. 3. 2009, pod opr. št. Dn 25969/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu
garaže št. G 50/66 z dne 11. 10. 1966, sklenjene med Poslovnim združenjem Giposs,
Ljubljana in Šporar Stanislavom kot kupcem
za garažni boks št. 26 v objektu garaž Triplex B, k.o. Zgornja Šiška.
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 15. 4. 2009
Dn 3427/2008
Os-3505/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Apolonije Tome, Kunaverjeva 14,
Ljubljana, ki jo zastopa Arkada nepremičnine d.o.o. iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za stanovanje št. 412 v 6.
etaži na Kunaverjevi 14 v Ljubljani, z identifikatorjem št. 132.E, podvl. št. 3342/104,
k.o. Dravlje, dne 30. 3. 2009 pod opr. št.
Dn 3427/2008 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listi-
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ne, kupne pogodbe št. 3-2850/79-KP z dne
27. 8. 1979, sklenjene med prodajalcem
Komunalna skupnost Občine Ljubljana Šiška, Celovška 135, Ljubljana, in kupovalko
Polono Tome, Draveljska 10E, Ljubljana, za
štirisobno stanovanje, v izmeri 92,57 m2, št.
4/12 v objektu B7, soseska ŠS-7/1, Bjedičeva 14, 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 2. 4. 2009
Dn 19700/2007
Os-3520/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ahčin Marije Olge, Ziherlova ul.
št. 43, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino, stanovanje kot posamezni del stavbe, v izmeri
38,71 m2, na naslovu Ziherlova ulica 43,
Ljubljana, z ident. št. 37.E, vpisano v podvl.
št. 5985/37, k.o. Trnovsko predmestje, dne
24. 3. 2009, pod opr. št. Dn 19700/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o vključitvi v gradnjo stanovanjskega objekta D ob Ziherlovi ulici, v soseski VS-1 Trnovo, št. 390/81.M.G. z dne
28. 12. 1981, sklenjene med Samoupravno
stanovanjsko skupnostjo Ljubljana Vič Rudnik in Zavodom za urejanje stavbnega zemljišča Vič p.o., Ljubljana ter med kupovalko
Ahčin Olgo, Aleševčeva 22, Ljubljana, za nepremičnino, posamezni del stavbe, v izmeri
38,71 m2, na naslovu Ziherlova ulica 43,
Ljubljana, z ident. št. 37.E, vpisano v podvl.
št. 5985/37, k.o. Trnovsko predmestje;
– dodatka št. 1/412-131/82-M.G. k pogodbi št. 390/81 z dne 28. 12. 1981, o vključitvi v gradnjo stanovanjskega objekta D ob
Ziherlovi ulici v soseski VS-1 Trnovo, z dne
1. 12. 1982, sklenjenega med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Ljubljana Vič
Rudnik in Zavodom za urejanje stavbnih zemljišč Vič p.o. Ljubljana ter med kupovalko
Ahčin Olgo, Aleševčeva 22, Ljubljana, za nepremičnino, posamezni del stavbe, v izmeri
38,71 m2, na naslovu Ziherlova ulica 43,
Ljubljana, z ident. št. 37.E, vpisano v podvl.
št. 5985/37, k.o. Trnovsko 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 navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 4. 2009
Dn 6806/2008
Os-3524/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Dušana Rebolja, Glavarjeva 47, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za stanovanje št. 39 v 5. etaži, na Glavarjevi 47
v Ljubljani, z identifikatorjem št. 39.E, podvl.
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št. 4154/38, k.o. Bežigrad, dne 8. 4. 2009,
pod opr. št. Dn 6806/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– pogodbe z dne 10. 7. 1986, sklenjene
med Bejtulo Bejtulahijem, Knezova 14, Ljub
ljana in Tomažem Hrčkom, Glavarjeva 47,
Ljubljana, Dušanko Hrček, Fiesa 59, Miljano
Deržek, Fiesa 59 in Cirilo Kariž, Letoviška
33, Portorož, za stanovanje št. 39, v 3. nadstropju stanovanjskega bloka na Glavarjevi
47 v Ljubljani;
– menjalne pogodbe z dne 30. 6. 1988,
sklenjene med Marjanom Makom, Miklošičeva 2, Ljubljana in Bejtulo Bejtulahijem,
Knezova 14, Ljubljana, za stanovanje št. 39,
v 3. nadstropju stanovanjskega objekta na
Glavarjevi 47 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 28. 4. 2009
Dn 19699/2007
Os-3526/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Kastelic Mitje in Kastelic Marije,
oba Ziherlova ul. št. 43, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
stanovanje kot posamezni del stavbe, v izmeri 78,77 m2, na naslovu Ziherlova ulica 43,
Ljubljana, z ident. št. 38.E, vpisano v podvl.
št. 5985/38, k.o. Trnovsko predmestje, dne
24. 3. 2009, pod opr. št. Dn 19699/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o vključitvi v gradnjo stanovanjskega objekta D ob Ziherlovi ulici, v soseski VS-1 Trnovo, št. 282/81.M.G. z dne
18. 5. 1982, sklenjene med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Ljubljana Vič
Rudnik in Zavodom za izgradnjo Ljubljane
n.sol.o., TOZD Urejanje stavbnega zemljišča, n.sub.o., Ljubljana ter med kupcema
Kastelic Mitjo in Kastelic Marijo, oba Tržaška 11, Ljubljana, za nepremičnino, posamezni del stavbe, v izmeri 78,77 m2, na naslovu Ziherlova ulica 43, Ljubljana, z ident.
št. 38.E, vpisano v podvl. št. 5985/38, k.o.
Trnovsko predmestje;
– dodatka št. 1/412-116/82-M.G. k pogodbi št. 282/82 z dne 18. 5. 1982, o vključitvi v gradnjo stanovanjskega objekta D ob
Ziherlovi ulici, v soseski VS-1 Trnovo, z dne
26. 11. 1982, sklenjenega med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Ljubljana Vič
Rudnik in Zavodom za izgradnjo Ljubljane
n.sol.o. TOZD Urejanje stavbnih zemljišč
n.sub.o., Ljubljana ter med kupcema Kastelic Mitjo in Kastelic Marijo, oba Tržaška 11,
Ljubljana, za nepremičnino, posamezni del
stavbe, v izmeri 78,77 m2, na naslovu Ziherlova ulica 43, Ljubljana, z ident. št. 38.E,
vpisano v podvl. št. 5985/38, k.o. Trnovsko
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 navedenih listin oziroma
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druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 4. 2009
Dn 22858/2006
Os-3530/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Založnik Pavla, Šarhova ulica 14,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. 13 v 4.
nadstropju, na naslovu Šarhova 14, Ljub
ljana, z ident. št. 13.E, vpisano v podvl. št.
1439/13, k.o. Brinje I, dne 8. 4. 2009, pod
opr. št. Dn 22858/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 6. 9.
1965, sklenjene med prodajalcem Skladom
za zidanje stanovanjskih hiš ObS Ljubljana
Bežigrad in kupcem Založnik Pavletom,
Robbova 15, Ljubljana, za stanovanje št.
13 v 4. nadstropju, na naslovu Šarhova 14,
Ljubljana, z ident. št. 13.E, vpisano v podvl.
št. 1439/13, 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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 4. 2009
Dn 23021/2007
Os-3532/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Marije Merhar, Pod strahom 51, Škofljica,
ki jo zastopa notar Jože Sikošek iz Ljub
ljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice do
140/1000, vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, vknjižbe hipoteke in zaznambe neposredne izvršljivosti terjatve za nepremičnino
s parc. št. 2061/362, vpisano v vl. št. 2872,
k.o. Rudnik, dne 1. 12. 2008, pod opr. št.
Dn 23021/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe z dne 22. 1. 2003, sklenjene med MTM Invest, podjetjem za investicije d.o.o., Ljubljana (kot prodajalcem) in
Marijo Merhar, Na jami 12, Ljubljana (kot
kupovalko), za nepremičnino s parc. št.
2061/362, vpisano v vl. št. 2872, k.o. Rudnik.
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 21. 4. 2009
Dn 20014/2007
Os-3549/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Dolenc Janez, Reška ulica 3, Ljubljana,
ki ga zastopa odvetnik Tomaž Čad, Miklošičeva cesta 20, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino, stanovanje
št. 4, v pritličju z ident. št. 85.E in pomožni

prostor št. 4, v kleti, z ident. št. 86.E, na
naslovu Neubergerjeva 18, Ljubljana, vpisano v podvl. št. 2855/43, k.o. Bežigrad, dne
24. 3. 2009, pod opr. št. Dn 20014/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– preliminarne pogodbe z dne 28. 10.
1965, sklenjene med Zavodom za urejanje
mestnih zemljišč Ljubljana-Bežigrad, Ljub
ljana in gradbenim podjetjem »Obnova«,
Ljubljana, za nepremičnino, stanovanje št.
4, v pritličju, z ident. št. 85.E in pomožni
prostor št. 4, v kleti, z ident. št. 86.E, na naslovu Neubergerjeva 18, Ljubljana, vpisano
v podvl. št. 2855/43, k.o. Bežigrad;
– pogodbe o prispevku k stroškom za
urejanje mestnega zemljišča z dne 26. 5.
1966, sklenjene med Stanovanjskim podjetjem »Bežigrad« Ljubljana in Giposs – Poslovnim združenjem za industrijsko gradnjo
iz Ljubljane, za nepremičnino, stanovanje
št. 4, v pritličju, z ident. št. 85.E in pomožni
prostor št. 4, v kleti, z ident. št. 86.E, na naslovu Neubergerjeva 18, Ljubljana, vpisano
v podvl. št. 2855/43, k.o. Bežigrad;
– kupne pogodbe št. Ju 67-838 z dne
8. 12. 1967, sklenjene med prodajalcem Poslovnim združenjem »Giposs« Ljubljana, ki
ga zastopa SG Standard, Ljubljana in kupcem Dolenc Janezom, Lavrica 24, Lavrica
pri Ljubljani, za nepremičnino, stanovanje
št. 4, v pritličju, z ident. št. 85.E in pomožni
prostor št. 4, v kleti, z ident. št. 86.E, na naslovu Neubergerjeva 18, Ljubljana, vpisano
v podvl. št. 2855/43, 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 23. 4. 2009
Dn 13843/2006
Os-3553/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Šimunović Majde, Kajuhova ulica
26, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, garažo na parc. št.
1040/3, v izmeri 15,00 m2, vpisano v vl. št.
4692, k.o. Vič, dne 2. 4. 2009, pod opr. št.
Dn 13843/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
darilne pogodbe z dne 23. 3. 1995, sklenjene med darovalcema Vrhovšek Dušanom
in Vrhovšek Natašo, oba Iška 111, Ig in
obdarjenko Vrhovšek Dunjo, Nanoška 26,
Ljubljana, za nepremičnino, garažo na parc.
št. 1040/3, v izmeri 15,00 m2, vpisano v vl.
št. 4692, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni garaži, 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 28. 4. 2009
Dn 19858/2007
Os-3559/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
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Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Kopajtič Žige in Miklavžin Maje, oba
Trebinjska 1, Ljubljana, ki ju zastopa odvetnica Slobdanka Klinc, Nazorjeva ulica 8,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, stanovanje št. 7, v 2. nadstropju, na naslovu Trebinjska ulica 1, Ljub
ljana, z ident. št. 7.E, vpisano v podvl. št.
1567/7, k.o. Brinje I, dne 2. 4. 2009, pod opr.
št. Dn 19858/2007, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 87 z dne 11. 12. 1991, sklenjene
med prodajalcem Metalka Zastopstva, p.o.,
Dalmatinova 2, Ljubljana in kupovalkama
Pojbič Kristino, Trebinjska 1, Ljubljana in
Pojbič Ksenijo, Titova 133, Ljubljana, za nepremičnino, stanovanje št. 7, v 2. nadstropju, na naslovu Trebinjska ulica 1, Ljubljana,
z ident. št. 7.E, vpisano v podvl. št. 1567/7,
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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 4. 2009
Dn 19769/2006
Os-3564/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ministrstva za notranje zadeve,
Štefanova ulica 2, Ljubljana, ki ga zastopa
Državno pravobranilstvo, Šubičeva ulica 2,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino, stanovanje št. 15 v 6.
etaži, na naslovu Vidmarjeva ulica 8, Ljub
ljana, z ident. št. 15.E, vpisano v podvl. št.
4361/15, k.o. Vič, dne 18. 2. 2009, pod opr.
št. Dn 19769/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe št. 273/62
z dne 7. 7. 1962, sklenjene med prodajalcem Stanovanjskim skladom občine Ljub
ljana - Vič - Rudnik, Ljubljana in kupcem
Tajništvom za notranje zadeve OLO Ljub
ljana, za nepremičnino, stanovanje št. 15,
v 6. etaži, na naslovu Vidmarjeva ulica 8,
Ljubljana, z ident. št. 15.E, vpisano v podvl.
št. 4361/15, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 4. 2009
Dn 19011/2007
Os-3566/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Dalla Valle Saše in Dalla Valle Ljubice,
oba Ziherlova ul. št. 43, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
stanovanje, kot posamezni del stavbe, v izmeri 72,52 m2, na naslovu Ziherlova ulica 43,
Ljubljana, z ident. št. 20.E, vpisano v podvl.

št. 5985/20, k.o. Trnovsko predmestje, dne
23. 3. 2009, pod opr. št. Dn 19011/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o vključitvi v gradnjo stanovanjskega objekta D ob Ziherlovi ulici v soseski VS-1 Trnovo št. 282/81.M.G. z dne
5. 10. 1981, sklenjene med Samoupravno
stanovanjsko skupnostjo Ljubljana Vič Rudnik in Zavodom za urejanje stavbnih zemljišč Vič p.o., Ljubljana ter med kupcema
Dalla Valle Sašo in Dalla Valle Ljubico, oba
Smoletova 12, Ljubljana, za nepremičnino,
posamezni del stavbe, v izmeri 72,52 m2, na
naslovu Ziherlova ulica 43, Ljubljana, z ident.
št. 20.E, vpisano v podvl. št. 5985/20, k.o.
Trnovsko predmestje;
– dodatka št. 1/412-110/82-M.G. k pogodbi št. 282/81 z dne 5. 10. 1981 o vključitvi v gradnjo stanovanjskega objekta D ob
Ziherlovi ulici v soseski VS-1 Trnovo, z dne
26. 11. 1982, sklenjenega med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Ljubljana VičRudnik in Zavodom za urejanje stavbnih
zemljišč Vič p.o., Ljubljana ter med kupcema
Dalla Valle Sašo in Dalla Valle Ljubico, oba
Smoletova 12, Ljubljana, za nepremičnino,
posamezni del stavbe, v izmeri 72,52 m2, na
naslovu Ziherlova ulica 43, Ljubljana, z ident.
št. 20.E, vpisano v podvl. št. 5985/20, k.o.
Trnovsko 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 navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 4. 2009
Dn 20655/2005
Os-3567/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mahkota Rudija, Celovška c. 83,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
za nepremičnino, garažo št. 18, z ident. št.
165.E, vpisano v podvl. št. 2122/165, k.o.
Spodnja Šiška, dne 23. 3. 2009, pod opr. št.
Dn 20655/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o nakupu garaže 21. 6.
1965, sklenjene med prodajalcem Skladom
za zidanje stanovanjskih hiš Občine Ljub
ljana-Šiška, Ljubljana in kupcem Zavodom
za zaposlovanje delavcev SRS, Ljubljana,
za nepremičnino, garažo št. 18, z ident. št.
165.E, vpisano v podvl. št. 2122/165, k.o.
Spodnja Šiška;
– kupoprodajne pogodbe št. 8-15/41-80
z dne 5. 5. 1980, sklenjene med Delovno
skupnostjo Zveze skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije, Glinška 12, Ljubljana,
za nepremičnino, garažo št. 18, z ident. št.
165.E, vpisano v podvl. št. 2122/165, k.o.
Spodnja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni garaži, 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 28. 4. 2009
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Dn 2812/2008
Os-3465/09
Pri zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Radovljici se je na predlog predlagateljice
Habjan Ane, Ljubno 58, Podnart, na podlagi notarsko overjenih izjav Presterl Antona,
Ljubno 74, Podnart, Praprotnik Srečka, Ljubno 16, Podnart, Markovič Janeza, Ljubno
30, Podnart in Čebavs Janeza, Ljubno 25,
Podnart z dne 26. 1. 2009, glede nepremičnin parc. št. 541 in 591, vpisanih pri vl. št.
118, k.o. Ljubno in nepremičnin parc. št. 485
in 486, vpisanih pri vl. št. 127, k.o. Ljubno,
s sklepom Dn 2812/2008 z dne 7. 4. 2009,
začel postopek vzpostavitve zemljiško
knjižne listine zaradi vknjižbe lastninske pravice v korist osebe Ravnik Janez, Ljubno 43,
roj. 8. 6. 1880, do celote (1/1).
Imetnike pravic se poziva, da lahko
v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 22. 4. 2009
Dn 642/2008
Os-2234/09
Pri Okrajnem sodišču v Trbovljah se je
s sklepom z dne 9. 1. 2009 začel postopek
vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 545/83ŽV/MS, sklenjene dne 22. 9. 1983 med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Občine
Hrastnik kot prodajalcem in Mercator-HoteliGostinstvo, TOZD Jelka Hrastnik, kot kupcem za poslovna prostora, v izmeri 35,58 m2
in 24,90 m2, v pritličju zgradbe Trg borcev
NOB 13 in 13a, Dol pri Hrastniku,
– prodajne pogodbe, sklenjene dne
23. 12. 1993 med Mercator Nebotičnik gostinstvo d.o.o. Ljubljana, kot prodajalcem in
Gračnar Vinkom, Novi dom 55, Hrastnik, kot
kupcem, za poslovni prostor gostišča Domino, v zgradbi Trg borcev NOV št. 13, Dol pri
Hrastniku, stoječi na parc. 719/3 k.o. Dol pri
Hrastniku, v skupni izmeri 60,50 m2.
Originala pogodb sta se po izjavi predlagatelja Saksida Kazimirja, Partizanska cesta
5, Dol pri Hrastniku, izgubila. Na navedeni
nepremičnini – ident. št. 67.E – nestanovanjski prostor št. 1060-67 v 1. etaži, Trg borcev
NOB 13 in 13a, 1431 Dol pri Hrastniku, vpisan v vl. št. 1063/67, k.o. Dol pri Hrastniku
– je predlagana vknjižba lastninske pravice
v korist Saksida Kazimir, Partizanska cesta
5, Dol pri Hrastniku, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu s četrtim odstavkom 137.
člena Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 2. 3. 2009
Dn 2142/2007
Os-2850/09
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
3. 3. 2009 začelo postopek vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št.
XIII/93-132 z dne 25. 8. 1993, za nepremičnino – stanovanje, ki se nahaja v pritličju
stanovanjske hiše Nasipi 18, Trbovlje, stoječe na parc. št. 831.S k.o. Trbovlje, sklenjeno
med Cementarno Trbovlje, d.d., Kolodvorska cesta 5, Trbovlje kot prodajalcem in
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Bola Antonom, roj. 15. 5. 1938, Nasipi 18,
Trbovlje kot kupcem.
Original pogodbe se je po izjavil predlagatelja Bola Jožeta, Obirska ulica 29,
Ljubljana izgubil. Na nepremičnini vpisani
v vl. št. 969 k.o. Dol pri Hrastniku, ki obsega parc. št. 831.S je predlagana vknjižba
lastninske pravice v korist Kranjčec Lucije,
Šuštarjeva kolonija 11, Trbovlje, do deleža
4/32, Bola Martina, Kotredež 1, Zagorje ob
Savi do deleža 1/32, Kovač Martina, Log
31, Hrastnik do deleža 1/32, Lipovšek Majda, Milčinskega 13, Celje do deleža 4/32,
Bola Adolfa, Ulica bratov Poglajen 14, Litija
do deleža 1/32 in predlagatelja do deleža
5/32. S tem oklicem se pozivajo imetniki
pravic, da v skladu s četrtim odstavkom
137. člena Zakona o zemljiški knjigi v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 27. 3. 2009
Dn 1885/2008
Os-3683/09
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah je s sklepom z dne 5. 5. 2009, Dn št.
1885/2008, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, in sicer kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne
15. 11. 1991, št. 15/91, sklenjene med Unior
kovaška industrija, Zreče, kot prodajalcem
in pok. Štefanijo Čepin, Cesta na Roglo
17a, Zreče, kot kupcem. Listina se nanaša
na prodajo stanovanja, št. 103.E, v izmeri 56,46 m2, Cesta na Roglo 17b, Zreče,
vpisanega v podvložku št. 1068/28, k.o.
Zreče.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist predlagateljice Marije Kruder, Kovaška cesta 8,
Zreče.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu s četrtim odstavkom 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 5. 5. 2009
DN 1469/2007
Os-4057/09
Okrajno sodišče v Tolminu na predlog
Pitamic Rada, Trg svobode 3b, Kobarid,
oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine – aneksa št. 2 k pogodbi o prodaji stanovanja št. 3/90 z dne
31. 10. 1991, sklenjena med Pitamic Radom
in Pitamic Metko kot kupcema in TIK Tovarno igel Kobarid p.o. kot prodajalcem za
trisobno stanovanje št. 3 v 2. etaži na parc.
št. 153/1 k.o. Kobarid, na naslovu Kobarid,
Trg svobode 3b, v skupni izmeri 80,92 m2,
z identifikacijsko številko 2223-104-3, vpisano v vl. št. 791/3 k.o. Kobarid.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Pitamic Rada, roj. 29. 7. 1952,
Trg svobode 3b, Kobarid, do 1/2 in Pitamic
Metke, roj. 20. 8. 1961, Trg svobode 3b,
Kobarid do 1/2.
Vsi morebitni imetniki pravic se pozivajo, da v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 21. 5. 2009
DN 1467/2007
Os-4058/09
Okrajno sodišče v Tolminu na predlog
Šerbec Jožeta, Trg svobode 3b, Kobarid,
oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine – aneksa št. 2 k pogodbi o prodaji stanovanja št. 4/90 z dne
31. 10. 1991, sklenjena med Šerbec Jožetom kot kupcem in TIK Tovarno igel Kobarid
p.o. kot prodajalcem za trisobno stanovanje št. 1 v 2. etaži na parc. št. 153/1 k.o.
Kobarid, na naslovu Kobarid, Trg svobode
3b, v skupni izmeri 80,92 m2, z identifikacijsko številko 2223-104-1, vpisano v vl.
št. 791/1.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Šerbec Jožeta, roj. 3. 3. 1952, Trg
svobode 3b, Kobarid.
Vsi morebitni imetniki pravic se pozivajo, da v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 21. 5. 2009

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
I 742/2004
Os-1429/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. I 742/2004 z dne
2. 6. 2004, upnika Si.mobil d.d., Šmartinska
134b, Ljubljna, ki ga zastopa odvetnica Biljana Ana Filipov iz Ljubljane, proti dolžnici
Julijani Smodej, Janka Puclja 1, Kranj, zaradi izterjave 455,60 EUR s pripadki, se dolžnici Julijani Smodej, Janka Puclja 1, Kranj,
postavi začasna zastopnica, odvetnica Ladi
Voršič iz Kranja. Začasna zastopnica bo dolžnico zastopala, dokler ne bo le-ta ali njen
pooblaščenec nastopil pred sodiščem oziroma dokler ji skrbstveni organ ne bo postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 26. 1. 2009
VL 109370/2008
Os-3629/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Si.mobil d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Biljana Ana Filipov, Tomšičeva ulica 3, Ljubljana,
proti dolžniku Venčeslavu Oblaku, Jačka 2A,
Logatec, zaradi izterjave 503,92 EUR s pp,
sklenilo:
dolžniku Venčeslavu Oblaku se na podlagi drugega odstavka 146. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ postavi začasni zastopnik upravičen za
sprejemanje pisanj.
Za začasnega zastopnika upravičenega
za sprejemanje pisanj se postavi odvetnik
Leon Benigar-Tomšič, Litijska c. 45, Ljub
ljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 5. 2009

VL 124738/2008
Os-3727/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Relax turizem d.o.o., Meža
10, Dravograd, ki ga zastopa Marija Uršnik,
Trg 4. julija 43, Dravograd, proti dolžnici
Patricii Tkalec, Gašperčičeva 8, Ljubljana,
zaradi izterjave 274,26 EUR, sklenilo:
dolžnici Patricii Tkalec, Gašperčičeva 8,
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 odvetnika Dragana Dmitroviča, Kotnikova 30,
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 4. 5. 2009
VL 74691/2008
Os-3752/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa Anita Smole, Mariborska cesta 1, Celje,
proti dolžniku Vojku Karažincu, Borštnikova
ulica 45, Maribor, zaradi izterjave 930,15
EUR, sklenilo:
dolžniku Vojku Karažincu, Borštnikova
ulica 45, Maribor, 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.
Razreši se začasnega zastopnika Ila Zupančič, Hacquetova 8/I, Ljubljana, ki je bil
postavljen s sklepom dne 11. 2. 2009.
Za začasnega zastopnika se postavi
odvetnik Bauk Dino, Slomškova ulica 17,
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 6. 5. 2009
IV P 3103/2006
Os-3780/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
Martini Lepoša Hajtnik v pravdni zadevi tožeče stranke 1. Marije Krašovic, Klanec 6,
Škofljica, in 2. Alojzija Mazija, Tomošelj 26,
Ig, ki ju oba zastopa Matjaž Cunder, odvetnik v Ljubljani, proti toženi stranki 1. Janezu
Škrabi, ki jo zastopa Barbara Štraus Kunaver, odvetnica v Ljubljani, 2. Tonetu Škrabi,
Chacabuco 950, 1704 Ramos Maija, Buenos
Aires, Argentina, 3. Ani Luisi Škrabi, Florencio Varela 3965, San Justo (1754), Buenos
Aires, Argentina, 4. Joseju Luisu Škrabi, Florencio Varela, 3965, San Justo, (1754), Buenos Aires, Aregentina, 5. Gustavu Škrabi, J.
Florio 3114, San Justo (1754), Buenos Aires,
Argentina, 6. Suzani Škrabi, Florencio Varela
3965, San Justo (1754), Buenos Aires, Argentina, 7. Alojziji Truden, Juan E. Martinezu
2088, 1408 Cap. Fed. B.A., Argentina, 8.
Margaret Mary McKean, 100 King St. East
Doncaster, Victoria 3109, Australia, 9. Agnes
Elizabeth Rutherford, 25 Ridely Court, East
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Doncaster 3109, Victoria, Australia, 10. Johnu Charlesu Škoficu, Unit 3/145 Willowbend,
3105 Victoria, Australia, zaradi ugotovitve lastninske pravice, vsp. 4.590,22 EUR s pp,
dne 30. 4. 2009 sklenilo:
Petamu tožencu Gustavu Škrabi, sedmi
toženki Alojziji Truden, osmi toženki Margaret Mary McKean, in desetemu tožencu
Johnu Charlesu Škoficu, se postavi začasni
zastopnik odvetnik Ladislav Hanfer, Kersnikova ulica 6/II, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal zgoraj navedene tožence vse do takrat, dokler toženci ali njihovi pooblaščenci ne nastopijo pred
sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 4. 2009

Oklici dedičem
D 64/2006
Os-2974/09
Na Okrajnem sodišču v Brežicah je
v teku zapuščinski postopek po pokojni Mariji Kežman, rojeni 10. 2. 1927, nazadnje
stanujoči Veliki Obrež 36, Dobova.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojni Mariji Kežman,
da se priglasijo Okrajnemu sodišču v Brežicah, v enem letu od objave tega oklica
v Uradnem listu RS.
Po poteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 2. 4. 2009
D 188/2007
Os-4849/08
Rozalija Mavser, upokojenka, iz Gornje
Pake 7, pošta Črnomelj, je dne 10. 4. 2007
umrla in ni zapustila oporoke.
Do dediščine imajo pravico neznani in
neznano kje bivajoči dediči.
Ker sodišču ni znano njihovo prebivališče, naj se priglasijo sodišču v enem letu od
objave tega oklica.
Dedičem je postavljen za skrbnika odvetnik Dušan Bricelj iz Črnomlja, Kolodvorska 26.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
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izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 19. 5. 2008

Oklici pogrešanih
N 5/2009
Os-3634/09
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici v nepravdnem postopku po predlagatelju Francu
Božiču, Sabonje 52, 6250 Ilirska Bistrica, ki
ga zastopa pooblaščenec, sin Darko Božič,
Sabonje 52, 6250 Ilirska Bistrica, po predlogu za razglasitev za mrtvega Antona Božiča,
roj. 26. 2. 1906 očetu Antonu in materi Jožefi
iz Sabonj št. 2, 6250 Ilirska Bistirca, ki je
okrog leta 1929 odšel v Argentino, se okrog
leta 1950 ponovno oglasil pri domačih, od
tega leta dalje pa o njem ni bilo nobenega
glasu več, glede na datum njegovega rojstva
se predvideva, da je umrl, vendar o njegovi
smrti ne obstaja noben listinski dokaz, poziva vse, ki kaj vedo povedati o življenju ali
smrti pogrešanega Antona Božiča, da v roku
3 mesecev od objave oklica v Uradnem listu
RS, to sporočijo sodišču ali skrbnici Ljubici
Uljan, Zabiče 30/b, 6250 Ilirska Bistrica, sicer bo sodišče po izteku navedenega roka
pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 4. 5. 2009

Sodni preizkusi
menjalnih razmerij
Ng 8/2008
Os-4096/09
Na Okrožno sodišče v Kranju je bil vložen predlog za sodni preizkus višine denarne odpravnine delničarjem družbe Ilirija d.d.,
Ljubljana, Tržaška cesta 40.
Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje iz 1.
točke tretjega odstavka 605. člena ZGD-1
lahko v enem mesecu od objave obvestila
o vložitvi predloga vložijo svoje predloge
za preizkus višine denarne odpravnine. Po
poteku tega roka predloga ni več dopustno
vložiti.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 21. 5. 2009

Stran
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Preklici

Zavarovalne police preklicujejo
Perkovič Nina, Zg. Bitnje 172, Žabnica,
zavarovalno polico, št. 50500035311,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnj‑304562
Šmid Alojz, Gradišča 12/a, Cirkulane,
zavarovalno polico, št. 40301002858.
gne‑304617
Zgonec Jure, Turjak 18, Turjak,
zavarovalno polico, št. 40301004380,
izdala zavarovalnica izdala KD Življenje.
gnx‑304573

Spričevala preklicujejo
Adlešič Dan, Ziherlova ulica 10,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana,
izdano leta 2007. gnv‑304575
Anžur Damjan, Klanska ulica 7,
Medvode, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske šole v Ljubljani, izdano
leta 2000. gnx‑304623
Arhanič Anton, Ložnica 27, Žalec,
spričevalo o končani OŠ Trnovo Ljubljana,
izdano leta 1980. gnk‑304611
Balant Maks, Resljeva 1, Ljubljana,
spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Toneta Čufarja,
izdano leta 2007 in 2008. gnb‑304545
Benedetič Andreja, Kojsko 37, Kojsko,
indeks, št. 18080034, izdala FF Ljubljana.
gnp‑304581
Bernik Ana, Bukovica 38, Selca,
spričevalo od 1. do 4. letnika in spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje tekstilne šole
v Kranju, izdano na ime Gartner Ana.
gnr‑304579
Besednjak Tina, Juričeva 40, Ljubljana
Šmartno, spričevalo 7. razreda OŠ Šmartno
pod Šmarno goro, izdano leta 2007.
gnk‑304586
Bizjak Mojca, Pleterje 3, Zdole, potrdilo
o opravljenem strokovnem izpitu, izdano
pri Ministrstvu za zdravje, leta 2009.
gnr‑304633
Bratina Mitja, Dobravlje 9/b, Dobravlje,
spričevalo o zaključnem izpitu Strokovno
izobraževalnega centra Ljubljana - Ježica,
izdano leta 1973. gnz‑304596
Bukovec Jože, Ratež 17/b, Brusnice,
spričevalo o zaključnem izpitu Šole za
poklicne voznike v Novem mestu, sklic
1855, izdano leta 1974. gnq‑304630
Bukovec Matic, Višnarjeva cesta 6,
Medvode, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
2008. gnn‑304608
Cigut Irma, Bogojina 139, Bogojina,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole v Murski Soboti - smer
bolničar negovalec, izdano leta 2006.
gnd‑304618
Despotović Dejan, Šmartinska 151,
Ljubljana, indeks, št. 27005890, izdala

Fakulteta za matematiko in fiziko.
gns‑304553
Drmastja Špela, Brilejeva ulica 20,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Euro
Gimnazije, izdano leta 2009. gnv‑304550
Florjančič Robert, Studeno 4, Železniki,
spričevalo 1. letnika Srednje kovinarske in
cestno prometne šole v Škofji Loki, izdano
leta 1986. gnj‑304637
Gašperšič Robert, Lokev 103, Divača,
spričevalo o končani OŠ Matije Valjavca
Preddvor, izdano leta 1992. gns‑304628
Golob Miha, Goriška cesta 6, Vipava,
indeks, št. 550886, Teološka faulteta.
gnv‑304600
Grgovič Peter, Gorjupova 8, Kostanjevica
na Krki, spričevalo 3. letnika Biotehnične
gimnazije Novo mesto, izdano leta 2006.
gnc‑304619
Grudnik Bojan, Goriška ulica 8, Celje,
indeks, št. 83039687, izdala Ekonomsko
poslovna fakulteta Maribor. gnb‑304620
Guček Domen, Kongresni trg 15,
Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ Božidarja
Jakca, izdano leta 2008. gng‑304540
Halilović Mirsad, Belgija, Belgija,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene šole v Ljubljani, izdano leta 1997.
gnh‑304564
Hikel Niko, Bohinjska Bela 5, Bohinjska
Bela, spričevalo ŽIC Jesenice, izdano leta
1981. gnd‑304593
Kenda Karmen, Dolenji Novaki 167a,
Cerkno, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske šole v Ljubljani, št.
30, izdano leta 2001, izdano na ime Pivk
Karmen. gnu‑304576
Kobe Maja, Dolž, Lipnica 8, Novo
mesto, indeks, št. 23070082, Fakulteta za
strojništvo. gnl‑304535
Kranjec Franc, Nuskova 53, Rogašovci,
spričevalo o zaključnem izpitu Centra
poklicnih šol Murska Sobota. gnb‑304595
Kulauzović Hana, Brezje pri Grosupljem
98, Grosuplje, spričevalo 7. razreda OŠ Brinje
Grosuplje, izdano leta 2007. gnl‑304610
Leskovšek Ana, Ulica Matevža Haceta
5, Celje, spričevalo 3. letnika Srednje šole
za oblikovanje Maribor, izdano leta 2008.
gnm‑304559
Lovšin Špela, Na gmajni 3, Ljubljana,
spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Vižmarje
Brod. gni‑304638
Lucian Anže, Šišenska 42, Ljubljana,
spričevalo 8. razreda OŠ Valentina Vodnika
Ljubljana, izdano leta 2008. gnr‑304629
Maležič Anja, Novo polje, Cesta XII/7c,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Škofijske
klasične gimnazije, izdano leta 2003.
gnf‑304591
Marjanović Andreja, Stranska vas 41,
Novo mesto, spričevalo 1. letnika Srednje
šole Metlika, izdano leta 2006. gnp‑304556
Medved Vital, Ilirska ulica 6, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Srednje šole za
strojništvo Ljubljana, izdano leta 1997.
gns‑304578
Mrak Tanja, Pot 27. julija 3, Kamnik,
indeks, št. 18070148, izdala FF v Ljubljani.
gnq‑304580

Nedeljko Uroš, Juršinci 84, Juršinci,
indeks, št. 71030349, izdala Biotehnična
fakulteta Ljubljana. gnv‑304625
Noč Klemen, Cankarjeva 31, Radovljica,
spričevalo 4. letnika TŠČ Kranj, izdano leta
2007. gnr‑304554
Peterka Primož, Lemerje 13, Puconci,
spričevalo Srednje poklicne in tehnične šole,
izdano leta 2006. gni‑304538
Radić Rada, Plešivica pri Žalni 15,
Grosuplje, maturitetno spričevalo in
spričevalo 4. letnika Srednje gradbene
geodetske in ekonomske šole v Ljubljani,
izdano leta 2008. gne‑304592
Rojc Tatjana, Dolnji Zemon 93/b, Ilirska
Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gostinske in turistične šole Izola,
izdano na ime Hrvatin Tatjana. gno‑304607
Ruparčič Rado, Retje 109, Loški Potok,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za
strojništvo - smer oblikovalec, izdano leta
1990. gnd‑304568
Schein Katja, Hribarjeva ulica 10,
Cerknica, spričevalo 1. letnika Srednje
šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo
Ljubljana, izdano leta 2008. gnj‑304612
Sever Matej, Trgovišče 24/a, Velika
Nedelja, spričevalo 3. in 4. letnika
Gimnazije Ormož, izdano leta 2006 in 2007.
gnn‑304583
Shabani Fahrije, Novosadska ulica
18, Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ
Božidarja Jakca v Ljubljani, izdano leta
2007. gnu‑304626
Spasovska Valerija, Glinškova ploščad
21, Ljubljana, spričevalo 3. letnika in
obvestilo o uspehu 4. letnika Srednje
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
2007 in 2008. gng‑304590
Starc Igor, Šmarje 39, Sežana, spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje glasbene šole v
Ljubljani, izdano leta 1983. gnp‑304631
Stebernak Klemen, Rakoblje 11, Žalec,
spričevalo 3. letnika Poklicne in tehnične
računalniške šola v Velenju, izdano leta
2001. gnm‑304584
Stupar Dalibor, Pot na Jošta 2, Kranj,
spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje šole
Jesenice - smer bolničar, negovalec, izdano
leta 1999 do 2002. gnr‑304604
Suka Adriana, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Moste,
izdano leta 2008. gnh‑304539
Škorjanec Janez, Hrvatini 55, Ankaran
- Ankarano, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje tehnične šole Ljubljana, izdano leta
1975. gnu‑304555
Šorn Tomaž, Velika vas 20, Dol
pri Ljubljani, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje šole za elektrotehniko
in računalništvo, izdano leta 1998.
gnm‑304534
Tomše Igor, Gor. Pirošica 13, Cerklje ob
Krki, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene šole Kranj, izdano leta 1995.
gnl‑304560
Vukosavljević Goran, Cesta ob Barju
38, Škofljica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole tehničnih strok Litostroj, izdano
leta 1991. gny‑304572
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Drugo preklicujejo
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c.
3a, 6503 Koper, obrazce stroge evidence:
tip
dokumenta:
vinkulacija,
številka
dokumenta: 47661, 62402, 58839, 48063,
48068, 0062359, 46245, 0073057, 043537,
045896, 045898, 62248, tip dokumenta:
KNZ, številka dokumenta: 47646, tip
dokumenta:
Coris
bianco,
številka
dokumenta: 164096, tip dokumenta: ZAC
4/07, številka dokumenta: 0153086, tip
dokumenta: Coris, številka dokumenta:
457793, 453185, tip dokumenta: zelena
karta, številka dokumenta: od 1801699
do 1801703, tip dokumenta: AO, številka
dokumenta: 581446, tip dokumenta: 08TPO-01/07, številka dokumenta: 006512, tip
dokumenta: pobotnica, številka dokumenta:
14204, tip dokumenta: ZAC 5/95, številka
dokumenta: 0115367, tip dokumenta: POFD-01/08, številka dokumenta: 1118226,
1118227. Ob-4029/09
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska
c. 3a, 6503 Koper, obrazce stroge
evidence: tip dokumenta: vinkulacija,
številka dokumenta od 071566 do 072570,
tip dokumenta: zelena karta, številka
dokumenta 1580164, 1525069, 1340237,
1767942, tip dokumenta: AA-PT, številka
dokumenta:
000094444,
00009445,
00010846, 00010847, 00010848, tip
dokumenta: IM/99, številka dokumenta:
00452137, tip dokumenta: 07-AOD-01/07,
številka dokumenta: 512520, 693312,
591823, tip dokumenta: PP/06, številka
dokumenta: 0005184, tip dokumenta: OBRPOB 237, številka dokumenta: 018517,
018519, 018928, 018929. Ob-4030/09
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c.
3a, 6503 Koper, obrazce stroge evidence:
tip dokumenta: bela polica, številka
dokumenta: 00002472196, tip dokumenta:
IM/99, številka dokumenta: 44836, tip
dokumenta: PV2, številka dokumenta:
00035567, 00037712, 00048392, 042933,
042937, 057862, 057864, 057881,
46332, 00039487, 00035567, 00052368,
tip dokumenta: OBR.POB.23, številka
dokumenta: 99796 do 99800, od 096787
do 096790, 0967892, 096804, 097233,
020915, 020916, 020924, 020925,
00019554, tip dokumenta: 07-AOD-01,
številka dokumenta: 463624, 463624,
463625, 685246, tip dokumenta: STANB/03,
številka dokumenta: od 61931 do 61940 in
od 61941 do 61960, tip dokumenta: zelene
karte, številka dokumenta: 1393899,
1451378, 1603633, 1617177, 1672069,
1524143, 1685829, 1685855, 1427143,
1427144, 1559187, 1584125, 158877,
1558826, 1559032, 1559033, 1672141, tip
dokumenta: 08-SVI-02, številka dokumenta:
65195, tip dokumenta: 08-TPO-01,
številka dokumenta: 17439, 00008834,
tip dokumenta: AA-PON-01, številka
dokumenta: 551039, tip dokumenta: ŽISEZ-02, številka dokumenta: 00018908,
tip dokumenta: 07-TPO-01, številka
dokumenta: 0000169, tip dokumenta:
ZAC-4/93, številka dokumenta: 0144553,
tip dokumenta: Coris bianco, številka
dokumenta: od 147061 do 147064,
207963, tip dokumenta: ZAV-11/95, številka
dokumenta: 0423526. Ob-4031/09
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a,
6503 Koper, obrazce stroge evidence: tip

dokumenta: vinkulacija, številka dokumenta:
46753, tip dokumenta: pobotnica, številka
dokumenta: 123392, 123393.Ob-4032/09
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a,
6503 Koper, obrazce stroge evidence: tip
dokumenta: IM/99, številka dokumenta:
00464602, 00464604, 00464606, 00464607,
tip dokumenta: Z-3, številka dokumenta: od
00606377 do 00606400. Ob-4033/09
Alioski Nuran, Debreshte, Makedonija, delovno dovolenje, št. 9818926. gnw‑304574
Anžlin Niko, Prušnikova 25, LjubljanaŠentvid, pooblastilo KK 999184 - za prvo
pomoč, izdano 18. 5. 2000. gnh‑304639
Avbelj Domen, Slivna 7, Litija, dijaško
izkaznico, izdala Srednja gradbena,
geodetska in ekonomska šola. gnl‑304585
Baša Jože, Pot ob Črncu 21, Beltinci,
študentsko izkaznico, št. 28010584,
izdala Fakulteta za matematiko in fiziko.
gne‑304542
Bertoncel Frida, Lobodova 17, Trzin,
študentsko izkaznico, št. 19442628,
izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana.
gny‑304597
Blaznik Katja, Vogelna ulica 10, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane.
gnd‑304543
Borštnar Tadej, Vrtnarija 12/b, Vrhnika,
potrdilo o opravljenem izpitu za VHF postajo,
št. 02713-08145-10/94. gnt‑304602
Borštnar Tadej, Vrtnarija 12/b, Vrhnika,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 26292-00820/04. gnu‑304601
Braček Tina, Škofja vas 47, Škofja
vas, študentsko izkaznico, št. 31220002,
izdala Fakulteta za farmacijo Ljubljana.
gnk‑304636
Cingerle Dolores, Vrtovin 127, Črniče,
študentsko izkaznico, št. 01002438,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnn‑304533
Demiraj Šaban, Nova fužina 15,
Ljubljana, osebno delovno dovoljenje,
št. 99289818820, izdano dne 9. 9. 2008.
gnf‑304541
Draksler Tomaž, Kidričeva cesta 76,
Škofja Loka, študentsko izkaznico, št.
25006948, izdala Fakulteta za arhitekturo.
gnj‑304537
Drole Vesna, Podbrdo 33b, Podbrdo,
študentsko izkaznico, št. 01003466,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gno‑304532
Dušanić Slobodan, Stranska vas 78,
Žužemberk, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500021276000, izdal Cetis Celje.
gnm‑304609
Elgrad d.o.o., Jurčkova cesta 233,
Ljubljana, dovolilnice BIH-tretje države št.
1009580 z oznako 070/11 za leto 2008.
gni‑304613
Elmogra Miha Ložar s.p., Beričevo
041B, Dol pri Ljubljani, dovoljenja za prvo
zaposlitev tujca št. 04244235832 izdan na
ime Bašič Fuad. gny‑304547
Elmogra Miha Ložar s.p., Beričevo
041B, Dol pri Ljubljani, dovoljenja za prvo
zaposlitev tujca št. 04244236093 izdan na
ime Kesedžić Alen. gnx‑304548
Elmogra Miha Ložar s.p., Beričevo
041B, Dol pri Ljubljani, dovoljenja za prvo
zaposlitev tujca št. 04244235833 izdan na
ime Avdić Kemal. gnw‑304549
Eurotek Trebnje, d.o.o., Bič 011, Veliki
Gaber, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500009683000, izdana na ime Blažič
Aleksander. gng‑304615
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Friškovec Simon, Cesta v Bevče 14,
Velenje, službeno izkaznico, št. 1700,
rudarski inšpektor, izdal Inšpektorat RS za
energetiko in rudarstvo Ljubljana, dne 4. 6.
2008. gnn‑304558
GRAVING D.O.O., Resljeva cesta 034,
Ljubljana, štampiljko z zgornjim napisom z
velikimi tiskanimi črkami zaključna dela v
gradbeništvu, spodaj napis Mirjana Šebez
s.p., pod imenom naslov podjetja - male
tiskane črke Andreaševa ulica 16, 1000
Ljubljana. gne‑304546
Grošelj Štefan, Jarška cesta 69, Domžale,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-7635/00-99. gns‑304603
Huško, d.o.o., Pot v dolino 019,
Ljubljana - Dobrunje, delovno dovolenje, št.
0424/4255766 z dne 1. 4. 2009 za delavca
Muzaferović Elvisa. gnd‑304551
Južna Metod, Roška ulica 2/a, Domžale,
študentsko izkaznico, št. 63020069, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko
Ljubljana. gnl‑304635
Kapš Miha, Cesarjeva 48, Novo mesto,
študentsko izkaznico, št. 25006623, izdala
Fakulteta za arhitekturo. gno‑304632
Kerč Aleksandra, Ladja 7, Medvode,
študentsko izkaznico, št. 21050962, FDV.
gnk‑304536
Kompare Boštjan s.p., Selanov trg 4,
Ljubljana - Šentvid, štampiljko z napisom
KOMPARE NEPREMIČNINE KOMPARE
BOŠTJAN s.p. NEPREMIČNINE SELANOV
TRG 4, 1000 LJUBLJANA. gno‑304582
Kordež Korošec Katja, Jadranska 46,
Ankaran - Ankarano, študentsko izkaznico,
št. 71060017, izdala Biotehniška fakulteta.
gns‑304528
Kostevc Borut, Zgornje Bitnje 303,
Žabnica, orožni list, št. DP0000647, izdala
UE Kranj. gnz‑304571
Kovač Anton, Sela 1, Osilnica, orožni
list, št. OO160000364, izdala UE Kočevje.
gnz‑304621
Laporšek Boštjan s.p, Zgornja Ložnica
49, Zgornja Ložnica, potrdilo za voznika,
št. 005010/SŠD 60-2-8907/207, izdano na
ime Kalčaković Šaban, dne 1. 10. 2007.
gnf‑304616
Lišić Elvira, Trg na stavbah 9, Litija,
študentsko izkaznico, št. 18060623, izdala
FF Ljubljana. gnw‑304624
LIVAR d.d., Ljubljanska cesta 43,
Ivančna Gorica, delovno dovoljenje, št.
0838829435, izdano na ime Ajrulovski
Almedin. gnq‑304605
LIVAR d.d., Ljubljanska cesta 43, Ivančna
Gorica, delovno dovoljenje, št. 0838829334,
izdano na ime Silajdžić Mahir. gnp‑304606
LPP d.o.o., Celovška cesta 160,
Ljubljana, izvoda licence za avtobus znamke
MAN tipa UL 313 z reg. oznako LJ LPP-540,
vezan na št. licence GE003089/00673/216
izdana dne 23. 12. 2007 z veljavnostjo do
23. 12. 2012. gnr‑304529
LPP d.o.o., Celovška cesta 160,
Ljubljana, izvoda licence za avtobus
znamke Mercedez - Benz tipa Citaro G
z reg. oznako LJ LPP-214, vezan na št.
licence GE003089/00673/052 izdana dne
23. 12. 2007 z veljavnostjo do 23. 12. 2012.
gnq‑304530
MAB Transport, Kidričeva 52a, Rogaška
Slatina, Ruske dovolilnice 643/11 za
prevoz blaga s številko 0663750 in številko
00663751. gni‑304563
MAB Transport, Kidričeva 52a, Rogaška
Slatina, dovolilnici za Rusijo z oznako 643/09,
št. 0653113 in št. 0653128. gnx‑304598
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Mahmutaj Isuf, Jurčičeva ulica 8,
Postojna, dovoljenje za zaposlitev, št.
04244234898. gni‑304588
Marinčič Darko, Cikava 37, Grosuplje,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-01622-00/95. gny‑304622
Morth Franz, St. Peter I.S.25, 8542
Avstrija,
pooblastila
mornar/motorist
št. 02/09-1426/86 z dne 5. 7. 1986.
gnt‑304531
Mudlack Mirjam, Korytkova ulica 30,
Ljubljana, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu, izdano pri Ministrstvu za zdravje, leta
1989, št. 166-324/89. gng‑304565
Pongrtz Vladimir, Celovška cesta 22,
Mežica, pomorsko knjižico, št. 000662 z dne
11. 11. 2008. gnm‑304634
Prestor Jan, Viška cesta 49C, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 18050967,
Filozofska fakulteta. gnt‑304552
Rakar Denis, Dvori 13, Gračišče,
certifikata o nacionalni poklicni kvalifikaciji
voznika, izdala Srednja tehniška šola Koper,
leta 2008. gnk‑304561
Stančič Boris, Trg Rivoli 5, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 18051144, izdala
FF Ljubljana. gnj‑304587
STOPAR PGM d.o.o., Lokavec 202C,
Ajdovščina, potrdila o uspešno opravljenem
preizkusu strokovne usposobljenosti za
pridobitev licence v cestnem prometu,
izdano na ime Stojan Stopar. gno‑304557
Šolski center Škofja Loka, Podlubnik
1b, 4220 Škofja Loka, pečat okrogle
oblike, premera 35 mm, z grbom Republike
Slovenije v njegovi sredini. Pod grbom je
zaporedna številka žiga (4). Na obodu je
izpisano ime in sedež zavoda (ŠOLSKI
CENTER ŠKOFJA LOKA* Škofja Loka,
Podlubnik 1b*). Ob-4034/09
Štupar Jernej, Komendska Dobrava 10,
Komenda, orožni list, št. OO150000094,
izdala UE Kamnik. gnh‑304614
Tomažin Igor, Puče 10, Šmarje, potrdilo
o usposobljenosti za voditelja čolna, št.
3736/1/01141-0/08. gng‑304594
Ujčič d.o.o., Ilirska Bistrica, Zarečje 30,
Ilirska Bistrica, dovolilnice za Ukrajino z
oznako 804/03, št. 239811, 242021, 242474
in št. 663409 ter dovolilnico za Rusijo z
oznako 643/09, št. 0444534. gnw‑304599
Urlep Vojmir, Rožna ulica 13, Logatec,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-03747-0/00, ser. št. 2905 z dne 13.
11. 2000. gnt‑304577
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Vihar Lara Barbara, Tisnikarjeva
38, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Poljane. gnc‑304544
Zorc Miha, Kočevska cesta 30, Škofljica,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 262693-03372-0/04. gnc‑304569

Zorc Miha, Kočevska cesta 30, Škofljica,
potrdilo za VHF postajo, št. 3736-2-857/06.
gnb‑304570
Zore Alja, Krištofova ulica 12, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Vič.
gnt‑304627
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