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Javni razpisi
Ob-5257/09
Sprememba
V »Javnem razpisu za sofinanciranje
spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2008/2009«,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 51
z dne 3. 7. 2009, se v 3. točki razpisa pri
pogojih za kandidiranje na javnem razpisu
spremeni druga alineja drugega odstavka,
da se ta glasi: »– pogodbe o praktičnem
izobraževanju s študenti v skladu s študijskimi programi za pridobitev izobrazbe, ki
zahtevajo vsaj 680 ur praktičnega izobraževanja v dveh letih višjega strokovnega izobraževanja in bodo za njih izvedli praktično
usposabljanje.
Vlagatelji, ki so vloge že oddali, lahko,
v primeru, da zgoraj navedena sprememba
vpliva na njihove vloge, pošljejo novo vlogo,
sklad pa jim bo prejšnjo vlogo vrnil.
Zaradi navedene spremembe se podaljša rok za oddajo vlog do 24. 7. 2009 in spremeni datum odpiranja vlog na 27. 7. 2009.
Spremembam javnega razpisa sledijo
tudi ustrezne spremembe razpisne dokumentacije, ki je objavljena na spletnih straneh sklada: www.sklad-kadri.si.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Št. 0145/2009

Ob-5218/09
Popravek
Izvajalec Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije,
Dunajska cesta 156, je pri javnem razpisu
za sofinanciranje izvajanja izobraževalnih
konferenc s področja informacijsko komunikacijskih tehnologij (št. 6/2009), objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 51/09 z dne 3. 7.
2009, Ob-4910/09, sprejel odločitev o spremembi, in sicer kot sledi;
– v poglavju 1. Navodila prijaviteljem se
prvi stavek tretjega odstavka, ki se glasi
»Prijavitelj se lahko na javni razpis prijavi
samo z eno vlogo«, spremeni tako, da se
sedaj glasi »Prijavitelj se lahko na javni razpis prijavi z eno ali več vlog«,
– v poglavju 2. Besedilo razpisa se točki 17. Način prijave doda nov tretji odstavek, ki se glasi »V primeru, da se prijavitelj
na razpis prijavi z več vlogami, mora biti
vsaka vloga dostavljena v ločeni ovojnici.
V nasprotnem primeru bodo vloge vrnjene
pošiljatelju.«

V ostalem ostane javni razpis nespremenjen in v veljavi.
Javna agencija za podjetništvo
in tuje investicije
Št. 309/09
Ob-5254/09
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
77/07 – UPB1 in 56/08) ter v skladu s 4. členom Pravilnika o izvedbi javnega poziva in
javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05) in
Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni
list RS, št. 109/02, 25/04 in 104/05), Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo)
objavlja
javni projektni razpis
za izbor predlogov za bivanje slovenskih ustvarjalcev v stanovanjih v
Berlinu, Londonu in New Yorku, ki jih bo
v letu 2009 in 2010 financirala Republika
Slovenija iz proračuna, namenjenega za
kulturo (v nadaljevanju: projektni razpis, oznaka JPR-BE-LO-NY-2009)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet razpisa: zbiranje predlogov
za bivanje slovenskih kulturnih ustvarjalcev v Berlinu med 1. 1. 2010 in 31. 12.
2010, v Londonu med 1. 12. 2009 in 31. 12.
2010 in v New Yorku med 15. 3. 2010 in
31. 12. 2010; financiranje stroškov najemnine, stroškov rednega vzdrževanja, morebitne osnovne opreme umetniških stanovanj
v Berlinu, Londonu in New Yorku; stroškov,
povezanih z bivanjem izbranih kulturnih
ustvarjalcev ter povračilo stroškov za nakup
povratne letalske vozovnice za Berlin v višini
največ 500 EUR, za London v višini največ
250 EUR in za New York v višini največ
850 EUR.
2. Osnovna razpisna področja
Razpis je namenjen vsem posameznikom, ki na področju uprizoritvenih umetnosti,
vizualnih umetnosti, arhitekture, oblikovanja,
književnosti, glasbe, intermedijskih umetnosti in AV – kulture, esejistike, publicistike in
kritike v medijih (za področje kulture) delujejo v slovenskem kulturnem prostoru, da se
jim omogoči bivanje in delovanje v umetniških stanovanjih v Berlinu med 1. 1. 2010 in
31. 12. 2010, ali v Londonu med 1. 12. 2009
in 31. 12. 2010 ali v New Yorku med 15. 3.
2010 in 31. 12. 2010.
2.1. Vsak kandidat bo lahko bival v stanovanju v terminu, kot bo določen v pogodbi
o pogojih bivanja in delovanja v stanovanju

med kandidatom in Ministrstvom za kulturo,
ki jo podpiše pred odhodom.
3. Razpisni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo posamezniki,
ki ustvarjajo na enem izmed v 2. točki razpisa naštetih področij ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo stalno bivališče v Republiki
Sloveniji,
– da niso koristili umetniškega stanovanja v Berlinu v letih 2007, 2008 in 2009,
– da niso koristili umetniškega stanovanja v Londonu v letih 2008 in 2009,
– da niso koristili umetniškega stanovanja v New Yorku v letih 2007, 2008 in
2009,
– da niso prejemniki delovnih štipendij
ministrstva za kulturo v letih 2009 in 2010,
– da niso prejemniki štipendij ali šolnin
s strani ministrstva za kulturo v letih 2009
in 2010,
– da se prijavijo za bivanje v samo enem
izmed treh stanovanj.
3.1. Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija
za odpiranje vlog, ki jo izmed uslužbencev
ministrstva za kulturo imenuje ministrica.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala
zavržbo vlog neupravičenih predlagateljev
ter nepopolnih in prepoznih vlog. Ministrstvo lahko v primeru naknadne ugotovitve
o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani
dokončni Odločbi o izboru projekta spremeni odločitev in s predlagateljem projekta ne
sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru
naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti razveže že sklenjeno
pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev
pa zahteva povračilo sredstev.
Opozorilo: v primeru, če se prijavitelj prijavi za bivanje v več kot enem stanovanju,
se vse vloge prijavitelja zavržejo iz razloga
neizpolnjevanja razpisnih pogojev (kot neupravičene osebe).
4. Pojasnila o uporabi stanovanja
Kandidati morajo uporabljati stanovanja
v skladu s pogodbo o pogojih bivanja in
delovanja v stanovanju med kandidatom in
Ministrstvom za kulturo, ki jo podpišejo pred
odhodom.
Stanovanje v Londonu mora kandidat
uporabljati tudi v skladu z najemno pogodbo za stanovanje in v skladu z dogovorom
o sodelovanju med Ministrstvom za kulturo
in Veleposlaništvom RS v Londonu.
Kandidat se zaveže, da bo uporabljal
stanovanje s skrbnostjo dobrega gospodar-
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ja in odgovarjal za morebitno škodo, ki bi
nastala zaradi neskrbne rabe stanovanja,
ter v skladu s pogoji v najemni pogodbi za
stanovanje poravnal vse morebitne nastale
materialne stroške.
4.1. Če kandidat ne bo uporabljal stanovanja s skrbnostjo dobrega gospodarja in
odgovarjal za morebitno škodo, ki bi nastala
zaradi neskrbne rabe stanovanja, ter v skladu s pogoji v najemni pogodbi za stanovanje
poravnal vse morebitne nastale materialne stroške, bo moral naknadno povrniti tudi
plačilo najemnine stanovanja v času, ko je
v njem bival, in se tudi ne bo smel prijaviti na
nobenega izmed razpisov ministrstva v prihodnjih petih letih.
4.2. Po prejemu odločbe o izbiri za bivanje v stanovanjih v Berlinu, Londonu in
New Yorku bo moral vsak izbrani kandidat
ministrstvo pisno obvestiti o svojem odhodu
najmanj 60 dni pred pričetkom bivanja v stanovanju. Če tega ne bo upošteval, se šteje,
da je odstopil od svoje zahteve za bivanje
v stanovanju.
4.3. Posamezni kandidat lahko v tem
stanovanju biva največ 2 meseca. Ministrstvo si pridržuje pravico, da v primeru, ko
več kandidatov zaprosi za isti termin, samo
določi termine bivanja.
4.4. Strokovna komisija bo poleg izbranih kandidatov oblikovala tudi t.i. »rezervno listo« treh kandidatov (po prioritetnem
seznamu), ki lahko bivajo v stanovanju,
če umetnik, ki je bil prvotno izbran, zaradi
objektivnih okoliščin ministrstvu sporoči, da
mora uporabo stanovanja odpovedati.
5. Razpisni kriteriji
Ministrstvo bo prijavljene vloge presojalo s stališča kvalitete na podlagi naslednjih
kriterijev:
5.1. Splošni kriteriji:
– kakovost dosedanjega umetniškega
dela kandidata,
– odmevnost dosedanjega umetniškega
dela kandidata v strokovni javnosti,
– reference kandidata na področju mednarodnega kulturnega sodelovanja.
5.2. Med prijavami, ki bodo ustrezale
splošnim kriterijem, bo ministrstvo izbiralo
na podlagi prednostnih kriterijev. Ti so naslednji:
– predstavitev konkretnega projekta,
– predvidena realizacija projekta v izbranem mestu in možnost vključevanja projekta
v širši mednarodni kulturni prostor.
6. Ocenjevalni kriteriji
Osnovni pogoj za kandidiranje na razpisu je izpolnjevanje kriterijev razpisa. Izbrani
bodo tisti kandidati, za katere bo v postopku izbire ugotovljena skladnost s splošnimi
kriteriji in prednostnima kriterijema ter bodo
ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
6.1. Povzetek načina ocenjevanja: skladnost projekta s splošnimi kriteriji in prednostnima kriterijema je ovrednotena s točkami na ocenjevalnem listu, ki je dostopen
v dokumentaciji razpisa. Izbrani bodo tisti
kandidati, ki jih bo ministrstvo na predlog
imenovane strokovne komisije uvrstilo na
seznam odobrenih prijaviteljev in bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni
višje. Najvišje število prejetih točk je 100
točk. Najnižji seštevek, ki pomeni uvrstitev
v izbor, je 70 točk.
6.2. Skupna ocena bo opisna po naslednji vrednostni lestvici:
6.2.1 splošni razpisni kriteriji:
– kakovost dosedanjega umetniškega
dela kandidata (0–30 točk),
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– odmevnost dosedanjega umetniškega
dela kandidata v strokovni javnosti (0–15
točk),
– reference kandidata na področju mednarodnega kulturnega sodelovanja (0–10
točk),
6.2.2. prednostni kriteriji:
– predstavitev konkretnega projekta
(0–25 točk),
– predvidena realizacija projekta v izbranem mestu in možnost vključevanja projekta
v širši mednarodni kulturni prostor (0–20
točk).
6.3. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale kriterijev, bodo zavrnjene.
7. Razpisna dokumentacija:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec 1 z navedbo obveznih
prilog,
– prijavni obrazec 2 z izjavami predlagatelja,
– ocenjevalni list.
7.1. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi urami (vsak
ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter
v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16.
ure).
7.2. Razpisno dokumentacijo si lahko
zainteresirani natisnejo tudi s spletne strani ministrstva http://www.kultura.gov.si, kjer
najdejo tudi vse ostale podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa (zakonski in
podzakonski akti, imena članov strokovnih
komisij …).
7.3. Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim
predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi
poslati.
8. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev: okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa JPRBE-LO-NY-2009) v letu 2009 in 2010 znaša
86.000 EUR.
9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva za
leto 2009 in 2010 morajo biti porabljena
v proračunskem letu 2009 oziroma 2010
oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določal Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 126/06
in 66/07).
10. Razpisni rok: razpis se prične 17. 7.
2009 in se zaključi 4. 9. 2009.
11. Oddaja in dostava predlogov: vloga
mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih
obrazcih in mora vsebovati vse obvezne
priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
11.1. Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10,
1000 Ljubljana do 4. 9. 2009 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z izpisom na
prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na razpis
2009, z navedbo kraja prijave »Stanovanje
v Berlinu oziroma Londonu oziroma New
Yorku« z oznako JPR-BE-LO-NY-2009). Na
hrbtni strani ovojnice mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov.
11.2. Za pravočasno se šteje vloga, ki je
bila do vštetega 4. 9. 2009 oziroma najkasneje na ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka ali je bila tega dne predložena
na vložišču ministrstva. Ministrstvo bo po
odpiranju vlog, ki bo 8. 9. 2009, iz nadaljnjega postopka izločilo vse prepozne in nepopolne vloge ter vloge, katerih prijavitelji ne
izpolnjujejo razpisnih pogojev.

11.3. Vloge, prispele oziroma oddane po
tem datumu, se štejejo za prepozne.
11.4. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji
razpisa.
12. Izločitev vlog
Ministrstvo bo po odpiranju vlog, ki bo
8. 9. 2009, iz nadaljnjega postopka izločilo
oziroma zavrglo vse vloge predlagateljev:
– ki so prepozne ali prepozno dopolnjene,
– ki so nepopolne,
– ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev.
12.1. Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila oddana priporočeno na pošto do vključno 4. 9. 2009, oziroma do tega dne ni bila
predložena v vložišču ministrstva.
12.2. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije.
12.3. Dopolnjevanje delov vlog ali vlog
v celoti je možno le v razpisnem roku (do
4. 9. 2009), z nujno oznako, na katero vlogo
ali del vloge se dopolnitev nanaša.
13. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil: Katja Ravšl Debeljak,
e-pošta: katja.ravsl-debeljak@gov.si, tel.
01/369-59-06.
13.1. Uradne ure po telefonu in elektronskih medijih 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.
14. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe lahko vpogledajo
v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot
je navedeno pod točko 7.
15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo bo predlagatelje o izidih razpisa obvestilo predvidoma v enem mesecu
po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo
8. 9. 2009.
15.1. Ministrstvo bo izbralo predloge po
postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa in največ
do vrednosti, določenih z državnim proračunom.
15.2. V primeru nepredvidljivih okoliščin,
ki bi preprečile možnost koriščenja stanovanj v Berlinu, Londonu in New Yorku, se
razpis razveljavi.
Ministrstvo za kulturo
Št. 430-10/2009
Ob-5255/09
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2009 (Uradni list RS, št. 114/07,
58/08, 26/09), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009
(Uradni list RS, št. 114/07, 58/08, 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. 22/06
– ZRRD-UPB1, 61/06 – ZDru-1, 112/07) in
Odločbe Evropske komisije o državni pomoči št. N472/2006-Slovenija, o programu
tehnološkega razvoja, z dne 17. 11. 2006 in
sporazuma o pristopu MVZT k pogodbi med
VDI/VDE-IT in Evropsko komisijo št. 223858
objavlja Republika Slovenija, Ministrstvo za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana
6. javni razpis
za mednarodne raziskovalno-razvojne
projekte za mala in srednje velika
podjetja – EraSME
1. Neposredni uporabnik, ki dodeljuje
sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo
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za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
Kotnikova 38, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki spodbujajo mednarodno
sodelovanje med malimi in srednje velikimi
podjetji (MSP) ter raziskovalno-tehnološkimi
organizacijami (RTO) na področju raziskav,
razvoja, demonstracij in inovacij. Razpis je
odprt za predloge sodelovanja na vseh tehnoloških področjih.
Skupaj z ostalimi vključenimi partnerskimi ministrstvi ter agencijami izvaja ministrstvo v projektu EraSME v okviru pogodbe
z Evropsko komisijo usklajevanje politik
spodbujanja raziskav in tehnološkega razvoja, pomembnega zlasti za MSP. Ta razpis se navezuje na ustrezni mednarodni
skupni razpis projekta EraSME z imenom
»6. razpis za nadnarodne projekte družabništva EraSME«, (v izvirniku: »6th EraSME call for trans-national projects of the
EraSME partnership«), objavljenem 15. 6.
2009 na spletnem naslovu: http://www.erasme.net/ (v angleščini) pod »6th CALL for
proposals«.
Glavni cilj razpisa EraSME je preko skupnih projektov krepiti konkurenčnost MSP
s tem, da se povečuje: sodelovanje med
MSP iz različnih območij oziroma držav,
sodelovanje med RTO in MSP, konkurenčnost in sposobnost MSP za delo v mednarodnih RR omrežjih ter sposobnosti RTO,
da sodelujejo z evropskimi MSP. Pričujoči
razpis je namenjen slovenskim udeležencem v teh projektih. Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo sofinancira
le tisti del projektov, ki zadeva slovenske
udeležence.
Poleg slovenskih udeležencev lahko
v ustreznem mednarodnem razpisu sodelujejo udeleženci iz naslednjih držav ali območij: Avstrije, Belgije (s Flandrije in Valonije),
Češke, Danske, Francije, Islandije, Italije (le
s Toskane), Nemčije, Nizozemske, Norveške, Španije (le z območja Madrid) in Švedske; in sicer po tamkajšnjih pravilih. Sodelujejo lahko tudi podjetja ali RTO iz drugih
evropskih držav oziroma območij, vendar
zanje financiranje ni zajamčeno.
3. Pogoji sodelovanja
Na javni razpis se lahko prijavijo mala in
srednje velika podjetja in samostojni podjetniki posamezniki pod predpisanimi pogoji.
Opredelitev MSP je npr. v Zakonu o podpornem okolju za podjetništvo, Uradni list RS,
št. 102/07 – ZPOP-1; oziroma v Priporočilu
Evropske komisije št. 2003/361/EC, objavljenem v Uradnem listu EU št. L124, z dne
20. 5. 2003. Neformalno programsko orodje,
ki podjetjem lahko pomaga pri ugotavljanju
statusa (tj., ali so MSP), se nahaja na naslednjem spletnem naslovu: SME Techweb
– v angleščini. Pogoji, pod katerimi se lahko
prijavijo, so, da:
– imajo sedež v Republiki Sloveniji in
ustanovljena po Zakonu o gospodarskih
družbah (ZGD-1 Uradni list RS, št. 42/06,
60/06, 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B,
67/07 – ZPTI, (100/07 pop.), 10/08, 68/08),
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– 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, niti niso v postopku pridobivanja finančne pomoči države za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah,
– niso za iste stroške že pridobili oziroma
niso v postopku pridobivanja sofinanciranja
iz državnega ali lokalnega proračuna,
– imajo poravnane vse obveznosti do
države.
Ker se pričujoči narodni javni razpis navezuje na prej omenjeni mednarodni razpis
in ga dopolnjuje, je pogoj za sodelovanje
na narodnem razpisu tudi prijava na mednarodni razpis, in sicer v skladu z roki in
pogoji le-tega. Odgovornost za prijavo na
mednarodni razpis nosi koordinator projekta.
Ostale podrobnosti razpisa so natančneje obrazložene v razpisni dokumentaciji.
4. Prijava projekta
Projekt mora biti inovativen in mora biti
usmerjen bodisi v razvoj novih produktov,
postopkov ali storitev, bodisi v izboljšavo obstoječih. Projekt mora tudi izkazati resnično
možnost trženja.
Osnovna zahteva za celotni projekt, ki so
navedene v »Navodilih za prijavitelje, 6.razpis EraSME« (»6th Call EraSME, Guidelines
for Applicants«, 2. poglavje: »Basic Requirements«; v angleščini), je predvsem, a ne
edina, uravnoteženo sodelovanje partnerjev
pri RR delu, kar se tolmači zlasti tako:
– vsaj 50% dela naj bi izvedli industrijski
partnerji,
– četudi bi v projektu sodelovala velika podjetja, morajo vsaj 25% dela izvesti
MSP,
– vsaj 25% dela naj bi izvedle raziskovalno-tehnološke organizacije (RTO).
Malo ali srednje veliko podjetje lahko
v projektu sodeluje kot koordinator (ki je
v projektu le eden), kot narodni prijavitelj
(ki je po eden v vsaki državi ali območju)
ali kot partner (teh je lahko v vsaki državi
ali območju eden ali več ali pa tudi noben).
Vsak slovenski partner lahko sodeluje največ v enem tekočem projektu iz mreže EraSME. Raziskovalno-tehnološka organizacija
lahko na projektu sodeluje kot partner ali
kot podizvajalec, ne pa kot koordinator ali
narodni prijavitelj.
Če slovensko podjetje v projektu nastopa
v vlogi koordinatorja, je bilo dolžno poskrbeti
za oddajo vloge po določilih mednarodnega
razpisa, v elektronski obliki, preko spletne
strani mreže EraSME (»Proposal Submission Form«). Razen tega se je dolžno kot
narodni prijavitelj prijaviti tudi na ta razpis
v skladu z razpisnimi določili.
Narodni prijavitelj je dolžan poskrbeti
za dostavo vloge po določilih tega razpisa.
Narodnemu prijavitelju ni potrebno pošiljati
prijave na mednarodni razpis, če ni koordinator.
Ostalim partnerjem v projektu, ki niso ne
narodni prijavitelji in ne koordinatorji, vloge
ni potrebno pošiljati.
Podjetje, ki se prijavlja na razpis, mora
biti član mednarodne projektne skupine, in
sicer na enega od dveh možnih načinov,
glede na vrsto projekta, ki ga prijavljajo. Na
razpis EraSME je možno prijaviti naslednji
dve vrsti projekta:
– konzorcijski projekt, z najmanjšo sestavo: vsaj 4 MSP iz dveh različnih držav ali
območij ter vsaj 2 RTO, po ena iz vpletenih
držav ali območij; ali
– mali sodelovalski projekt, z najmanjšo
sestavo: vsaj 2 MSP iz dveh različnih držav
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ali območij ter vsaj 1 RTO, iz ene od držav
ali območij, vključenih v projekt.
Trajanje projekta za slovenske udeležence je največ tri leta.
5. Upravičeni stroški: financiral se bo del
prijavljenih, dokazanih in plačanih upravičenih stroškov, delež sofinanciranja in vrsta
upravičenih stroškov sta podrobneje navedena v 5. točki razpisne dokumentacije.
6. Merila za izbor projektov: vloge, ki
uspešno prestanejo preverjanja na odpiranju, ki so popolne (bodisi že v osnovni
vlogi, bodisi da so ustrezno dopolnjene po
pozivu) in ki izpolnjujejo formalne pogoje
v skladu z določbami razpisa, se uvrstijo
v ocenjevanje.
6.1 Mednarodno ocenjevanje
Vloge, ki uspešno prestanejo preverjanje
na odpiranju in ki se uvrstijo v ocenjevanje,
ocenijo mednarodni izvedenci v skladu z določbami in merili mednarodnega razpisa. Ta
so navedena v točki 4 b – »Ocenjevalna merila« angleških »Navodil za prijavitelje«.
6.2 Ocenjevanje doma
Slovenska komisija ocenjuje po naslednjih merilih:
– znanstveni in tehnološki vidiki (tehnološki izziv in izvedljivost projekta, raven
inovativnosti oziroma novosti, znanstvena
odličnost, strategija pravic intelektualne lastnine in načrt njihove porazdelitve) – 25%
ocene;
– potrebe tržišča in gospodarski vpliv
(zmožnost tržišča, gospodarske zmožnosti projekta, vpliv na konkurenčnost in rast
MSP, razmerje stroški – koristi, načrt trgovanja in načrt trženja) – 25% ocene;
– projektni načrt (celotni proračun, delovni načrt in razdelitev nalog, jasni cilji in
mejniki, upravljanje projekta, delitev dela po
vsem konzorciju, nad-narodna dodana vrednost,) – 20% ocene;
– sestava konzorcija (sposobnosti vključenih organizacij znanja, sposobnosti vključenih podjetij, človeški in tehnični viri, finančni viri, uravnotežene koristi, kakovost
konzorcija) – 20% ocene;
– vpliv na skupnost (gospodarski vpliv,
razširjanje znanja in izidov, usklajenost z narodnimi prednostmi, vpliv na družbo, zdravje
in okolje) – 10% ocene.
Merila se uporabljajo za celotni projekt.
Vsako lahko dobi oceno odlično, zelo dobro,
dobro, zadovoljivo ali nezadostno. Posamezne ocene prinesejo naslednji sorazmerni
delež: odlično 1,00 zelo dobro 0,95, dobro
0,90, zadovoljivo 0,80 in nezadostno 0,00.
Izračun njihovega skupnega deleža se obračuna z zgoraj navedeno in v odstotkih
izraženo utežjo, ki je predpisana k vsakemu
od petih sklopov meril. Za pozitivno oceno
se šteje, če projekt doseže vsaj 80%.
6.3 Usklajevanje ocen
V postopku ocenjevanja se na sestankih
projektne skupine EraSME preveri in uskladi
podpora vseh držav oziroma območij, vključenih v posamezni projektni predlog.
Projekt se za primeren smatra le, če ga
podpirajo vse narodne agencije ali ministrstva v partnerskih državah ali območjih, iz
katerih prihajajo partnerji posameznega prijavljenega projekta.
7. Višina sredstev
Za sofinanciranje projektov EraSME
bodo na proračunski postavki 5687 (sodelovanje v evropskem raziskovalnem prostoru),
konto 4102, v letu 2010 namenjena sredstva
v okvirni višini 500.000,00 EUR. V proračunskih letih 2011 in 2012 bo za sofinanciranje
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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 bo zaprošeni letni znesek sofinanciranja v razponu med 40.000,00
EUR in 200.000,00 EUR letno).
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.
8. Izdelava predloga sofinanciranja
Strokovna komisija po opravljenem mednarodnem in domačem ocenjevanju pripravi
predlog sofinanciranja.
Glede na razpoložljiva sredstva, prejete
vloge in zaprošena sredstva v njih, se bo
podprlo izmed pozitivno ocenjenih projektov
z zagotovljeno podporo na mednarodni ravni toliko najviše po domačem ocenjevanju
uvrščenih in izbranih projektov, kolikor bo
razpoložljivih sredstev. Projekt je pozitivno
ocenjen, če prejme vsaj 80% točk.
Najvišje ocenjeni in izbrani projekti z vrha
seznama bodo za sofinanciranje prejeli najvišji možni znesek sofinanciranja oziroma
do višine prijavljenih upravičenih stroškov,
vse do porabe razpoložljivih sredstev. V primeru, da bi zaradi prevelikega števila prijavljenih projektov brez sofinanciranja ostal
en ali več projektov, katerih kakovost bi si
zaslužila sofinanciranje, se lahko komisija
odloči, da v sofinanciranje vključi še nekaj
projektov, če imajo mednarodno podporo
in so po kakovosti primerljivi s tistimi, ki so
se že uvrstili v sofinanciranje (kar pomeni
razliko največ 10 odstotnih točk od zadnjega še uvrščenega).To izvede tako, da višino
sofinanciranja vsem projektom sorazmerno
enako zniža, vendar največ za 20%. Če
se pri določanju seznama projektov, ki bi
se sofinancirali, zgodi, da ostane še nekaj
sredstev, toda manj, kot jih zahteva nek
projekt, ki je na meji sofinanciranja, pa bi si
po kakovosti zaslužil sofinanciranje, se mu
lahko ponudi preostanek sredstev.
Dokončno odločitev o financiranju slovenskega dela posameznega projekta
sprejme na podlagi ocen mednarodnih ocenjevalcev in predloga strokovne komisije
minister.
9. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za porabo sredstev so proračunska leta
2010, 2011, 2012 in 2013.
10. Sestava vloge: za oddajo se sestavi
en izvod popolne vloge po navodilih iz 10.
točke razpisne dokumentacije. Vloga naj bo
vezana na način, ki onemogoča neopazno
spreminjanje vsebine (menjavo, dodajanje
listov ipd.). Vloga naj bo napisana v slovenščini, razen tam, kjer je navedeno drugače.
11. Rok za oddajo vlog
Rok za oddajo vlog na ta razpis je 30. oktober 2009 do 15. ure. Vloga mora, ne glede na način dostave, do tega roka prispeti
na naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000
Ljubljana, v zaprti ovojnici pod oznako »Ne
odpiraj – vloga na 6. javni razpis EraSME«,
na prednji strani ter s polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo na ministrstvo do zgoraj navedenega
roka.
Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno ali
ki ne bodo pravilno označene, komisija ne
bo obravnavala in bodo zavržene.
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12. Odpiranje vlog: odpiranje prispelih
vlog bo javno in bo potekalo v prostorih Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo 4. novembra 2009, ob 14. uri v sejni
sobi št. 223 v II. nadstropju.
13. Obveščanje o izboru
Predlagatelji, katerih vloge ne bodo izpolnjevale pogojev, bodo obveščeni v roku
60 dni od datuma odpiranja vlog. O odločitvi
o vlogah, ki bodo uvrščene v ocenjevanje,
bodo prijavitelji obveščeni v roku 60 dni od
izdanega končnega priporočila mednarodne
razpisne komisije.
Slovenski prijavitelj lahko v roku 8 dni
od vročitve sklepa o (ne)izbiri, ki ga na predlog komisije sprejme minister, vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži morebitnega
podpisa pogodb z drugimi izbranimi prijavitelji. O pritožbi odloči minister.
14. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije: razpisna dokumentacija z dodatnimi pojasnili pojmov ter navodili za izdelavo dispozicije projektov se nahaja na spletni
strani www.mvzt.gov.si (javni razpisi). Več
informacij o projektu EraSME je dostopnih
na naslovu: www.era-sme.net. Dodatne informacije so na voljo po tel. 01/478-46-40
ali po elektronski pošti, stična oseba: mag.
Rajko Sabo, e-pošta: rajko.sabo@gov.si.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 4301-17/2009-2
Ob-5256/09
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2009 (Uradni list RS, št. 114/07),
Rebalansa Proračuna Republike Slovenije
za leto 2009 (Uradni list RS, št. 26/09), Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list
RS, št. 114/07, 58/08, 58/08 – ZZdrS-E,
109/08 – ZJF-D, 26/09 in 31/09), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
50/07 in 61/08), Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07
– ZSPDPO, 109/08) Republika Slovenija,
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5,
Ljubljana, objavlja
javni razpis
za postavitev javnih e-točk z brezžičnim
dostopom v letu 2009
1. Neposredni uporabnik, ki podeljuje
sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo
za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljub
ljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je postavitev javnih e-točk
z brezžičnim dostopom v letu 2009 preko
več javnih brezžičnih dostopovnih vozlišč
na območjih belih lis v Republiki Sloveniji.
Gradnje javnih e-točk obsegajo postavitve
javnih e-točk s fiksnim in brezžičnim dostopom do svetovnega spleta preko več javnih
brezžičnih dostopovnih vozlišč, ki morajo
zadoščati vsem pogojem, zahtevam ter tehničnim specifikacijam razpisne dokumentacije.
3. Namen razpisa
Namen javnega razpisa je financiranje
postavitev javnih e-točk z brezžičnim dostopom v letu 2009 preko več javnih brezžičnih
dostopovnih vozlišč na območjih belih lis
v Republiki Sloveniji, ki jih bodo izvedli izbrani predlagatelji. Vsaka javno dostopna
e-točka bo omogočala povezovanje s svetovnim spletom preko brezžičnih komunikacij (WiFi) in preko uporabniških mest

na fiksni lokaciji. Naselja belih lis v Republiki Sloveniji so objavljena v dokumentu
Seznam belih lis na dan 10. 6. 2009 na
spletni strani Ministrstva za gospodarstvo:
http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/DEK/Novi_dokumenti_2009/Seznam_naselij_v_Republiki_Sloveniji-BELE_
LISE_na_dan_10_06_2009-Rev1.pdf.
Ministrstvo za gospodarstvo bo financiralo postavitve javnih e-točk z brezžičnim
dostopom v letu 2009 preko več javnih brezžičnih dostopovnih vozlišč v naseljih belih lis
v Republiki Sloveniji in na ta način spodbudilo vključevanje ruralnih ali razvojno ogroženih območij Republike Slovenije v razvoj
informacijske družbe s ciljem povečevanja
socialne vključenosti prebivalcev in zmanjševanja digitalnega razkoraka. Zagotavljanje širokopasovnih dostopov vsem prebivalcem Republike Slovenije je namreč osnovni
predpogoj za povečanje kakovosti bivanja
vseh prebivalcev.
Cilj javnega razpisa je omogočiti dostop
do svetovnega spleta vsem zainteresiranim
domačim uporabnikom in tujim obiskovalcem na ruralnih ali razvojno ogroženih območjih v Republiki Sloveniji.
4. Upravičeni stroški
Ministrstvo za gospodarstvo bo financiralo naslednje upravičene stroške:
– nabava in vgradnja pohištva, strojne ter
programske opreme uporabniških mest in
javnih brezžičnih dostopovnih vozlišč (vendar največ do 5.000,00 EUR);
– priključnino ter
– dveletno zakupnino za povezljivost
v svetovni splet s pasovno širino iz vloge in
v skladu s tem razpisom.
V primeru, da predlagatelj predlaga za
nabavo in vgradnjo pohištva, strojne ter programske opreme uporabniških mest in javnih brezžičnih dostopovnih vozlišč več kot
5.000, EUR in je na tem razpisu izbran, se
mu dodelijo nepovratna sredstva samo do
višine navedene omejitve, to je za nabavo
in vgradnjo pohištva, strojne ter programske
opreme uporabniških mest in javnih brezžičnih dostopovnih vozlišč 5.000,00 EUR.
Razliko do predlagane višine upravičenih
stroškov krije predlagatelj sam.
Nepovratna sredstva so namenjena financiranju stroškov nabave in vgradnje
pohištva, strojne ter programske opreme
uporabniških mest in javnih brezžičnih dostopovnih vozlišč, vključno s ceno priključnine v hrbtenično omrežje in 2-letne zakupnine ponujene pasovne širine. Nepovratna
sredstva ne vključujejo plačila stroškov za
gradnjo ali preureditev prostora, najem prostora, stroškov vzdrževanja, tekočih obratovalnih stroškov (energija, klima, varovanje,.),
stroškov, ki so posledica odtujitve opreme,
stroškov ustreznega zavarovanja opreme,
dodatnih nepredvidenih stroškov in DDV.
Financirajo se samo tisti upravičeni stroški, ki so nastali po datumu sklenitve pogodbe in so bili plačani do predložitve zahtevka,
kar pravna ali fizična oseba dokaže s potrdilom o plačilu.
V projekt mora biti vključena cena opreme in inštalacije uporabniških mest ter javnih brezžičnih dostopovnih vozlišč. V vrednost projekta mora biti vključena tudi cena
priključnine in 2-letne zakupnine ponujene
pasovne širine.
5. Pogoji za kandidiranje
5.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavi vsaka fizična
ali pravna oseba.
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Ustreznost predlagatelja se preverja
v skladu z naslednjimi pogoji:
Predlagatelj ne sme biti prejemnik drugih sredstev iz državnega proračuna, proračuna samoupravne lokalne skupnosti ali
sredstev Evropske unije za stroške, ki so
predmet financiranja. Stroške, ki ne ustrezajo kriterijem upravičenih stroškov, navedenih v poglavju 4., Upravičeni stroški, tega
javnega razpisa, mora predlagatelj nositi
sam.
Pomoč se dodeljuje po pravilu de minimis. Izbranemu predlagatelju se v treh zaporednih letih, to je v obdobju 2007 – 2009
ne more dodeliti več kot 300.000 EUR pomoči iz naslova de minimis. Upošteva se
vsota vseh dodeljenih pomoči iz tega naslova v navedenem obdobju, ne glede na
vir sredstev.
Na razpis se lahko prijavijo samo pravne
ali fizične osebe, ki načrtujejo postavitev javnih e-točk v naseljih, ki so navedena na seznamu naselij v Republiki Sloveniji, ki predstavljajo bele lise in v katerih do sedaj niso
bile postavljene javne e-točke na podlagi
Javnih razpisov Ministrstva za gospodarstvo
za postavitev ali nadgradnjo javnih e-točk
z brezžičnim dostopom, objavljenih v Uradnem listu RS, št. 83/06, 41/07 in 56/08. Seznam naselij na belih lisah je objavljen v dokumentu Seznam belih lis na dan 10. 6. 2009
na spletni strani Ministrstva za gospodarstvo:
http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/DEK/Novi_dokumenti_2009/Seznam_naselij_v_Republiki_Sloveniji-BELE_
LISE_na_dan_10_06_2009-Rev1.pdf.
Prav tako ne morejo biti prejemniki sredstev na podlagi tega javnega razpisa tisti
predlagatelji, ki načrtujejo postavitev javnih e-točk v naseljih, za katera so lokalne
skupnosti prejela sredstva za gradnjo širokopasovnih omrežij na Javnem razpisu
za pridobitev sredstev Evropskega sklada
za regionalni razvoj – ESRR; 2. Razvojna
prioriteta: Gospodarsko-razvojna infrastruktura, Prednostna usmeritev: 2.2. Informacijska družba, Projekt gradnja, upravljanje
in vzdrževanje odprtega širokopasovnega
omrežja elektronskih komunikacij v lokalni
skupnosti, objavljenem v Uradnem listu RS
št. 115/07.
Predlagatelj ne sme biti v katerikoli fazi
postopka prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
Predlagatelj mora imeti pravico do uporabe prostora, v katerem želi zgraditi javno
e-točko z brezžičnim dostopom ali dodatno
javno brezžično dostopovno vozlišče. V primeru, da predlagatelj ni lastnik tega prostora, mora svoji vlogi priložiti izjavo lastnika
tega prostora, da se strinja z uporabo tega
prostora za namen postavitve javnih e-točk
z brezžičnim dostopom na podlagi tega javnega razpisa.
Vloga mora v primeru postavitve javne
e-točke z brezžičnim dostopom v letu 2009
preko več javnih brezžičnih dostopovnih vozlišč zadoščati vsem tehničnim karakteristikam, ki jih predpiše Ministrstvo za gospodarstvo, najmanj pa naslednje:
Prostor
– prostor mora biti javno dostopen ves
predlagani odpiralni čas (ne šteje odpiranje prostora na telefonski poziv) vsakomur
vsaj 5 dni v tednu in skupno vsaj 30 ur na
teden;
– prostor javne e-točke mora imeti vsaj
eno in največ dve uporabniški mesti;

– vsako uporabniško mesto mora obsegati površino prostora vsaj 2 m2;
– uporabniško mesto mora biti opremljeno s pohištvom, računalniško opremo, monitorjem, tipkovnico in miško;
– v prostoru naj bo na voljo napajanje
220V preko ločene 16A varovalke in urejena
ustrezna ozemljitev;
– računalniška oprema in telekomunikacijski priključki morajo biti zaščiteni pred
prenapetostmi na nivoju vtičnice.
Pohištvo
– pohištvo za potrebe tega razpisa pomeni eno mizo ali drugo ravno površino z vsaj
0,5 m2 in en stol na uporabniško mesto.
Telekomunikacijska oprema
– računalniška oprema v prostoru mora
biti povezana s širokopasovnim priključkom
kapacitete prenosa najmanj 2 Mbit/s (zaželeno 10 Mbit/s), mora biti stalno na voljo
(always on) in mora omogočati neoviran dostop do svetovnega spleta,
– javna e-točka mora biti opremljena
z usmerjevalnikom, ki bo omogočal tudi
brezžični dostop do širokopasovnega priključka in s tem brezžični širokopasovni dostop do svetovnega spleta,
– javna e-točka mora omogočati 24 ur na
dan, 7 dni v tednu, 365 dni v letu tudi WiFi
brezžični dostop vseh zainteresiranih uporabnikov v radiju najmanj 100 m od lokacije
javne e-točke.
Računalniška strojna oprema
– vsako uporabniško mesto mora biti
opremljeno z osebnim računalnikom z zaslonom, ki je preko širokopasovnega priključka povezan v širokopasovno omrežje,
– osebni računalnik mora zadoščati najmanj naslednjim zahtevam:
– najmanj dvojedrni procesor z vsaj
2,0 GHz,
– delovni pomnilnik vsaj 2 GB DDR2
800,
– trdi disk kapacitete vsaj 200 GB,
– vgrajena DVD R/W enota,
– vsaj 2x USB 2.0 priključka, ki sta
enostavno dostopna od spredaj,
– LAN 10/100/1000,
– zaslon mora zadošča najmanj naslednjim zahtevam:
– velikost vsaj 17«,
– barvni zaslon z ločljivostjo najmanj
1440x900,
– vgrajeni ali dodatni samostoječi
zvočniki,
– signalni vhod DVI,
– odzivni čas <= 12ms,
– z osebnim računalnikom mora biti
povezan z DVI kablom.
Računalniška programska oprema
– osebni računalnik mora biti konfiguriran za povezovanje v svetovni splet in mora
vsebovati programsko opremo:
– poljubni operacijski sistem;
– programska oprema za pisarniško
delo (urejevalnik besedil, urejevalnik preglednic);
– brskalnik za brskanje po svetovnem
spletu;
– protivirusni programi z osveževanjem
podatkov za naslednji dve leti s sposobnostjo odstranjevanja virusov, črvov, trojanskih
konjev in drugih podobnih neželenih programov;
– požarna pregrada (lahko je izvedena
centralno).
Povezljivost
– računalniška oprema v prostoru mora
biti povezana s širokopasovnim priključkom
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kapacitete prenosa najmanj 2 Mbit/s (zaželeno 10 Mbit/s),
– računalniška oprema v prostoru mora
biti stalno na voljo (always on) in mora
omogočati neoviran dostop do svetovnega
spleta,
– pokrivanje območja z WiFi signalom se
izvede z več dodatnimi javnimi brezžičnimi
dostopovnimi vozlišči, ki so med seboj in od
lokacije javne e-točke oddaljena najmanj 50
m, pri čemer mora vsako brezžično dostopovno vozlišče zadoščati vsem zakonskim
pogojem, predvsem glede frekvenc in na teh
ne sme presegati dovoljene izsevane moči
anten (20 dBm ali 100mW pri 2,4 GHz).
Območje pokrivanja z WiFi signalom se povečuje z večjim številom dodatnimi javnimi
brezžičnimi dostopovnimi vozlišč in ne s povečevanjem izhodnih izsevanih moči.
Dostopnost
– e-točka mora biti javnosti dostopna
brezplačno v obdobju 2 let,
– v obdobju 2 let mora izbrani predlagatelj omejiti časovno uporabo dostopa do
e-točke v primeru, ko je interes večji kot so
zmogljivosti,
– po obdobju 2 let mora izbrani predlagatelj vzdrževati javno e-točko vsaj še 2
leti, vendar lahko njeno uporabo zaračuna.
Pri tem mora oblikovati popuste za dijake,
študente in brezposelne osebe (ura dostopa do e-točke za dijake, študente in brezposelne osebe ne sme biti dražja od 1,67
EUR/uro).
Vsa v vlogi predlagana in s projektom
predvidena elektronska, računalniška in
komunikacijska oprema mora imeti oznako
CE in mora ob vgradnji ter ves čas delovanja v celoti zadoščati vsem zakonskim
pogojem.
5.2. Ostali pogoji
Formalno nepopolne vloge, ki ne bodo
dopolnjene v dodatnem roku, ki ga določi
strokovna komisija, bodo s sklepom ministra, pristojnega za elektronske komunikacije, zavržene.
Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene ter neodprte vrnjene predlagatelju.
Vloge predlagateljev, ki ne bodo izpolnjevale pogojev za prijavo, kakor tudi vsebinsko neustrezne vloge, bodo s sklepom
ministra, pristojnega za elektronske komunikacije, zavrnjene.
6. Merila za izbor projektov
Vse formalno popolne in pravočasne vloge bo ocenila strokovna komisija na osnovi
naslednjih meril:
Merilo
I. Merilo stopnje podeželja
1. Oddaljenost javne e-točke
od urbanega središča
občine
2. Gostota prebivalcev
v naselju ali občini
II. Merilo funkcionalnosti
1. Število dodatnih javnih
brezžičnih dostopovnih
vozlišč
2. Pasovna širina do e-točke
3. Pokritost z WiFi omrežjem
III. Merilo ekonomičnosti
1. Strošek izvedbe projekta
Skupaj

Najvišje
možno
št. točk
40
20
20
30
10
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12
30
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Merila ocenjevanja so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Sredstva se bodo dodeljevala projektom glede na predlagano višino financiranja
projekta in v skladu s pogoji opredeljenim
v razpisni dokumentaciji do porabe celotnih
razpoložljivih sredstev.
Sredstva bodo dejansko izplačana šele
po vzpostavitvi postavljene javne e-točke
na podlagi zahtevka za financiranje, zaključnega poročila in dokazil o plačilu – predloženih računov, ki se nanašajo na realizacijo
projekta. Prejemniki sredstev bodo predložili
račune za aktivnosti in dokazila o plačilu
računov. Sredstva bodo izplačana največ
do zneska vrednosti pogodbe, ki jo bo Ministrstvo za gospodarstvo sklenilo s posameznim prejemnikom. Po štirih letih od datuma
podpisa pogodbe morajo upravičenci poslati
končno poročilo.
Na podlagi ocenjevanja vlog bo strokovna komisija pripravila lestvico ocenjenih
projektov glede na število doseženih točk.
V primeru, da bo skupna vrednost pričakovanega financiranja vlog, ki izpolnjujejo
pogoje za financiranje, presegla vrednost
razpisanih sredstev, bodo imele prednost
vloge z višjo oceno. V primeru, da bo več
vlog z enako oceno in sredstva ne bodo zadostovala za financiranje vseh, bodo imele
prednost vloge, ki bodo dosegle višje število
točk pri merilu stopnje podeželja.
Ministrstvo za gospodarstvo si pridržuje
pravico, da ne razdeli vseh razpisanih sredstev v naslednjih primerih:
– razpisana sredstva niso razdeljena, ker
ni dovolj vlog oziroma projektov, ki izpolnjujejo vse pogoje iz razpisne dokumentacije;
– predlagana višina financiranja zadnjega projekta, za katerega so sredstva
še na voljo, presega višino razpoložljivih
sredstev.
7. Višina sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev je
63.800,00 EUR (brez DDV). Sredstva bremenijo proračunsko postavko 5508, konto
432, Proračuna Republike Slovenije za leto
2009 (Uradni list RS, št. 114/07) in Rebalansa Proračuna Republike Slovenije za leto
2009 (Uradni list RS, št. 26/09).
Okvirna višina razpisanih sredstev se
lahko poveča za nerazporejena sredstva
v okviru iste proračunske postavke.
8. Obdobje za porabo sredstev: projekt
mora biti vzpostavljen najkasneje 30. dan od
datuma podpisa pogodbe, ko je tudi skrajni
rok za oddajo zahtevka za financiranje, ki je
podlaga za izplačilo v letu 2009.
9. Rok in način prijave
Vloga mora biti dostavljena na naslov:
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
Vloge morajo biti dostavljene v zaprti kuverti z jasno oznako in napisom “Vloga na
razpis – Ne odpiraj!” in z navedbo predmeta
javnega razpisa: ” Postavitev javnih e-točk
z brezžičnim dostopom v letu 2009”. Na kuverti mora biti označen naslov pošiljatelja.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge,
ki bodo pravočasno priporočeno oddane po
pošti na naslov Ministrstva za gospodarstvo,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, do vključno
27. 8. 2009 oziroma vloge, ki jih bodo vlagatelji osebno dostavili v vložišče Ministrstva
za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljub
ljana do 12. ure 27. 8. 2009.
10. Datumi odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo 31. 8. 2009 na Ministrstvu za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljub
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ljana. Zaradi pričakovanega velikega števila
vlog na razpis, odpiranje vlog ni javno.
Vloge, ki ne bodo pravilno označene (kadar ni razvidno, da gre za vlogo ali na kateri
razpis se prijavlja) ter prepozne vloge bodo
s sklepom zavržene in neodprte vrnjene pošiljateljem.
Strokovna komisija bo vse pravočasne
in pravilno označene vloge odprla in ugotovila njihovo formalno popolnost. V primeru
formalne nepopolnosti vloge, bo komisija
pozvala predlagatelja k dopolnitvi, v skladu
z 224. členom Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08). Nepopolne vloge, ki jih predlagatelji v določenem
roku ne bodo dopolnili, bodo s sklepom zavržene.
Vsebina dispozicije projekta ni predmet
dopolnitve.
Vloge, ki bodo formalno popolne, bodo
ocenjene v skladu z merili iz te razpisne
dokumentacije.
11. Obveščanje o izboru: predlagatelji
vlog bodo o rezultatih javnega razpisa pisno
obveščeni v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za gospodarstvo.
12. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo na internet naslovu: http://www.mg.gov.si/
ali na sedežu Ministrstva za gospodarstvo,
Kotnikova 5, Ljubljana. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski
pošti, na osnovi poslane zahteve na elektronski naslov gp.mg@gov.si.
13. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo, vsak dan med 10. in 12.
uro po tel. 01/400-37-59, kontaktna oseba:
Zvonimir Unijat.
Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktni osebi tudi po elektronski
pošti: gp.mg@gov.si oziroma po faksu
01/400-32-90.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 0121/2009
Ob-5169/09
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07
– ZSPDPO, 109/08, 49/09), Proračuna RS
za leto 2009 (Uradni list RS, št. 114/07),
Rebalansa proračuna Republike Slovenije
za leto 2009 (Uradni list RS, št. 26/09), Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti
2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07,
58/08, 26/09, 31/09), Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/06, 50/07, 61/08,
v nadaljevanju: PPIPRS), Zakona o raziskovalno razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št.
22/06 – UPB-1, 61/06 – ZDru-1, 112/07),
Okvira skupnosti za državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije (2006/C 323/01,
z dne 30. 12. 2006), Programa za spodbujanje tehnološkega razvoja in informacijske
družbe za obdobje 2007–2012 (številka priglasitve N 472/06 datum sprejetja odločitve 17. 11. 2006), Zakona o spremljanju
državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04),
dopolnjenega Programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za
obdobje 2007–2013 (sklep Vlade RS št.
31001-1/2009/3, z dne 5. 3. 2009), Programa dela in finančnega načrta Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije
za leto 2009, h kateremu je Vlada RS dala
soglasje na svoji 22. redni seji z dne 16. 4.

2009 in pogodbe JAPTI-6064-2008-BE o financiranju in izvajanju programa Slovenski
Center za konkurenčnost in inovativnost,
med Ministrstvom za gospodarstvo in Javno agencijo RS za podjetništvo in tuje investicije, Javna agencija Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska
cesta 156, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
»Inovacijski vavčer«
(JR-5/2009)
I.1 Naročnik – neposredni proračunski
uporabnik in izvajalec javnega razpisa
Naročnik javnega razpisa in njegov proračunski uporabnik je Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
Izvajalec javnega razpisa je Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in
tuje investicije (v nadaljevanju JAPTI), Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana.
I.2 Cilj razpisa: cilj javnega razpisa je
sofinanciranje stroškov aktivnosti storitev
industrijskih raziskav v sklopu inovacijskih
projektov podjetij, katerih končni rezultat je
zaščita pravic industrijske lastnine, v obliki
nacionalne patentne prijave.
I.3 Namen razpisa: namen javnega razpisa je spodbujanje poslovnega sodelovanja
in povezovanja med znanstvenimi in gospodarskimi poslovnimi subjekti pri konkretnih
inovacijskih projektih. Namen javnega razpisa se uresničuje s pilotnim instrumentom,
ki se imenuje Inovacijski vavčer. Instrument
omogoča sofinanciranje stroškov aktivnosti
storitev industrijskih raziskav, ki so namenjene spodbujanju aktivnega prenosa znanja iz
razvojno-raziskovalnih institucij (v nadaljevanju RR institucij) ali posameznih raziskovalcev v podjetja in vzpostavljanje trajnejših
poslovnih povezav med njimi. Predvsem mikro in mala podjetja so tista, ki nimajo svojih
RR oddelkov, zato so pri prenosu znanja
odvisna od posameznih raziskovalcev ali
RR institucij. RR institucije niso le strogo
raziskovalne institucije, ampak tudi podjetja,
ki imajo lastne RR oddelke za svoje potrebe
in želijo optimizirati svojo infrastrukturo in
kapacitete.
I.4 Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa »Inovacijski
vavčer« je sofinanciranje upravičenih stroškov aktivnosti industrijskih raziskav v sklopu izvedbe posameznega inovacijskega
projekta podjetja, ki zajemajo stroške pogodbenih raziskav in/ali stroške prenosa
tehničnega znanja v mikro in mala podjetja
v Republiki Sloveniji.
Upravičeni stroški prijavitelja lahko nastanejo na podlagi poslovnega sodelovanja, le z naslednjimi fizičnimi ali pravnimi
osebami:
a) RR institucija, ki ima uradno vpisano
raziskovalno skupino v bazo Sicris, ne glede
na to ali je pravna oseba javnega ali zasebnega prava,
b) Samostojni raziskovalci, ki so uradno
vpisani v bazo Sicris,
c) Laboratorij, kontrolni ali certifikacijski
organ, ki je uradno akreditiran prek Slovenske akreditacije.
I.5 Upravičeni stroški
I.5.1 Vrste upravičenih stroškov
Sofinancirajo se samo upravičeni stroški
znotraj aktivnosti, ki so skladne s ciljem,
predmetom in namenom tega javnega razpisa.
Upravičeni stroški so zgolj stroški aktivnosti industrijskih raziskav, ki se izvajajo na
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konkretnih inovacijskih projektih. Industrijske raziskave so načrtovane raziskave ali
kritične preiskave, usmerjene v pridobivanje novega znanja in spretnosti za razvoj
novih proizvodov, procesov ali storitev ali
za znatno izboljšanje obstoječih proizvodov,
procesov ali storitev. Vključujejo oblikovanje komponent kompleksnih sistemov, ki so
potrebni za industrijske raziskave, zlasti za
vrednotenje generične tehnologije.
Priznani upravičeni stroški znotraj industrijskih raziskav so stroški pogodbenih raziskav in/ali stroški prenosa tehničnega znanja iz RR institucij v mikro in mala podjetja.
Davek na dodano vrednost (DDV) ni
upravičen strošek.
I.5.2 Višina sofinanciranja
Višina sofinanciranja je za vse kategorije podjetij enaka in znaša 60% upravičenih
stroškov. Posamezni prijavitelj lahko z vlogo
na ta javni razpis zaprosi za najmanj 900
EUR (brez DDV) do največ 4.200 EUR (brez
DDV), preostali znesek investicije pa mora
prijavitelj v preostalem dovoljenem deležu
zagotoviti iz lastnih sredstev.
Sofinanciranje upravičenih stroškov
predstavlja državno pomoč: Državna pomoč N472/2006 – Slovenija: Program
tehnološkega razvoja (št. priglasitve:
0001-2045419-2006, Sklep EK z dne 17. 11.
2006, z oznako K(2006)5658), trajanje pomoči: od 1. 1. 2007 do 1. 1. 2012.
I.5.3 Obdobje sofinanciranja: upoštevajo se le tisti upravičeni stroški, ki so nastali
v roku največ 90 dni od dneva od dneva oddaje vloge na ta razpis. Zadnji rok za oddajo
Zahtevka za izplačilo je do vključno 12. 11.
2009, ne glede nato ali je bila oddana vloga za sofinanciranje v roku krajšem od 90
dni. Zahtevek za izplačilo vključno z vsemi
pripadajočimi prilogami mora biti predložen
na JAPTI najkasneje v roku 8 dni po dopustnem 90-dnevnem roku v katerem lahko
nastanejo upravičeni stroški oziroma v kolikor je rok za nastanek upravičenih stroškov
krajši, do vključno 12. 11. 2009.
I.6 Upravičeni prejemniki sredstev: upravičeni prejemniki sredstev so mikro in mala
podjetja, ki so opredeljena na podlagi Priporočila Komisije 2003/361/ES z dne 6. maja
2003 o opredelitvi mikro, malih in srednje
velikih podjetij (UL L 124, 20. 5. 2003, str.
36–41). Pojem »podjetje« za potrebe tega
javnega razpisa opredeljuje gospodarske
družbe in samostojne podjetnike registrirane v skladu z veljavnim Zakonom o gospodarskih družbah.
I.7 Pogoji za kandidiranje
Na javnem razpisu lahko kandidira podjetje, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je gospodarska družba in je registrirana v skladu z veljavnim Zakonom o gospodarskih družbah ali samostojni podjetnik,
– spada v kategorijo mikro ali malega
podjetja na podlagi Priporočila Komisije
2003/361/ES z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro, malih in srednje velikih podjetij
(UL L 124, 20. 5. 2003, str. 36-41),
– opravlja svojo dejavnost v Republiki
Sloveniji,
– v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega javnega razpisa ni imelo blokiranega
transakcijskega računa,
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– na dan 31.12. v letu pred objavo javnega razpisa za podelitev državnih pomoči ni
bilo 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, 40/09),
– ni od leta 2000 pridobilo in ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah,
– ni za iste upravičene stroške pridobilo
javnih sredstev iz državnega ali lokalnega
proračuna ali mednarodnih virov,
– nima neporavnanih obveznosti do Republike Slovenije,
– ni na seznamu poslovnih subjektov
v sklepu o objavi seznama poslovnih sub
jektov s katerimi na podlagi določb Zakona
o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega
odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju
korupcije (Uradni list RS, št. 43/07, 68/07,
29/08, 55/08, 91/08),
– iz predložene finančne sheme financiranja aktivnosti preko Inovacijskega vavčerja je razvidno, da so v celoti zagotovljena
lastna sredstva za zaprtje finančne konstrukcije,
– bo vodilo stroške izvedbe aktivnosti sofinanciranih preko Inovacijskega vavčerja na
posebnem stroškovnem nosilcu oziroma da
bodo imela ločeno knjigovodsko evidenco,
– bodo podjetja izvedla storitve za izvedbo aktivnosti preko Inovacijskega vavčerja
pri fizičnih ali pravnih osebah, ki so navedena v tem javnem razpisu in da podjetja-prejemniki sredstev niso kapitalsko ali kakorkoli
drugače lastniško povezano z izvajalci teh
storitev.
Posebni pogoj tega razpisa je izjava
vlagatelja v obrazcu Obr.-3 Opis aktivnosti
storitev raziskav s katero vlagatelj potrjuje,
da bo kot končni rezultat izvedbe aktivnosti
sofinanciranih preko Inovacijskega vavčerja,
v predpisanem roku in na predpisan način,
pridobil patentno prijavo na nacionalnem
uradu, to je Urad Republike Slovenije za
intelektualno lastnino (v nadaljevanju URSIL).
Posamezni prijavitelj se lahko na razpis
prijavi samo z eno vlogo.
I.8 Merila in način izbora prejemnikov
Osnovno merilo za sofinanciranje stroškov izvedbe aktivnosti preko Inovacijskega vavčerja in s tem dodelitev nepovratnih
sredstev je popolna vloga prijavitelja. Iz
dokumentacije za posamezno vlogo mora
biti razvidno, da bodo aktivnosti izvedene
ustrezno razpisanim kriterijem in da je vloga
pripravljena ustrezno pogojem iz razpisne
dokumentacije ter skladna s ciljem, predmetom in namenom javnega razpisa.
Nepovratna sredstva se bodo dodeljevala do porabe sredstev po zaporedju predloženih vlog na pošti (datum, ura, minuta poštnega žiga) ali osebno (datum, ura, minuta
– potrdilo izda JAPTI), v skladu s predpisi in
sklenjeno pogodbo. V primeru, da podatek
o minuti predložitve na pošti ne bo razviden
iz poštnega žiga, se bo kot čas predložitve
vloge upoštevala ura predložitve razvidna
iz poštnega žiga. V primeru, da iz podatkov
poštnega žiga ne bosta razvidni ne ura in ne
minuta predložitve, se upošteva oddaja ob
24. uri. V primeru prispetja večjega števila
vlog z enakim časom oddaje, se bodo vloge
uvrstile v vrstni red s komisijskim žrebom.
I.9 Višina sredstev
Okvirna finančna sredstva, ki so na razpolago za Javni razpis »Inovacijski vavčer«
znašajo 100.000 EUR. Finančna sredstva
za te namene so zagotovljena na proračunski postavki 6064, Program – Inovacijsko
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okolje in razvoj gospodarstva. Sredstva prispeva Republika Slovenija v 100% deležu
preko Programa Slovenski center za konkurenčnost in inovativnost, ki ga financira
Ministrstvo za gospodarstvo.
V primeru, da se ugotovi nepravilnost, ki
bi povzročila odprto finančno konstrukcijo,
se vlogo kot neustrezno zavrne, ne glede
na to, če je bila ta vloga popolna.
Del sredstev na razpisu lahko ostane
nerazporejen kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotne načrtovane vrednosti sofinanciranja, ki je opredeljena v finančni shemi
vloge, ki bi bila naslednja upravičena do
sofinanciranja.
I.10 Razpisni roki in način prijave
Javni razpis bo odprt do porabe sredstev
oziroma do vključno 15. 10. 2009. V postopku za izbor vlog prijaviteljev bodo obravnavane popolne vloge.
Vloga mora biti pripravljena skladno
z navodili iz razpisne dokumentacije. Vloga
mora biti pravilno opremljena in dostavljena
v glavno pisarno JAPTI na naslov: Javna
agencija RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana. Vloga je pravilno opremljena, če je predložena
v zaprti ovojnici, ovojnica pa mora biti opremljena z izpolnjenim razpisnim obrazcem
Naslovnica za ovitek vloge (Obr.-5).
I.11 Poslovna skrivnost
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja
razen tistih, ki jih vlagatelji posebej označijo
kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost
se lahko nanaša na posamezen podatek
ali na del vloge, ne more pa se nanašati na
celotno vlogo. Člani strokovne komisije, ki
bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju vlog, bodo morali predhodno podpisati
izjavo o zaupnosti.
Podatke, navedene v vlogi, ki niso del
poslovne skrivnosti, lahko JAPTI ali ministrstvo in drugi organi, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in
revizije javnega razpisa, uporabijo za evidence oziroma sezname in analize.
I.12 Odpiranje vlog
Odpiranje vlog ne bo javno. Odpiranje
vlog bo potekalo v naslednjih rokih:
1. rok odpiranja: 24. avgust 2009,
2. rok odpiranja: 24. september 2009,
3. rok odpiranja: 15. oktober 2009.
JAPTI bo v sklopu posameznega odpiranja vlog upošteval tiste vloge, ki bodo prispele na naslov JAPTI en delovni dan pred
predvidenimi roki odpiranja. V primeru, da
se tekom odpiranja vlog ugotovi, da se javni razpis zaradi porabe sredstev zapre, se
bodo po časovnem zaporedju prejete vloge,
neodprte vrnile pošiljateljem.
V primeru ugotovitve pravno formalne
nepopolnosti vloge, bo komisija pozvala vlagatelja k dopolnitvi vloge v določenem roku,
v skladu z PPIPRS. Nepopolne vloge, ki jih
vlagatelji v določenem roku ne bodo dopolnili, bodo s sklepom zavržene. Opis aktivnosti storitev raziskav (Obr.-3) in finančna
shema v Prijavnem obrazcu (Obr.-1) nista
predmet dopolnitve.
I.13 Obveščanje o izboru
O izboru in dodelitvi sredstev odloči
s sklepom direktor JAPTI. Prijavitelji bodo
o izidu razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v roku 30 dni od datuma odpiranja
vlog. 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
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umaknil vlogo za pridobitev sredstev in se
sredstva lahko dodelijo drugi oziroma naslednji vlogi, ki ima na osnovi ocene prva
možnost prejeti sredstva.
Morebitne pritožbe zoper sklep prijavitelji
vložijo na JAPTI v roku 8 dni od prejema
sklepa. Za odločanje o pritožbi je pristojno ministrstvo. Vložena pritožba ne zadrži
podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. Prijavitelj, ki se pritoži mora natančno opredeliti
razloge, zaradi katerih je pritožba vložena.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena
merila za ocenjevanje vlog.
Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh JAPTI.
I.14 Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu www.japti.si ali na sedežu JAPTI, Dunajska 156, Ljubljana, v času uradnih ur
JAPTI. Razpisna dokumentacija se lahko
posreduje tudi po elektronski pošti, na osnovi zahteve podane na elektronski naslov
scki@japti.si.
I.15 Dodatne informacije: informacije
v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na
JAPTI vsak delovni dan, na podlagi pisnega
zaprosila z označbo »Javni razpis« ali prek
elektronske pošte na naslov: scki@japti.si
do vključno 9. 10. 2009. JAPTI bo objavil
odgovore na vprašanja v roku 3 delovnih dni
po prejemu vprašanja na spletnem naslovu:
www.japti.si.
Javna agencija Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije
Št. 349/09
Ob-5170/09
V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami, Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo stavbnega zemljišča
Zaporedna št. 1
Parc. št. 594/17, gozd v izmeri 5987 m2,
vpisana pri vl. št. 163, k.o. Pekre. Zemljišče
je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče v ureditvenem območju naselja, izklicna
cena zemljišča znaša 931.680,00 EUR (v
izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 2
Parc. št. 1106/15, travnik v izmeri
1440 m2, vpisana pri vl. št. 93, k.o. Godovič.
Zemljišče je po planu opredeljeno kot gradbena parcela, izklicna cena zemljišča znaša
81.600,00 EUR (v izklicno ceno je vključen
20% DDV).
Zaporedna št. 3
Parc. št. 36/14, gozd v izmeri 842 m2,
vpisana pri vl. št. 141, k.o. Navrški vrh. Zemljišče je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišča znaša
27.280,80 EUR (v izklicno ceno je vključen
20% DDV).
Zaporedna št. 4
Parc. št. 89/2, gozd v izmeri 1002 m2,
vpisana pri vl. št. 141, k.o. Navrški vrh. Zemljišče je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišča znaša
32.464,80 EUR (v izklicno ceno je vključen
20% DDV). Nepremičnina je obremenjena
s služnostno pravico napeljave vodovoda.
Zaporedna št. 5
Parc. št. 1550, dvorišče v izmeri 298 m2
in stavbišče v izmeri 66 m2, vpisana pri vl.
št. 670, k.o. Plavje. Zemljišče se po planu
nahaja na ureditvenem območju za poselitev, izklicna cena znaša 158.476,80 EUR (v
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izklicno ceno je vključen 20% DDV). Predmet prodaje je zemljišče in objekt, ki stoji
na parceli. Kupec se zaveže plačati stroške
pridobitve aerofoto posnetka v višini 161,10
EUR (v strošek je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 6
Parc. št. 718/4, travnik v izmeri 1255 m2,
vpisana pri vl. št. 2191, k.o. Šempeter. Zemljišče je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišča znaša
88.703,40 EUR (v izklicno ceno je vključen
20% DDV).
Zaporedna št. 7
Parc. št. 624/13, njiva v izmeri 1955 m2,
vpisana pri vl. št. 115, k.o. Kozjak. Zemljišče
je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče v ureditvenem območju za poselitev,
izklicna cena zemljišča znaša 117.300,00
EUR (v izklicno ceno je vključen 20%
DDV).
Zaporedna št. 8
Parc. št. 400/1, njiva v izmeri 700 m2,
vpisana pri vl. št. 2949, k.o. Nova Gorica.
Zemljišče se po planu nahaja znotraj meje
poselitvenega območja, izklicna cena zemljišča znaša 183.120,00 EUR (v izklicno
ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 9
Parc. št. 484/2, travnik v izmeri 63 m2 in
parc. št. 484/3, travnik v izmeri 142 m2, obe
vpisane pri vl. št. 124, k.o. Miklavž. Zemljišči
se po planu nahajata v ureditvenem območju izključne rabe za kmetijstvo (oznaka K),
v morfološki enoti: namenjeni za poselitev
– stavbno zemljišče v območju razpršene
gradnje (oznaka Z), izklicna cena zemljišča znaša 5.658,00 EUR (v izklicno ceno je
vključen 20% DDV). Zemljišči se prodajata
v kompletu.
Zaporedna št. 10
Parc. št. 1592/2, travnik v izmeri 9 m2,
vpisana pri vl. št. 1535, k.o. Vrtojba. Zemljišče je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišča znaša
432,00 EUR (v izklicno ceno je vključen
20% DDV).
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani
RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali
mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni
zbor Republike Slovenije. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu
in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe
pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od
30 dni in potrdilo o plačilu varščine.
Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, najkasneje do
31. 7. 2009, do 12. ure. Na kuverti mora biti
pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka,
z navedbo »Ponudba za nakup stavbnega
zemljišča pod zap. št. _____ – Ne odpiraj«.
Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene
na račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677, pri Upravi
RS za javna plačila, s sklicevanjem na št.
77-07/2009 za javni razpis. Ponudnikom,
ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani
znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh
po odpiranju javnih ponudb. V primeru uveljavljanja predkupne pravice s strani občine
bo vplačani znesek varščine brezobrestno
vrnjen v petih dneh po sprejemu ponudbe
s strani občine oziroma v petih dneh po
poteku roka za sprejem ponudbe s strani
občine.

Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik,
ki bo ponudil najvišjo ceno.
Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora plačati
v celoti najkasneje v 8 dneh od notarske
overitve podpisa prodajalca na pogodbi, pri
čemer se položena varščina všteje v kupnino. Plačilo kupnine v zgoraj navedenem
roku je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik
ne podpiše prodajne pogodbe, Sklad zadrži
njegovo varščino. V primeru, da kupec ne
plača celotne kupnine v 8 dneh od notarske
overitve podpisa prodajalca na pogodbi, pa
velja, da je pogodba razvezana na podlagi
samega zakona, Sklad pa zadrži njegovo
varščino.
Stroške vpisa nepremičnine v zemljiško
knjigo in druge morebitne stroške plača kupec.
Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene,
ali ki bodo prispele po preteku razpisnega
roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom
in ponudb, za katere ne bo vplačana celotna
varščina, se ne bodo upoštevale.
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno–kupljeno«.
V skladu s 87. členom Zakona o urejanju prostora na nepremičninah pod zap.
št. 8, 9 in 10 občina uveljavlja predkupno
pravico. V skladu z 88. členom Zakona
o urejanju prostora bo prodajalec po izvršenem komisijskem odpiranju ponudb podal pisno ponudbo za prodajo nepremičnin
občini, na območju katere ležijo predmetne
nepremičnine, po najvišje doseženi ceni iz
tega razpisa. Občina se mora o ponudbi
izjaviti najpozneje v petnajstih dneh, sicer
se šteje, da nepremičnin ne bo kupila. Če
občina v petnajstih dneh sprejme ponudbo,
bo Sklad z njo sklenil prodajno pogodbo. Če
občina ponudbe ne bo sprejela, bo Sklad
sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim
ponudnikom v postopku javnega zbiranja
ponudb.
Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno
pogodbo za nepremičnine, ki so predmet
razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve
pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo
dne 4. 8. 2009 ob 12. uri, na sedežu Sklada, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo
tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obve
ščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (tel.
01/43-41-100).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Ob-5146/09
Ustanova Fundacija Benko, objavlja
razpis štipendij
Ustanova Fundacija Benko razpisuje
v skladu s Pravilnikom o kriterijih in postopkih za podeljevanje štipendij in drugih sredstev, štipendije, v višini 17.000,00 €.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Pogoji za pridobitev: učenci, dijaki, študentje in podiplomci, ki dosegajo nadpovprečne študijske uspehe in s svojim delom
prispevajo k razvoju Prekmurja in širjenju
protestantske etike.
Kandidati so dolžni predložiti:
– naslov prosilca s kratkim življenjepisom
(razvidno mora biti stalno bivališče in status
prosilca),
– kratka predstavitev dela s katerim želi
prispevati k razvoju Prekmurja in širjenju
protestantske etike,
– potrdilo o šolanju oziroma potrdilo
o vpisu,
– dokazilo o že opravljenih šolskih, zunajšolskih oziroma študijskih obveznostih,
– terminski plan izobraževanja,
– reference dosedanjega dela (COBIS
izpis ali druga dokazila), odločbo o dohodnini, morebitni že dodeljeni štipendiji in potrdilo o premoženjskem stanju družinskih
članov oziroma prosilca, če je že davčni
zavezanec.
Na osnovi zbranih dokazil in pridobljenih informacij bo komisija za podeljevanje
štipendij določila štipendiste, ki bodo obveščeni do 15. 9. 2009.
Rok za oddajo vlog je 31. 7. 2009.
Vloge priporočeno poslati na: Ustanova Fundacija Benko, Slovenska 15, 9000
Murska Sobota, s pripisom: Prošnja za štipendijo.
Ustanova Fundacija Benko
Št. 368/2009
Ob-5142/09
GRM Novo mesto – Center biotehnike
in turizma, Višja strokovna šola, Sevno 13,
8000 Novo mesto, objavlja na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07
– UPB in 36/08) in Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št.
86/04) ter Pravilnika o postopku za imenovanje v naziv predavatelja višje šole (Uradni
list RS, št. 29/06)
razpis
za predavatelje višje strokovne šole
programa upravljanje podeželja
in krajine za predmete:
– zdravstveno varstvo domačih živali,
– gospodarjenje v živinoreji,
– rastlinska pridelava in reja živali,
– treniranje konj in učenje jahanja,
– logistika in mehanizacija v kmetijstvu,
– terapevtska in socialna dejavnost na
podeželju,
– strokovna terminologija v tujem jeziku
– angleščina.
Izobrazbeni pogoji za predavatelje/-ice
so navedeni v Uradnem listu RS, št. 91/2007
– Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole v programu
Upravljanje podeželja in krajine.
Obrazce in ostalo dokumentacijo za prijavo na razpis najdete na:
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/.
Naziv predavatelj/-ica bo podeljen za
obdobje 5-ih let kandidatu/-ki, ki izpolnjuje
predpisane pogoje glede: izobrazbe; delovnih izkušenj (najmanj 3 leta ustreznih delovnih izkušenj); vidnih dosežkov na strokovnem področju (Uradni list RS, št. 1/09
– Merila za določitev vidnih dosežkov na
strokovnem področju za pridobitev naziva
predavatelj višje šole).

Vaša prijava mora vsebovati: vlogo; življenjepis (z navedbo vaše študijske, strokovne in profesionalne nadgradnje); dokazilo o izobrazbi; dokazilo o ustreznih delovnih
izkušnjah (kopija delovne knjižice); dokazila
o vidnih dosežkih na področju strokovnega
dela in na področju izobraževanja; podpisano izjavo, v kateri navedete, za katere
predmete želite biti imenovani.
Prijavo pošljite v 15 dneh po objavi na
naslov: GRM Novo mesto – Center biotehnike in turizma, Sevno 13, 8000 Novo mesto,
s pripisom »Predavatelj VSŠ«. O imenovanju boste obveščeni v 15 dneh po pridobitvi
soglasja k imenovanju Strokovnega sveta
RS za poklicno in strokovno izobraževanje.
Za informacije pokličete tel. 07/393-47-37.
GRM Novo mesto
– Center biotehnike in turizma,
Višja strokovna šola
Št. 322-8/2009
Ob-5113/09
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
in 49/09), Zakona o spodbujanju razvoja
turizma (Uradni list RS, št. 2/04), Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07) in
Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na
Krki za leto 2009 (Uradni list RS, št. 39/09)
objavlja Občina Kostanjevica na Krki, Ljub
ljanska cesta 7, Kostanjevica na Krki
javni razpis
za sofinanciranje turističnih prireditev
v Občini Kostanjevica na Krki za leto
2009
I. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska
cesta 7, Kostanjevica na Krki.
II. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje izvedenih turističnih in drugih prireditev, katerih
cilj je povečanje turističnega obiska v Občini Kostanjevica na Krki in promocija kraja
ter vplivajo na turistični razvoj, večjo prepoznavnost celotne občine in so se izvajale
v razpisnem obdobju, to je od 16. 7. 2008
do 15. 7. 2009.
III. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev:
Upravičenci od sredstev tega razpisa so
društva, ki so registrirana za opravljanje dejavnosti na področju turizma in izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Kostanjevica na
Krki,
– so registrirana in poslujejo v skladu
z Zakonom o društvih,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
realizacijo aktivnosti na področju turizma,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo
določa zakonodaja,
– izvajajo organizirano redno dejavnost
s ciljem pospeševanja razvoja turizma na
območju celotne občine,
– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– so organizatorji prireditve, ki je predmet
prijave na ta razpis.
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni tisti predlagatelji vlog, ki prijavljajo
prireditve, ki so več kot 50% sofinancirane iz
drugih virov občinskega proračuna.
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IV. Višina razpoložljivih sredstev: višina
sredstev, namenjenih za sofinanciranje turističnih prireditev, je zagotovljena v proračunu za leto 2009, in sicer v višini 9.750 EUR,
na proračunski postavki 5521 – Razvojne
aktivnosti na področju turizma. Sredstva se
delijo na podlagi meril, ki so sestavni del
tega razpisa. Kolikor bo, glede na število
vlog, predvidenih sredstev za javni razpis
premalo, se bodo vsem prejemnikom sredstva sorazmerno znižala.
V. Rok za črpanje sredstev: rok za črpanje odobrenih sredstev je 30. 11. 2009
v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna.
VI. Merila in pogoji za dodeljevanje sredstev:
Na javnem razpisu bodo upoštevane turistične in druge prireditve v Občini Kostanjevica na Krki, katerih cilj je povečanje turističnega obiska v občini in so bile izvedene
v razpisnem roku ter izpolnjujejo vsaj enega
od navedenih pogojev:
– pomenijo obogatitev celovite turistične ponudbe občine in niso samo lokalnega
pomena,
– vplivajo na turistični razvoj in večjo prepoznavnost celotne občine oziroma regije,
– so sestavni del letnega koledarja prireditev in je javnost z njimi vnaprej seznanjena
v publikacijah,
– so tradicionalne prireditve,
– ohranjajo in promovirajo kulturno dediščino ter ljudske običaje,
– so okolju prijazne in poudarjajo kulturno identiteto občine,
– pomenijo oživitev mestnih jeder.
Na razpisu bodo upoštevane tudi predstavitve in nastopi v sklopu drugih prireditev
(npr. folklorni nastopi, razstave domačih in
umetnih obrti, razstave kulinarike itd.), ki
vplivajo na turistični razvoj in promocijo krajev v Občini Kostanjevica na Krki.
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičene naslednje prireditve:
– veselice in podobne zabavne prireditve za pospeševanje lokalne gostinske
prodaje,
– prireditve in sejmi lokalnega pomena.
Občina Kostanjevica na Krki bo sofinancirala prireditve največ do 40% celotne vrednosti prireditve na osnovi dokazil o izvedenih delih.
VII. Vsebina vloge:
Vloga je sestavljena iz naslednje zahtevane dokumentacije:
1. Prijavni obrazec (osnovni podatki
o vlagatelju);
2. Kopija odločbe o vpisu društva v register društev z vsemi naknadnimi spremembami;
3. Kopija temeljnega akta društva, iz katerega je razvidna dejavnost društva (statut
oziroma pravila o delu);
4. Pregledno vsebinsko in finančno poročilo za vsako prijavljeno prireditev posebej:
a) podroben opis prireditve, način izvedbe, datum izvedbe, število udeležencev, fotografije,
b) vrednost celotne prireditve s finančno
konstrukcijo (razdelan stroškovnik-odhodki)
in način zagotovitve pokrivanja stroškov prireditve (prihodki);
5. Dokazila o izvedenih delih (računi, potrdila o plačilu, blagajniški izdatki itd.);
6. Izjava vlagatelja o sprejemanju pogojev javnega razpisa;
7. Podpisana vsaka stran vzorca po
godbe.
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Vloga je popolna, če vlagatelj predloži
do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, pravilno izpolnjeno zahtevano
dokumentacijo. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju, ki je določena pri zahtevani dokumentaciji.
VIII. Rok za prijavo in način prijave: vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po
tem razpisu morajo prispeti najkasneje do
ponedeljka, 14. 9. 2009, na naslov: Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta
7, 8311 Kostanjevica na Krki. Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah,
opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis
za turistične prireditve občine Kostanjevica
na Krki.«
IX. Odpiranje in obravnava vlog:
1. Vloge bo odpirala, ocenjevala ter pripravila predlog prejemnikov sredstev strokovna
komisija, ki jo z odločbo imenuje župan.
2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila
strokovna komisija v roku 8 dni po zaključenem razpisnem roku. Odpiranje vlog ne
bo javno.
3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija
v roku osmih dni od odpiranja vlog pozvala,
da jih dopolnijo, v roku petih dni od prejema
obvestila. Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnil, se zavrže. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene,
vendar neustrezno, bodo zavrnjene.
4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo (vloge, ki ne
ustrezajo in ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in meril).
5. Vse pravočasno prispele in popolne
vloge bo strokovna komisija ocenjevala na
podlagi meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa.
6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, župan sprejme
odločitev o dodelitvi sredstev in izda sklepe
o izboru prejemnikov sredstev.
7. Prejemnikom bodo sredstva nakazana 30. dan od prejema podpisane pogodbe
in predložitve pisnega zahtevka. Sredstva
bodo prejemniki koristili v skladu s sklenjenimi pogodbami.
X. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa:
Na podlagi predloga komisije odloča
o dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev župan Občine Kostanjevica na Krki s sklepom,
v roku 30 dni po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb. Če prejemnik v roku osmih
dni od prejema sklepa ne vrne podpisane
pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo za
pridobitev sredstev.
Vlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje
pogoje in merila iz javnega razpisa in mu
razpisana sredstva niso bila dodeljena, lahko vloži pritožbo, v roku 8 dni od prejema
sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti
razloge, zaradi katerih je pritožba vložena.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena
merila za ocenjevanje vlog. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na naslov Občine
Kostanjevica na Krki. Vložena pritožba ne
zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi
predlagatelji vlog. O pritožbi odloči župan,
njegova odločitev je dokončna.
XI. Informacije:
Razpisna dokumentacija je od dneva
objave razpisa v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani Občine Kostanjevica na Krki www.ko-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
stanjevica.si ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur na
Občini Kostanjevica na Krki, Ljubljanska
cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki. Dodatne informacije posreduje Karla Gašpar, tel.
08/20-50-618, e-pošta: karla.gaspar@kostanjevica.si, v času uradnih ur.
Občina Kostanjevica na Krki
Št. 330-69/2009-1
Ob-5114/09
Na podlagi Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS,
št. 50/07), Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2009 (Uradni list
RS, št. 39/09) ter Pravilnika o ohranjanju in
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja
v Občini Kostanjevica na Krki za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št.
87/07), objavlja Občina Kostanjevica na Krki
javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva
in podeželja v Občini Kostanjevica
na Krki za leto 2009
I. Predmet javnega razpisa: Občina Kostanjevica na Krki (v nadaljevanju: občina)
razpisuje nepovratna finančna sredstva za
uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja
kmetijstva in podeželja za leto 2009, ki se
dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo
komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006.
II. Okvirna višina razpisanih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu za
leto 2009 v višini 16.000 EUR.
Vrsta ukrepa (ukrepi po Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in
podeželja v Občini Kostanjevica na Krki za
programsko obdobje 2007–2013 (v nadaljevanju – pravilnik):
Višina sredstev v EUR:
1. Naložbe v kmetijska
gospodarstva za primarno
proizvodnjo
(9. člen pravilnika)
13.000
2. Štipendiranje bodočih
prevzemnikov kmetij
(20. člen pravilnika)
3.000.
Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na posamezni proračunski
postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke
v skladu z Odlokom o proračunu Občine
Kostanjevica na Krki za leto 2009.
III. Splošna določila – pogoji za upravičence
(1) Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
(2) Pomoč ne sme biti omejena na določene kmetijske proizvode.
(3) Pomoč se ne sme dodeliti podjetju
v težavah v smislu smernic skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah.
(4) Če se upravičenec v skladu s predpisi
o javnih naročilih šteje za naročnika, mora
predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja izveden v skladu z Zakonom
o javnih naročilih.
(5) Mikropodjetje ter malo in srednje
veliko podjetje (MSP) ne sme uporabljati
naložbe v nasprotju z namenom dodelitve
sredstev.
(6) Mikropodjetje ter malo in srednje veliko podjetje (MSP), ki je za isti namen, kot

ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev, že
prejel javna sredstva Republike Slovenije ali
EU, do sredstev ni upravičen.
(7) Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega
javnega razpisa, mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom ter pogodbo o dodelitvi sredstev in jo
mora hraniti še najmanj 5 let po zadnjem
izplačilu sredstev.
(8) Če je upravičenec samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba, mora
predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki je predmet
podpore.
(9) Upravičencu se ne dodelijo pomoči za: plačilo davkov, raznih taks, prispevkov, stroškov poslovanja, bančnih stroškov
in garancij, stroškov zavarovanj, stroške za
refinanciranje obresti, investicij v prostore
v zasebno rabo kmetijskih gospodarstev in
naložbe izven območja občine.
(10) Upravičenec mora predložiti izjavo
o prejetih sredstvih oziroma izjavo, da ni
prejel sredstev za isti namen iz drugih javnih
sredstev (državnih ali EU).
(11) Mikropodjetja ter mala in srednje
velika podjetja (MSP), ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju
Občine Kostanjevica na Krki, so vpisani
v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu najmanj 1 ha
primerljivih kmetijskih površin, ki ležijo na
območju Občine Kostanjevica na Krki.
Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi
dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih ukrepih v poglavju tega
razpisa.
IV. Ukrepi, predmet podpore, upravičenci, upravičeni stroški in višina sredstev
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
13.000 EUR (PP 5001).
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev pro
izvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali
standardov za dobro počutje živali.
Upravičeni stroški:
– stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenim standardom, temelječih na EU zakonodaji,
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke,
– stroški nakupa materiala za adaptacijo,
rekonstrukcijo hlevov in ureditev izpustov,
– stroški za nakup materiala za gradnjo
ali adaptacijo pomožnih živinorejskih objektov (seniki, silosi .),
– stroški nakupa kmetijske priklopne mehanizacije za rastlinsko pridelavo (škropilnice, pršilniki, česalniki, zgrabljalniki, okopalniki .),
– stroški za nakup opreme hlevov,
– stroški postavitve večletnih nasadov,
kot so: stroški priprave izvedbenega načrta
za zasaditev novega nasada, stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže za
ograjo in nakup večletnega sadilnega materiala, razen jagod,
– stroški nakupa in montaže rastlinjaka
in plastenjaka,
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči,
– izdelava projektne dokumentacije, študije izvedljivosti,
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– stroški za nakup opreme za ograditev
pašnikov z električno ali leseno ograjo in
pregraditev pašnika na pašne čredinke,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino,
– stroški izvedbe agromelioracijskih del
kmetijskih zemljišč (stroški za manjša zemeljska dela, ki ne pomenijo večjega posega v prostor, stroški odstranjevanja skal,
zarasti, ravnanja zemljišč, nasipanja, stroški
strojnih storitev).
Upravičenci:
– Nosilci kmetijskih gospodarstev s stalnim prebivališčem v občini, ki investirajo na
območju Občine Kostanjevica na Krki, so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
in imajo v lasti oziroma v zakupu najmanj 1
ha primerljivih kmetijskih površin, ki ležijo na
območju občine Kostanjevica na Krki.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo za:
– nakup proizvodnih pravic, živali in letnih rastlin in zasaditev letnih rastlin,
– tekoče stroške proizvodnje,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije, povezane z namakanjem in
drenažiranjem kmetijskih zemljišč,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so sofinancirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2009 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi,
– v primeru investicij, povezanih z graditvijo objektov, ustrezno prostorsko dokumentacijo,
– v primeru urejanja pašnikov: izdelan
načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše, ki ga izdela strokovna oseba,
– v primeru agromelioracijskih del: kopijo
katastrskega načrta in program del, ki ga
pripravi pristojna strokovna služba,
– predloženi predračuni za izvedbo naložbe (strojno delo in material).
Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– investicija mora biti zaključena pred
izplačilom sredstev,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva,
– vsi predračuni in računi in dokazila
o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca
kmetijskega gospodarstva,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih ciljev ukrepa,
– na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto pro
izvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave,
upoštevane vse predpisane zahteve glede
okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev
ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih
mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije,

– pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktivnosti,
– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih površin.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov ali
– 2 ha travnikov oziromai ekstenzivnih
sadovnjakov ali
– 4 ha pašnikov ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali
vinogradov ali hmeljišč ali oljčnikov ali ostalih trajnih nasadov ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma
drugih površin.
– v primeru gradnje morajo biti dela izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu
okolja,
– po zaključku investicije bo le-ta v uporabi za namen, za katerega je upravičenec
pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu
sredstev,
– pri napravi pašnikov, postavitvi večletnih nasadov in izvedbi malih agrarnih operacij znaša minimalna površina 0,5 ha.
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je
podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki,
– do 40% upravičenih stroškov za ostala
območja,
– v primeru, da uveljavlja delež pomoči
za naložbe kmetij mladi kmet v petih letih
od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva,
mora biti ta nosilec kmetijskega gospodarstva, mlajši od 40 let, gre za njegov prvi
lastniški prevzem, ima stalno prebivališče
na naslovu kmetije in se obvezuje, da bo
opravljal dejavnost skladno z načrtom gospodarjenja kmetije.
– Skupna vrednost vseh prijavljenih investicij na upravičenca mora znašati najmanj
2.000 EUR in največ 21.000 EUR, kar je
razvidno iz priloženih računov. Investicije
so lahko tudi višje od 21.000 EUR. Pri izračunu subvencije bo upoštevan spodnji in
zgornji limit.
– Skupna vrednost vseh prijavljenih del
pri napravi pašnikov in izvedbi malih agromelioracijskih del kmetijskih zemljišč na
upravičenca znaša najmanj 500 EUR in največ 21.000 EUR. To je razvidno iz priloženih
predračunov in sicer pri stroških za nakup
opreme za ograditev pašnikov z električno
ali leseno ograjo in pregraditev pašnika na
pašne čredinke in pri stroških izvedbe agromelioracijskih del kmetijskih zemljišč (stroški
za manjša zemeljska dela, ki ne pomenijo
večjega posega v prostor, stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišč, nasipanja, stroški strojnih storitev). Finančna
pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev v višini do 50% na OMD in do 40% za
ostala območja.
– Najvišji znesek dodeljenih pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu za
naložbe ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let ali
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500.000 EUR, če je kmetijsko gospodarstvo
na območju z omejenimi možnostmi in sicer
ne glede na to, iz katerih javnih virov so
sredstva dodeljena.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije.
2. Štipendiranje bodočih prevzemnikov
kmetij
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
3.000 EUR (PP 5004).
Predmet podpore:
Predmet podpore je finančna pomoč
pri izobraževanju rednih dijakov, študentov
kmetijskih strok iz občine Kostanjevica na
Krki, ki bodo po končanem šolanju ostali in
delali na domači kmetiji.
K vlogi mora upravičenec priložiti naslednjo dokumentacijo:
– zbirno vlogo lastnika zemljišč za neposredna plačila za leto 2009 Agencije RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja,
– izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetije,
– kopijo zadnjega šolskega spričevala,
– potrdilo o rednem vpisu v šolskem letu
2009/2010,
– potrdilo o katastrskem dohodku prosilca,
– potrdilo CSD o neprejemanju sredstev
republiške štipendije oziroma potrdilo o višini štipendije, če jo prosilec prejema.
Upravičenci:
– udeleženci rednega izobraževanja IV.,
V., VI. in VII. stopnje kmetijske in gozdarske
smeri, ki so predvideni za naslednike kmetij
s sedežem na območju Občine Kostanjevica na Krki.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– upravičenec ima stalno prebivališče
v Občini Kostanjevica na Krki in živi na kmetiji, ki je vpisana v register kmetijskih gospodarstev v Občini Kostanjevica na Krki,
– upravičenec je lahko le eden iz kmetijskega gospodarstva.
Finančne določbe:
– do 450 EUR na dijaka oziroma študenta v tekočem letu.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa.
V. Rok in mesto oddaje vlog za prijavo
na javni razpis
Vloge morajo biti oddane najkasneje do
ponedeljka, 21. 9. 2009, na naslov: Občina
Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7,
8311 Kostanjevica na Krki.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah ali oddane v sprejemno pisarno
Občine Kostanjevica na Krki ter opremljene
z naslovom pošiljatelja in označene z oznako:
Ne odpiraj »JR – naložbe«.
Ne odpiraj »JR – štipendiranje«.
VI. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan Občine Kostanjevica na Krki.
Vse pravočasne in popolne vloge bodo ocenjene na podlagi meril, ki so sestavni del
razpisa. Odpiranje vlog bo strokovna komisija opravila po končanju javnega razpisa.
Odpiranje vlog ne bo javno.
Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija
pozvala k dopolnitvi, pisno ali telefonsko.
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Rok za dopolnitev vloge je 5 dni od prejema poziva k dopolnitvi. 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 po odpiranju
vlog lahko vzorčno preveri resničnost podatkov na terenu. V primeru ugotovljenih
neresničnih podatkov, upravičencu za določen namen sredstva ne bodo odobrena ter
izgubi pravico do uveljavljanja proračunskih
sredstev za naslednjih pet let.
Postopek ocenjevanja vlog in merila
Na podlagi predloga komisije odloča
o dodelitvi sredstev župan občine.
Upravičencem bo izdan sklep o višini
odobrenih sredstev za posamezen ukrep.
V obrazložitvi sklepa se opredeli namen ter
opravičljive stroške, za katere so bila sredstva namenjena. Upravičenec pred izdanim
sklepom ne sme pričeti z aktivnostjo, za
katera so sredstva namenjena, in sicer za
ukrep: naložbe v kmetijska gospodarstva.
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 naslov Občine Kostanjevica na Krki. O pritožbi odloči župan,
njegova odločitev je dokončna.
Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2009, v skladu s predpisi, ki
določajo izvrševanje proračuna.
Medsebojne obveznosti med občino in
prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. Upravičencem se sredstva iz proračuna
občine izplačajo na transakcijski račun na
podlagi zahtevka.
Zahtevek in pogodba morata biti dostavljena na Občino Kostanjevica na Krki, najkasneje do ponedeljka, 19. 10. 2009. Zahtevku morajo biti priložena dokazila o plačilu
in računi oziroma dokumentacija glede na
posamezen ukrep.
Računi in dokazila o plačilu računov za
izvedene aktivnosti ukrepa: naložbe v kmetijska gospodarstva, morajo biti z datumom
po prejemu sklepa o odobritvi sredstev. Račune z datumom pred izdajo sklepa odobritve, kot račune z datumom po 12. 10.
2009, komisija ne bo upoštevala. Prijavitelji
bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma
odpiranja prijav.
Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti
Odlok o proračunu Občine Kostanjevica na
Krki za leto 2009.
VII. 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 Kostanjevica na Krki www.kostanjevica.si ali jo v tem roku zainteresirani
lahko dvignejo v času uradnih ur na Občini Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki. Dodatne
informacije posreduje Karla Gašpar, tel.
08/20-50-618, e-pošta: karla.gaspar@kostanjevica.si, v času uradnih ur.
Občina Kostanjevica na Krki
Št. 430-33/2009
Ob-5116/09
Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, na podlagi določil Odloka o proračunu Občine Zagorje ob
Savi za leto 2009 (Uradni list RS, št. 122/08)

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07 in 61/08), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje organizacije
in izvedbe prireditev »Noč pred nočjo
in Zagorska noč 2009« ob občinskem
prazniku
1. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje organizacije in izvedbe naslednjih
prireditev ob občinskem prazniku Občine
Zagorje ob Savi:
– »Noč pred nočjo«, ki bo dne 7. avgusta 2009 in
– »Zagorska noč 2009«, ki bo dne 8. avgusta 2009.
Obe prireditvi obsegata organizacijsko
tehnični del in programski del.
Ponudnik mora ponuditi obe prireditvi
in izvedbo projekta kot celote, torej organizacijsko-tehnični in programski del za obe
prireditvi.
Ponudbe, ki bodo vsebovale zgolj izvedbo ene od razpisanih prireditev ali le
organizacijsko tehnični ali le programski
del za katerokoli razpisano prireditev bodo
izločene.
Organizacija in izvedba projekta ob
sega:
– ureditev prireditvenih prostorov in sicer
za prireditev »Noč pred nočjo« s postavitvijo enega odra na ploščadi pred protokolarnim objektom »Weinbergerjeva hiša«
in za prireditev »Zagorska noč« s pripravo
dveh odrov, in sicer na ploščadi pred protokolarnim objektom »Weinbergerjeva hiša«
(ta je postavljen že za prireditev »Noč pred
nočjo«) in dodaten oder pred tržnico »Pod
uro« v Zagorju ob Savi tako, da sta dne
7. avgusta 2009 prireditvena prostora pripravljena za pričetek prireditev,
– gostinsko ponudbo na prireditvenih
prostorih,
– zagotovitev redarske službe,
– postavitev zadostnega števila prenosnih sanitarij,
– program prireditev »Noč pred nočjo« in
»Zagorska noč 2009« oziroma zagotovitev
glasbenih izvajalcev v okvirih iz razpisne
dokumentacije,
– in ostale zahteve, razvidne iz razpisne
dokumentacije.
2. Pogoji in merila
Natančni pogoji in zahteve, kaj mora ponudnik zagotoviti, so opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
Ponudba mora vsebovati vse podatke,
dokazila in priloge, navedene v razpisni
dokumentaciji ter biti obvezno podana na
obrazcih iz razpisne dokumentacije.
Ponudniki so lahko fizične in pravne
osebe, ki so registrirane in imajo ustrezno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet razpisa.
Ob izpolnjevanju vseh pogojev iz razpisne dokumentacije, bodo prednost pri izbiri
imele ponudbe, ki bodo nudile:
– večji delež sofinanciranja oziroma
sponzorskih sredstev, kar pomeni manjši
delež sofinanciranja občine,
– ugodnejše plačilne pogoje,
– in bodo nudile čimbolj raznovrsten in
aktualen program v skladu z razpisnimi pogoji.
3. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev za sofinanciranje
prireditev »Noč pred nočjo« in »Zagorska

noč 2009«, znaša za obe prireditvi največ
30.000,00 € in je zagotovljena v proračunu
za leto 2009.
Na osnovi pogojev in meril bo Občina
Zagorje ob Savi sofinancirala projekt največ
v višini razpisanih sredstev. Pogodbeno dogovorjen znesek sofinanciranja bo izvajalcu
poravnan po izvedbi projekta in v skladu
s pogoji iz razpisne dokumentacije in pogodbe.
Poleg sofinancerskega deleža Občina
Zagorje ob Savi zagotavlja:
– brezplačno uporabo javnih površin za
izvedbo prireditev,
– plačilo priklopa,odklopa in porabe električne energije brez priključnih omaric,
– oglaševanje prireditev po medijih in
drugo reklamiranje.
4. Rok za predložitev ponudb
Ponudbe pošljite na naslov Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje
ob Savi, v zaprti ovojnici. Na ovitku mora biti
naslov naročnika z vidno oznako »Ponudba
– Ne odpiraj – razpis »Noč pred nočjo in
zagorska noč« ter ime in naslov ponudnika
na hrbtni strani ovojnice ponudbe.
Ponudbe je treba predložiti do dne 24. 7.
2009, do 12. ure, ne glede na vrsto prenosa.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
prispele v navedenem roku in bodo pravilno
označene.
Odpiranje ponudb bo dne 24. 7. 2009,
ob 12.30, v sejni sobi na sedežu Občine
Zagorje ob Savi in ga bo vodila strokovna
komisija, ki jo imenuje župan.
5. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 5 dneh po odpiranju
ponudb.
6. Dvig razpisne dokumentacije in dodatne informacije: razpisna dokumentacija
za javni razpis in dodatne informacije so
zainteresiranim na voljo vsak delovni dan
na naslovu: Občina Zagorje ob Savi, Cesta
9. avgusta 5,1410 Zagorje ob Savi, kontaktni osebi: Branko Omahne ali Blanka Šmit,
tel. 03/56-55-702 ali 03/56-55-730.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 331-5/2009-2
Ob-5139/09
Občina Hrpelje - Kozina na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Hrpelje - Kozina v obdobju
2007–2013 (Uradni list RS, št. 109/07 z dne
30. 11. 2007) objavlja
javni razpis
za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja
v Občini Hrpelje - Kozina za leto 2009
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči, in sicer:
A) pomoči za skupinske izjeme,
B) pomoči »de minimis«.
2) Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
2009 v okvirni višini 17.663,00 EUR, od tega
za namen:
– naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo 4.269, zagotavljanje
tehnične podpore v kmetijstvu 3.226 EUR;
pomoč za zaokrožitev zemljišč 2.613 EUR;
naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah 4.285 EUR; pokrivanje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
operativnih stroškov transporta iz odročnih
krajev 3.270 EUR.
Kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki za posamezne ukrepe ne bodo
porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke za izvedbo drugih
ukrepov. Sredstva za programe na področju kmetijstva se dodeljujejo kot nepovratna
sredstva. Pri obravnavi se ne glede na prijavljeno vrednost investicije oziroma programa kot najvišja vrednost upošteva vrednost
5.000 EUR. Najmanjši znesek pomoči, ki bo
dodeljen, znaša 25 EUR. Davek na dodano
vrednost ni upravičen strošek.
3. Upravičenci in splošni pogoji za financiranje
3.1. Upravičenci do sredstev:
– do sredstev za izvedbo programov ali
investicij so upravičene pravne in fizične
osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež
v Občini Hrpelje - Kozina in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev,
– organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči v kmetijstvu, za programe na območju Občine Hrpelje - Kozina,
– registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju
kmetijstva in prehrane na območju Občine
Hrpelje - Kozina.
3.2. Splošni pogoji za financiranje
– do sredstev niso upravičeni prosilci, ki
so že pridobili državno pomoč za isti namen
oziroma se lahko prijavijo na razpis in pridobijo sredstva le do stopnje intenzivnosti,
določene s tem razpisom.
Upravičencu, pri katerem se ugotovi, da
je navajal neresnične ali zavajajoče podatke, se sredstev ne odobri.
Prosilci morajo predložiti:
– podpisan in čitljiv obrazec »Vloga za
prijavo na javni razpis« za vsak ukrep posebej,
– realno, strokovno oceno upravičenih
stroškov – načrt ali predračun,
– račun, izdan v tekočem letu, potrdilo
o plačilu računa,
– izjavo o kumulaciji sredstev,
– če prosilec ni lastnik zemljišča, mora
dostaviti najemno ali zakupno pogodbo za
dolžino najema najmanj 5 let,
– izjavo o resničnosti podatkov,
– mnenje Kmetijske svetovalne službe
pri investicijah.
Vloga upravičenca mora biti popolna.
Vsebovati mora s tem razpisom in v razpisni dokumentaciji zahtevane podatke in
priloge. Nepopolne vloge, ki v zahtevanem
roku (osem dni) niso dopolnjene, se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo.
4. Ukrepi
4. A) Skupinske izjeme
4. A-1) Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
Upravičeni stroški
– stroški za nakup opreme za ograditev
prašnikov z električno ograjo in pregraditev
pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa
opreme za ureditev napajališč za živino;
– stroški odstranjevanja skal, zarasti,
ravnanja zemljišča, nasipanja: stroški strojnih storitev.
Bruto intenzivnosti pomoči:
Do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki, do 40% za ostala
območja.
Upravičenci do pomoči:
So pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno

bivališče oziroma sedež v Občini Hrpelje Kozina, so vpisane v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu
kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju
Občine Hrpelje - Kozina oziroma funkcionalno zaokroženo enoto rabe (do 20% zemljišča v sosednjih občinah).
Pogoji za pridobitev:
Izdelan načrt ureditve pašnika s popisom
del, opreme in tehnologijo paše (iz načrta
mora biti razvidna površina pašnika in stalež
živine, drobnice).
4. A-2 Zagotavljanje tehnične podpore
v kmetijstvu
Upravičeni stroški
– Na področju organiziranja in izvedbe
programov izobraževanja in usposabljanja
kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu (predavanja, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije): najem prostora, honorar izvajalcu,
gradiva za udeležence, stroški strokovnih
ekskurzij, ipd.
– Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na
njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroški
izdaje publikacij, stroški izdelave reklamnih
biltenov, najemnine in opremljanje razstavnih prostorov, najem stojnic na sejmih, razstavah, predstavitvah, materialni stroški
priprave in dostave izdelkov za razstave,
ocenjevanja pridelkov, simbolične nagrade
(do 200 EUR na nagrado in zmagovalca).
– Publikacije, kot so katalogi ali spletišča,
ki predstavljajo dejanske podatke o pro
izvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev
danega proizvoda, če so informacije in
predstavitve nevtralne in imajo zadevni pro
izvajalci enake možnosti, da se predstavijo
v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve
in vzdrževanja internetne strani).
Bruto intenzivnost pomoči:
Pomoč lahko krije do 100% stroškov
v obliki subvencioniranih storitev in ne sme
vključevati neposrednih plačil v denarju pro
izvajalcem.
Upravičenci do pomoči
Registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva in prehrane na območju občine, pri
čemer članstvo v teh skupinah ne sme biti
pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek
se omeji na sorazmerne stroške za zagotavljanje storitve organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju
kmetijstva na območju občine in zagotavljajo, da je pomoč dostopna vsem kmetijskim
gospodarstvom na območju občine.
Pogoji za pridobitev: dokazila o izvedbi
storitve, dokazila o plačilu stroškov, finančno
ovrednoten program za tekoče leto, finančno poročilo o delu v preteklem letu, dokazila o vključenosti pravnih, fizičnih oseb, ki
se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so
vpisane v register kmetijskih gospodarstev
z območja Občine Hrpelje - Kozina.
Najvišji znesek dodeljene pomoči za program znaša 5.000 EUR.
4. A-3) Pomoč za zaokrožitev zemljišč
Upravičeni stroški
Stroški pravnih in upravnih postopkov pri
medsebojni menjavi (zaokrožitvi) kmetijskih
zemljišč.
Bruto intenzivnost pomoči:
Pomoč lahko krije do 100% dejansko
nastalih stroškov pravnih in upravnih postopkov.
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Upravičenci do pomoči
Nosilci kmetijskih gospodarstev s sedežem v Občini Hrpelje - Kozina, ki so vpisani
v register kmetijskih gospodarstev in imajo
kmetijske površine na območju Občine Hrpelje - Kozina
Pogoji za pridobitev: krijejo se stroški,
nastali v tekočem letu.
4. B) Pomoči »de minimis«
4. B-1) Naložbe za opravljanje dopolnilne
dejavnosti na kmetijah (predelava kmetijskih proizvodov, turizem na kmetiji) in trženje kmetijskih proizvodov (na kmetiji, izven
kmetije).
Upravičeni stroški:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
– nakup nove opreme.
Bruto intenzivnost pomoči: do 50% upravičenih stroškov.
Upravičenci do pomoči
Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani
kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali
se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi
na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano
v register kmetijskih gospodarstev ter ima
sedež in kmetijske površine na območju Občine Hrpelje - Kozina.
Pogoji za pridobitev sredstev
Pri predelavi kmetijskih proizvodov mleka, mesa in medu mora imeti kmetijsko gospodarstvo:
– minimalno 4,5 GVŽ ali
– minimalno število čebeljih družin: 10.
Vlogi mora biti predloženo naslednje:
– fotokopija dovoljenja registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjava, da bodo registrirali dopolnilno dejavnost najpozneje eno
leto od prejema finančnih sredstev, če ta ni
registrirana;
– načrt s popisom del in opreme v skladu
z veljavno zakonodajo;
– plan ter finančna konstrukcija izvedbe
investicije;
– imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo
investicije;
– račun oziroma ustrezna dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2009
do konca razpisa;
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
4. B-2) Pokrivanje operativnih stroškov
transporta iz odročnih krajev
Upravičeni stroški
Operativni stroški tovornega prevoza
za/kilometer – do 100%.
Upravičenci do pomoči:
– pravne osebe, ki so registrirane za
opravljanje dejavnosti tovornega prevoza,
ali
– v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
Pogoji za pridobitev sredstev
– Vlagatelj/izvajalec transporta mora predložiti dokazilo o opravljenih tovornih transportih na odročnih območjih, z navedbo
razdalj za obdobje od 1. 1. 2009 do konca
razpisa.
– Seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj in številom prevozov letno.
5. Obdobje porabe sredstev
Obdobje, za katerega so namenjena
sredstva po tem javnem razpisu, je proračunsko leto 2009. Sredstva se bodo dodelila
najkasneje do 31. 12. 2009.
6. Rok in način prijave
Rok za vložitev vlog je do srede, 25. 11.
2009, do 9. ure, za skupino ukrepov 4. A –
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Skupinske izjeme pa 27. 7. 2009, do 9. ure.
Kot pravočasne vloge se štejejo vloge, oddane osebno ali prispele po pošti na naslov:
Občina Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina. Nepravočasne vloge
bodo s sklepom zavržene.
Vlogo – prijavni obrazec z zahtevano
dokumentacijo se pošlje v zaprti kuverti,
s pripisom »Ne odpiraj – Razpis za kmetijstvo 2009«.
Na kuverti mora biti označen naziv in
polni naslov prijavitelja.
7. Pregled in ocenjevanje vlog
Komisija bo odpirala vloge v roku 8 dni
po zaključku razpisa. Odpiranje ne bo javno.
Nepopolne vloge, ki v zahtevanem roku (8
dni) niso dopolnjene, se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo.
8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa, je 28. 12. 2009.
9. Razpisno dokumentacijo zainteresirani dvignejo v sprejemni pisarni Občine Hrpelje - Kozina, na Kmetijski svetovalni službi
Kozina in na Pošti Kozina (6240). Razpisna
dokumentacija je dosegljiva tudi na spletni
strani Občine Hrpelje - Kozina: www.hrpelje-kozina.si.
Vse informacije v zvezi z razpisom dobite na občinski upravi, na tel. 05/68-00-150
v času uradnih ur, kontaktni osebi sta Robert
Kastelic ali Ester Mihalič.
Občina Hrpelje - Kozina
Št. 51/09
Ob-5183/09
Občina Pesnica na podlagi 10. člena
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98,
27/02 in 15/03), 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Pesnica (MUV, št. 11/07) in Letnega programa
športa v Občini Pesnica za leto 2009 (MUV,
št. 17/2009) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov športa na
območju Občine Pesnica za leto 2009
I. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a, 2211 Pesnica pri Mariboru.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje
programov športa za naslednje vsebine:
1. promocijske športne prireditve,
2. strokovno izobraževanje v športu,
3. športna vzgoja šoloobveznih otrok (naučimo se plavati in drugi 80-urni programi),
4. šport v društvih – kakovostni šport (cicibani in cicibanke, mlajši dečki in deklice,
starejši dečki in deklice, kadeti in kadetinje,
mladinci in mladinke),
5. šport v društvih – rekreacija (80-urni
programi).
III. Pogoji in merila za prijavo na razpis
Na razpis za sofinanciranje športnih programov se lahko prijavijo: športna društva,
zveze športnih društev, ki jih ustanovijo
športna društva za posamezna območja in
panoge, zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, zavodi s področja vzgoje in izobraževanja; zavodi, gospodarske družbe,
zasebniki in druge organizacije, registrirane
za opravljanje dejavnosti v športu pod naslednjimi pogoji:
– da so registrirani v skladu z zakonom
za opravljanje športne dejavnosti s sedežem
v Občini Pesnica, najmanj leto dni,
– da imajo organizirano redno vadbo,
v katero je vključeno odgovarjajoče število
aktivnih članov,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini ter ostalo dokumentacijo,
kot določa zakon o društvih,
– redno dostavljajo poročila o realizaciji
programov ter druge zahtevane podatke.
Športna društva in njihove zveze imajo
pod enakimi pogoji prednost pri razpisu
pred ostalimi izvajalci pri izvajanju športnega programa.
Izbrani programi bodo sofinancirani na
podlagi meril za vrednotenje programov
športa določenih v Pravilniku o sofinanciranju programov športa Občini Pesnica.
IV. Vrednost razpisanih sredstev: je
sprejeta z Letnim programom športa v Občini Pesnica za leto 2009 (MUV, št. 17/09)
in znaša 22.600,00 €.
V. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2009, v skladu
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna Republike Slovenje.
VI. Rok in način prijave
Razpis je odprt do 17. avgusta 2009.
Vloge za dodelitev sredstev z zahtevano dokumentacijo morajo kandidati poslati
s priporočeno pošiljko ali osebno dostaviti
na naslov: Občina Pesnica, Pesnica pri
Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru
v zapečateni kuverti, s pripisom »Ne odpiraj
– Javni razpis – LPŠ 2009«. Upoštevale se
bodo prijave, prispele vključno do 17. avgusta 2009, do 15. ure, oziroma poslane po
pošti s poštnim žigom do vključno 17. avgusta 2009. Na hrbtni strani kuverte morata
biti popolni naziv in naslov prijavitelja.
VII. Datum odpiranja vlog: komisija bo
dostavljene in pravilno označene vloge odprla po vrstnem redu najkasneje do 20. avgusta 2009. Če prijava ne bo popolna, bo
prijavitelj v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvan na dopolnitev vloge. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili
v roku 15 dni, bo komisija zavrgla.
VIII. Kandidati bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni s sklepom najpozneje
v 30. dneh od dneva, ko bo komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev.
IX. Z izbranimi izvajalci letnega programa športa, ki bodo predložili zahtevane podatke, bodo sklenjene pogodbe najkasneje
v roku 30 dni od dneva sklepa župana o dodelitvi sredstev.
X. Razpisno dokumentacijo in informacije dobite vsak delovni dan na sedežu
Občine Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39/a,
2211 Pesnica pri Mariboru, Nevenka Maček, tel. 02/65-42-309, email: obcina.pesnica@pesnica.si.
Občina Pesnica
Ob-5194/09
Občina Ilirska Bistrica na podlagi Zakona o vrtcih – uradno prečiščeno besedilo
(Uradni list RS, št. 100/05, 25/08), Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – uradno prečiščeno besedilo
(Uradni list RS, št. 16/07, 36/08), Odloka
o koncesiji za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva (Uradni list RS,
št. 49/09) v Občini Ilirska Bistrica in Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradni objave
Primorskih novic, št. 18/95, 18/97, 30/98,
40/08, Uradni list RS, št. 31/99, Uradni objave časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006),
objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
podelitev koncesije za izvajanje programa
predšolske vzgoje in varstva na območju
Občine Ilirska Bistrica.
Občina Ilirska Bistrica bo koncesijo podelila zasebnemu vrtcu ali zasebniku, drugem zavodu, gospodarski družbi in drugim
pravnim ali fizičnim osebam, ki izpolnjuje
pogoje, določene za izvajanje javno veljavnih programov in hkrati izpolnjuje naslednje
pogoje:
– je registriran za opravljanje dejavnosti
predšolske vzgoje in varstva,
– pridobi dovoljenje za opravljanje dejavnosti (dokaz o vpisu v razvid),
– ima pozitivno mnenje Strokovnega
sveta RS za splošno izobraževanje o ustreznosti programa (pojasnilo: kolikor bo vrtec
deloval po sprejetem Kurikulumu za vrtce, ki
ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno
izobraževanje, ni treba posebej pridobiti navedenega pozitivnega mnenja),
– bo zagotovil opremljenost v skladu
s Pravilnikom o normativih in minimalnih
tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08,
126/08),
– zagotavlja ob podelitvi koncesije takšne
prostorske pogoje, ki omogočajo najmanj
3 m2 notranje igralne površine na otroka,
– bo zagotovil strokovno usposobljene
delavce v skladu s Pravilnikom o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje
predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05,
82/05, 76/08),
– ima letni delovni načrt,
– izvaja oziroma bo izvajal dnevni program,
– bo pri oblikovanju cene programa upoštevan sklep Občinskega sveta številka:
41404-4/2003 z dne 2. 10. 2003 o oblikovanju cen predšolske vzgoje v Občini Ilirska
Bistrica oziroma vsakokratni veljavni sklepi Občinskega sveta Občine ilirska Bistrica
o oblikovanju cen in upoštevani primerljivi
stroški programa predšolske vzgoje in varstva.
Koncesija se podeli za določen čas za
obdobje 10 let, z možnostjo podaljšanja.
Predviden pričetek izvajanja koncesije je
1. 9. 2009.
Koncesija se podeli za en kombinirani
oddelek.
2. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavi zasebni vrtec ali zasebnik, drug zavod, gospodarska
družba in druga pravna ali fizična oseba,
ki izpolnjuje pogoje določene za izvajanje
javno veljavnih programov.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki morajo biti priložena pri prijavi:
– akt o ustanovitvi,
– dovoljenje Ministrstva za šolstvo in
šport za opravljanje dejavnosti – vpis v razvid izvajalcev javno veljavnih programov
vzgoje in izobraževanja (pojasnilo: ponudnik lahko v razpisni dokumentaciji priloži
vlogo, s katero je zaprosil za vpis v razvid
in izjavo, da bo najkasneje do 30. 9. 2009
dostavil dokaz o vpisu v razvid),
– pozitivno mnenje Strokovnega sveta
RS za splošno izobraževanje o ustreznosti
programa (pojasnilo: kolikor bo vrtec deloval
po sprejetem Kurikulumu za vrtce, ki ga je
sprejel Strokovni svet RS za splošno izobra-
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ževanje, ponudniku ni treba posebej dostavljati navedenega pozitivnega mnenja),
– izjavo, da bo zagotovil ustrezne strokovne delavce, ki imajo predpisano izo
brazbo,
– izjavo, da bo zagotovil ustrezne poslovne prostore ter opremo, ki ustrezajo normativom in minimalnim tehničnim pogojem
za prostor in opremo vrtca, pri čemer mora
ponudnik zagotavljati ob podelitvi koncesije takšne prostorske pogoje, ki omogočajo
najmanj 3 m2 notranje igralne površine na
otroka,
– letni delovni načrt in poslovni načrt,
– izjavo, da bo izvajal najmanj 9-urni
dnevni program, glede na potrebe pretežnega dela uporabnikov,
– izvod pisne informacije za starše, s katero predstavlja program, ki ga bo izvajal ter
vsebino metode dela,
– izjavo, da bo pri oblikovanju cene programa upoštevan sklep občinskega sveta
številka: 41404-4/2003 z dne 2. 10. 2003
o oblikovanju cen predšolske vzgoje v Občini Ilirska Bistrica oziroma veljavni sklepi Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica o oblikovanju cen in upoštevani primerljivi stroški
programa predšolske vzgoje in varstva.
3. Merila za izbor ponudnika
– Ocena objekta in prostora – največ 30
točk. Ocenjuje se funkcionalnost objekta,
velikost prostorov za izvajanje programa,
velikost zunanjih površin, namenjenih izvajanju programa, varnost (tehnično varovanje), dostop in parkirna mesta.
– Nadstandardni program do 20 točk.
Ocenjuje se program, ki je obsežnejši in
kvalitetnejši, kot ga določa predpis ter časovno daljše opravljanje dejavnosti, kot ga
predvideva dnevni program.
– Število oddelkov v posameznem okolišu do 15 točk. Ocenjuje se število oddelkov,
ki jih ponudnik nudi glede na potrebe oziroma število otrok v posameznem razpisanem
obdobju.
– Predlagana lastna cena programa, do
10 točk. Najugodnejša lastna cena programa dobi najvišje število točk, ostale sorazmerno nižje število točk.
– Lokacija vrtca – največ 10 točk. Večje
število točk dobi ponudnik, ki bo dejavnost
opravljal v središču posameznega območja.
– Rok pričetka izvajanja javne službe
– največ 10 točk. Ocenjuje se odstopanje
od dneva pričetka izvajanja, ki je v razpisu
določen. Za vsakih 10 dni nad določenim
rokom dobi ponudnik eno točko manj.
4. Svojo ponudbo morajo ponudniki oddati v zaprti kuverti ter na prvi strani imeti
oznake – Ne odpiraj – Koncestija vrtec – in
navedenega naslovnika, na zadnji strani pa
navedenega pošiljatelja. Ponudniki lahko
ponudbo oddajo v glavni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, 6250 Ilirska Bistrica, ali pošljejo po pošti na naslov: Občina
Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, 6250 Ilirska
Bistrica.
5. Kot pravočasne bodo veljale ponudbe,
ki bodo prispele v glavno pisarno Občine
Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, Ilirska Bistrica,
najkasneje do ponedeljka, dne 27. 7. 2009,
do 11. ure.
6. Komisija v roku 8 dni po odpiranju
ponudb oceni ponudbe, ki izpolnjujejo pogoje na podlagi postavljenih meril. Komisija
o ocenjevanju izdela poročilo ter na podlagi
ugotovitev predlaga ponudnika. Po končanem postopku, na predlog komisije, občin-

ska uprava v roku 8 dni izda odločbo o izbiri
koncesionarja. Izbrani koncesionar sklene
koncesijsko pogodbo s koncedentom najkasneje v roku 30 dni od dokončnosti odločbe.
7. Če se na razpis javi le en ponudnik in
ta izpolnjuje predpisane pogoje, koncedent
z njim sklene koncesijsko pogodbo.
8. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo v glavni pisarni Občine Ilirska
Bistrica, Bazoviška 14, Ilirska Bistrica, ali jo
zahtevajo po e-pošti na naslov: mirjam.hafner-urbancic@ilirska-bistrica.si. Razpisna
dokumentacija bo na voljo na uradni spletni
strani občine: www.ilirska-bistrica.si.
9. Informacije o javnem razpisu lahko ponudniki dobijo na Občini Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, Ilirska Bistrica, pri Mirjam Hafner
Urbančič, na tel. 05/71-41-361, vsak delavnik, od 8. do 11. ure.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 478-190/2009-43/06
Ob-5266/09
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
4000 Kranj, v skladu z Zakonom 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), na podlagi
18. in 44. člena Statuta Mestne občine Kranj
(Uradni list RS, št. 33/07), sklepov župana
sprejetih na podlagi posamičnih programov
razpolaganja s premoženjem, z dne 7. 7.
2009 in 8. 7. 2009 objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje so:
1) Nepremičnina – pritličje in prvo nadstropje poslovnega objekta, ki stoji na zemljišču parcelna številka 280/1, parkirišče
v izmeri 257 m2 in parcelna številka 280/8,
zelenica v izmeri 76 m2, obe vpisani v vložek
številka 1190, k.o. Kranj, ter parcelna številka 280/12, dvorišče v izmeri 24 m2, vpisano
v vložek številka 2348, k.o. Kranj, na naslovu Slovenski trg 1, v Kranju, za izklicno ceno
425.934,27 EUR (brez vključenega davka
na promet z nepremičninami).
2) Nepremičnina – poslovni prostor v pritličju poslovno-stanovanjskega objekta, ki
stoji na zemljišču parc. št. 280/11, 280/3
in 280/10, vse k.o. Kranj, na naslovu Stritarjeva ulica 8 v Kranju, v skupni izmeri
171,28 m2, za izklicno ceno 116.971,48 EUR
(brez vključenega davka na promet z nepremičninami).
Poslovni prostor bo predvidoma prazen
z dnem 30. 8. 2009.
3) Nepremičnina – poslovni prostor v pritličju poslovno-stanovanjskega objekta, ki
stoji na zemljišču parc. št. 280/11, 280/3
in 280/10, vse k.o. Kranj, na naslovu Stritarjeva ulica 8 v Kranju, v skupni izmeri
73,45 m2, za izklicno ceno 55.993,75 EUR
(brez vključenega davka na promet z nepremičninami).
Poslovni prostor je zaseden z najemnikom.
4) Nepremičnina – poslovni prostor v 1.
nadstropju poslovno-stanovanjskega objekta, ki stoji na zemljišču parc. št. 280/11,
280/3 in 280/10, vse k.o. Kranj, na naslovu
Stritarjeva ulica 8 v Kranju, v skupni izmeri
146,11 m2, za izklicno ceno 106.604,03 EUR
(brez vključenega davka na promet z nepremičninami).
Poslovni prostor je zaseden z najemnikom.
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5) Nepremičnina – poslovni prostor v 1.
nadstropju poslovno-stanovanjskega objekta, ki stoji na zemljišču parc. št. 280/11,
280/3 in 280/10, vse k.o. Kranj, na naslovu
Stritarjeva ulica 8 v Kranju, v skupni izmeri 153,92 m2, za izklicno ceno 101.914,15
EUR (brez vključenega davka na promet
z nepremičninami).
Poslovni prostor je prazen.
6) Nepremičnina – poslovni prostor v pritličju poslovno-stanovanjskega objekta, ki
stoji na zemljišču parc. št. 280/11, 280/3
in 280/10, vse k.o. Kranj, na naslovu Stritarjeva ulica 8 v Kranju, v skupni izmeri
86,40 m2, za izklicno ceno 56.537,75 EUR
(brez vključenega davka na promet z nepremičninami).
Poslovni prostor bo predvidoma prazen
z dnem 30. 8. 2009.
7) Nepremičnina – poslovni prostor v objektu na naslovu Koroška cesta
29 v Kranju, ki stoji na zemljišču parcelna številka 321, k.o. Kranj, v skupni izmeri
152,69 m2, za izklicno ceno 90.431,50 EUR
(brez vključenega davka na promet z nepremičninami).
Poslovni prostor je zaseden z najemnikom. Predkupno pravico imajo ostali etažni
lastniki v objektu na naslovu Koroška cesta
29 v Kranju.
8) Nepremičnina – del zemljišča parcelna številka 207/2, v približni izmeri 520 m2,
v deležu 520/2840, del zemljišča parc. št.
208/2, v približni izmeri 800 m2, v deležu
800/1427, in del zemljišča parc. št. 209/2,
v približni izmeri 950 m2, v deležu 950/1957,
vse vpisane v vl. št. 700 k.o. Klanec, za izklicno ceno 165,75 EUR/m2 zemljišča (DDV
ni vključen v ceno).
Kupec dovoljuje, da se na delih zemljišč,
ki so predmet prodaje, vpiše pravica služnosti Mestne občine Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe podzemne
komunalne infrastrukture.
9) Nepremičnina – dela zemljišča parc.
št. 253/1, njiva v izmeri 5317 m2, vpisanega
v vl. št. 328 k.o. Klanec, v približni izmeri
1050 m2, v deležu 1050/5317 in dela zemljišča parc. št. 252/3, njiva v izmeri 6425 m2,
vpisanega v vl. št. 328, k.o. Klanec, v približni izmeri 550 m2, v deležu 550/6425,
za izklicno ceno 165,75 EUR/m2 zemljišča
(DDV ni vključen v ceno), na skici označeno s št. 1.
Kupec dovoljuje, da se na delih zemljišč,
ki so predmet prodaje, vpiše pravica služnosti Mestne občine Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe podzemne
komunalne infrastrukture.
10) Nepremičnina – dela zemljišča parc.
št. 258/2, njiva v izmeri 2304 m2, vpisanega
v vl. št. 328, k.o. Klanec, v približni izmeri
800 m2, v deležu 800/2304 in dela zemljišča parc. št. 259/1, njiva v izmeri 2569 m2,
vpisanega v vl. št. 93, k.o. Klanec, v približni
izmeri 400 m2, v deležu 400/2569, za izklicno ceno 165,75 EUR/m2 zemljišča (DDV ni
vključen v ceno), na skici označeno s št. 2.
Kupec dovoljuje, da se na delih zemljišč,
ki so predmet prodaje, vpiše pravica služnosti Mestne občine Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe podzemne
komunalne infrastrukture.
11) Nepremičnina – dela zemljišča parc.
št. 262/1, njiva v izmeri 6294 m2, vpisanega
v vl. št. 328, k.o. Klanec, v približni izmeri
1000 m2, v deležu 1000/6294, za izklicno
ceno 165,75 EUR/m2 zemljišča (DDV ni
vključen v ceno), na skici označeno s št. 3.
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Kupec dovoljuje, da se na delih zemljišč,
ki so predmet prodaje, vpiše pravica služnosti Mestne občine Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe podzemne
komunalne infrastrukture.
12) Nepremičnina – dela zemljišča parc.
št. 277/1, njiva v izmeri 1943 m2, v približni
izmeri 1600 m2, v deležu 1600/1943, dela
zemljišča parc. št. 278/12, njiva v izmeri
554 m2, v približni izmeri 200 m2, v deležu 200/554, parc. št. 278/13, njiva v izmeri
64 m2, v približni izmeri 40 m2, v deležu 40/64
in parc. št. 283/1, njiva v izmeri 3360 m2 in
travnik v izmeri 480 m2, v približni izmeri
200 m2, v deležu 200/3840, vse vpisane v vl.
št. 93, k.o. Klanec, za izklicno ceno 165,75
EUR/m2 zemljišča (DDV ni vključen v ceno),
na skici označeno s št. 4.
Kupec dovoljuje, da se na delih zemljišč,
ki so predmet prodaje, vpiše pravica služnosti Mestne občine Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe podzemne
komunalne infrastrukture.
Izbrani dražitelj prevzema vse obveznosti iz izjave št. 478-0168/2007-43/05 z dne
3. 6. 2008, s katero je Mestna občina Kranj
dala soglasje lastniku zemljišč parcelna številka 276/6, 278/11 in 277/2, vsa vpisana pri
vl. št. 93 k.o. Klanec, za zmanjšanje odmika
od vzhodne meje zemljišč parcelna številka
278/11 in 277/2, obe vpisani pri vl. št. 93,
k.o. Klanec, na 0 m.
II. Nepremičnine, opredeljene v I. točki javnega razpisa, bodo naprodaj na javni
dražbi, ki bo v sredo, dne 5. 8. 2009, ob 10.
uri, v sejni dvorani št. 14, na naslovu Mestna
občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
III. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi:
Na javni dražbi lahko sodelujejo domače in tuje pravne in fizične osebe, ki imajo
pravico pridobivati nepremičnine v Republiki
Sloveniji, skladno z veljavno zakonodajo:
– pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba pa svojo identiteto
izkaže z osebnim dokumentom,
– pravne in fizične osebe, ki so na Oddelek za splošne zadeve pri Mestni občini
Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, do torka,
4. 8. 2009, do 12. ure, dostavile naslednje
dokumente:
– pravne osebe dostavijo overjeno dokazilo o registraciji, ki vključuje matično številko in ime odgovorne osebe, ki ni starejše
od 30 dni,
– fizične osebe dostavijo potrdilo o državljanstvu (lahko fotokopijo osebne izkaznice) in navedbo EMŠO, samostojni podjetnik pa priglasitveni list DURS-a,
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– dokazilo od sodišča, da pravna oseba ali samostojni podjetnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskemu
postopku, ki ni starejše od 30 dni,
– potrdilo davčnega organa, da ima
pravna oseba ali samostojni podjetnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne
dajatve v skladu s predpisi,
– potrdilo Mestne občine Kranj, da ima
pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma
fizična oseba poravnane vse obveznosti do
Mestne občine Kranj (za katerega zaprosi
najkasneje do srede 29. 7. 2009, na Oddelku za finance Mestne občine Kranj),
– davčno številko in številko računa
pravne osebe, samostojnega podjetnika oziroma fizične osebe z navedbo imena in naslova banke ali druge finančne ustanove,
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS,
– izjavo, da pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba v celoti
soglaša s pogoji javne dražbe in osnutkom
pogodbe,
– potrdilo o nakazilu kavcije v višini 10
odstotkov izklicne cene nepremičnine, ki jo bo
dražil na javni dražbi, na podračun enotnega
zakladniškega računa Mestne občine Kranj,
številka 01252-0100006472, sklic na številko odobritve 18 75515-2010003-43060009
Mestne občine Kranj, z navedbo »Plačilo
varščine za javno dražbo« z oznako točke,
pod katero se nahaja nepremičnina oziroma premična stvar, za katero se plačuje
varščina.«.
– seznam dokumentov oziroma potrdil
iz te točke razpisa.
IV. Pogodba o prodaji nepremičnine oziroma premične stvari se sklene z najugodnejšim dražiteljem v 15 dneh po končani
dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko
ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe,
vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži
njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj
ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku,
ponudnik zadrži njegovo varščino.
V. Kupnino za nepremičnino oziroma premične stvari bo izbrani ponudnik poravnal na
račun, št. 01252-0100006472, Mestne občine
Kranj v roku, ki ne sme biti daljši kot osem dni
od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.
VI. Davek na dodano vrednost oziroma
davek na promet z nepremičninami, stroške cenitve nepremičnine oziroma premične
stvari, ter druge morebitne stroške na podlagi pogodbe in stroške notarja plača kupec.

VII. Pravila dražbe:
1. dražbo lahko vodi predsednik komisije
ob navzočnosti članov komisije,
2. draži lahko tisti, ki je plačal kavcijo
za nepremičnino oziroma premične stvari,
ki jo draži, in je izpolnil pogoj iz III. točke
tega razpisa, in slednje dokaže s pisnim
potrdilom,
3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti veljavno pooblastilo,
4. dražitelji za nepremičnine, za katere je
izklicna cena določena na m2, lahko dvigajo
ceno na m2 površine za večkratnik zneska
5 EUR,
5. dražitelji za nepremičnine, za katere je
izklicna cena do 40.000 EUR, lahko dvigajo
za večkratnik zneska 250 EUR,
6. dražitelji za nepremičnine, za katere je
izklicna cena nad 40.000 EUR, lahko dvigajo za večkratnik zneska 500 EUR,
7. dražitelj je vezan na svojo ponudbo
dokler ni podana višja ponudba,
8. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
9. dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,
10. ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe,
11. morebitne ugovore reši voditelj dražbe takoj.
VIII. Izročitev nepremičnine oziroma premične stvari in prenos lastništva se opravi
po celotnem plačilu kupnine in stroškov.
IX. Opozorilo. Organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, ali pooblaščena oseba s soglasjem
predstojnika postopek ustavi do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se ponudnikom
povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov
za prevzem razpisne dokumentacije.
X. Ogled nepremičnin je možen na podlagi predhodnega dogovora, vendar najkasneje do petka, dne 31. 7. 2009, do 12. ure,
na tel. 23-73-144 ali 031/308-563.
XI. Natančnejše podatke o nepremičninah oziroma premičninah ter ostale informacije so na voljo na naslovu: Mestna občina
Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, Oddelek za
splošne zadeve in bodo objavljene na internetni strani www.kranj.si.
XII. Razpisno dokumentacijo, ki vključuje
posamičen program upravljanja in osnutek
pogodbe, lahko zainteresirane osebe, ki želijo sodelovati na javni dražbi, dvignejo na
naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, Kranj, Oddelek za splošne zadeve, v času
uradnih ur.
Mestna občina Kranj
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Javne dražbe
Št. 478-574/2009
Ob-5165/09
Mestna občina Koper na podlagi 20. oziroma 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 14/07) ter sklepa z dne 8. 7. 2009,
objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v lasti Mestne
občine Koper
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Mestna občina Koper, Verdijeva
ulica 10, Koper, ki jo zastopa župan Boris
Popovič.
2. Opis predmeta prodaje:
1. Nepremičnina s parc. št. 577/7
k.o. Hribi, v izmeri 264 m2, za izklicno ceno
25.699,00 €, brez 20% DDV.
2. Nepremičnine s parc. št. 1787/2,
1787/3, 1788/1, 1788/2, 1788/3, 1788/4,
1788/5, 1788/6, 1790, 1791/8, 1808/17,
1809/2, 54.S in 309.S k.o. Jernej,
v skupni izmeri 26.828 m2, za izklicno ceno
3.991.077,00 €, brez 20% DDV oziroma 2%
davek na promet nepremičnin.
3. Nepremičnini s parc. št. 1076/2 in
1078/2 k.o. Oltra, v skupni izmeri 3.873 m2,
za izklicno ceno 682.578,00 €, brez 20%
DDV.
4. Nepremičnina s parc. št. 1215/1
k.o. Oltra, v izmeri 1.669 m2, za izklicno
ceno 281.160,00,00 €, brez 20% DDV.
5. Nepremičnine s parc. št. 1364/1,
1364/20 in 1364/22, vse k.o. Oltra, v skupni izmeri 10.503,00 m2, za izklicno ceno
1.715.140,00 €, brez 20% DDV.
6. Nepremičnine s parc. št. 1365/19,
1365/20 in 1365/21, vse k.o. Oltra,
v skupni izmeri 1.957 m2, za izklicno ceno
319.578,00 €, brez 20% DDV.
7. Nepremičnini s parc. št. 530 in 531
k.o. Oltra, v skupni izmeri 8.071 m2, za izklicno ceno 1.463.240,00 €, brez 20% DDV.
8. Nepremičnina s parc. št. 1335/2,
k.o. Semedela, v izmeri 233 m2, za izklicno
ceno 22.374,00 €, brez 20% DDV.
9. Nepremičnina s parc. št. 239/61
k.o. Semedela, v izmeri 608 m2, za izklicno
ceno 72.979,00 € brez 20% DDV.
10. Nepremičnini s parc. št. 74/5 in
74/8 k.o. Semedela, v skupni izmeri 408 m2,
za izklicno ceno 61.129,00 €, brez 20%
DDV.
11. Nepremičnina s parc. št. 2005/2,
k.o. Sv. Anton, v izmeri 374 m2, za izklicno
ceno 28.527,00 €, brez 20% DDV.
12. Nepremičnini s parc. št. 2139/2
in 2139/3, k.o. Sv. Anton, v skupni izmeri
903 m2, za izklicno ceno 68.877,00 €, brez
20% DDV.
13. Nepremičnina s parc. št. 1335,
k.o. Škofije, v izmeri 230 m2, za izklicno
ceno 20.999,00 €, brez 20% DDV14. Nepremičnina s parc. št. 1336,
k.o. Škofije, v izmeri 189 m2, za izklicno
ceno 17.256,00 €, brez 20% DDV.
15. Nepremičnina s parc. št. 1471/2,
k.o. Škofije, v izmeri 379 m2, za izklicno
ceno 46.137,00 €, brez 20% DDV.
16. Nepremičnina s parc. št. 1580/5,
k.o. Škofije, v izmeri 698 m2, za izklicno
ceno 76.474,00 €, brez 20% DDV.

17. Nepremičnina s parc. št. 1580/6,
k.o. Škofije, v izmeri 549 m2, za izklicno
ceno 60.148,00 €, brez 20% DDV.
18. Nepremičnina s parc. št. 444/10,
k.o. Škofije, v izmeri 651 m2, za izklicno
ceno 79.249,00 € (143,00 €/m2), brez 20%
DDV.
19. Nepremičnina s parc. št. 444/11,
k.o. Škofije, v izmeri 596 m2, za izklicno
ceno 72.553,00 € (143,00 €/m2), brez 20%
DDV.
20. Nepremičnina s parc. št. 444/5,
k.o. Škofije, v izmeri 676 m2, za izklicno
ceno 82.292,00 €, brez 20% DDV.
21. Nepremičnina s parc. št. 558/11,
k.o. Škofije, v izmeri 293 m2, za izklicno
ceno 28.534,00 €, brez 20% DDV.
22. Nepremičnina s parc. št. 558/20,
k.o. Škofije, v izmeri 1.086 m2, za izklicno
ceno 132.203,00 €, brez 20% DDV.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Izhodiščno nadomestilo
Izhodiščno nadomestilo je razvidno iz 2.
točke te javne dražbe, najnižji znesek višanja je 1.000,00 €.
V ceno nepremičnin ni vključen 20% davek na dodano vrednost oziroma 2% davek
na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
5. Pogoji prodaje: nepremičnine se prodajajo po načelu videno-kupljeno.
Nepremičnina s parc. št. 577/7 k.o. Hribi, se nahaja v ureditvenem območju za
poselitev, v območju izvenmestnih naselij,
ki je namenjeno za mešano urbano rabo,
v naselju Hrvatini. Navedena nepremičnina
predstavljata zaokrožitev obstoječe gradbene parcele, ki se nahaja v neposredni bližini
in je v lasti fizičnih oseb.
Nepremičnine s parc. št. 1787/2, 1787/3,
1788/1, 1788/2, 1788/3, 1788/4, 1788/5,
1788/6, 1790, 1791/8, 1808/17, 1809/2,
54.S in 309.S k.o. Jernej, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, v območju
centralnih dejavnosti, v naselju Ankaran –
na območju Debelega rtiča.
Nepremičnine s parc. št. 1076/2, 1078/2
in 1215/1, k.o. Oltra, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, v območju centralnih dejavnosti, v naselju Ankaran.
Nepremičnine s parc. št. 1364/1, 1364/20,
1364/22, 1365/19, 1365/20 in 1365/21 k.o.
Oltra, se nahaja v ureditvenem območju za
poselitev, ki je namenjeno za stanovanja,
v naselju Ankaran.
Nepremičnini s parc. št. 530 in 531 k.o.
Oltra, se nahajata v ureditvenem območju
za poselitev, na območju za rekreacijo in
urbano zelenje, v naselju Ankaran. V izhodiščni ceni nepremičnin je vračunana tudi
obstoječa zunanja ureditev.
Nepremičnina s parc. št. 1335/2, k.o. Semedela, se nahaja v ureditvenem območju
za poselitev, na območju razpršene gradnje,
v naselju Koper – Semedela. Navedena nepremičnina predstavlja zaokrožitev obstoječe gradbene parcele, ki se nahaja v neposredni bližini in je v lasti fizične osebe.
Nepremičnina s parc. št. 239/61 k.o. Semedela, se nahaja v ureditvenem območju
za poselitev, v območju za stanovanja, v naselju Koper – Markovec. Navedena nepre-

mičnina predstavlja zaokrožitev obstoječe
gradbene parcele, ki se nahaja v neposredni
bližini in je v lasti pravne osebe.
Nepremičnini s parc. št. 74/5 in 74/8 k.o.
Semedela, se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, v območju za stanovanja, v naselju Koper – ob obalni cesti Koper
– Izola. Navedeni nepremičnini predstavljata
zaokrožitev obstoječe gradbene parcele, ki
se nahaja v neposredni bližini in je v lasti
fizičnih oseb.
Nepremičnine s parc. št. 2005/2, 2139/2
in 2139/3, k.o. Sv. Anton, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, v območju
izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za
mešano urbano rabo, v naselju Sv. Anton.
Nepremičnina s parc. št. 2005/2, k.o. Sv.
Anton, predstavlja zaokrožitev obstoječe
gradbene parcele, ki se nahaja v neposredni bližini in je v lasti fizične osebe.
Nepremičnine s parc. št. 1335, 1336,
1471/2, 1580/5, 1580/6, vse k.o. Škofije, se
nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, na območju za stanovanja, v naselju
Zgornje Škofije. Nepremičnine s parc. št.
1335, 1336, 1471/2, vse k.o. Škofije, predstavljajo zaokrožitev obstoječih gradbenih
parcel, ki se nahajajo v neposredni bližini in
so v lasti fizičnih oseb.
Nepremičnine s parc. št. 444/10, 444/11,
444/5, 558/11 in 558/20 k.o. Škofije, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, na območju za stanovanja, v naselju
Spodnje Škofije. Nepremičnina s parc. št.
558/11, k.o. Škofije, predstavlja pa zaokrožitev obstoječe gradbene parcele, ki se nahaja v neposredni bližini in je v lasti fizične
osebe.
Vse predmetne nepremičnine se nahajajo na območju, ki se ureja po določilih
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
v Mestni občini Koper (UO, št. 19/88, 7/01,
24/01 in Uradni list RS, št. 49/05, 95/06,
124/08, 22/09), razen nepremičnin s parc.
št. 1364/20, 1365/19, 1365/20 in 1365/21,
vse k.o. Oltra, ki se nahajajo na območju,
ki se ureja z ZN Dolge njive – Campi lunghi,
pod cerkvijo v Ankaranu (Uradne objave, št.
6/2001, Uradni list RS, št. 47/06 – obvezna
razlaga) ter nepremičnin s parc. št. 530 in
531 k.o. Oltra, ki se nahajata na območju, ki
se ureja v skladu z Odlokom o lokacijskem
načrtu pokopališča Ankaran (Uradne objave, št. 25/1994).
Nepremičnine, ki so predmet javne dražbe predstavljajo stvarno premoženje, v lasti
Mestne občine Koper, katero slednja ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, skladno
s 4. členom Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07).
Kolikor bi se na nepremičninah, ki so
predmet javne dražbe izkazalo, da so obremenjene z gospodarsko javno infrastrukturo,
se kupec zaveže skleniti ustrezno služnostno pogodbo v korist upravljavca navedene
infrastrukture.
Posamezna nepremičnina bo prodana
dražitelju, za katerega bo komisija ugotovila,
da je ponudil najvišjo ceno.
Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku draž-
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be. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je
od nakupa odstopil in ima Mestna občina
Koper pravico zadržati vplačano varščino.
Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu
celotne kupnine.
6. Plačilo celotne kupnine: kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 8
dneh od sklenitve pogodbe oziroma v 8.
dneh od izdaje računa s strani prodajalca.
Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku
po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba
šteje za razdrto.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
se bo vršila dne 6. 8. 2009 v prostorih sejne
sobe v pritličju Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, z začetkom ob 10.
uri. Kandidati se bodo morali 15 minut pred
začetkom javne dražbe izkazati z dokazili
navedenimi pod zap. št. 8 te objave. Če
udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oziroma ne izpolnjuje spodaj
navedenih pogojev ne more sodelovati na
javni dražbi.
8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu
s pravnim redom RS lahko postane lastnik
nepremičnin ter se pravočasno in pravilno
prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu;
– predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba;
– predloži izvirnik veljavnega osebnega
dokumenta in davčno številko, če se prijavi
fizična oseba oziroma predloži priglasitveni
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
če se prijavi samostojni podjetnik;
– predloži pooblastilo, ki se nanaša na
predmet javne dražbe, pri čemer mora biti
podpis overjen, v primeru če se v imenu
ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec.
Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa
overjeno kopijo listine.
9. Varščina
Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo do začetka javne dražbe
vplačati varščino v višini 20% od izklicne
cene nepremičnin na podračun proračuna
Mestne občine Koper pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) – Urad
Koper številka: 01250-0100005794, obvezni
sklic na številko 00 478-574-2009. Rok za
plačilo varščine je vključno ponedeljek 3. 8.
2009. Varščina bo neuspelim ponudnikom
vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po
opravljeni javni dražbi, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine.
V primeru, da uspeli dražitelj ne bi sklenil
pogodbe ali plačal kupnine, organizator javne dražbe obdrži varščino.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
Javna dražba bo ustna.
Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane.
Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
Dražbo vodi član Komisije za vodenje postopkov razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem občine (v nadaljevanju
komisija) ter je končana, ko voditelj dražbe
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trikrat ponovi najvišjo ponudbo za posamezno nepremičnino. Takrat komisija ugotovi
komu in po kakšni ceni je bil predmet javne
dražbe prodan in kupca pozove k podpisu
pogodbe.
Če izklicna cena ni bila dosežena je javna dražba neuspešna.
Ugovore proti dražbenem postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe. Morebitne spore reši komisija.
Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.
11. Stroški vezani na pogodbo: stroške
sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin,
stroške notarskih storitev ter takso za vpis
v zemljiško knjigo plača kupec nepremičnin.
12. Drugi pogoji: Mestna občina Koper si
obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno
neomejeno služnost za potrebe izgradnje
objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.
13. Zakonska podlaga: za izvedbo javne
dražbe se uporabljajo določbe 20. in 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07).
14. Dodatna pojasnila: vsa pojasnila
v zvezi z razpisom javne dražbe lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne občine Koper, tel. 05/66-46-273,
v času uradnih ur.
Mestna občina Koper
Ob-5195/09
Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370
Dravograd, na podlagi 19. in 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 14/07), 38. do
42. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in 94/07), 94. člena Statuta občine Dravograd (Uradni list RS, št. 106/05 in
123/06) in sprejetega Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto
2009 objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
v lasti Občine Dravograd
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, Dravograd, tel. 02/87-23-552, faks
02/87-23-574,
email:
obcina@dravograd.si.
2. Opis predmeta prodaje in izklicna
cena:
Predmet prodaje so:
A) parc. št. 51/2 – travnik v izmeri 648 m2,
vpisana pri vl. št. 605, k.o. Dravograd – zemljišče se prodaja kot celota. Izklicna cena
znaša 22.520,00 EUR in
B) parc. št. 44/3 – travnik v izmeri 601 m2,
vpisana pri vl. št. 850, k.o. Dravograd – zemljišče se prodaja kot celota. Izklicna cena
znaša 17.900,00 EUR,
C) zemljišče parc. št. 150/2 – travnik
v izmeri 345 m2 in parc. št. 153/0 – travnik
v izmeri 1065 m2, obe vpisani pri vl. št. 181,
k.o. Libeliška gora – zemljišči se prodajata
kot celota. Izklicna cena znaša 26.380,00
EUR ter
D) parc. št. 150/3 – pašnik v izmeri
290 m2 in travnik v izmeri 749 m2 in parc. št.
150/4 – travnik v izmeri 339 m2, obe vpisani
pri vl. št. 181, k.o. Libeliška gora – zemljišči

se prodajata kot celota. Izklicna cena znaša
24.730,00 EUR.
Izklicna cena nepremičnin ne vsebuje
DDV, ki se prišteje k prodajni ceni in ga
plača kupec. V ceni tudi ni zajet komunalni
prispevek, ki se odmeri v postopku odmere
komunalnega prispevka, začetem na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Najnižji znesek zvišanja: dražitelji lahko
za nepremičnine pod A, B, C in D dvigajo
ceno za večkratnik zneska oziroma za znesek
500,00 EUR, kar je najnižji znesek višanja.
5. Način in rok plačila kupnine: kupnino
poravna kupec na transakcijski račun Občine Dravograd: 01225-0100009832 (pri UJP
Radlje ob Dravi), v osmih dneh od sklenitve
prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina
prodajne pogodbe. Če kupec ne poravna
kupnine na določen način in v določenem
roku, se šteje prodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa zadrži plačano varščino.
Kupec pridobi lastninsko pravico po plačilu celotne kupnine in stroškov povezanih
s pravnim poslom.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
se bo vršila dne 18. 8. 2009, v sejni sobi Občine Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, in sicer s pričetkom ob 12. uri.
Ponudniki morajo osebno ali po pošti
na Občino Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370
Dravograd, posredovati prijavo za udeležbo
na dražbi. Prijava za udeležbo mora prispeti
v vložišče Občine Dravograd, najkasneje do
17. 8. 2009, do 15. ure.
7. Višina varščine:
Interesenti so dolžni najkasneje do
vključno 17. 8. 2009, vplačati varščino v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun
Občine Dravograd, št: 01225-0100009832,
sklic:
– pod a) 00 – 1 – 1
– pod b) 00 – 1 – 2
– pod c) 00 – 1 – 3
– pod d) 00 – 1 – 4.
Najugodnejšemu dražitelju bo varščina
brezobrestno všteta v kupnino. Če kupec
ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine,
organizator dražbe obdrži varščino.
Ostalim dražiteljem, ki ne bodo uspeli na
dražbi, bo varščina brezobrestno vrnjena
v roku 15 dni po zaključku javne dražbe.
V primeru, da interesent plača varščino
za nepremičnino, ki je predmet razpisa javne dražbe in se javne dražbe ne udeleži, se
varščina ne povrne.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov: vsa pojasnila v zvezi
s prodajo in ogledom nepremičnin lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Dravograd, na tel. 02/87-23-554 ali na e – naslovu: crtomir.epsek@dravograd.si.
9. Opozorilo: vodja dražbe lahko s soglasjem županje Občine Dravograd ustavi
postopek prodaje vse do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrnejo
izkazani stroški.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi:
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin ter se pravočasno prijavijo tako da:
– plačajo varščino in predložijo dokazilo
o plačilu,
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– predložijo izpisek iz sodnega registra,
ki ne sme biti starejši od treh mesecev (90
dni) – za pravne osebe ali fotokopijo osebnega dokumenta – za fizične osebe,
– predložijo dokazilo sodišča, da pravna
oseba ali samostojni podjetnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ki ni starejše od 30 dni,
– predložijo 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),
– predložijo potrdilo, da v zadnjih šestih
mesecih pred datumom javne dražbe niso
imeli blokiranega TRR – velja za pravne
osebe in s.p. (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),
– davčno številko za fizične osebe ali
identifikacijsko številko za DDV za pravne
osebe,
– overjeno pooblastilo (pri upravni enoti
ali notarju) za sodelovanje na javni dražbi,
če se javne dražbe udeleži pooblaščenec,

– številko transakcijskega računa in ime
banke za primer vračila varščine.
Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je treba priložiti v izvirniku ali pa kopijo listine overjeno pri upravni enoti ali pri notarju. Organizator bo pravočasno potrdil vse
pravilne in pravočasne prijave. Interesenti,
ki ne bodo predložili teh dokazil, bodo po
sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni
iz postopka pred pričetkom dražbe.
Dražitelji, ki iz objektivnih razlogov niso
mogli pravočasno pridobiti zahtevanih dokazil iz te točke, lahko le-te predložijo na dan
javne dražbe.
11. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– dražbo bo vodila komisija imenovana
pri županji,
– draži lahko tisti, ki se je do vključno dne
17. 8. 2009, do 15. ure, pravočasno prijavil
na dražbo ter predložil dokazila navedena
pod 10. točko,
– pooblaščenec dražitelja mora predložiti
overjeno pooblastilo s strani upravne enote
ali notarja,
– dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba,
– na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
– če izklicna cena ni dosežena, je javna
dražba neuspešna,
– če je dražitelj samo eden, ki sprejema
izklicno ceno, je nepremičnina prodana za
izklicno ceno,
– če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene,
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– če se dražitelj osebno ne udeleži javne
dražbe se šteje, da draži z izklicno vrednostjo nepremičnine po navedenih pogojih,
– plačilo varščine se šteje za dano ponudbo za posamezno nepremičnino najmanj
po izklicni vrednosti nepremičnine. Ponudba
veže do zaključka dražbe. Do tedaj dražitelj
od nje ne more odstopiti ali jo kakor koli
razveljaviti,
– dražba je končana, ko je vodja dražbe
trikrat izklical isto najvišjo ponudbo,
– javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.
12. Ogled nepremičnin: po predhodnem
dogovoru, mogoč je posamičen ali skupinski ogled.
DDV oziroma davek na promet nepremičnin, druge dajatve, stroške cenitve nepremičnin, stroške notarja in stroške v zvezi
s prenosom lastništva plača kupec.
Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane.
Z najugodnejšim dražiteljem se sklene
pogodba najkasneje v 15 dneh po končani dražbi. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko ponudnik
podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar
ne več kot za 15 dni, ali pa zadrži njegovo
varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, ponudnik
zadrži njegovo varščino.
Občina Dravograd
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Razpisi delovnih mest
Ob-5215/09
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 notarja Drava Ferligoja razpisuje:
– eno prosto mesto notarskega pomočnika pri notarju Dravu Ferligoju iz
Kopra.
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 pomočnika, z življenjepisom in
dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev
sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljub
ljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.«
Notarska zbornica Slovenije
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Druge objave
Št. 351-15/2009

Ob-5164/09

Popravek
V Uradnem listu RS, št. 46/09 z dne
19. 6. 2009 je bil v Razglasnem delu (št.
objave Ob-4585/09) na strani 1635 objavljen
javni poziv za oddajo ponudb za pridobitev
stavbne pravice za izvedbo projekta »izgradnja podzemne garaže na območju UN
Pošta« in dne 3. 7. 2009 na strani 1739 popravek št. objave Ob-4941/09.
V točki 4. »Izhodiščno nadomestilo« se
besedilo prvega in tretjega odstavka spremeni, tako da se glasi:
Izhodiščno nadomestilo je enako se
števku:
– ocene komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremljenost za predvideno garažno hišo in preostale objekte
kot nestanovanjske stavbe (komunalni prispevek za bodočo komunalno opremo se
obračuna ločeno) in
– ocenjene vrednosti stavbne pravice za
potrebe tega javnega razpisa in je na dan
8. 5. 2009 ocenjeno v višini 1.033.987,20
EUR,
kar predstavlja minimalni pogoj občine
– 165 parkirnih mest (v nadaljevanju: nadomestilo). Po opravljeni dokončni parcelaciji
ter dokončni odmeri komunalnega prispevka
in temu ustrezno spremenjeni ocenjeni vrednosti se število parkirnih mest sorazmerno
spremeni.
Imetnik stavbne pravice bo nadomestilo
za stavbno pravico plačal tako, da bo prenesel v last in posest občine 165 parkirnih mest
(oziroma sorazmerno spremenjeno število
mest glede na stanje po opravljeni dokončni
parcelaciji ter dokončni odmeri komunalnega
prispevka), v 30 dneh po uspešno izvedenem
tehničnem pregledu in izdaji uporabnega dovoljenja za podzemno garažo.
Občina Izola
Ob-5163/09
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.,
Trg revolucije 12, objavlja v skladu z Uredbo o ustanovitvi javnega podjetja RTH, Statutom podjetja RTH d.o.o. ter na podlagi
1059. sklepa kolegija družbe RTH d.o.o.,
z dne 30. 6. 2009
javno zbiranje ponudb
za oddajo kmetijskega zemljišča
I. Najemodajalec
1. Najemodajalec: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje.
II. Predmet razpisa
2. Predmet najema je zemljišče, ki predstavlja dele parcele št. 1187/1, 1187/2,
1193/1, 1129, 1148, 1143/1, 1185/1 v skupni izmeri 10.100 m2 k.o. Trbovlje, ki se bo
oddajalo za namen zbiranja in predelave
lesa v lesne sekance.
III. Izhodiščna najemnina
3. Izhodiščna letna najemnina znaša
1.500,00 EUR.
4. Ponudnik je za uporabo omenjenega
zemljišča dolžan plačevati letno najemnino
in ostale stroške, ki jih pogojuje namenska
uporaba zemljišča.

5. Najeto zemljišče se bo uporabljalo za
zbiranje in predelavo lesa v lesne sekance
– za kar mora imeti ponudnik registrirano
dejavnost. Ponudnik mora skrbeti, da bo
najeto zemljišče uporabljal s skrbnostjo dobrega gospodarja, ga redno vzdrževal in
ga po poteku pogodbenega razmerja izročil
najemodajalcu v stanju, v kakršnem ga je
prevzel, sicer v nasprotnem primeru odgovarja za morebitno poslabšanje kvalitete ali
za krivdno povzročeno škodo.
IV. Način prijave in razpisni rok
6. Ponudniki morajo ponudbo predložiti
najkasneje do 31. 7. 2009 na naslov: RTH,
Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje. Ponudnik mora priložiti dokazilo o registriranju za opravljanje
dejavnosti zbiranja in predelave lesa v lesne
sekance. Ponudba mora vsebovati podatke
o ponudniku (naziv, sedež, davčna številka,
matična številka, podatke o zemljišču s ponujeno najemnino in opis dejavnosti, ki jo bo
opravljal na najetem zemljišču). Zapečatena
kuverta mora biti jasno označena z napisom
ponudba – Ne odpiraj – najem nepremičnin,
s pripisom imena in priimka ponudnika na
hrbtni strani ovojnice. Veljavne bodo samo
ponudbe, ki bodo prispele do vključno 31. 7.
2009 na sedež družbe.
7. Ogled zemljišča je mogoč po predhodnem dogovoru.
V. Odpiranje ponudb
8. Javno odpiranje ponudb bo 3. 8. 2009,
ob 10. uri v sejni sobi RTH d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje. Ponudbe bo odpirala
pristojna komisija.
9. Merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je višina najemnine. Najugodnejši ponudnik
je tisti, ki ponudi najvišjo najemnino.
VI. Izid razpisa
10. Izbrani ponudnik bo o izboru obveščen pisno, najkasneje v roku 15 dni od
poteka roka za oddajo ponudbe.
11. Z izbranim ponudnikom bo najemna
pogodba sklenjena po dokončnosti sklepa.
Če izbrani ponudnik ne podpiše najemne
pogodbe v 15. dneh po dokončnosti sklepa
o izbiri, se šteje, da ponudnik odstopa od
razpisa, razen v primeru, če za to izkaže
opravičene razloge.
12. Pristojna komisija lahko ustavi postopek oddaje nepremičnin v najem vse do
sklenitve pravnega posla. Razpis ne zavezuje najemodajalca, da bo z najugodnejšim
ali katerimkoli ponudnikom sklenil pogodbo
za najem nepremičnin iz tega razpisa.
VII. Informacije
13. Vsa dodatna pojasnila in informacije
lahko zainteresirani ponudniki dobijo na naslovu RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.,
Trbovlje, kontaktna oseba: Jože Velikonja,
univ. dipl. inž. rud., tel. 03/56-26-144, e-mail:
joze.velikonja@rth.si.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Št. 023-2/2009-38
Ob-5118/09
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 in 94/07) in
5. člena Statuta Doma upokojencev Cen-

ter, Tabor - Poljane, Ljubljana, št. 010-1/04,
Dom upokojencev Center, Tabor - Poljane
objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo gostinskega lokala v najem
1. Ime in sedež organizatorja in upravljavca javnega zbiranja ponudb je Dom
upokojencev Center, Tabor - Poljane, MŠ:
5051070, DŠ: SI87980193, Tabor 10, 1000
Ljubljana.
2. Predmet oddaje v najem je opremljen
gostinski lokal na naslovu Poljanska cesta
14, Ljubljana, v izmeri 39,28 m2, kateremu
pripadajo še dodatni prostori (garderoba,
WC in skladišče), v izmeri cca 40 m2.
Ponudbe ponudnikov morajo vsebovati
naslednje dokumente
1. Izpisek iz sodnega registra za opravljanje dejavnosti;
2. Višina najemnine, ki jo je ponudnik
pripravljen plačati:
Ponudbe z zahtevanimi dokazili naj ponudniki pošljejo v roku 8 dni od objave na
naslov: Dom upokojencev Center, Tabor
- Poljane, Tabor 10, Ljubljana, s pripisom:
»Javna ponudba za najem gostinskega lokala – Ne odpiraj«.
Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki bodo
prispele po razpisnem roku, se ne bodo
upoštevale – o tem bodo ponudniki pisno
obveščeni.
Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponudbena cena.
Pred prevzemom gostinskega lokala je izbrani ponudnik dolžan plačati varščino za čas
uporabe prostora v višini ene mesečne najemnine. Po prenehanju najemnega razmerja
se varščina, valorizirana z indeksom rasti
življenjskih potrebščin, vrne upravičencu.
Dom upokojencev Center, Tabor - Poljane si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika.
Vse dodatne informacije v zvezi z javno
ponudbo dobite po tel. 01/234-73-06 (Zlata
Marin). Ogled gostinskega lokala je mogoč
po dogovoru.
Dom upokojencev Center,
Tabor - Poljane, Ljubljana
Št. 00702-2/2009/8
Ob-5120/09
Direkcija Republike Slovenije za ceste,
na podlagi tretjega odstavka 7. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št.
33/06, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP in 69/08
– ZCestV) in v skladu z določilom drugega
odstavka 13. člena Navodila o pripravljanju
in izdajanju tehničnih specifikacij za javne
ceste (Uradni list RS, št. 69/98), objavlja
seznam izdane tehnične specifikacije za
javne ceste.
Izdana TSC:
– TSC 03.800: 2009 Naprave in ukrepi
za umirjanje prometa.
TSC je pripravil Tehnični odbor za področje cestnega prometa in opreme cest
TO-02. Soglasje ministra, pristojnega za promet, je bilo dano 3. 7. 2009, št.
2641-3/2001/142-0031075. TSC je dosegljiva na spletnem naslovu www.dc.gov.si/si/ceste.
Direkcija Republike Slovenije za ceste
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Št. 3528-12/2009
Ob-5117/09
Na podlagi določil 7. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS,
št. 43/2008 – UPB1), Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/2007), Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/2007 in 94/2007) Mestna
občina Slovenj Gradec objavlja
javno zbiranje ponudb
za najem poslovnega prostora
Najemodajalec: Mestna občina Slovenj
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, tel. 02/88-121-11, faks 02/88-121-18.
Predmet najema:
Predmet oddaje v najem je poslovni prostor v stanovanjsko poslovni stavbi Glavni
trg 27, 2380 Slovenj Gradec, stoječi na parc.
št. 510, k.o. Slovenj Gradec, identifikacijska
številka 850 1687 004. Poslovni prostor se
bo oddal v najem predvidoma od 1. 10. 2009
dalje, za obdobje 5 let in se lahko po poteku
najemnega razmerja izjemoma podaljša, če
za to obstajajo utemeljeni razlogi. Poslovni prostor je opremljen. Izbrani najemnik je
dolžan pred podpisom najemne pogodbe
odkupiti opremo.

Zap. št.

Naslov

Velikost

Lega

m2
1

Glavni trg 27, Slovenj
Gradec

82,82

pritličje

Mesečna najemnina julij 2009
EUR

EUR/m2

966,05

11,66

Višina najemnine se bo usklajevala
z uradno objavljeno rastjo življenjskih potrebščin. Uskladitev se opravi v primeru, če
se od zadnje uskladitve objavljene rasti cen
življenjskih potrebščin spremeni za več kot
3% (tri odstotke), in sicer za celoten odstotek rasti cen življenjskih potrebščin.
V poslovnem prostoru je treba podrediti
odpiralni čas in poslovanje v skladu s pogoji,
ki veljajo za stanovanjska naselja.
Ponudniki, ki želijo sodelovati na javnem
razpisu, morajo plačati varščino za resnost
ponudbe v višini ene mesečne najemnine (966,05 EUR). Varščina se nakaže na
transakcijski račun Mestne občine Slovenj
Gradec, št. 01312-0100010322, sklic 00
2001-000. Plačana varščina se uspelemu
ponudniku vračuna v najemnino, neuspelim ponudnikom pa bo brez obresti vrnjena
v roku 15 dni po končani izbiri.
Izbrani najemnik je dolžan plačati varščino v višini 3 mesečnih najemnin pred prevzemom poslovnega prostora. Po prenehanju najemnega razmerja bo najemodajalec
vrnil najemniku plačano varščino v trikratni
višini zadnje najemnine, v roku 30 dni od
dneva predaje poslovnega prostora v pogodbeno dogovorjenem stanju.
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika: prednost pri najemu imajo ponudniki, ki
imajo registrirano dejavnost oziroma stalno
prebivališče na območju Mestne občine Slovenj Gradec. V primeru večjega števila enakih ponudb, bo komisija s ponudniki opravila
dodatna pogajanja.
Pisne ponudbe zainteresiranih za najem
poslovnega prostora morajo vsebovati naslednja dokazila:
– dokazilo o strokovni usposobljenosti
za opravljanje dejavnosti oziroma izpisek iz
sodnega ali drugega registra;

Predvidena dejavnost

trgovina z neživili:
prodaja tekstila, oblačil
in usnjenih izdelkov.
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– program dejavnosti, ki bi potekal v poslovnem prostoru;
– pravne osebe predložijo dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih: BON-1 in
BON-2, izdano na pristojni agenciji za plačilni promet za zadnje obdobje; samostojni
podjetniki predložijo dokazilo o zagotovljenih
finančnih sredstvih, izdano na banki, preko
katere vodijo plačilni promet za zadnje 3
mesece in bilanco ali obrazec BON-1/SP;
fizične osebe predložijo dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih, izdano na banki
za zadnje 3 mesece;
– pravne osebe in samostojni podjetniki
predložijo potrdilo o registraciji DDV Ministrstva za finance, Davčnega urada RS, Davčne uprave, kjer imajo sedež;
– fizične osebe RS predložijo potrdilo
o državljanstvu in stalnem prebivališču;
– dokazilo o plačilu varščine v višini ene
mesečne najemnine;
– pisna izjava ponudnika, da sprejme vse
razpisane pogoje.
6. Sklenitev najemne pogodbe:
Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni od dneva
odpiranja ponudb. Z izbranim ponudnikom
se bo sklenila najemna pogodba najkasneje
v roku 15 dni po prejemu obvestila o izbiri.
Če izbrani ponudnik ne podpiše najemne
pogodbe v navedenem roku iz razlogov na
strani ponudnika, bo Mestna občina Slovenj
Gradec zadržala plačano varščino in sklenila najemno pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
7. Čas in naslov za oddajo ponudbe:
Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici na naslov Mestna občina
Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, z oznako »Ponudba za najem poslovnega prostora v MOSG – Ne odpiraj!«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
označen polni naslov ponudnika. Rok za oddajo ponudb je petek, 31. 7. 2009, do 9. ure.
Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo
do navedenega termina prispele v vložišče
Mestne občine Slovenj Gradec.
Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb in postopek za izbor
najugodnejšega ponudnika bo opravila komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje ponudb bo dne 31. 7. 2009, na sedežu Mestne
občine Slovenj Gradec. Izbrani bodo lahko
le kandidati, ki bodo oddali popolno ponudbo z vsemi zahtevanimi dokazili.
Mestna občina Slovenj Gradec lahko
ustavi začeti postopek oddaje nepremičnine do sklenitve pravnega posla, pri čemer
ponudnikom povrne plačane varščine.
Informacije: vsa dodatna pojasnila interesenti dobijo na Mestni občini Slovenj Gradec, kontaktna oseba je Edita Dolinšek, tel.
02/881-21-47.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 478-0034/209
Ob-5119/09
Občina Ivančna Gorica. Sokolska 8,
1295 Ivančna Gorica, na podlagi 43. člena Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 94/07)
in 16. člena Statuta Občina Ivančna Gorica
(Uradni list RS, št. 89/04) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo solastniškega deleža
na nepremičninah v vl. št. 7
in 290, k.o. Podbukovje
1. Predmet javnega zbiranja ponudb je
prodaja solastniškega deleža Občine Ivanč-

na Gorica na nepremičninah, vpisanih v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Grosupljem, in sicer:
I.) v vl. št. 7, k.o. Podbukovje:
– parc. št. 60/1, sadovnjak v izmeri
439,00 m2,
– parc. št. 60/2, stanovanjska stavba
v izmeri 367,00 m2,
II.) v vl. št. 290, k.o. Podbukovje,
– parc. št. 59, stanovanjska stavba v izmeri 54,00 m2,
– parc. št. 60/3, sadovnjak v izmeri
212,00 m2.
2. Prodaja se delež Občine Ivančna Gorica do 2/4 v vl. št. 7, k.o. Podbukovje, ter do
1/8 v vl. št. 290, k.o. Podbukovje.
3. Izklicna cena za solastniški delež na
nepremičninah je 17.150,00 EUR. Cena je
določena na podlagi cenitvenega poročila
sodnega cenilca Damijana Lavrenčiča; št.
OBČ-Iv.G.-44/09, z dne 22. 4. 2009. Kupec je dolžan plačati tudi stroške izdelave
cenitvenega poročila in davek na promet
nepremičnin.
4. V postopku lahko sodelujejo pravne
osebe in samostojni podjetniki s sedežem
v RS ali drugi državi članici EU ter fizične
osebe, ki so državljani RS ali druge države
članice EU. Ponudniki naj predložijo svojo ponudbo v zaprti kuverti z oznako »Ne
odpiraj – Ponudba za odkup solastniškega
deleža na nepremičninah v vl. št. 7 in 290,
k.o. Podbukovje« v glavno pisarno Občine
Ivančna Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna
gorica. Na kuverti naj ponudniki označijo
tudi svoj naziv oziroma ime in priimek ter sedež oziroma naslov stalnega prebivališča.
5. Ob predložitvi ponudbe so ponudniki
dolžni predložiti tudi potrdilo o plačilu varščine kot garancijo za resnost ponudbe. Varščina znaša 10% izklicne cene. Varščino so
dolžni ponudniki vplačati na račun Občine
Ivančna Gorica, št. 01239-0100002162, odprt pri banki Slovenije, s pripisom »varščina
za odkup solastniškega deleža v vl. št. 7 in
290 k.o. Podbukovje«. Plačana varščina bo
izbranemu ponudniku brezobrestno vračunana v ceno, neizbranim ponudnikom pa
bo brezobrestno vrnjena v roku 10 dni od
dneva odpiranja ponudb.
6. Ponudnik mora v ponudbi navesti:
a) podatke o ponudniku:
– naziv pravne osebe, samostojnega
podjetnika oziroma ime in priimek fizične
osebe,
– sedež oziroma naslov,
– davčno številko,
– matično številko oziroma EMŠO,
– številko transakcijskega računa ter
naziv in sedež banke za vračilo vplačane
varščine (za primer, če ponudnik ne bo izbran).
b) ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izklicne cene.
Ponudbi je treba priložiti fotokopijo potrdila o registraciji (pravne osebe), priglasitvenega lista (samostojni podjetniki) oziroma
potrdila o državljanstvu ali osebne izkaznice
(fizične osebe).
7. Nepremičnine oziroma solastniški delež na nepremičninah se prodaja po načelu
videno-kupljeno.
8. Rok za oddajo ponudb je 31. 7. 2009,
do 12. ure.
9. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo kot edini kriterij upoštevana najvišja ponujena kupnina.
10. Z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba. Ponudnik je dolžan pristo-
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piti k podpisu pogodbe najkasneje v roku 5
dni od povabila k podpisu pogodbe. Plačilo
celotne kupnine v roku 8 dni po podpisu pogodbe oziroma prejema računa je bistvena
sestavina pogodbe.
11. Kupec nosi tudi stroške overitve podpisa prodajalca na prodajni pogodbi pri notarju ter stroške zemljiškoknjižnega prenosa.
Zemljiškoknjižni prenos lastninske pravice
na solastniškem deležu na nepremičninah
se opravi po plačilu celotne kupnine.
12. Objava javnega poziva za zbiranje
ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno
pogodbo za solastniški delež na nepremičninah, ki je predmet tega poziva.
13. Občina Ivančna Gorica si pridržuje
pravico, da začeti postopek javnega zbiranja ponudb do sklenitve pogodbe kadarkoli
ustavi.
14. Vsa dodatna pojasnila in informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo na
zgoraj navedenem naslovu, vsak delovni
dan, na tel. 01/781-21-00.
Občina Ivančna Gorica
Št. 3520-1/2008
Ob-5182/09
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, 41/05 in 92/05) in 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
2. 7. 2009, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo 2 zasedenih stanovanj
1. Predmet javne ponudbe: predmet prodaje sta dve stanovanji v Ajdovščini, ki sta
oddani v najem z najemno pogodbo za nedoločen čas, in sicer:
Zap. št. 1): stanovanje s celotno identifikacijsko številko 2392-732-104, ki se nahaja
v večstanovanjske stavbi, stoječi na parcelni številki 147/2, k.o. Ajdovščina, na naslovu Vilharjeva ulica 26/b, 5270 Ajdovščina.
Stanovanje št. 7 z oznako 7.E se nahaja
v prvem nadstropju in meri 54,22 m2, vključno s shrambo v kleti. Stanovanju pripadajo
idealni solastniški deleži na skupnih delih
stavbe, ki pa še niso določeni, ker pogodba
o medsebojnih razmerjih med etažnimi lastniki še ni sklenjena.
Zap. št. 2): stanovanje s celotno identifikacijsko številko 2392-732-3, ki se nahaja
v večstanovanjske stavbi stoječi na parcelni
številki 147/2, k.o. Ajdovščina, na naslovu
Vilharjeva ulica 26a, 5270 Ajdovščina. Stanovanje št. 10 z oznako 10.E, se nahaja v 2.
nadstropju in meri 40 m2, vključno s shrambo v kleti. Stanovanju pripadajo idealni solastniški deleži na skupnih delih stavbe, ki
pa še niso določeni, ker pogodba o medsebojnih razmerjih med etažnimi lastniki še
ni sklenjena.
2. Ponudbena cena
Najmanjša ponudbena cena za stanovanje navedeno v prvi točki pod:
– zap. št. 1 znaša 69.220,00 EUR,
– zap. št. 2 znaša 47.560,00 EUR.
Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo Občini
Ajdovščina ponudil najvišjo ceno za ponujeno nepremičnino, vendar najmanj v višini
ponudbene cene.
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Kupec je, poleg kupnine, dolžan plačati
tudi davek na promet nepremičnin v višini
2% od ponujene cene.
3. Čas in naslov za oddajo ponudbe: pisne ponudbe naj ponudniki v zaprti in zapečateni ovojnici pošljejo ali dostavijo na naslov
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270
Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup stanovanj«. Ponudbe, poslane
po pošti ali dostavljene v vložišče Občine
Ajdovščina, se bodo upoštevale le, če bodo
pravilno označene prispele do ponedeljka
3. avgusta 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.
4. Drugi pogoji:
a) Nepremičnini se prodajata v stanju kakršnem sta, po sistemu »videno-kupljeno«.
b) Pri javni ponudbi za prodajo nepremičnin lahko sodelujejo fizične osebe, ki
so državljani držav članic Evropske unije,
pravne osebe s sedežem v državah, ki so
članice Evropske unije in tujci, kot jih opredeljuje Zakon o ugotavljanju vzajemnosti in
ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje
za pridobitev lastninske pravice tujcev na
nepremičninah v RS.
c) Pisna ponudba mora poleg navedbe
ponudbene cene vsebovati še:
– potrdilo o vplačani varščini na Podračun EZR Občine Ajdovščina št.
01201-0100014597, odprt pri Upravi RS za
javna plačila, in sicer:
– za stanovanje navedeno pod zap. št.
1 v višini 7.000,00 EUR,
– za stanovanje navedeno pod zap. št.
2 v višini 5.000,00 EUR;
– kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe oziroma
kopijo izpiska iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni, za pravne osebe;
– številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina, v primeru neuspele ponudbe;
– izjavo, da je seznanjen in da se strinja
s pogoji in navedbami v javni ponudbi.
d) Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval
pogoje in ponudil najvišjo ceno.
V primeru več enakih ponudbenih cen
ima predkupno pravico sedanji najemnik
stanovanja.
e) Prodajalec si pridržuje pravico, da
ne sklene pogodbe s ponudnikom, ki je
ponudil najvišjo ceno oziroma, da lahko
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komisija na predlog župana Občine Ajdovščina, ustavi začeti postopek do sklenitve
pravnega posla.
f) O odločitvi prodajalca bodo ponudniki
obveščeni najkasneje do 30. 8. 2009.
g) Izbrani ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po
prejemu obvestila o izboru in plačati celotno
kupnino najkasneje do 15. oktobra 2009.
h) Vplačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelim ponudnikom pa se neobrestovana vrne v roku
8 dni od dneva izbora najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne bo
sklenil kupoprodajne pogodbe oziroma izpolnil obveznosti iz pogodbe v določenem
roku, bo vplačana varščina zapadla v korist
Občine Ajdovščina.
i) Za sestavo pogodbe in zemljiškoknjižni
predlog poskrbi Občina Ajdovščina. Ostala
določila, pomembna za ureditev odnosov
med prodajalcem in kupcem, se opredelijo
v pogodbi.
j) Dodatne informacije dobite na sedežu
Občine Ajdovščina ali po tel. 05/365-91-18,
kontaktna oseba Sonja Lovrekovič oziroma
na tel. 05/365-91-14, kontaktna oseba Tea
Uršič.
Občina Ajdovščina
Ob-5121/09
V skladu z drugim odstavkom 117. in
124. členom ZTFI (Uradni list RS, št. 67/07,
100/07 – popr., 68/08 in 49/09) uprava družbe Daimond Trgovina in zastopanje d.d. Žnidarčičeva 19, Šempeter pri Gorici, obvešča
o spremembi deležev.
1. Maksima Invest, Finančna družba
d.d., Trdinova 4, Ljubljana, je dne 18. 3.
2009, prenesla 14.780 delnic (5,37% glasovalnih pravic), izdajatelja družbe Daimond,
trgovina in zastopanje d.d., Žnidarčičeva
19, Šempeter pri Gorici, na družbo Sava,
Družba za upravljanje in financiranje d.d.,
Škofjeloška c. 6, Kranj.
2. Zvon ena holding, Finančna družba
d.d., Slovenska ul. 17, Maribor, je dne 30. 6.
2009, prenesla 20.000 delnic (7,75% glasovalnih pravic) izdajatelja družbe Daimond,
Trgovina in zastopanje d.d., Žnidarčičeva
19, Šempeter pri Gorici, na družbo Masima
Invest, Finančna družba d.d., Trdinova 4,
Ljubljana.
Daimond, Trgovina in zastopanje d.d.
Šempeter pri Gorici
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-50/2006/17
Ob-5143/09
V register političnih strank se pri politični
stranki Izola je naša, s kratico imena IJN
in s sedežem v Izoli, Dantejeva ulica 2 ter
z matično številko: 1030078, vpiše sprememba naslova sedeža stranke v: Izola,
Pittonijeva ulica 2.
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Evidence sindikatov
Št. 101-10/2009-2
Ob-4680/09
Upravna enota Kranj sprejme v hrambo
Pravila o organiziranju in delovanju sindikalne podružnice SKEI, s sedežem Savska
loka 4, Kranj, sprejeta dne 16. 4. 2009. Ime
sindikata je: Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije – Sindikalna podružnica Hidria Rotomatika d.o.o., Kranj.
Skrajšano ime sindikata pa je: SKEI HR
Kranj.
Pravila iz prvega odstavka se vpišejo
v evidenco statutov in pravil sindikatov pri
tem organu pod zaporedno številko 199.
Št. 10102-1/2009-8
Ob-4871/09
Sindikat kapitanije Slovenije, Ukmarjev trg 2, Koper se določi kot rezprezentativen sindikat v poklicu pristaniški nadzornik/pristaniška nadzornica.
Št. 101-3/2009-0413-3
Ob-4985/09
Spremeni se ime sindikata Podjetje
»TRO« Prevalje, s sedežem na Prevaljah,
Perzonali 2, tako, da se odslej glasi: Sindikalna podružnica SKEI Prevent-TRO,
d.o.o., Prevalje, skrajšano ime: Podružnica SKEI Prevent-TRO.
Sprememba imena sindikata je vpisana
v evidenco statutov sindikatov pri Upravni
enoti Ravne na Koroškem, pod zaporedno
številko 38, dne 24. 6. 2009.
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Objave gospodarskih družb
Ob-5123/09
Na podlagi 412. člena ZGD-1 likvidacijski
upravitelj družbe Tovarna vozil in toplotne
tehnike Maribor d.d. – v likvidaciji, Preradovičeva ulica 22, Maribor, pri kateri je na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Mariboru,
opr. št. Srg 2009/18036, z dne 6. 7. 2009,
vpisan začetek postopek redne likvidacije,
objavlja poziv upnikom družbe, da v roku
30 dni od dneva objave tega poziva, prijavijo svoje terjatve do družbe Tovarna vozil in
toplotne tehnike Maribor d.d. – v likvidaciji.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazili, ki izkazujejo obstoj in višino terjatve in jih poslati
na naslov: Tovarna vozil in toplotne tehnike
Maribor d.d. – v likvidaciji, Preradovičeva
ulica 22, 2000 Maribor.
Dolžniki se pozivajo, da takoj poravnajo
dolgove do družbe.
Tovarna vozil in toplotne tehnike Maribor d.d. – v likvidaciji
Likvidacijski upravitelj
TEVIS družba za trgovino, proizvodnjo
in svetovanje d.o.o., Ljubljana
Ob-5124/09
Likvidacijski upravitelj družbe MB-KONT,
proizvodnja in trgovina d.o.o. - v likvidaciji,
pri katerem je na podlagi sklepa Okrožnega
sodišča v Murski Soboti, Srg 2009/7758,
matična številka 3279375000, z dne 26. 3.
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 MBKONT d.o.o. - v likvidaciji, Čentiba, Notranja
ulica 31, 9220 Lendava.
Terjatve je treba nasloviti na likvidacijskega upravitelja na sedežu družbe MBKONT d.o.o. - v likvidaciji, Čentiba, Notranja ulica 31, 9220 Lendava, v dveh izvodih
z vso dokumentacijo, ki izkazuje obstoj in
višino terjatev.
MB-KONT d.o.o. - v likvidaciji
likvidacijski upravitelj
Ob-5133/09
Na podlagi 412. člena ZGD-1 družba Nikolić & Partner, zaključna gradbena dela,
d.n.o. – v likvidaciji, Čanžekova ulica 18,
1000 Ljubljana, matična št. 1876414000,
poziva upnike, da prijavijo svoje terjatve,
ki jih imajo do družbe.
Upniki lahko svoje terjatve prijavijo v roku
30 dni od dneva objave tega poziva, in sicer
likvidacijskemu upravitelju Borivoju Nikoliću,
Čanžekova ulica 18, 1000 Ljubljana.
Nikolić & Partner,
zaključna gradbena dela, d.n.o. –
v likvidaciji
zanj likvidacijski upravitelj
Borivoj Nikolić
Ob-5144/09
Uprava družbe NOLIK tovarna za trženje, razvoj in proizvodnjo pohištva d.d.,
Novomeška cesta 5, 1330 Kočevje (NOLIK
d.d., Kočevje), v skladu s prvim odstavkom
586. člena Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1), obvešča delničarje in upnike o na-

meravani pripojitvi družbe NOLIK STOLAM,
proizvodnja stolov, žaganega lesa in lesenih
izdelkov, d.o.o., Novomeška cesta 5, 1330
Kočevje, kot prevzete družbe, k družbi NOLIK d.d., Kočevje kot prevzemni družbi.
Uprava prevzemne družbe NOLIK d.d.,
Kočevje je Okrožnemu sodišču v Ljubljani
(registrsko sodišče) predložila Pogodbo
o pripojitvi, ki jo je pred tem pregledal nadzorni svet te družbe.
Delničarjem prevzemne družbe NOLIK
d.d., Kočevje je v prostorih uprave družbe na naslovu Novomeška cesta 5, 1330
Kočevje, omogočen pregled listin iz drugega odstavka 586. člena ZGD-1: predloga
pogodbe o pripojitvi, notarskega zapisa
sklenjene pogodbe o pripojitvi, letnih poročil družb, ki sta udeleženi pri pripojitvi,
skupnega poročila uprave in poslovodstva
družb, ki sta udeleženi pri pripojitvi, o pripojitvi in poročila nadzornega sveta prevzemne
družbe o pregledu pripojitve.
Vsakemu delničarju bo družba na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni
dan brezplačno dala prepis vseh navedenih
listin.
Uprava prevzemne družbe NOLIK d.d.,
Kočevje ne zahteva, da bi o soglasju za navedeno pripojitev odločala skupščina, zato
skupščine družbe NOLIK d.d., Kočevje v ta
namen ne bo sklicala. Ne glede na to imajo
delničarji družbe NOLIK d.d., Kočevje, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega
kapitala družbe, v roku enega meseca od
dneva sprejetja sklepa prevzemne družbe
kot edinega družbenika prevzete družbe
o soglasju za pripojitev, pravico zahtevati
sklic skupščine družbe NOLIK d.d., Kočevje,
ki naj odloči o soglasju za pripojitev. Uprava
prevzemne družbe kot edinega družbenika
prevzete družbe bo sklep o soglasju za pripojitev sprejela dne 18. 8. 2009.
NOLIK d.d., Kočevje
predsednik uprave
mag. Bojan Dolar
Ob-5186/09
Na podlagi ZGD-1, v zvezi s 36. členom
ZOdv, odvetnica Danica Čuk, s pisarno na
Dunajski cesti 21, 1000 Ljubljana, matična
št. 1681699, davčna št. SI 80282776, obvešča stranke, upnike in druge poslovne
partnerje, da bo zaradi statusnega preob
likovanja po preteku treh mesecev od dneva te objave v Uradnem listu RS prenehala
poslovati kot samostojna odvetnica in bo
zaradi prenosa dejavnosti po preoblikovanju
odvetniško dejavnost opravljala v novoustanovljeni družbi z omejeno odgovornostjo.
Danica Čuk
odvetnica
Ob-5258/09
1. Dne 14. 7. 2009 je bil sodnemu registru Okrožnega sodišča v Mariboru predložen delitveni načrt, z dne 23. 6. 2009, družbe METEX d.o.o., Tržaška cesta 37A, 2000
Maribor, matična št. 5317894000.
2. Na podlagi delitvenega načrta bo izvedeno statusno preoblikovanje družbe METEX d.o.o. – oddelitev z ustanovitvijo nove
družbe.

3. Na sedežu družbe METEX d.o.o., Tržaška cesta 37A, 2000 Maribor, je od objave
tega obvestila do dneva skupščine, ki bo
odločala o soglasju k delitvi, vsak delovni
dan v času od 8. do 12. ure, družbenikom
na vpogled:
– delitveni načrt družbe METEX d.o.o.
in ostale listine iz drugega odstavka 586.
člena ZGD-1.
4. Družba METEX d.o.o. bo vsakemu
družbeniku na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan brezplačno izročila
prepis delitvenega načrta in ostalih listin iz
drugega odstavka 586. člena ZGD-1, vsakemu upniku ali svetu delavcev pa bo na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni
dan brezplačno izročila prepis delitvenega
načrta.
5. Pred odločanjem o soglasju k delitvi
bo direktor družbe METEX d.o.o. razložil
vsebino delitvenega načrta, prav tako pa bo
družbenike obvestil o vseh morebitnih pomembnih spremembah premoženja družbe
v obdobju od sestave delitvenega načrta do
dneva odločanja o soglasju k delitvi.
METEX d.o.o.
Ob-5259/09
1. Dne 14. 7. 2009 je bil sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani predložen delitveni načrt, z dne 18. 6. 2009,
družbe GRAMATECH d.o.o., Stanežiče
53A, 1210 Ljubljana – Šentvid, matična št.
5523770000.
2. Na podlagi delitvenega načrta bo izvedeno statusno preoblikovanje družbe GRAMATECH d.o.o. – oddelitev z ustanovitvijo
nove družbe.
3. Na sedežu družbe GRAMATECH
d.o.o., Stanežiče 53A, 1210 Ljubljana –
Šentvid, je od objave tega obvestila do
dneva skupščine, ki bo odločala o soglasju
k delitvi, vsak delovni dan v času od 8. do
12. ure, družbenikom na vpogled:
– delitveni načrt družbe GRAMATECH
d.o.o. in ostale listine iz drugega odstavka
586. člena ZGD-1
4. Družba GRAMATECH d.o.o. bo vsakemu družbeniku na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan brezplačno
izročila prepis delitvenega načrta in ostalih
listin iz drugega odstavka 586. člena ZGD-1,
vsakemu upniku ali svetu delavcev pa bo na
njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan brezplačno izročila prepis delitvenega
načrta.
5. Pred odločanjem o soglasju k delitvi
bo direktor družbe GRAMATECH d.o.o. razložil vsebino delitvenega načrta, prav tako
pa bo družbenike obvestil o vseh morebitnih
pomembnih spremembah premoženja družbe v obdobju od sestave delitvenega načrta
do dneva odločanja o soglasju k delitvi.
GRAMATECH d.o.o.
Ob-5260/09
1. Dne 14. 7. 2009 je bil sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani predložen delitveni načrt, z dne 19. 6. 2009,
družbe SECTOR TRADE, d.o.o., Stanežiče
53A, 1210 Ljubljana-Šentvid, matična št.
5971306000.
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2. Na podlagi delitvenega načrta bo izvedeno statusno preoblikovanje družbe SECTOR TRADE, d.o.o. – oddelitev z ustanovitvijo nove družbe.
3. Na sedežu družbe SECTOR TRADE, d.o.o., Stanežiče 53A, 1210 LjubljanaŠentvid, je od objave tega obvestila do
dneva skupščine, ki bo odločala o soglasju
k delitvi, vsak delovni dan v času od 8. do
12. ure, družbenikom na vpogled:
– delitveni načrt družbe SECTOR TRADE, d.o.o. in ostale listine iz drugega odstavka 586. člena ZGD-1.
4. Družba SECTOR TRADE, d.o.o. bo
vsakemu družbeniku na njegovo zahtevo
najkasneje naslednji delovni dan brezplačno
izročila prepis delitvenega načrta in ostalih
listin iz drugega odstavka 586. člena ZGD-1,
vsakemu upniku ali svetu delavcev pa bo na
njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan brezplačno izročila prepis delitvenega
načrta.
5. Pred odločanjem o soglasju k delitvi
bo direktor družbe SECTOR TRADE razložil
vsebino delitvenega načrta, prav tako pa bo
družbenike obvestil o vseh morebitnih pomembnih spremembah premoženja družbe
v obdobju od sestave delitvenega načrta do
dneva odločanja o soglasju k delitvi.
SECTOR TRADE, d.o.o.

Sklici skupščin
Ob-5109/09
Na podlagi 17. člena Statuta delniške
družbe Komunalna operativa d.d., Povšetova 8, Ljubljana, uprava družbe sklicuje
16. skupščino delničarjev
Komunalna operativa d.d., Povšetova 8,
Ljubljana,
ki bo v četrtek, 20. 8. 2009, ob 15. uri,
v prostorih družbe Povšetova 8, Ljubljana.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Miro Košak.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
izvolijo delovna telesa skupščine.
2. Seznanitev skupščine s poslovnim poročilom uprave za leto 2008 in poročilom
nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila, razporeditvi dobička za tekoče leto in
podelitev razrešnice.
Predlogi sklepov: skupščina se seznani
s poslovnim poročilom za leto 2008.
Na predlog uprave in pozitivnem mnenju nadzornega sveta, se dobiček v višini
5.542,00 EUR razporedi v povečanje zakonskih rezerv iz dobička.
Skupščina podeljuje upravi družbe in članom nadzornega sveta družbe razrešnico
za poslovno leto 2008.
Morebitne nasprotne predloge z obrazložitvijo lahko delničarji sporočijo upravi družbe v sedmih dneh po objavi sklica.
Pravico do udeležbe na skupščini in
uresničevanja glasovalne pravice imajo
le delničarji, vpisani v KDD na dan 15. 8.
2009, njihovi pooblaščenci in zastopniki,
pod pogojem, da najmanj tri dni pred skupščino pisno prijavijo svojo udeležbo. Pooblaščenci morajo v istem roku vložiti vsa
pooblastila.
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Delničarji glasujejo osebno, po zastopniku ali pooblaščencu. Pri vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Če skupščina ob razpisani uri ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje istega dne, ob 16. uri,
v istem prostoru. Na ponovnem zasedanju
bo skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Komunalna operativa d.d., Ljubljana
uprava
Št. 1
Ob-5110/09
Na podlagi Statuta družbe CPK Invest,
družba pooblaščenka, d.d., Jezerska cesta 20, Kranj, sklicujem
skupščino delničarjev,
ki bo dne 24. 8. 2009, ob 9. uri, na poslovnem naslovu družbe, Jezerska cesta 20,
Kranj, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednika skupščine izvoli Franc Kosi, za
preštevalca glasov se izvolita Mirjana Čebulj
in Damijan Pestotnik. Za notarja se povabi
Vojko Pintar.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: uprava in nadzorni svet
predlagata, da bilančni dobiček ostane nerazdeljen.
Upravi in nadzornemu svetu se s sprejemom sklepa o uporabi bilančnega dobička
podeli razrešnica, s katero se potrdi in odobri njuno delo v poslovnem letu 2008.
4. Imenovanje revizorja za leto 2009.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2009 imenuje
revizijsko družbo Roedl&Partner, d.o.o. iz
Ljubljane.
Predlogi sklepov, letno poročilo z mnenjem revizorja in poročilo nadzornega sveta
so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe Jezerska cesta 20, Kranj, dan po objavi
zasedanja skupščine, vsak delovnik, od 10.
do 13. ure.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v knjigo delničarjev deset dni pred sejo
skupščine ali njihovi pooblaščenci, katerih
prijava udeležbe na skupščini je prispela na
sedež družbe najmanj 3 dni pred skupščino.
Pooblaščenci morajo prijavi priložiti pravilno
izpolnjena pooblastila. Prijavljeni udeleženci
so se dolžni, vsaj pol ure pred pričetkom
skupščine, vpisati v listo udeležencev.
CPK Invest, družba pooblaščenka, d.d.
direktor
Branko Žiberna, dipl. inž. grad.
Št. 1
Ob-5111/09
Na podlagi Statuta delniške družbe Cestno podjetje Kranj, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d., Jezerska cesta
20, Kranj, sklicujem
skupščino delničarjev,
ki bo dne 24. 8. 2009, ob 10. uri, na
sedežu družbe, Jezerska cesta 20, Kranj
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednika skupščine izvoli Franc Kosi, za

preštevalca glasov se izvolita Mirjana Čebulj
in Pestotnik Damijan. Za notarja se povabi
Vojko Pintar.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: uprava in nadzorni svet
predlagata, da bilančni dobiček ostane nerazdeljen.
Upravi in nadzornemu svetu se s sprejemom sklepa o uporabi bilančnega dobička
podeli razrešnica, s katero se potrdi in odobri njuno delo v poslovnem leto 2008.
4. Prenehanje mandata in imenovanje
članu nadzornega sveta, predstavnika delničarjev.
Predlog sklepa: zaradi smrti je prenehal mandat člana nadzornega sveta Gojka
Bogataja. Za članico nadzornega sveta se
z dnem imenovanja za mandatno dobo štirih
let se imenuje Urško Žiberna.
5. Imenovanje revizorja za leto 2009.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2009 imenuje
revizijsko družbo Roedl&Partner, d.o.o., iz
Ljubljane.
Predlogi sklepov, letno poročilo z mnenjem revizorja in poročilo nadzornega sveta
so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe Jezerska cesta 20, Kranj, dan po objavi
zasedanja skupščine, vsak delovnik, od 10.
do 13. ure.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v centralni register KDD, d.d., deset dni
pred sejo skupščine ali njihovi pooblaščenci, katerih prijava udeležbe na skupščini
je prispela na sedež družbe najmanj 3 dni
pred skupščino. Pooblaščenci morajo prijavi priložiti pravilno izpolnjena pooblastila.
Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj pol
ure pred pričetkom skupščine, vpisati v listo
udeležencev.
Cestno podjetje Kranj, družba
za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d.
direktor
Branko Žiberna, dipl. inž. grad.
Ob-5112/09
Uprava družbe TBJ, tehnični biro Jesenice, d.d. v skladu z 292. členom ZGD-I in 7.
členom statuta d.d. sklicuje
12. sejo skupščine
družbe TBJ, tehnični biro Jesenice, d.d.,
Cesta Borisa Kidriča 41, Jesenice,
ki bo dne 18. 8. 2009, ob 13. uri, na sedežu družbe na Jesenicah, Cesta Borisa
Kidriča 41.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se izvolijo delovna telesa
skupščine. Skupščini bo prisostvovala notarka Nada Svetina.
3. Seznanitev s poslovnimi rezultati družbe za poslovno leto 2008 in seznanitev z letnim poročilom za leto 2008 in poročilom
nadzornega sveta za leto 2008.
4. Sprejem sklepa uporabe bilančnega
dobička za leto 2008 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto
2008.
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Predlog sklepa:
Bilančni dobiček v znesku 88.927,00
evrov ostane nerazporejen in se izkazuje
v okviru postavke zadržani dobiček znotraj
postavk kapitala, o njegovi uporabi pa bo
odločala skupščina delniške družbe v naslednjem poslovnem letu.
Na predlog nadzornega sveta se, zaradi trenutne slabe gospodarske situacije in
napovedi za prihodnje obdobje ne glede na
dobre bilančne rezultate za leto 2008, upravi
nagrada udeležbe pri dobičku za leto 2008
ne podeli.
Skupščina potrjuje in odobrava delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2008 ter jima podeljuje razrešnico.
5. Odstop člana nadzornega sveta predstavnika delavcev.
Predlog sklepa: skupščina se seznani,
da je Jure Junež odstopil kot član nadzornega sveta predstavnik delavcev in mu zato
z dnem 12. 6. 2009 preneha članstvo v nadzornem svetu družbe.
6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe, in to vsak delovni
dan od 10. do 13. ure, od dne objave sklica
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, vpisani v delniško knjigo
pri KDD Centralni klirinško depotni družbi,
d.d., Ljubljana, na dan 1. 8. 2009, njihovi
zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje tri dni pred dnem sklicane skupščine
na sedežu družbe vložili prijavo za udeležbo na skupščini oziroma bo v istem roku
prispela njihova pisna prijava, pooblaščenci
pa morajo v istem roku poleg prijave vložiti
tudi pooblastilo.
Morebitne nasprotne predloge z obrazložitvijo delničarji lahko sporočijo upravi družbe v sedmih dneh od dneva objave sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne v istih prostorih z istim dnevnim
redom, ob 13.30.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
TBJ, d.d.
uprava družbe
Ob-5140/09
Na podlagi 295. v zvezi z 292. in 293.
členom Zakona o gospodarskih družbah in
7.3.6. točke Statuta družbe Color, industrija
sintetičnih smol, barv in lakov, d.d., Medvode, uprava družbe sklicuje
15. skupščino delničarjev
družbe Color, industrija sintetičnih
smol, barv in lakov, d.d., Medvode,
ki bo v petek, 21 avgusta 2009, ob 9. uri,
v sejni sobi na sedežu družbe Color, d.d.,
Medvode, Cesta komandanta Staneta 4.
Predlagan je naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev za predsednika
skupščine izvoli mag. Marka Vreska, za preštevalko glasov pa Erno Govekar.
Skupščini delničarjev prisostvuje notar,
Vojko Pintar iz Kranja.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za družbo Color, d.d. in skupino
Color za leto 2008, revizorjevim poročilom in
poročilom nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega poročila družbe Color, d.d. in
skupine Color za leto 2008.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev se
seznani z revidiranim letnim poročilom za
družbo Color, d.d. in skupino Color za leto
2008 in poročilom nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega poročila družbe
Color, d.d. in skupine Color za leto 2008.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2008 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto
2008.
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček za leto 2008 znaša
6.262.022,28 eurov in je sestavljen iz:
– čistega dobička tekočega leta v višini
2.400.247,53 eurov,
– prenesenega čistega dobička iz preteklih let v višini 3.861.774,75 eurov.
Skupščina delničarjev odloči, da bilančni
dobiček v višini 6.262.022,28 EUR ostane
nerazporejen.
Skupščina delničarjev potrjuje in odobrava delo uprave in nadzornega sveta
v poslovnem letu 2008 ter jima podeljuje
razrešnico.
4. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2009.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev za
revidiranje računovodskih izkazov družbe za
poslovno leto 2009 imenuje revizijsko hišo
ERNST & YOUNG d.o.o., Dunajska 111,
Ljubljana.
5. Izključitev manjšinskih delničarjev.
Predlog sklepa:
– Iz družbe Color industrija sintetičnih
smol, barv in lakov d.d., Cesta komandanta
Staneta 4, 1215 Medvode, matična številka
5034400000, davčna številka SI55030173,
se izključijo vsi manjšinski delničarji družbe
tako, da se njihove delnice za plačilo primerne denarne odpravnine iz tretje alinee tega
sklepa prenesejo na glavnega delničarja,
družbo Helios Sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj, d.d., Količevo 2,
1230 Domžale, matična številka 5043158,
davčna številka 11436077, ki je imetnik delnic, ki presegajo 90% osnovnega kapitala.
– Z vpisom sklepa o prenosu delnic v register preidejo vse delnice manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja. Skupščina
delničarjev pooblasti upravo družbe, da na
podlagi vpisa sklepa o prenosu delnic na
glavnega delničarja v register pri Centralni
klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana poda
nalog in sklene pogodbo za prenos delnic
izdajatelja Color d.d. z računov manjšinskih
delničarjev na račun glavnega delničarja.
– Glavni delničar je dolžan manjšinskim
delničarjem plačati denarno odpravnino
v znesku 8,56 EUR za vsako delnico. 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.
– Izplačila primerne denarne odpravnine
manjšinskim delničarjem bo glavni delničar
izvedel preko računa odprtega pri Novi Ljub
ljanski banki d.d., ki je tudi podala izjavo,
da je solidarno odgovorna za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja, da bo plačal
denarno odpravnino za pridobljene delnice
v skladu s tem sklepom.
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Gradivo
Gradivo za skupščino, vključno z: letnim
poročilom uprave za Color, d.d. in skupino
Color za leto 2008, in revizijskim poročilom
ter poročilom nadzornega sveta o rezultatu
preveritve letnega poročila družbe Color, d.d.
in skupine Color za leto 2008, in predlogom
o uporabi bilančnega dobička za leto 2008,
ter gradivo v zvezi z izključitvijo manjšinskih
delničarjev, kot sledi: pisno poročilo glavnega delničarja o predpostavkah za prenos
delnic in primernosti denarne odpravnine,
revizorjevo poročilo o primernosti denarne
odpravnine, izjava banke o solidarni odgovornosti za izplačilo denarne odpravnine ter
letna poročila družbe za zadnja tri poslovna
leta, je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe Color d.d., Medvode, Cesta komandanta Staneta 4, v tajništvu uprave družbe,
vsak delovni dan, od 11. do 13. ure.
Predlogi delničarjev
Skupščina bo odločala o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Če delničar v enem tednu po objavi
sklica skupščine pošlje družbi razumno utemeljen nasprotni predlog, bo družba postopala skladno z določbo 300. člena Zakona
o gospodarskih družbah.
Udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice
Pravico udeležbe na skupščini in pravico uresničevanja glasovalne pravice imajo
delničarji, oziroma njihovi zastopniki, ki vsaj
3 (tri) dni pred skupščino pisno napovejo
upravi družbe svojo udeležbo.
Navodilo za glasovanje
Glasovanje o vseh točkah dnevnega
reda je javno, glasuje se z glasovnicami, ki
jih delničarji prejmejo ob vstopu v sobo, kjer
zaseda skupščina.
Vsaka delnica šteje en glas, sklepi pa
se sprejemajo z navadno večino oddanih
glasov.
Opozorila
Prostor, kjer bo zasedala skupščina, bo
odprt 30 minut pred začetkom zasedanja.
Pozivamo udeležence zasedanja, da se
javijo ob odprtju prostora. Udeleženci se
morajo identificirati, podpisati seznam udeležencev in prevzeti glasovnice.
Drugi sklic
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
z istim dnevnim redom istega dne, tj. 21. 8.
2009, ob 10. uri, v istem prostoru. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Color, d.d., Medvode
uprava družbe
Ob-5141/09
Upravni
odbor
družbe
Skupina
Viator&Vektor, d.d. Ljubljana, Dolenjska
cesta 244, na podlagi 295. člena Zakona
o gospodarskih družbah ter v skladu s 23.
členom veljavnega Statuta družbe Skupina
Viator&Vektor, d.d. sklicuje
15. skupščino
delniške družbe Skupina Viator & Vektor
d.d.,
ki bo dne 17. 8. 2009, ob 12. uri, v sejni
sobi upravne zgradbe, na sedežu družbe
Skupina Viator&Vektor d.d., Dolenjska cesta 244, Ljubljana, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Stran

1894 /

Št.

55 / 17. 7. 2009

Sklep:
Predlog upravnega odbora: po ugotovitvi
sklepčnosti se za predsednika skupščine
imenuje Vekoslav Šket, za preštevalko glasov pa Lucija Mak Uhan. Seji bo prisostvovala notarka Nada Kumar iz Ljubljane.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2008 in s poročilom upravnega odbora o sprejemu letnega
poročila za poslovno leto 2008.
Sklep:
Predlog upravnega odbora: skupščina
se seznani z letnim poročilom družbe za
poslovno leto 2008 in s poročilom upravnega odbora o sprejemu letnega poročila za
poslovno leto 2008.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravnemu
odboru.
Sklep:
Predlog upravnega odbora: na podlagi
sprejetega letnega poročila bilančni dobiček družbe Skupina Viator&Vektor, d.d.,
ki po stanju na dan 31. 12. 2008 znaša
7.828.754 evrov, in sicer 356.038 evrov kot
čisti dobiček leta 2008 in 7.472.716 evrov
kot preneseni dobiček iz preteklih let ostane
nerazporejen.
Skupščina v skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah-1 potrjuje in
odobri delo upravnega odbora od 1. 1. 2008
do 31. 12. 2008 in mu podeljuje razrešnico.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za revizijo računovodskih izkazov za leto
2009.
Sklep:
Predlog upravnega odbora: za revizijo poslovanja družbe Skupina Viator&Vektor,d.d.
se za poslovno leto 2009 imenuje revizijska
družba KPMG Slovenija d.o.o. iz Ljubljane.
Prijava in udeležba na skupščini
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
morajo družbi prijaviti svojo udeležbo na
skupščini, in sicer najmanj 3 (tri) dni pred
sklicano sejo. Prijava mora prispeti na naslov družbe najkasneje do 14. 8. 2009. Prijavo je mogoče poslati s priporočeno pošto,
s telegramom na naslov družbe ali po tel.
01/420-33-10. V prijavi se navede ime in
priimek oziroma firmo delničarja, naslov oziroma sedež delničarja ter število delnic, ki
jih ima delničar. V prijavi se lahko navede
tudi ime in priimek pooblaščenca ter njegov naslov. Pooblaščenci, ki zastopajo več
delničarjev, lahko pošljejo družbi seznam
delničarjev, ki jih zastopajo skupaj s predhodno navedenimi podatki. Pisna pooblastila
morajo pooblaščenci predložiti najkasneje
ob priglasitvi udeležbe na zasedanju skupščine družbe.
Skupščina je sklepčna, če so ob sklicu
navzoči delničarji z glasovalnimi pravicami,
ki predstavljajo več kot 15% vseh glasovalnih
pravic. Če skupščina ob napovedani uri ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne, ob 13. uri, prav tako na sedežu družbe,
Dolenjska cesta 244, Ljubljana. Pri ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča
glede na višino zastopanega kapitala.
Gradivo za sejo skupščine je na voljo na
sedežu družbe, vsak delovni dan od dneva
sklica naprej, med 10. in 12. uro.
Skupina Viator&Vektor d.d.
Zdenko Pavček, predsednik upravnega
odbora
Ob-5145/09
Na podlagi 43. in 44. člena Statuta družbe
Jeruzalem Ormož Vinogradništvo,Vinarstvo,
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Sadjarstvo (VVS) d.d., uprava družbe sklicuje
18. skupščino
delniške družbe Jeruzalem Ormož VVS,
ki bo dne 20. avgusta 2009, ob 10. uri,
v sejni sobi na sedežu uprave družbe, v Ormožu, Kolodvorska 11.
Predlog dnevnega reda in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
– Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Samo Ošabnik, za preštevalca glasov
Milena Reberc in Anton Luskovič, za zapisnikarja pa Vera Kretič.
– Skupščina ugotovi, da je na zasedanju
prisoten vabljeni notar Alojz Slavko Keček.
2. Seznanitev skupščine:
– s poročilom uprave za poslovno leto
2008,
– s poročilom nadzornega sveta po 282.
členu ZGD-1,
– z mnenjem revizorja,
– na podlagi petega odstavka 294. člena ZGD-1, s poročilom predsednika uprave
o prejemkih članov uprave ter članov nadzornega sveta za opravljanje nalog v družbi
v poslovnem letu 2008,
– sprejem sklepa o uporabi čistega dobička za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
2.1 Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2008, z mnenjem revizorja ter s pisnim poročilom nadzornega sveta po 282. členu ZGD-1.
2.2 Skupščina se seznani s poročilom
predsednika uprave o prejemkih članov
uprave ter članov nadzornega sveta za
opravljanje nalog v družbi v poslovnem letu
2008.
2.3. Čisti dobiček poslovnega leta 2008
v znesku 139.991,58 € se uporabi za naslednje namene:
– za oblikovanje zakonskih rezerv
6.999,58 €,
– za oblikovanje statutarnih rezerv
41.997,47 €,
–
nerazporejeni
čisti
dobiček
90.994,53 €.
2.4. Uprava in nadzorni svet predlagata,
da bilančni dobiček poslovnega leta 2008
v znesku 241.135,09 €, ki je sestavljen iz
prenesenega čistega dobička v znesku
150.140,56 € in čistega dobička za poslovno leto 2008, ostane nerazporejen.
2.5. Skupščina ne daje razrešnice upravi
družbe in članom nadzornega sveta družbe
za poslovno leto 2008.
3. Obravnava in sprejem predloga za
imenovanje pooblaščene revizijske družbe
za revidiranje poslovnih izidov v letu 2009.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revidiranje poslovnih izidov za poslovno
leto 2009 se imenuje revizijsko družbo BO
Consulting d.o.o., Neusbergerjeva ulica 9,
Ljubljana.
4. Obravnava in sprejem poročila o poslovanju z lastnimi delnicami.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se poročilo o poslovanju
z lastnimi delnicami in o prodaji teh delnic
v letu 2008.
Obvestilo delničarjem
Udeležba na skupščini
Glasovalno pravico na skupščini bodo
imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško

knjigo pri KDD – Centralni klirinško depotni
družbi na dan 17. 8. 2009.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno
družbi vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo bo ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Delničar ali njegov pooblaščenec se lahko udeleži skupščine, če svojo udeležbo
prijavi na sedež družbe najmanj tri dni pred
zasedanjem skupščine. Udeleženci bodo
gradivo in glasovalne lističe lahko dvignili
15 minut pred zasedanjem skupščine. Svojo
identiteto prijavijo z osebnim dokumentom.
Gradivo za skupščino
Gradivo je na vpogled vsem delničarjem
na sedežu družbe, in sicer vsak delovni dan,
med 8. in 15. uro.
Predlogi delničarjev
Delničarji, pooblaščenci ali zakoniti zastopniki delničarjev lahko v sedmih dneh po
objavi ali prejemu vabila za skupščino, s priporočeno pošto pošljejo upravi utemeljene
nasprotne predloge sklepov ali dopolnilne
predloge k dnevnemu redu.
Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bi
bila sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala še isti dan, in sicer ob 15. uri, z enakim
dnevnim redom in ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Opozorilo
Prostor za zasedanje skupščine bo odprt
15 minut pred zasedanjem skupščine.
Jeruzalem Ormož VVS d.d.
predsednik uprave
Silvo Žižek
Št. 453/2
Ob-5148/09
Na podlagi 295. člena ZGD-1 in 18. člena Statuta delniške družbe uprava Begrad
d.d. sklicuje
16. sejo skupščine
delničarjev družbe Begrad d.d. gradbeništvo, trgovina, inženiring, Novo
mesto, Kočevarjeva 4,
ki bo v četrtek dne 20. 8. 2009, ob 15.
uri, v sejni sobi na sedežu družbe, v Novem
mestu, Kočevarjeva 4, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje: Julij Karin.
Za preštevalce glasov se imenujeta Grabrijan Sandi, Kocjan Elvis.
Za sestavo notarskega zapisnika se potrdi notar Andrej Tiran.
2. Seznanitev z letnim poročilom Begrad
d.d. za poslovno leto 2008, revizorjevim poročilom, pisnim poročilom nadzornega sveta
in predlogom za uporabo bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
2.1) Skupščina se seznani z revidiranim
letnim poročilom Begrad d.d. za poslovno
leto 2008 in poročilom nadzornega sveta
po 282 ZGD-1 o sprejemu letnega poročila in predlogom za uporabo bilančnega
dobička.
2.2) Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2008.
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2.3) Skupščina sprejme sklep, da se bilančni dobiček, ki je po revidirani bilanci stanja na dan 31. 12. 2008, izkazan v znesku
387.146,76 EUR, uporabi na naslednji način:
1) del bilančnega dobička v višini
101.958,18 EUR oziroma 0,34 EUR bruto
vrednost na delnico se razdeli delničarjem,
ki so vpisani v delniško knjigo pri Centralni
KDD na dan zasedanja skupščine v obliki dividende in se izplača delničarjem v 60 dneh
od dneva sklepa na skupščini.
Kot vir za izplačilo dividend se uporabi
preneseni čisti dobiček iz leta 2004 v višini
58.513,80 EUR in preneseni čisti dobiček iz
leta 2005 v višini 43.444,38 EUR.
2) preostali bilančni dobiček v višini
285.188,58 EUR ostane nerazporejen.
3. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet daje predlog sklepa: za revizorja računovodskih izkazov za leto 2009
se imenuje revizijska družba ABC revizija
družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o.,
Dunajska cesta 101, Ljubljana.
4. Informacija o poslovni politiki, poslih in
gospodarskem načrtu družbe v letu 2009.
Predlog sklepa: se vzame na znanje.
Gradivo za skupščino, vključno z revidiranim letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta, je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe Begrad d.d.
na Kočevarjevi 4, vsak delovni dan, od 10.
do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno datuma zasedanja skupščine
in na spletni strani družbe www.begrad.si.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine, pisno pošljejo družbi utemeljen in obrazložen predlog sklepa, k vsaki
točki dnevnega reda.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda. Glasovanje je javno. Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini
imajo le tisti delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki so kot imetniki
delnic vpisani v centralnem registru pri KDD
na presečni dan 17. 8. 2009 in bodo vsaj 3
delovne dni pred zasedanjem skupščine, to
je najkasneje do vključno 17. 8. 2009, pisno
prijavili svojo udeležbo na naslov družbe
ter deponirali pooblastila na sedežu družbe
Begrad d.d. Novo mesto.
Zaradi sestave seznama udeležencev,
pozivamo delničarje oziroma njihove pooblaščence, da se prijavijo pol ure pred začetkom skupščine v sejni sobi, kjer bodo
s podpisom na seznamu, potrdili svojo prisotnost. Zastopnik delničarja se mora pred
sejo izkazati s pisnim pooblastilom.
Uprava Begrad d.d. Novo mesto
gen. direktor Franc Panjan
Ob-5149/09
Na podlagi točke 6.3. Statuta delniške
družbe Turboinštitut, Inštitut za turbinske
stroje d.d., Ljubljana, Rovšnikova 7, sklicuje uprava družbe, skupaj z nadzornim svetom družbe
12. redno skupščino
družbe Turboinštitut, Inštitut za turbinske stroje d.d., Ljubljana, Rovšnikova 7,
ki bo 26. 8. 2009, ob 13. uri na sedežu
družbe v Ljubljani, Rovšnikova 7.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednico skupščine se izvoli Barbara Perne, za preštevalca glasov pa Jaka
Križanič in Teo Zdešar.

Skupščini bo prisostvovala notarka Irena
Florjančič Cirman.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave, revizorjevim poročilom in
poročilom nadzornega sveta o rezultatih
preveritve letnega poročila za leto 2008 in
njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi
bilančnega dobička za leto 2008 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
za leto 2008.
Predlog sklepa:
1. Skupščina se seznani s sprejetim letnim in konsolidiranim letnim poročilom za
poslovno leto 2008, z mnenjem revizorja in
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega in konsolidiranega letnega
poročila.
Bilančni dobiček v višini 518.899,73
evrov ostane nerazporejen.
2. Upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica za poslovno leto 2008.
3. Izvolitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: v nadzorni svet se izvoli
nov član nadzornega sveta, ki predstavlja
delničarje, za mandatno obdobje do 29. 8.
2011. Za člana nadzornega sveta je izvoljen
Vlado Dimovski.
4. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa: za revidiranje letnega
poročila družbe za poslovno leto 2009 se
imenuje pooblaščeno revizijsko družbo: Valuta, družba za revizijo, d.o.o., Slovenska
ulica 39, 2000 Maribor.
Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet, predlagatelj sklepa pod točko 4.
pa le nadzorni svet.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki morajo najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine prijaviti družbi svojo
udeležbo na skupščini kot pogoj za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice.
Pooblaščenci morajo v istem roku oddati
pisna pooblastila.
Vljudno prosimo udeležence, da se uro
pred pričetkom zasedanja prijavijo predstavniku družbe na mestu, kjer bo zasedanje
skupščine in s podpisom seznama prisotnih
delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini. Za udeležbo na skupščini se fizične
osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim
dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim
pooblastilom.
Gradivo za posamezne točke dnevnega reda je na vpogled v tajništvu direktorja
družbe na naslovu: Rovšnikova 7, Ljubljana,
vsak delovni dan, od 8. do 12. ure.
V gradivu za skupščino se nahaja letno
poročilo uprave za leto 2008 z bilanco stanja
in izkazom poslovnega izida, konsolidirano
bilanco in konsolidiranim izkazom poslovnega izida, revizijsko poročilo ter pisno poročilo nadzornega sveta o preveritvah letnega
poročila uprave.
V primeru, če skupščina ob sklicu ne bi
bila sklepčna, bo skupščina zasedala eno
uro kasneje na istem kraju in z istim dnevnim redom in predlogi sklepov. V tem primeru skupščina veljavno odloča ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Delničarji lahko svoje nasprotne predloge, ki morajo biti pisni in obrazloženi, vložijo
v roku 7 dni od objave sklica skupščine, priporočeno po pošti ali neposredno na sedežu
družbe, če želijo, da bi družba te predloge
objavila pred zasedanjem skupščine.
Turboinštitut, Inštitut
za turbinske stroje d.d.
dr. Vladimir Kercan
uprava
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Ob-5166/09
Na podlagi 7. poglavja Statuta delniške
družbe Gozdnega gospodarstva Slovenj
Gradec d.d. sklicuje uprava
11. skupščino
delničarjev delniške družbe Gozdnega
gospodarstva Slovenj Gradec,
ki bo v petek, 28. 8. 2009, ob 12. uri,
v gostišču Murko, Francetova 24, Slovenj
Gradec.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednika skupščine izvoli Huberta Dolinška, za preštevalca glasov pa se izvolita
Zoran Laznik in Joža Radoševič. Skupščini
bo prisostvovala vabljena notarka Sonja
Kralj.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2008 skupaj
z revizorskim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila po 282. členu ZGD ter sklepanje
o uporabi bilančnega dobička in podelitvi
razrešnice.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2008 skupaj
z revizorskim poročilom in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila, ki je priloga temu sklepu.
2.2. Ugotovi se, da je bil za poslovno leto
2008 ustvarjen dobiček v višini 171.232,37
EUR. Nadzorni svet in uprava predlagata,
da dobiček v višini 171.232,37 EUR ostane
do nadaljnjega nerazporejen.
2.3. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2008 in s tem potrdi njihovo uspešno
delo.
3. Nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina družbe Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec d.d. na
podlagi 240. člena ZGD pooblašča upravo,
da v imenu in za račun družbe kupuje lastne delnice, katerih skupno število ne sme
presegati 10% skupnega števila kosovnih
delnic družbe.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2009 se
imenuje: ABC Revizija d.o.o. Kotnikova 28,
Ljubljana.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora
biti pisno in dostavljeno družbi najpozneje tri
dni pred zasedanjem skupščine. Pravico do
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico
imajo delničarji, njihovi zastopniki oziroma
pooblaščenci, ki so vpisani v delniški knjigi
zadnji dan preteklega meseca pred zasedanjem skupščine.
Udeležence vabimo, da se pol ure pred
pričetkom seje prijavijo predstavniku družbe
na sedežu zasedanja skupščine. S podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost ter prevzamejo glasovalne
lističe.
Gradivo za skupščino in spremembe statuta so delničarjem oziroma njihovim pooblaščencem ali zastopnikom na vpogled
na sedežu družbe, vsak delavnik, med 10.
in 12. uro.
Delničarji lahko svoje morebitne nasprotne predloge, ki morajo biti pisni in obra-
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zloženi, pošljejo v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine priporočeno ali jih vložijo
neposredno na sedežu družbe.
Uprava družbe
GG Slovenj Gradec d.d.
Ob-5167/09
Na podlagi 37. točke Statuta družbe HIT
Alpinea d.d. in na podlagi 295. člena Zakona
o gospodarskih družbah, uprava družbe HIT
Alpinea d.d. sklicuje
14. skupščino
delniške družbe HIT Alpinea d.d.,
ki bo dne 18. 8. 2009, ob 11. uri, v sejni
sobi Hotela Larix, Borovška cesta 99, Kranjska Gora.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, prisotnosti notarja ter izvolitev predsednika skupščine in preštevalca glasov.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Hildo
Pipan.
Za preštevalko glasov Jasno Kovač.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Nada Svetina.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
Hit Alpinea d.d. za poslovno leto 2008 in poročilom nadzornega sveta za poslovno leto
2008 po 282. členu Zakona o gospodarskih
družbah.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom družbe Hit Alpinea d.d. za
poslovno leto 2008 in poročilom nadzornega
sveta za poslovno leto 2008.
3. Obravnava in sprejem sklepa o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu
za delo v poslovnem letu 2008.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za delo
v poslovnem letu 2008.
4. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa: za revizijo poslovnega
leta 2009 se na predlog nadzornega sveta
izmenuje revizijska družba BDO EOS Revizija d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljub
ljana.
Čas zasedanja
Skupščina je sklicana ob 11. uri. Če na
prvem sklicu ni dosežena sklepčnost, se
ponovno zasedanje skupščine določi za isti
dan, 18. 8. 2009, ob 12. uri. Na ponovnem
sklicu bo skupščina sklepala ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
svojo udeležbo prijavijo in dostavijo pooblastila upravi najkasneje tri dni pred skupščino.
Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda, vključno z letnim poročilom za leto
2008, bo delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v hotelu Larix, Borovška 99, Kranjska Gora, vsak delovni dan, od objave sklica
naprej, in sicer od 9. do 12. ure.
HIT Alpinea d.d.
direktor Topolšek Aleš
Ob-5171/09
Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in 6. člena Statuta družbe HTG
d.d. Sežana, upravni odbor družbe sklicuje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
11. skupščino delničarjev družbe,
ki bo v ponedeljek, 17. avgusta 2009, ob
11. uri, na sedežu družbe v Sežani, Partizanska cesta 1, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa št. 1: skupščina izvoli predlaganega predsednika skupščine in preštevalki glasov. Ugotovi se, da skupščini prisostvuje vabljeni notar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2008 ter s poročilom
upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila.
Predlog sklepa št. 2: skupščina se seznani z letnim poročilom za poslovno leto 2008
in s poročilom upravnega odbora o preveritvi
in potrditvi letnega poročila za poslovno leto
2008.
3. Sprejem sklepa o uporabi čistega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa št. 3.1: čisti dobiček na
dan 31. 12. 2008, v višini 103.025,29 EUR,
ki izvira iz čistega poslovnega izida leta 2008,
ostane nerazporejen.
Predlog sklepa št. 3.2: skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru družbe za
delo v poslovnem letu 2008.
4. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov
družbe.
Udeležbo na skupščini ali uresničevanje
glasovne pravice na njej morajo delničarji prijaviti najkasneje tri dni pred datumom,
določenim za izvedbo skupščine, in sicer
s priporočenim pismom ali osebno v tajništvu družbe, sicer ne morejo biti prisotni na
skupščini oziroma uresničevati glasovalnih
pravic.
Pravico udeležbe imajo vsi delničarji, ki so
na dan 14. 8. 2009 vpisani v KDD-ju.
Pooblaščenci za zastopanje delničarjev
se v enakem roku prijavijo s pooblastilom, ki
mora biti pisno. Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov in EMŠO pooblastitelja in vse iste podatke pooblaščenca, kraj
in datum ter podpis pooblastitelja, za pravne
osebe pa poleg podatkov o pooblaščencu in
števila glasov še firmo, sedež ter podpis in
žig pooblastitelja.
Materiali za skupščino, vključno s predlogom sklepa in utemeljitvijo k 4. točki (skladno s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1
v povezavi z drugim odstavkom 296. člena ZGD-1) so na vpogled v tajništvu družbe »HTG« Hoteli, turizem in gostinstvo, d.d.
Sežana, vsak delovni dan, od 9. do 10. ure,
od dneva objave sklica skupščine do 14. 8.
2009.
HTG d.d. Sežana
uprava družbe
Ob-5172/09
Na podlagi 15.4 člena Statuta družbe Julon, proizvodnja poliamidnih filamentov in
granulatov d.d., Ljubljana, Letališka cesta
15, uprava družbe sklicuje
15. skupščino delničarjev družbe,
ki bo v ponedeljek, dne 24. 8. 2009, ob
10.30, v sejni sobi na sedežu družbe v Ljub
ljani, Letališka c. 15.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
a) Na podlagi preveritve prisotnosti se
ugotovi, da je skupščina sklepčna in da lahko veljavno odloča.

b) Za predsednika skupščine se izvoli
Gregor Kranjc, za preštevalki glasov se izvolita Lea Čadež in Simona Kajfež. Ugotovi
se prisotnost notarke Nade Kumar.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe in sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička ter o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za leto 2008.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom, mnenjem revizorja ter s poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila
o poslovanju družbe za leto 2008.
b) Na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček leta 2008 v znesku
79.133,22 EUR razporedi v druge rezerve
iz dobička.
c) Skupščina podeli upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v letu 2008.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2009.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje za revizorja za
poslovno leto 2009 pooblaščeno revizijsko
družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.
4. Podaljšanje mandata predsedniku in
članoma nadzornega sveta.
1. Z 29. 7. 2009 poteče mandat predsedniku nadzornega sveta, zato se za predsednika družbe Julon d.d. ponovno izvoli Fabrizio Calenti, stanujoč v Veroni, Via Dietro
Listone 16, Italija. Nov mandat začne veljati
30. 7. 2009 in velja za dobo štirih let.
2. Z 29. 7. 2009 poteče mandat članoma
nadzornega sveta, zato se za člana nadzornega sveta ponovno izvolita Adriano Vivaldi, stanujoč v Nagu, Malga Zures 6, Italija
in Bruno Coriolano Torresani, stanujoč na
Riva del Garda, LevCanella 13, Italija. Nov
mandat začne veljati 30. 7. 2009 in velja za
dobo štirih let.
Vpogled v gradivo: letno poročilo za leto
2008, revizorjevo mnenje, poročilo nadzornega sveta, ter drugo gradivo za skupščino
družbe s predlogi sklepov, je delničarjem na
vpogled v računovodski službi družbe Julon,
d.d. v Ljubljani, Letališka 15, vsak delavnik
med 9. in 11. uro, od dneva objave sklica do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji družbe osebno ali njihovi pooblaščenci
z ustreznim identifikacijskim dokumentom in
s podpisom na seznam udeležencev.
Delničarji oziroma pooblaščenci in zastopniki morajo svojo udeležbo prijaviti najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Julon, d.d.
uprava
Ob-5173/09
Na podlagi 6.2. člena Statuta družbe
Aquaset – tekstilna tovarna d.d., Ljub
ljana, Letališka cesta 15, uprava družbe
sklicuje
13. skupščino delničarjev družbe,
ki bo v ponedeljek, dne 24. 8. 2009,
ob 10. uri, v sejni sobi, na sedežu družbe
v Ljubljani, Letališka c. 15.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
a) Na podlagi preveritve prisotnosti se
ugotovi, da je skupščina sklepčna in da lahko veljavno odloča.
b) Za predsednika skupščine se izvoli
Denis Jahič, za preštevalki glasov se izvoli-
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ta Lea Čadež in Simona Kajfež. Ugotovi se
prisotnost notarke Nade Kumar.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe in sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička ter o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za leto 2008.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom, mnenjem revizorja ter s poročilom
nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila
o poslovanju družbe za leto 2008.
b) Na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček leta 2008 v znesku
95.541,74 € razporedi v druge rezerve iz
dobička.
c) Skupščina podeli upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v letu 2008.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2009.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje za revizorja za
poslovno leto 2009 pooblaščeno revizijsko
družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.
4. Podaljšanje mandata predsedniku in
članoma nadzornega sveta.
1. Z 10. 3. 2010 poteče mandat predsedniku nadzornega sveta, zato se za predsednika družbe Aquaset d.d. ponovno izvoli
Adriano Vivaldi, stanujoč v Nagu, Malga Zures 6, Italija. Nov mandat začne veljati 11. 3.
2010 in velja za dobo štirih let.
2. Z 10. 3. 2010 poteče mandat članoma nadzornega sveta, zato se za člana
nadzornega sveta ponovno izvolita Fabrizio Calenti, stanujoč v Veroni, Via Diestro
Listone 16, Italija, in Jahič Denis, stanujoč
v Ljubljani, Palmejeva ulica 10, Slovenija.
Nov mandat začne veljati 11. 3. 2010 in velja
za dobo štirih let.
Vpogled v gradivo: letno poročilo za leto
2008, revizorjevo mnenje, poročilo nadzornega sveta, ter drugo gradivo za skupščino
družbe s predlogi sklepov, je delničarjem na
vpogled v računovodski službi družbe Aquaset, d.d. v Ljubljani, Letališka 15, vsak delavnik, med 9. in 11. uro, od dneva objave sklica
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji družbe osebno ali njihovi pooblaščenci
z ustreznim identifikacijskim dokumentom in
s podpisom na seznam udeležencev.
Delničarji oziroma pooblaščenci in zastopniki morajo svojo udeležbo prijaviti najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Aquaset d.d.
uprava
Ob-5179/09
Na podlagi določil C3 Statuta družbe in
296. člena Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1) sklicujem
15. sejo skupščine
delniške družbe Agrogorica d.d.
Šempeter pri Gorici, Vrtojbenska cesta
48,
ki bo v ponedeljek, dne 17. 8. 2009, ob
13. uri, na sedežu družbe v Šempetru pri
Gorici, Vrtojbenska cesta 48, in predlagam
naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi, da je
skupščina sklepčna.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina izvoli predlaganega predsednika skupščine, preštevalko glasov ter
ugotovi prisotnost vabljene notarke.

3. Seznanitev z letnim poročilom družbe
za leto 2008 in pisnim poročilom nadzornega
sveta k letnemu poročilu za leto 2008, ter
podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2008.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe za leto 2008 in pisnim Poročilom
nadzornega sveta.
b) Ugotovi se, da je na dan 31. 12. 2008
bilančna izguba oziroma bilančni dobiček
enak 0 (nič).
c) Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem
letu 2008.
4. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov
družbe.
Predlog sklepa in obrazložitev za imenovanje posebnega revizorja družbe v skladu
z 296. in 318. členom ZGD-1 je na vpogled
na sedežu družbe.
Gradivo za sejo skupščine je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe v Šempetru,
Vrtojbenska cesta 48, vsak delovni dan po
objavi tega vabila, med 12. in 13. uro.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki,
ki so pisno prijavili svojo udeležbo najmanj
tri dni pred sejo. Če skupščina ob napovedanem času ni sklepčna, se počaka pol ure.
Čez pol ure je skupščina sklepčna ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Morebitni nasprotni predlogi delničarjev morajo biti vloženi in pisno obrazloženi
v roku 7 dni po objavi tega vabila, pri tajništvu družbe.
Glasovnice za odločanje na seji se bodo
delničarjem, zakonitim zastopnikom oziroma
pooblaščencem začele deliti eno uro pred
začetkom seje do ure, ki je določena za začetek zasedanja skupščine.
Agrogorica d.d.
uprava
Ob-5180/09
Na podlagi drugega odstavka 26. člena
Statuta družbe Akripol d.d., sklicuje uprava
XIV. (štirinajsto) sejo skupščine
družbe Akripol, d.d.,
ki bo v četrtek, dne 20. 8. 2009, ob 11. uri,
v veliki sejni sobi, na sedežu družbe v Trebnjem, Prijateljeva cesta 11.
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine in imenovanje notarja.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
1.2. Za predsednika skupščine se izvoli Mojca Gorišek ter za preštevalca glasov
Uroš Urbas in Tatjana Gabrijel.
1.3. Imenuje se predlagani notar Ivan
Žetko iz Novega mesta.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2008 skupaj
z revizorskim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila ter sklepanje o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2008 skupaj
z revizorskim poročilom in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila, ki je priloga k temu sklepu.
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2.2. Ugotovi se, da bilančni dobiček po
stanju na dan 31. 12. 2008 znaša 2.540.243
EUR.
Bilančni dobiček za leto 2008 se uporabi:
– za izplačilu dividend delničarjem se
nameni 1,3 EUR bruto na delnico,
– o delu bilančnega dobička v višini
2.286.377 EUR bo odločeno v naslednjih
letih.
2.3. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2008 in s tem potrdi njihovo uspešno
delo.
Vir za izplačilo pod prvo alineo je preneseni dobiček iz let 2003 in 2004.
Upravičenci do dividende so vsi lastniki
delnic, ki so vpisani v delniško knjigo pri
KDD Centralno klirinški depotni družbi, d.d.
Ljubljana na dan zasedanja skupščine. Dividenda se izplača v roku 30 dni od sprejema
sklepa na zasedanju skupščine.
3. Izvolitev članov nadzornega sveta in
seznanitev skupščine z imenovanjem člana
nadzornega sveta s strani delavcev.
Uprava in nadzorni svet po predlogu delničarjev predlagata skupščini, da sprejme
naslednji sklep:
3.1. Kot predstavnika delničarjev se izvolita člana nadzornega sveta Breda Kotar in
Danijel Zupančič.
3.2. Skupščina se seznani s članom nadzornega sveta Robertom Štamcar, ki ga je
kot predstavnika delavcev imenoval Svet
delavcev družbe.
Mandat članov nadzornega sveta je 4
leta. Mandat novih članov nadzornega sveta
prične teči z dnem poteka mandata dosedanjemu nadzornemu svetu.
4. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2009.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za revizorja za leto
2009 se imenuje revizijsko hišo Remars,
podjetje za revidiranje in druge dejavnosti,
d.o.o.
Gradivo za skupščino, vključno z revidiranim poročilom za leto 2008 in pisnim
poročilom nadzornega sveta, je delničarjem
na vpogled vsak delavnik, od 10. do 12. ure,
v tajništvu družbe, od dneva sklica in objave
dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, ki morajo biti pisni in obrazloženi, pošljejo v roku 7 dni po objavi sklica
skupščine, priporočeno po pošti ali jih vložijo
neposredno na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki so vpisani v Centralnem registru KDD
oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, če so svojo udeležbo najavili družbi
s priporočeno pošiljko ali osebno na sedežu
družbe, najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine. Pooblaščenci in zastopniki morajo prijavi predložiti tudi pisna pooblastila
delničarja.
Prosimo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino pred začetkom seje prijavijo
z osebno izkaznico ali drugim identifikacijskim dokumentom pri sprejemnem osebju
in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini ter
prevzamejo glasovnice.
Akripol, d.d.
direktor
Robert Krvavica
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Ob-5181/09
Na podlagi določil prečiščenega besedila
statuta delniške družbe Ekopak, predelava
in pakiranje živil, d.d. z dne 5. 12. 2007 ter
v skladu z določili Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1) uprava družbe sklicuje
11. skupščino
delniške družbe Ekopak, predelava
in pakiranje živil, d.d.,
ki bo dne 27. 8. 2009, ob 10. uri, v prostorih družbe Dobrave 4, 1236 Trzin, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za predsednika odvetnika Tomaža Čada in za preštevalko glasov Zagajšek Slavico po predlogu uprave. Skupščini bo prisostvovala
vabljena notarka Irena Florjančič Cirman.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za leto 2008 in poročila nadzornega sveta
o rezultatih preveritve letnega poročila družbe za leto 2008.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se skupščina družbe seznani z letnim poročilom za leto 2008 in
s poročilom nadzornega sveta o rezultatih
preveritve letnega poročila družbe za leto
2008.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2008.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta ugotovljeni čisti dobiček
poslovnega leta, ki po stanju na dan 31. 12.
2008 znaša 56.722,00 EUR, ostane nerazdeljen, odločanje o njegovi uporabi pa se
prenese v naslednje leto.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2008.
Predlog sklepa: skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu
družbe za leto 2008.
Prijava udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ostane družbi. Pogoj
za udeležbo na skupščini in uresničevanje
glasovalnih pravic je, da delničar prijavi svojo udeležbo najkasneje tri dni pred skupščino.
Gradivo za skupščino
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda bo delničarjem na vpogled v prostorih
uprave v Trzinu, Dobrave 4, vsak delovni
dan od prvega naslednjega delovnega dne
od dne objave skupščine, od 9. do 12. ure.
Ekopak d.d.
uprava družbe
Ob-5188/09
Uprava družbe Iskra-Releji tovarna relejev Makole d.d., Štatenberg 88, 2321 Makole, v skladu z določili ZGD sklicuje
10. sejo skupščine
delniške družbe Iskra-Releji d.d.,
ki bo 27. avgusta 2009, ob 14. uri, v prostorih družbe Iskra-Releji d.d., Štatenberg
88, 2321 Makole.
Dnevni red:
1. Otvoritev zasedanja.
Predsednik uprave – direktor otvori skupščino.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: po predlogu direktorja
in nadzornega sveta se izvolijo v organe
skupščine: za predsednika skupščine Milan

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Skerbiš in za preštevalca glasov Jože Strižič
in Jenez Erker. Na seji je prisotna notarka
Jožica Škrk.
3. Poročilo nadzornega sveta o sprejemu
letnega poročila za leto 2008.
Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila
za leto 2008.
4. Razrešnica upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico Upravi (direktorju) in članom nadzornega sveta družbe Iskra-Releji d.d. za
poslovno leto 2008 v skladu z 293. členom
ZGD.
5. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2009.
Predlog sklepa: po predlogu nadzornega
sveta se za revizijo računovodskih izkazov
za leto 2009 imenuje revizijsko hišo ABC
Revizija, Družba za revizijo in sorodne storitve, Dunajska cesta 101, 1001 Ljubljana,
PE Osojnikova 3, Ptuj.
Prijava udeležbe na skupščini: pravico
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico
lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo,
osebno ali s priporočeno pošiljko najmanj tri
dni pred zasedanjem skupščine, v tajništvu
družbe, Štatenberg 88, 2321 Makole.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi: delničarji naj morebitne predloge k posamičnim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni, pisno sporočijo
direktorju v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine. Predloženi nasprotni predlogi
morajo biti obrazloženi.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu družbe, Štatenberg 88, 2321 Makole, v tajništvu,
vsak delovni dan od 3. 8. 2009 dalje, med
8. in 12. uro, do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Iskra-Releji, d.d.
direktor družbe
Ob-5189/09
Uprava delniške družbe Zasavski računski center d.d. Trbovlje, Obrtniška cesta 14, 1420 Trbovlje sklicuje na podlagi
določil Zakona o gospodarskih družbah in
statuta delniške družbe
dvanajsto redno zasedanje skupščine
družbe,
ki bo 20. 8. 2009, ob 12. uri, na sedežu
družbe, Obrtniška cesta 14, Trbovlje.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se udeležbo, določi preštevalca glasov in izvoli predsednika
skupščine Dušana Požuna. Na skupščino je
vabljena notarka Marjana Kolenc-Rus.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za leto 2008 in poročilo nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina družbe se seznani z letnim
poročilom družbe za poslovno leto 2008 in
poročilom nadzornega sveta o svojem delu
in preveritvi letnega poročila za leto 2008.
3. Predlog pokrivanja izgube za poslovno
leto 2008 in in podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.

3.1. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: izguba družbe za poslovno leto
2008 znaša 21.642,14 EUR in se pokrije
v breme prenesenega dobička preteklih
let. Preostali del bilančnega dobička v višini 192.274,78 EUR ostane nerazporejen in
bo skupščina o njem odločala v prihodnjih
poslovnih letih.
3.2 Predlog sklepa: skupščina družbe
podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2008.
4. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: sprejme se sprememba statuta
v predloženi obliki. Dejavnost družbe vpisana v poglavju B se uskladi s standardno
klasifikacijo dejavnosti – 2008.
5. Izvolitev dveh članov nadzornega sveta predstavnikov lastnikov.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
člana nadzornega sveta predstavnika kapitala nadzorni svet predlaga Davida Jančiča
in Dušana Požuna. Člani nadzornega sveta
nastopijo svoje imenovanje s 1. 12. 2009 za
dobo štirih let.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh od objave sklica v uradnem listu.
Delničarje prosimo, da prisotnost na
skupščini najavijo najmanj tri delovne dni
pred dnevom zasedanja skupščine. Pooblaščenci morajo hkrati z najavo poslati pisna
pooblastila.
Gradivo je na vpogled vsem delničarjem
na sedežu družbe v tajništvu, vsak delavnik, od 9. do 13. ure ter na spletni strani
www.zrc.si.
Zasavski računski center d.d. Trbovlje
uprava družbe
Ob-5190/09
Na podlagi določil poglavja 7. skupščine Statuta delniške družbe NTU upravljanje
z naložbami, d.d. in v skladu z določbami
Zakona o gospodarskih družbah-1 sklicujem
20. zasedanje skupščine
družbe NTU upravljanje z naložbami,
d.d.,
ki bo v petek, 28. avgusta 2009 ob 11.
uri, na sedežu družbe Dombrava 1, Volčja
Draga, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti.
2. Imenovanje delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednico skupščine izvoli Nevena Tea
Gorjup in kot preštevalki glasov Sonja Harej
in Nataša Skok. Seji bo prisostvovala notarka Katjuša Gorjan.
3. Obravnava Posebnega revizijskega
poročila – preveritev vodenja posameznih
poslov za poslovna leta od 2003 do vključno 2007.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s Posebnim revizijskim poročilom – preveritev vodenja posameznih poslov za poslovna
leta od 2003 do vključno 2007.
4. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2008 in
revidiranimi računovodskimi izkazi družbe
za poslovno leto 2008 ter konsolidiranim
poročilom družbe in revidiranimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi družbe za
poslovno leto 2008; sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter obravnava in

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
sprejem Poročila nadzornega sveta družbe
o preveritvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno
leto 2008 ter o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe v poslovnem letu 2008;
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu družbe za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa št. 4.1:
Skupščina se seznani z letnim poročilom
družbe za poslovno leto 2008, ki ga je potrdil nadzorni svet in katerega sestavni del
so revidirani računovodski izkazi družbe za
poslovno leto 2008 ter s konsolidiranim poročilom družbe, ki ga je tudi potrdil nadzorni
svet in katerega sestavni del so revidirani
konsolidirani računovodski izkazi družbe za
poslovno leto 2008.
Letno poročilo in konsolidirano poročilo družbe ter revidirani računovodski izkazi
družbe in konsolidirani računovodski izkazi
družbe za poslovno leto 2008 so priloženi
h gradivu za skupščino in predstavljajo sestavni del tega sklepa.
Skupščina obravnava in sprejeme Poročilo nadzornega sveta družbe o preveritvi
letnega poročila in konsolidiranega letnega
poročila družbe za poslovno leto 2008, na
podlagi katerega je nadzorni svet sprejel
letno in konsolidirano poročilo družbe ter
revidirane in konsolidirane računovodske
izkaze družbe. Poročilo nadzornega sveta
je priloženo h gradivu za skupščino in predstavlja sestavni del tega sklepa.
Predlog sklepa št. 4.2:
Na predlog uprave in ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta se bilančni dobiček družbe, ki na dan 31. 12. 2008 znaša
3.152.246,59 €, ki je sestavljen iz prenesenega dobička v višini 3.148.602,94 € in tekočega dobička leta 2008 v višini 3.643,65 €,
razporedi, kot sledi:
– del prenesenega dobička v višini
2.000.000,00 € se skladno z določili 359.
člena ZGD-1 preoblikuje v osnovni kapital
družbe;
– del prenesenega dobička v višini
1.148.602,94 € se razporedi v druge rezerve iz dobička;
– tekoči dobiček iz leta 2008 v višini
3.643,65 € se razporedi v druge rezerve iz
dobička.
Predlog sklepa št. 4.3: v skladu z 294.
členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri
delo uprave v poslovnem letu 2008 in ji podeljuje razrešnico.
Predlog sklepa št. 4.4: v skladu z 294.
členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri
delo nadzornega sveta v poslovnem letu
2008 in mu podeljuje razrešnico.
5. Predlog za povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta ter v skladu s sprejetim sklepom nadzornega sveta o sprejemu
letnega poročila družbe za poslovno 2008,
katerega sestavni del so tudi revidiranimi
računovodskimi izkazi družbe za poslovno leto 2008 ter sklepa št. 4.2 današnjega zasedanja skupščine, o preoblikovanja
dela prenesenega dobička v osnovni kapital družbe, se osnovni kapital družbe NTU
d.d., ki znaša 1.234.585,21 €, poveča za
2.000.000,00 € tako, da po povečanju znaša
3.234.585,21 €.
Povečan osnovni kapital je razdeljen na
že obstoječih 147.928 navadnih kosovnih
delnic, ki pripadajo obstoječim delničarjem
družbe. Ob povečanju osnovnega kapitala

iz sredstev družbe, se delničarjem ne izdajo nove delnice. Vsi obstoječi delničarji so
udeleženi v postopku povečanja osnovnega
kapitala iz sredstev družbe v sorazmerju
z deležem svojih delnic v osnovnem kapitalu družbe.
Sklep o povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe temelji na revidirani
bilanci stanja sestavljeni na presečni dan
31. 12. 2008.
Revizijo bilance stanja, ki je osnova za
vpis povečanja osnovnega kapitala iz sredstev družbe, je opravil pooblaščen revizor –
revizijska družba Abeceda – revizijska družba d.o.o., Stanetova ulica 22, 3000 Celje,
ki jo je za revizijo računovodskih izkazov
družbe za poslovno leto 2008 imenovala
skupščina družbe.
Uprava in nadzorni svet družbe potrjujeta, da od presečnega dneva sestave
bilance stanja, do dneva prijave povečanja
osnovnega kapitala, ni in ne bo prišlo do
zmanjšanja premoženja, ki bi nasprotovalo
povečanju osnovnega kapitala iz sredstev
družbe. Skladno s tem bodo pristojni organi družbe ob priglasitvi vpisa povečanja osnovnega kapitala družbe iz sredstev
družbe, podali tudi ustrezno izjavo iz 361.
člena ZGD-1.
6. Sprememba določil točke 3.1 poglavja
3. Osnovni kapital statuta družbe.
Predlog sklepa št. 6.1:
Skladno s sprejetim sklepom pod točko
5. današnjega zasedanja skupščine, se na
predlog uprave in nadzornega sveta spremeni točka 3.1 poglavja 3. Osnovni kapital
tako, da na novo glasi:
»3.1 Osnovni kapital družbe znaša
3.234.585,21 € (trimilijonadvestoštiriintrideset-tisočpetstopetinosemdeset
evrov
21/100) in je razdeljen na 147.928 (stosedeminštiridesettisoč-devetstoosemindvajset) navadnih kosovnih delnic. Osnovni kapital je v celoti vplačan.«
Predlog sklepa št. 6.2:
Skladno s sprejetim sklepom št. 6.1 se
za izdelavo novega prečiščenega besedila statuta družbe pooblasti notarko Katjušo
Gorjan, ki izdela novo prečiščeno besedilo
statuta, s katerim se nadomesti do sedaj
veljavno prečiščeno besedilo Statuta družbe
NTU d.d., sprejeto dne 13. 3. 2009.
Za podpis novega prečiščenega besedila
se pooblasti predsednica skupščine.
7. Poročilo uprave o nadzoru nad poslovanjem odvisnih družb.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s Poročilom o nadzoru nad poslovanjem
odvisnih družb.
8. Predlog za imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščenega revizorja družbe
za izvedbo revizije računovodskih izkazov
družbe in konsolidiranih računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2009 imenuje
revizijsko družbo Abeceda – revizijska družba d.o.o., Stanetova ulica 22, 3000 Celje.
9. Imenovanje novega člana nadzornega
sveta zaradi prenehanja mandata.
Predlog sklepa: skupščina ugotovi, da
bo 25. 11. 2009 iztekel mandat dosedanjemu članu nadzornega sveta Kozjak Jožetu.
Na predlog nadzornega sveta se z dnem
26. 11. 2009 Kozjak Jože ponovno imenuje
za člana nadzornega sveta – predstavnika
delničarjev. Mandat ponovno imenovanega
člana nadzornega sveta traja 4 leta in nastopi s 26. 11. 2009.
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Prijava na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so 3
dni pred izvedbo skupščine vpisani v delniško knjigo družbe in ki pisno prijavijo svojo
udeležbo osebno ali s priporočeno pošiljko
najpozneje 3 dni pred zasedanjem skupščine upravi družbe NTU upravljanje z naložbami, d.d. v Volčji Dragi, Dombrava 1.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo na sprejemnem mestu
skupščine najmanj 30 minut pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili prisotnost in
prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh
točkah dnevnega reda, razen prve točke, se
glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpiskom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna v skladu z določili statuta, uprava sklicuje ponovno zasedanje skupščine
istega dne 30 minut za prvim sklicem, z istim dnevnim redom. Na ponovno sklicanem
zasedanju skupščine bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi utemeljenih sklepov, katerega sestavni del je letno
poročilo družbe za poslovno leto 2008, revidirani računovodski izkazi družbe za poslovno leto 2008, konsolidirano poročilo družbe,
revidirani konsolidirani računovodskimi izkazi družbe za poslovno leto 2008, pisno poročilo nadzornega sveta ter posebno revizijsko
poročilo o preveritvi vodenja posameznih
poslov za poslovna leta od 2003 do vključno
2007 ter Poročilo uprave o nadzoru nad poslovanjem odvisnih družb, je na vpogled delničarjem v tajništvu uprave družbe v Volčji
Dragi, Dombrava 1, vsak delavnik, od 9. do
12. ure, od dneva objave sklica skupščine
do ključno dneva zasedanja skupščine.
NTU upravljanje z naložbami, d.d.
uprava – direktor
Evgen Kete
Ob-5191/09
Na podlagi 35. člena Statuta delniške
družbe Fragmat TIM, Tovarna izolacijskega
materiala d.d., Laško, Spodnja Rečica 77,
uprava družbe sklicuje
16. skupščino
družbe Fragmat TIM, Tovarna izolacijskega materiala d.d., Laško,
ki bo v ponedeljek, dne 24. avgusta
2009, ob 8. uri, v sejni sobi družbe Fragmat
TIM, d.d., Spodnja Rečica 77, Laško.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles ter predstavitev prisotnega notarja.
Predlog sklepa:
1.1. Za predsednika skupščine se imenuje Zvonka Janeža, za preštevalca glasov
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Gorana Čopa in Leonido Gaberšek. Skupščino se seznani, da seji prisostvuje notarka
Katja Fink iz Celja.
2. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom družbe Fragmat Tim, d.d., Laško
in konsolidiranim letnim poročilom skupine Fragmat Tim za leto 2008, revizorjevim
mnenjem, s poročilom nadzornega sveta
o sprejemu letnih poročil, sprejem sklepa
o uporabi bilančnega dobička ter sprejem
sklepa o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se je seznanila z letnim
poročilom družbe Fragmat Tim, d.d., Laško
in konsolidiranim letnim poročilom skupine
Fragmat Tim za leto 2008, z revizorjevimi
mnenji ter s poročilom nadzornega sveta
z dne 22. 6. 2009 o sprejemu letnih poročil.
2.2. Na predlog uprave in na podlagi
mnenja nadzornega sveta ostane bilančni dobiček družbe za leto 2008 v višini
3,878.594,17 EUR nerazporejen in se bo
o njem odločalo v naslednjih letih.
2.3. Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero
potrdi in odobri njuno delo v poslovnem letu
2008.
3. Imenovanje revizijske družbe za leto
2009.
Predlog sklepa:
3.1. Za pooblaščeno revizijsko družbo za
leto 2009, skupščina imenuje revizijsko hišo
KPMG Slovenija d.o.o. iz Ljubljane.
4. Sprejem sprememb in dopolnitev Statuta družbe.
Predlog sklepa:
4.1 Skupščina sprejme predlagane spremembe in dopolnitve Statuta družbe.
5. Seznanitev s potekom mandata članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
5.1 Skupščina je seznanjena, da dne
25. 8. 2009 poteče mandat članoma nadzornega sveta: Janu Žižku in Zvonku Janežu.
6. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta družbe.
Predlog sklepa:
6.1. Skupščina družbe, na podlagi predloga delničarjev, imenuje za člana nadzornega sveta Fragmat TIM d.d. – predstavnika
kapitala – za štiriletno mandatno obdobje,
ki prične teči prvi naslednji dan po izvolitvi
na skupščini družbe, to je dne 25. 8. 2009,
Janež Zvoneta in Mazij Jožeta.
6.2 Skupščina se seznani, da je tretji
član nadzornega sveta, predstavnik delavcev, Oto Srebot.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo upravi družbe vsaj 3 dni pred sejo
skupščine.
Udeleženci skupščine bodo ob prihodu
na skupščino, najprej pol ure pred njenim
začetkom, podpisali seznam prisotnih delničarjev in prevzeli gradivo in glasovalne
lističe. Pri tem so se delničarji, fizične osebe, dolžni izkazati z ustreznim osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki delničarjev,
pravnih oseb, so se dolžni izkazati z izpisom iz sodnega registra, vsi pooblaščenci
pa s predložitvijo pisnega pooblastila.
Gradivo za skupščino je skupaj s predlaganim prečiščenim besedilom Statuta Fragmat TIM d.d., vsem delničarjem na vpogled
v tajništvu uprave na sedežu družbe v Laškem, Spodnja Rečica 77, od dneva objave
sklica skupščine, vsak delavnik, med 10. in
12. uro ter med 13.30 in 15. uro.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 10. uri, v istem prostoru. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na število
zastopanega kapitala.
Fragmat TIM, d.d.
uprava družbe
Ob-5192/09
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 29. člena Statuta družbe
MC Medicor d.d. sklicuje uprava družbe
14. sejo skupščine
družbe MC Medicor d.d., Ljubljana,
Tbilisijska 81,
ki bo v torek, 25. avgusta 2009, ob 17. uri
v prostorih družbe, Ljubljana, Tbilisijska 81,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave:
– predsednik skupščine Janez Hafner,
– preštevalca glasov Barbara Ravnik,
Jože Smrekar.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Erika Braniselj.
2. Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta.
Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe MC Medicor d.d. za
poslovno leto 2008 ter poročilom nadzornega sveta. Skupščina upravi in nadzornemu
svetu podeli razrešnico za delo v poslovnem
letu 2008.
3. Predlog sklepa uprave.
Za revizorja za poslovno leto 2009 se
imenuje ABC revizija, družba za revizijo in
sorodne storitve d.o.o., Ljubljana, Dunajska
101.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ostane v družbi.
Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalnih pravic je, da delničar
prijavi svojo udeležbo najkasneje 3 dni pred
sejo skupščine.
Gradivo za sejo je delničarjem na vpogled v prostorih družbe MC Medicor d.d.,
Ljubljana, Tbilisijska 81, od dneva objave
sklica skupščine vsak delovni dan, od 8.
do 12. ure.
Če ob prvem sklicu ne bo osebno ali po
pooblaščencih zastopanih vsaj 50% osnovnega kapitala, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, ob 18. uri, v istih prostorih.
Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
MC Medicor d.d.
prof. dr. Marjeta Zorc, dr. med.
predsednica uprave
Ob-5193/09
Na podlagi določil Statuta delniške družbe TT Okroglica d.d. in skladno z določbami
Zakona o gospodarskih družbah-1 sklicujem
14. sejo skupščine delniške družbe
Tekstilna tovarna Okroglica d.d.,
ki bo v petek, 28. avgusta 2009, ob 9.
uri, v prostorih uprave družbe TT Okroglica
d.d., Dombrava 1, 5293 Volčja Draga, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti
2. Izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
družbe se za predsednico skupščine izvoli
Nevena Tea Gorjup in kot preštevalki glasov
Sonja Harej in Nataša Skok. Seji bo prisostvovala notarka Katjuša Gorjan.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2008 in
revidiranimi računovodskimi izkazi družbe za poslovno leto 2008 ter konsolidiranim letnim poročilom družbe in revidiranimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi
družbe za poslovno leto 2008, obravnava
in sprejem pisnega poročila nadzornega
sveta družbe o preveritvi letnega poročila
in konsolidiranega poročila družbe za poslovno leto 2008 ter o načinu in obsegu
preverjanja vodenja družbe v poslovnem
letu 2008; podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu ter sprejem predloga
sklepa o uporabi bilančnega dobička za
poslovno leto 2008
Predlog sklepa št. 3.1:
Skupščina se seznani z letnim poročilom
družbe za poslovno leto 2008, ki ga je potrdil nadzorni svet in katerega sestavni del
so revidirani računovodski izkazi družbe za
poslovno leto 2008, s konsolidiranim poročilom družbe, ki ga je tudi potrdil nadzorni
svet in katerega sestavni del so revidirani
konsolidirani računovodski izkazi družbe za
poslovno leto 2008.
Letno poročilo in konsolidirano poročilo družbe ter revidirani računovodski izkazi
družbe in konsolidirani računovodski izkazi
družbe za poslovno leto 2008 so priloženi
h gradivu za skupščino in predstavljajo sestavni del tega sklepa.
Skupščina obravnava in sprejme Poročilo nadzornega sveta družbe o preveritvi
letnega poročila in konsolidiranega letnega
poročila družbe za poslovno leto 2008, na
podlagi katerega je nadzorni svet sprejel
letno in konsolidirano poročilo družbe ter
revidirane in konsolidirane računovodske
izkaze družbe. Poročilo nadzornega sveta
je priloženo h gradivu za skupščino in predstavlja sestavni del tega sklepa.
Predlog sklepa št. 3.2: na dan 31. 12.
2008 je znašal ugotovljeni bilančni dobiček
družbe 151.742,64 EUR. Uprava in nadzorni
svet predlagata skupščini, da se ugotovljeni
bilančni dobiček za poslovno leto 2008 v višini 151.742,64 EUR prenese v naslednje
poslovno leto, kot preneseni dobiček.
Predlog sklepa št. 3.3: v skladu z 294.
členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri
delo uprave v poslovnem letu 2008 in ji podeljuje razrešnico.
Predlog sklepa št. 3.4: v skladu z 294.
členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri
delo nadzornega sveta v poslovnem letu
2008 in mu podeljuje razrešnico.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za revizijo računovodskih izkazov družbe za
poslovno leto 2009
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se skupščini predlaga, da za pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto
2009 imenuje revizijsko hišo KPMG Slovenija podjetje za revidiranje in poslovanje, d.o.o., Neubergerjeva ulica 30, 1000
Ljubljana.
5. Seznanitev skupščine z novim članom nadzornega sveta – predstavnikom
delavcev
Predlog sklepa: skupščina družbe se
seznani, da je od 13. 3. 2009 dalje člani-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ca nadzornega sveta – predstavnica delavcev, Tanja Terčon. Izvleček sklepa sveta
delavcev o izvolitvi nove članice nadzornega
sveta – predstavnice delavcev, je priložen
gradivu za skupščino in predstavlja sestavni
del tega sklepa.
Prijava na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so 10
dni pred izvedbo skupščine vpisani v delniško knjigo družbe in ki pisno prijavijo svojo
udeležbo osebno ali s priporočeno pošiljko
najpozneje 3 dni pred zasedanjem skupščine upravi družbe TT Okroglica d.d. v Volčji
Dragi, Dombrava 1.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo na sprejemnem mestu
skupščine najmanj 30 minut pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili prisotnost in
prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh
točkah dnevnega reda, razen prve točke, se
glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpiskom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna v skladu z določili statuta, uprava
sklicuje ponovno zasedanje skupščine istega dne 30 minut za prvim sklicem z istim
dnevnim redom. Na ponovno sklicanem zasedanju skupščine bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi utemeljenih sklepov, katerega sestavni del je letno
poročilo družbe za poslovno leto 2008, revidirani računovodski izkazi družbe za poslovno leto 2008, konsolidirano letno poročilo
družbe in revidirani konsolidirani računovodski izkazi družbe za poslovno leto 2008
ter pisno poročilo nadzornega sveta za leto
2008, je na vpogled delničarjem v tajništvu
uprave družbe v Volčji Dragi, Dombrava 1,
vsak delavnik, od 9. do 12. ure, od dneva
objave sklica skupščine do ključno dneva
zasedanja skupščine.
TT Okroglica d.d.
uprava – direktor
Evgen Kete
Ob-5196/09
Na podlagi drugega odstavka 295. člena
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)
in 38. člena Statuta družbe Snežnik, d.d.,
Kočevska Reka, sklicujem
14. sejo skupščine
družbe Snežnik, Podjetje za proizvodnjo
in storitve d.d., Kočevska Reka 1 b,
Kočevska Reka,
ki bo v ponedeljek, 17. 8. 2009, ob 9.
uri, v poslovnih prostorih družbe v Kočevski
Reki 1b, Kočevska Reka.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa:
1.1. Uprava predlaga skupščini družbe,
da sprejme sklep o imenovanju članov delovnih teles.
1.2. Seji prisostvuje vabljeni notar.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom
družbe z mnenjem revizorja in poročilom
nadzornega sveta, za poslovno leto 2008
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z revidiranim
letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe skupaj s pozitivnim mnenjem
revizorja in poročilom nadzornega sveta za
poslovno leto 2008.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu, ter seznanitev s prejemki
članov organov vodenja ali nadzora, ki so jih
za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu.
Predlog sklepa:
3.1. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi za poslovno leto 2008.
3.2. Skupščina podeljuje razrešnico
nadzornemu svetu družbe za poslovno leto
2008.
3.3. Skupščina se seznani s prejemki
članov organov vodenja ali nadzora, ki so jih
za opravljanje nalog v družbi Snežnik, d.d.,
prejeli v poslovnem letu 2008.
4. Obravnava in sprejem predloga nadzornega sveta o imenovanju revizorja za
poslovno leto 2009.
Predlog sklepa:
4.1. Na predlog nadzornega sveta se za
revizorja družbe, ki bo revidiral letne računovodske izkaze družbe Snežnik, d.d., za
poslovno leto 2009, imenuje revizijsko hišo
REVIDICOM, d.o.o., Grizoldova 5, Maribor.
5. Uskladitev sejnin članov nadzornega
sveta s Sklepom Vlade RS o stališčih do
izplačevanja sejnin in nagrad v zvezi z omejevanjem učinkov finančne krize
Predlog sklepa:
5.1. Za udeležbo na seji nadzornega
sveta se višina sejnine za člana nadzornega
sveta določi v višini 275,00 evrov bruto, za
predsednika nadzornega sveta pa se določi
v višini 357,50 evrov bruto.
6. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta zaradi prenehanja mandata obstoječim
Predlog sklepa:
6.1. Za mandatno obdobje 4-let, se imenujejo člani nadzornega sveta, ki zastopajo
interese delničarjev, kot sledi:
1. mag. Andrej Pagon,
2. Jure Okrajšek,
3. Matjaž Jauk,
4. Janez Maršič.
Mandat novoizvoljenih članov nadzornega sveta traja od dneva, ko bi se iztekel
štiriletni mandat dosedanjim članom nadzornega sveta.
Gradivo
Gradivo z utemeljenimi predlogi sklepov
za skupščino, je delničarjem na vpogled na
sedežu družbe v Kočevski Reki 1b, v tajništvu uprave družbe, vsak delovni dan, od
10. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Sklic skupščine z dnevnim redom in predlaganimi sklepi je objavljen tudi na spletni
strani Snežnik, d.d.: http:// www.sneznik.si/.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo ter na njej
razpravljajo in glasujejo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora

Št.

55 / 17. 7. 2009 /

Stran

1901

biti pisno, v skladu s predpisi in dostavljeno družbi vsaj tri dni pred dnem zasedanja
skupščine.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
bodo, na dan 14. 8. 2009, vpisani v Centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD,
in ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno
pošiljko s pripisom »za skupščino« dostavijo
družbi najkasneje tri dni pred sejo skupščine, torej do vključno 14. 8. 2009.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino pol ure pred pričetkom seje
prijavijo v tajništvu uprave družbe ter s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo
glasovalne lističe.
Za udeležbo na skupščini se delničarji oziroma njihovi pooblaščenci izkažejo
z osebnim dokumentom, oziroma pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnoposlovnega registra.
Način glasovanja
Glasuje se javno, z glasovnicami, osebno ali po pooblaščencu.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda podajo upravi družbe v sedmih
dneh po objavi sklica skupščine. Predlogi
morajo biti pisni in utemeljeni.
Ponovno zasedanje
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine pol ure kasneje. V tem
primeru bo skupščina veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Snežnik, d.d.
uprava družbe
Jože Hrovat
direktor
Ob-5217/09
Na podlagi določil 6.21. točke Statuta
družbe Evado, d.d., sklicuje uprava
6. skupščino družbe Evado
družba za finančno in poslovno svetovanje, d.d.
ki bo v ponedeljek, 24. 8. 2009, ob 9. uri,
na sedežu družbe, v Mariboru, Cankarjeva
ulica 6, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine ter predstavitev notarja.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za 2008 leto in Poročilo nadzornega sveta
o preveritvi sestavljenega letnega poročila
družbe za 2008 leto.
3. Predlog o uporabi bilančnega dobička
za 2008 leto in podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu za 2007 leto.
4. Razrešitev članov nadzornega sveta.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlogi sklepov:
Ad 1) Ugotovi se sklepčnost, izvoli se
predsednik skupščine.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Stanislav Bohinc.
Ad 2) Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za 2008 leto in s Poročilom
nadzornega sveta o preveritvi sestavljenega
letnega poročila za 2008 leto.
Ad 3) – Čisti dobiček poslovnega leta
2008 znaša 67.726,71 €;
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– Bilančni dobiček za leto 2008 v višini
194.716,94 € ostane nerazporejen;
– Upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica za leto 2008.
Ad 4) Skupščina z dnem zasedanja razrešuje člane nadzornega sveta:
– Krsnik Alenka,
– Kuharič Jože,
– Stonič Samo.
Ad 5) Skupščina imenuje z dnem 25. 8.
2009 za člane nadzornega sveta:
– Krsnik Alenka,
– Kuharič Jože,
– Stonič Samo.
Vpogled v gradiva
Gradivo s predlogi sklepov skupaj
z letnim poročilom in poročilom nadzornega
sveta bo na razpolago v družbi Evado d.d.,
v tajništvu družbe, od dneva sklica do dneva
zasedanja skupščine, od 9. do 12. ure.
Pogoji udeležbe
V skladu s 6.25. točko statuta Evado
d.d. se delničar lahko udeleži skupščine in
uresničuje glasovalno pravico na skupščini,
če najkasneje tri dni pred dnevom skupščine
prijavi svojo udeležbo pri direktorju in na dan
skupščine deponira delnice pri vabljenem
notarju za ves čas trajanja skupščine.
Evado, d.d.,
uprava družbe
Ob-5220/09
Uprava in nadzorni svet družbe Casino
Ljubljana d.d., prirejanje posebnih iger na
srečo, Ljubljana, Miklošičeva cesta 9 (vl. št.
11232600 Okrožnega sodišča v Ljubljani,
matična številka 5488044) na podlagi 22.
člena statuta družbe sklicujeta
19. skupščino,
ki bo 18. 8. 2009, ob 15. uri, v Ljubljani,
Dunajska 154.
Dnevni red in predlagani sklepi:
1. točka: Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
Imenujeta se predsednik skupščine in
preštevalka glasov.
Predlog:
Za predsednika skupščine se imenuje
Dušan Kecman.
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Za preštevalko glasov se imenuje Maja
Keržan.
2. točka: Seznanitev skupščine z letnim
poročilom za leto 2008, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe
in odločanje o podelitvi razrešnice članom
organov vodenja za leto 2008.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
2.1. Skupščina podeljuje razrešnico članom uprave, s katero potrjuje in odobrava
njihovo delo v poslovnem letu 2008.
2.2. Skupščina podeljuje razrešnico članom nadzornega sveta družbe, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem
letu 2008.
3. točka: Poenostavljeno zmanjšanje
osnovnega kapitala.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
Osnovni kapital družbe. ki znaša 6.610.334,15 EUR in je razdeljen na
3.359.179 navadnih imenskih kosovnih delnic in 3.008.924 participativnih prednostnih
delnic, se zmanjša za 4.988.662,15 EUR
tako, da znaša 1.621.672,00 EUR.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se opravi
v skladu s pravili o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala (379. in 380. člen
ZGD-1) z namenom kritja prenesene izgube
in zagotovitve rezerv po Zakonu o igralništvu, in sicer se znesek 4.675.662 EUR uporabi za kritje prenesene izgube, 313.000,15
EUR pa za rezerve.
Ker najmanjši emisijski znesek delnic
oziroma pripadajoči znesek kosovnih delnic
po zmanjšanju osnovnega kapitala ne dosega zneska 1 eura, se zmanjšanje osnovnega kapitala izvede z združevanjem delnic
tako, da se 3,92687485508783527125090
64718389 dosedanje delnice združijo v 1
(eno) novo delnico.
Osnovni kapital družbe v znesku
1.621.672,00 EUR je po združitvi delnic razdeljen na 1.621.672 delnic, od tega 855.432
navadnih imenskih kosovnih delnic in 766.240
participativnih prednostnih delnic.
4. točka: Sprememba statuta.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala se
spremenita 4. in 5. člen statuta tako, da se
glasita:
4. (četrti) člen

Osnovni
kapital
družbe
znaša
1.621.672,00 EUR.
5. (peti) člen
Osnovni kapital je razdeljen na 1.592.025
kosovnih delnic, od tega:
a) 839.794 navadnih imenskih delnic
A razreda, kar predstavlja 52,75 (dvainpetdeset 75/100)% vrednosti osnovnega kapitala;
b) 752.231 neglasovalnih participativnih
prednostnih prosto prenosljivih delnic B razreda, kar predstavlja 47,25 (sedeminštirideset 25/100)% vrednosti osnovnega kapitala.
Navadne delnice zagotavljajo njihovim
imetnikom:
a) pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,
b) pravico do dela dobička (dividende),
c) pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju.
Za prenos in pridobitev navadnih delnic
je potrebno soglasje ministra, ki je pristojen
za finance.
Participativne prednostne delnice zagotavljajo njihovim imetnikom fiksno dividendo
v višini 1 (en) % (en odstotek) knjigovodske
vrednosti delnice zadnji dan poslovnega leta
in z navadnimi delnicami dodatno enakovredno participirajo na presežni dividendi,
brez pravice do upravljanja in s pravico do
ustreznega dela preostalega premoženja po
likvidaciji ali stečaju.
Vse delnice so v celoti vplačane.
5. točka: Imenovanje revizorja.
Predlog nadzornega sveta: imenuje se
revizor za leto 2009, in sicer Revizijska
družba Revidicom d.o.o., Grizoldova ulica
5, 2000 Maribor.
6. točka: Imenovanje članov nadzornega
sveta družbe.
Zaradi odstopa dveh članov nadzornega
sveta skupščina na predlog delničarjev imenuje dva nova člana.
Besedilo predlaganih sprememb statuta,
letno poročilo, poročilo nadzornega sveta,
poročilo revizorja, predlogi sklepov in utemeljitve predlaganih sklepov, so dostopni
delničarjem na sedežu družbe, vsak delovni
dan, od 8. do 14. ure.
Casino Ljubljana d.d.
članica uprave
Barbara Gunčar

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

55 / 17. 7. 2009 /

Stran

1903

Zavarovanja terjatev
SV 1182/2009
Ob-5122/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič iz
Maribora, opravilna številka SV 1182/2009
z dne 30. 6. 2009, je stanovanje številka
1, in soba številka 2, v prvem nadstropju,
v skupni izmeri 50,79 m², v več-stanovanjski
stavbi v Mariboru, Vetrinjska ulica 18, ki stoji
na parceli številka 1697, k.o. Maribor Grad,
last Zelenik Marsela, stanujočega Rače Fram, Fram 151a, na temelju kupoprodajne pogodbe številka 2014-12/2006-02/06,
z dne 4. 8. 2006, z zemljiškoknjižnim dovolilom z dne 27. 11. 2006, zastavljeno v korist
Nove KBM d.d., za zavarovanje denarne
terjatve v znesku 65.000,00 EUR s pp.
SV 588/09
Ob-5125/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju terjatve, opr. št. SV 588/09 z dne 30. 6. 2009, so
bile nepremičnine z ident. št. 1738-3317-10,
1738-3317-146 in 1738-3317-56, ki se nahajajo v stanovanjski stavbi, na naslovu
Ledarska ulica 9, Ljubljana, pridobljene na
podlagi prodajne pogodbe št. 1/2 NS 10
z dne 23. 4. 2009, last zastaviteljev Silvestra in Violete Marolt, oba Kunaverjeva ulica 2, Ljubljana, vsakega do ½, zastavljene
v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Trg republike 2, matična št. 5860571000,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
71.000,00 EUR s pp.
SV 561/09
Ob-5126/09
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz Ljubljane, Tržaška cesta 2, opr. št.
SV 561/09 z dne 19. 6. 2009, sta bili nepremičnini z ident. št. 1739-1169-35 in ident.
št. 1739-1169-53, na naslovu Ulica Bratov
Učakar 24, Ljubljana, ki se nahaja na parc.
št. 2219/57, k.o. Zgornja Šiška, zemljiške
knjige Okrajnega sodišča v Ljubljani, pridobljeni na podlagi prodajne pogodbe, z dne
4. 6. 2008, last zastaviteljev, vsakega do ½
Barbare Strehovec Franetič in Aleša Franetiča, oba iz Ljubljane, Ulica bratov Učakar
24, zastavljena v korist upnice Nove Ljub
ljanske banke d.d., Trg republike 2, matična
št. 5860571000, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 234.960,00 EUR s pp.
SV 620/09
Ob-5127/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju
terjatve, opr. št. SV 620/09 z dne 6. 7. 2009,
je bilo stanovanje št. 2 v pritličju, v stanovanjski hiši, na naslovu Puhova 6, Ljubljana (prej
Ulica 29. Hercegovske divizije 6, Ljubljana),
v izmeri 75.72 m2, ki obsega: kuhinjo v izmeri 6.09 m2, sobo v izmeri 15.07 m2, sobo
v izmeri 12.48 m2, sobo v izmeri 12.57 m2,
sobo v izmeri 18.36 m2, hodnik v izmeri
4.43 m2, WC v izmeri 1.12 m2, kopalnico
v izmeri 3.85 m2 in balkon oziroma teraso
v izmeri 0.91 m2 ter druge prostore v izmeri
0.84 m2, ki se nahaja na parc. št. 402/1,
k.o. Brinje I (1736), pridobljeno na podlagi
Sklepa o dedovanju, opr. št. I D 941/92, last
zastaviteljev Koviljka Mršič in Đevad Pašić,
oba Puhova ulica 6, Ljubljana, zastavljeno

v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana,
s sedežem v Ljubljani, in poslovnim naslovom Ajdovščina 4, matična št. 5026237000,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
79.000,00 EUR s pp.
SV 873/09
Ob-5128/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 873/09 z dne 8. 7. 2009
je dvosobno stanovanje št. 3, v prvem nadstropju stanovanjskega bloka, Zgornje Jezersko 66, Zgornje Jezersko, ki stoji na parc.
št. 367/143, k.o. Zgornje Jezersko, z ident.
št. dela stavbe 2076-266-3 in površino dela
stavbe 81,77 m2, last zastavitelja Tadeja Perata, Zgornje Jezersko 66, Zgornje Jezersko, na podlagi Sklepa o dedovanju opr. št.
D 147/2009-14 Okrajnega sodišča v Kranju,
z dne 5. 6. 2009, zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina
4, Ljubljana, matična št.: 5026237000, za
zavarovanje terjatve v višini 14.000,00 EUR,
z obrestno mero v višini trimesečnega Euriborja + 3.10% p.a. ter z rokom vračila v 240.
enakih zaporednih mesečnih anuitetah, od
katerih zadnja zapade najkasneje dne 30. 8.
2029.
SV 601/09
Ob-5129/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 601/09, DK 33/09 z dne
8. 7. 2009, je bilo trisobno stanovanje št.
24, v izmeri 74,47 m2, na naslovu Miklošičeva ulica 1e, Domžale (stavba na parceli
4022/10, vl. št. 2546 k.o. Domžale, ki je last
zastavitelja Gorjup Bogomira do celote, zastavljeno v korist UniCredit Banke Slovenija
d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka 5446546000 za zavarovanje
terjatve v višini 42.000,00 EUR s pp.
SV 874/09
Ob-5130/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 874/09 z dne 8. 7. 2009,
sta nepremičnini – dvosobno stanovanje št.
19, v 3. nadstropju večstanovanjske stavbe, z naslovom Ulica Janka Puclja 5, Kranj,
z ident. številko stavbe 462, ki stoji na parc.
št. 204/6 k.o. Klanec, last zastavitelja Igorja
Stojanova, Zlato polje 2d, Kranj, na temelju pogodbe o prodaji stanovanja, sklenjene
dne 30. 6. 2009, s prodajalcem Željkom Savanovičem, Ulica Lojzeta Hrovata 7, Kranj,
z zemljiškoknjižnim dovolilom z dne 3. 7.
2009, ter – dvosobno stanovanje št. 9, v 4.
etaži s shrambo št. 9, v 1. etaži, v skupni
izmeri 49,72 m2, z identifikacijko številko
2100-02041-9, v večstanovanjski stavbi,
z naslovom Zlato polje 2d, Kranj, ki stoji
na parc. št. 448/34, 448/36, 448/44, 448/45
in 448/47, vse k.o. Kranj, last zastaviteljev
Igorja Stojanova in Maje Dabižljević, oba
Zlato polje 2d, Kranj, vsakega do ene polovice, na temelju notarskega zapisa prodajne
pogodbe notarja Vojka Pintarja SV 941/06,
sklenjenega 8. 6. 2006, s prodajalcema Miodragom Krasićem in Snežano Krasić, oba
Zlato polje 2, Kranj, zastavljeni v korist upnice Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15,

Ljubljana, matična številka 2211254000, za
zavarovanje njegove denarne terjatve v višini 170.000,00 EUR, z letno obrestno mero,
ki je sestavljena iz 3-mesečnega Euriborja
in pribitka v višini 2,500%, z odplačilom kredita v 360 zaporednih mesečnih anuitetah,
od katerih zadnja zapade v plačilo dne 1. 8.
2039.
SV 468/09
Ob-5131/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 468/09 z dne 9. 7. 2009,
je enosobno stanovanje s kabinetom št. 7, ki
se nahaja v večstanovanjski stavbi na Jesenicah, Cesta železarjev 13, stoječi na parc.
št. 1205/1, k.o. Jesenice, v skupni izmeri
47,41 m2, last zastaviteljev Mirsada Midžana in Sedife Midžan, oba Kokrški breg 6,
Kranj – vsakega od njiju do 1/2, na podlagi
kupoprodajne pogodbe, z dne 23. 6. 2009,
sklenjene s prodajalko Hanko Barčić, zastavljeno v korist upnice UniCredit Banke Slovenija d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana,
matična številka: 5446546000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 40.000,00 EUR
s pripadki.
SV 742/2009
Ob-5132/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 742/2009 z dne 8. 7.
2009, je bila nepremičnina, dvosobno stanovanje številka 19, v izmeri 62,65 m2 v III.
nadstropju stanovanjske hiše, na naslovu
Goriška 11, 2000 Maribor, s pripadajočim
kletnim prostorom, stanovanjska stavba pa
stoji na parceli, številka 178, katastrska občina Spodnje Radvanje, last zastaviteljice
Rozina Šopar, EMŠO 1602939505222, stanujoče Maribor, Goriška ulica 11, do 1/1,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
27. 12. 1994, in zemljiškoknjižnega dovolila
z dne 22. 6. 2009, sklenjene med Gerbič
Dimitrijem, kot prodajalcem ter Rozino Šopar, kot kupcem, zastavljena v korist upnice
Banke Celje d.d., Vodnikova 2, 3000 Celje,
matična številka 5026121000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 25.000,00 EUR
s pripadki, pri čemer je končni rok zapadlosti
terjatve 10. 7. 2013.
SV 195/09
Ob-5219/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Staše Lepej iz Zagorja ob Savi, opr. št. SV 195/09 z dne 10. 7.
2009, sta nepremičnini, ki nista vpisani v zemljiško knjigo:
– stanovanje št. 6 v 1. nadstropju v Domžalah, Miklošičeva ul. 1a, v izmeri 64,10 m2,
last Džavida in Amre Ličine, oba stan. Zagorje ob Savi, Selo pri Zagorju 1, vsakega
do ½ in
– stanovanje št. 4 v 1. nadstropju v Zagorju ob Savi, Selo pri Zagorju 1, v izmeri
43,50 m2, last Džavida Ličine, stan. na istem
naslovu,
zastavljeni s skupno hipoteko na podlagi hipotekarno kreditne pogodbe št.
235823-001 z dne 8. 7. 2009, za zavarovanje terjatve v višini 150.000,00 EUR, s pogodbeno obrestno mero 3-mesečni Euribor
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+ 2,50% letno, ki je spremenljiva in efektivno obrestno mero, ki znaša 3,66% letno,
z zamudnimi obrestmi in vsemi stroški in
pripadki ter eventuelnimi stroški, ki bi jih
imel upnik z uveljavljanjem vračila terjatve,
z dobo vračanja v 300 mesečnih obrokih,
s končno zapadlostjo zadnjega obroka dne
18. 8. 2034, z možnostjo odpoklica terjatve
in z zaznambo neposredne izvršljivosti terjatve, vse v korist zastavnega upnice SKB
banke, d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, matična številka 5026237000.
SV 620/09
Ob-5221/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz Slovenj Gradca, opr. št. SV 620/09 z dne 10. 7.
2009, je bilo trisobno stanovanje, v pritličju
stanovanjske stavbe Janževski vrh 4b v skupni izmeri 85,30 m2, v večstanovanjski stavbi vpisani pod vložno številko 51, parcela
številka 5/29, k.o. Podvelka, last dolžnice in
zastaviteljice Andreje Kralj, na podlagi prodajne pogodbe z dne 3. 12. 2000, sklenjene
med Dravskimi elektrarnami Maribor d.o.o.,
kot prodajalcem, in Andrejo Kralj, kot kupovalko, zastavljeno za zavarovanje terjatve
v višini 45.000,00 EUR, s končnim rokom
vračila 31. 8. 2029 in s pp, v korist zastavnega upnika Raiffeisen banka d.d., Slovenska
ulica 17, 2000 Maribor, matična št. 5706491,
vse do dokončnega poplačila terjatve.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 56/2009
Os-5014/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. In 56/2009 z dne
16. 4. 2009, je bil dne 27. 5. 2009 opravljen
v korist upnika Volksbank Kaernten Sud
e.Gen., Hauptplatz 6, Ferlach, Avstrija, ki ga
zastopa odvetniška družba Pirnat-Kovačič iz
Ljubljane, proti dolžnikoma Maji in Kostetu
Stojanovu, oba Koroška cesta 56, Tržič, zaradi izterjave 31.593,10 € s pripadki, rubež
nepremičnine, to je dvosobnega stanovanja
v 1. nadstropju stanovanjske hiši, v skupni
izmeri 44,75 m2, s pripadajočo kuhinjo, dvema sobama, kopalnico, skupnim WC-jem,
kletjo in drvarnico v ločenem objektu ob
stanovanjski hiši, na naslovu Koroška 56,
Tržič, v lasti dolžnikov.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 30. 6. 2009
In 46/2007
Os-4940/09
Okrajno sodišče v Novem mestu je v izvršilni zadevi upnice Frančiške Škerjanc, Matena 54, Ig, ki jo zastopa odv. Anita Klobučar
zoper dolžnika Nenada Evđenič, Ulica talcev
20, Straža zaradi izterjave 29.680,00 EUR
s pp. na podlagi 211. člena ZIZ zarubilo poslovni prostor – lokal številka 16, v skupni izmeri 18,00 m2 v nivoju 0 objekta na avtobusni postaji v Novem mestu, ki je zgrajena na
zemljišču s parc. št. 6/27, 6/30, 6/31, 188/2,
1388/3, 1388/4, 1390, 1391/2, 1392, 1393,
1394/1, 1394/2, 1400/1 in 1401/4, vse k.o.
Šmihel pri Novem mestu. Zapisnik o rubežu
ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 22. 6. 2009

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 1207/2009
Os-4347/09
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Ireni Peer s sklepom z dne
11. 5. 2009, Dn št. 1207/2009, v zemljiško
knjižni zadevi začeti na predlog Vižintin
Ljubice, Škapinova 13, Celje, po poobl. Tatjani Filipčič s.p., Ljubljanska c. 78, 3000
Celje, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne
pogodbe za garažni boks in pripadajoče
zemljišče z dne 7. 3. 1988, sklenjene med
Slavkom Kovačičem, Škapinova 10, Celje, kot prodajalec in Gojkom Lazarevičem,
Škapinova 6, Celje, kot kupec in kupoprodajne pogodbe, sklenjene med Gojkom Lazarevičem, Škapinova 6, Celje, kot prodajalcem in Ano-Frančiško Drame, Na otoku
9, Celje, kot kupcem, katerih predmet je
bila nepremičnina, parc. št. 559/54 – garaža
v izmeri 18 m2, vpisana v vl. št. 1472 k.o.
Ostrožno. Pogodbe so po izjavi predlagatelja izgubljene.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist osebe

z imenom Vižintin Ljubica, Škapinova ul. 13,
3000 Celje – do 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 predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 29. 5. 2009
Dn 348/2009
Os-4348/09
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Ireni Peer s sklepom z dne
8. 5. 2009 v zemljiškoknjižni zadevi začeti
na predlog Požin Antona, Kozjanska ulica 5,
Sevnica po poobl. Mejač Vesna s.p. Primadom, Savinova ul. 7, 3000 Celje, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine – prodajne pogodbe z dne 9. 4. 1986,
sklenjene med Zofijo Šober, Zidani Most 14,
kot prodajalko in Antonom Požinom in Milico Požin, Veliko Širje 16, Zidani Most, kot
kupcem, katere predmet je bilo enosobno
stanovanje, prvo na desni strani v prvem
nadstropju nacionalizirane hiše, na naslovu
Zidani Most 14, ki stoji na parc. št. 120/1
k.o. Širje, vpisano pri vl. št. 94, k.o. Širje pod
zap. št. 8. Pogodba je po izjavi predlagatelja
izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist osebe
z imenom: Šklander Ana in Kajić Milan, oba
stan. Zidani Most 14, Zidani Most, za vsakega do ene polovice.
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 predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 21. 5. 2009
Dn. št. 5669/2008
Os-4504/09
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Danici Šuligoj Sivko v sklepom z dne 21. 5. 2009 v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog Seme Barbare,
Pucova ulica 1, Celje, Šentjur, ki jo zastopa
Svetovalne storitve Tomaž Rehar s.p., Pucova ulica 4, Celje, uvedlo postopek zaradi
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, prodajne pogodbe z dne 17. 11. 1993 in aneksa
k prodajni pogodbi št. 362-3374/96 z dne
18. 6. 1996, ki sta ju sklenila Ministrstvo RS
za obrambo kot prodajalec in Sluga Aldo kot
kupec. Listina se nanaša na nepremičnino
z ident. št. 74.E, stanovanjska raba, v izmeri
30,63 m2, na naslovu: Pucova ulica 1, Celje,
vpisana v vl. št. 2436/75 k.o. Celje. Po izjavi
predlagateljice je listina izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice pri navedeni nepremičnini se zahteva v korist osebe
z imenom Seme Barbara, roj. 25. 4. 1972,
stan. Pucova ulica 1, Celje.

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 2. 6. 2009
Dn 2029/2009
Os-4735/09
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Ireni Peer s sklepom z dne
2. 6. 2009, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti
na predlog predlagatelja Stanislava Vogrina,
Mali Obrež 17, Dobova, ki ga zastopa Božena Vučajnk, odvetnica v Brežicah, uvedlo
postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, izgubljene kupoprodajne pogodbe
z dne 13. 2. 1992, sklenjene med Leonido
Bračun, Šlandrov trg 3, Celje, kot prodajalko
in Gregorjem Čončem, Zoisova 1, Celje kot
kupcem, katere predmet je enoinpolsobno
stanovanje v II. nadstropju stanovanjske hiše
v Celju, Šlandrov trg 3, sedaj Gledališki trg 3,
št. 11.E, podvložek št. 2535/12 k.o. Celje.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist predlagatelja Vogrin Stanislava, Mali Obrež 17,
Dobova, do 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 predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 12. 6. 2009
Dn 3767/2008
Os-7934/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljev Janeza Firma, Pod bregom
24, Ljubljana in Mande Firm, Dole pri Krašcah 52, Moravče, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. SPB – 1/I – 246 z dne 26. 12.
1986, sklenjene med prodajalcema SGD
Beton Zagorje ob Savi in GIP Ingrad Celje
ter kupcema Francem in Vesno Verstovšek,
Ljubljanska 76, Domžale.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bil garažni boks št. 34, v stanovanjsko poslovnem objektu SPB 1 center
Domžale, ki je sedaj označen v zemljiški
knjigi kot nepremičnina št. 31.E, v vložku
5855/32, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljev postopka kot skupna
lastnina po nedoločnih deležih, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 10. 3. 1999,
sklenjene med prodajalcema Verstovšek
Francem in Verstovšek Vesno, Kajuhov
dvor 6, Grosuplje ter predlagateljema kot
kupcema.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravil-
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nost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 15. 9. 2008
Dn 28521/2005
Os-1975/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Smolej Klemna, Celovška cesta 103, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnini, garsonjeri št. 40 v 3. nadstropju in
shrambo št. 40 v kleti, na naslovu Celovška cesta 103, Ljubljana, z ident. št. 91.E
in 92.E, vpisani v podvl. št. 3937/52, k.o.
Zgornja Šiška, dne 21. 1. 2009, pod opr. št.
Dn 28521/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupne pogodbe o prodaji garsonjere neznanega datuma, sklenjene med Skladom za zidanje stavbnih zemljišč Ljubljana (kot prodajalcem) in Marino Curhalek, Celovška 103,
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnini, ki
imata sedaj ident. št. 91.E in 92.E, vpisani
v podvl. št. 3937/52, 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 13. 2. 2009
Dn 2204/2009
Os-5018/09
Na podlagi predloga predlagatelja Metro
d.d., Lava 8, Celje za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine in vknjižbe lastninske pravice
z dne 2. 4. 2009, je Okrajno sodišče v Murski Soboti izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
Dn 2204/2009 z dne 12. 6. 2009, in sicer
kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 4. 12.
2003 med prodajalcem MAX-RENT d.o.o.,
Teharje 9, Teharje in kupcem Metro d.d.,
Prešernova 10, Celje, pogodbe o nakupu
in prodaji nepremičnin, sklenjene dne 19. 2.
2003 med prodajalcem Autocommerce d.d.,
Baragova 5, Ljubljana in kupcem MAX-RENT
d.o.o., Teharje 9, Teharje, pogodbe o nakupu
in prodaji nepremičnin, sklenjene dne 3. 12.
2001 med prodajalcem Coming d.d., Slovenčeva 24, Ljubljana in kupcem Autocommerce
d.d., Baragova 5, Ljubljana in nadomestne
pogodbe o priznanju lastninske pravice in
o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim z dne 16. 12. 2002, sklenjene med
prodajalcem Javnim stanovanjskim skladom
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa
ul. 2, Murska Sobota in kupcem Coming d.d.,
Slovenčeva 24, Ljubljana, po katerih je Metro d.d., Celje prejela nepremičnino, parc.
št. 101.E, pripisano k vložku št. 4359/2 k.o.
Murska Sobota.
Imetnike pravic se poziva, da v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnosti oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka (4. točka 237. člena Zakona o zemljiški knjigi, ZZK-1).
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 30. 6. 2009
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Dn 2621/2004
Os-3091/09
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Danici Sevšek, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti po uradni dolžnosti in
na predlog Larise Podržavnik, Tolsti vrh 141,
Ravne na Koroškem, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Kos in partnerji iz Raven na
Koroškem, zaradi vzpostavitve zemljiško
knjižne listine in vknjižbe lastninske pravice, pri nepremičnini ident. št. 7.E (882-9-7),
vpisani v zk podvložku 1307/7, k.o. Ravne –
stanovanjska raba št. 7 v tretji etaži, v izmeri
61,92 m2 v stavbi na Javorniku 58, Ravne na
Koroškem, izdalo sklep Dn št. 2621/2004,
z dne 31. 3. 2009, s katerim je začelo postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 36-2/91-2/2,
z dne 11. 11. 1991, sklenjene med prodajalcem Republiko Slovenijo in kupovalkko
Andrejo Meh, Javornik 58, Ravne na Koroškem po določbah Stanovanjskega zakona
(Uradni list RS, št. 18/91),
– aneksa k prodajni pogodbi št.
36-2/91-2/2, z dne 3. 8. 1992, sklenjenega
na osnovi določil Stanovanjskega zakona
(Uradni list RS, št. 18/91) med prodajalcem
Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije – Območna enota Ravne na Koroškem in Andrejo Meh, Javornik 58, Ravne
na Koroškem, kot kupovalko.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljice Larise Podržavnik, Tolsti vrh
141, Ravne na Koroškem, do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic, da v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listin, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice tega postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 10. 4. 2009
Dn 1540/2009
Os-5017/09
Okrajno sodišče v Škofji Loki, je
v zemljiškoknjižni zadevi opr. št. Dn št.
1540/2009, začeti na predlog predlagatelja
Uroša Zalaznika, Kebetova ulica 1, 4000
Kranj, s sklepom z dne 1. 7. 2009 odločilo, da se začenja postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin za:
– nepremičnino 1.E, dvosobno stanovanje P/1 s kletjo K/1, Groharjevo naselje 3,
4220 Škofja Loka, v izmeri 61,13 m2, vl. št.
1536/1 k.o. Stara Loka, lastnik Občina Škofja Loka, mat. št. 5883318, Poljanska cesta
2, 4220 Škofja Loka, do 1/1;
vsebina listine:
– kupno in prodajno pogodbo za nakup
in prodajo stanovanja v bloku JB I Groharjevo naselje št. AD-275/68, z dne 29. 3. 1968,
sklenjena med prodajalcem Splošnim gradbenim podjetjem Tehnik Škofja Loka, ki ga
zastopa Stanovanjsko podjetje Škofja Loka
in Zalaznikom Adijem, Novi svet 7, Škofja
Loka, kot kupcem,
vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist:
– Milojke
Zalaznik,
EMŠO
2607948505257, Groharjevo naselje 3, Škofja Loka, do 1/2,
– Uroša Zalaznik, EMŠO 2601974500443,
Groharjevo naselje 3, Škofja Loka, do 1/4,
– Patricije
Zalaznik,
EMŠO
1002991505063, Frankovo naselje 74a,
Škofja Loka, do 1/8,
– Tjaše Zalaznik, 1606992505140, Frankovo naselje 74a, Škofja Loka, do 1/8.

Pozivajo se imetniki pravic na nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega
oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, navedene v tem oklicu in o pogojih za
vknjižbo lastninske pravice v korist Milojke
Zalaznik do 1/2, Uroša Zalaznika do 1/4,
Patricije Zalaznik do 1/8 in Tjaše Zalaznik
do 1/8.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 1. 7. 2009
Dn 743/2009
Os-5197/09
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici mag. Bojani Štrukelj Petovič,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Branka Furlaniča, Cesta med vinogradi
46, Bertoki, ki ga zastopa notarka Mojca
Tavčar Pasar iz Lucije, zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine ter vknjižbe lastninske pravice, dne 8. 7. 2009 sklenilo:
Začne se postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o prodaji stanovanja z dne
8. 10. 1992, sklenjene med podjetjem Invalidske delavnice – INDE Koper, Ulica 15.
maja 6, Koper, kot prodajalcem in Počkaj
Alojzem, Cesta na Markovec 7, Koper, kot
kupcem, za nepremičnino, stanovanje št.
18 v II. nadstropju večstanovanjske hiše,
na naslovu Cesta na Markovec 7, Koper,
v izmeri 42,65 m2 in
– kupoprodajne pogodbe z dne 18. 3.
1996, sklenjene med Počkaj Alojzem, Cesta na Markovec 7, Koper, kot prodajalcem
in Furlanič Brankom, Ulica OF 14, Izola in
Leonido Žnidarčič, Cesta med vinogradi 46,
Bertoki, kot kupcema, za zgoraj navedeno
nepremičnino.
Nepremičnina, ki je predmet zemljiško
knjižnih listin, katerih vzpostavitev se zahteva, je v zemljiški knjigi vpisana z identifikacijsko oznako posameznega dela stavbe
2606-00940-018, v podvložku št. 4223/19,
k.o. Semedela, z označbo 18.E, ki je skladno s tretjim odstavkom 3. člena Zakona
o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini (ZLNDL) v lasti Stavbenika, gradbeništvo d.o.o., Ankaranska cesta 7b, Koper,
do celote.
Pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva vknjižba lastninske pravice na podlagi 6. člena Zakona o posebnih pogojih za
vpis lastninske pravice na posameznih delih
stavbe v zemljiško knjigo (ZPPLPS) ter sklepa o dovolitvi vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin, in sicer pogodbe o prodaji stanovanja
z dne 8. 10. 1992, sklenjene med podjetjem
Invalidske delavnice – INDE Koper, Ulica
15. maja 6, Koper, kot prodajalcem in Počkaj
Alojzem, Cesta na Markovec 7, Koper, kot
kupcem ter kupoprodajne pogodbe z dne
18. 3. 1996, sklenjene med Počkaj Alojzem,
Cesta na Markovec 7, Koper, kot prodajalcem in Furlanič Brankom, Ulica OF 14, Izola
in Leonido Žnidarčič, Cesta med vinogradi
46, Bertoki, kot kupcema, v korist imetnikov:
Branko Furlanič, Cesta med vinogradi 46,
Bertoki, EMŠO 2402975500339, do 1/2 in
Leonida Furlanič, Cesta med vinogradi 46,
Bertoki, EMŠO 3012974505125, do 1/2.
Imetnike pravic na nepremičnini z identifikacijsko oznako posameznega dela stavbe 2606-00940-018, vpisani v podvložku št.
4223/19, k.o. Semedela, z označbo 18.E, ki
je skladno s tretjim odstavkom 3. člena ZLNDL v lastni Stavbenika, gradbeništvo d.o.o.,
Ankaranska cesta 7b, Koper, do celote, se
poziva, da v enem mesecu od objave oklica
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z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listin, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka in Leonide Furlanič.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 8. 7. 2009

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
Ig 353/2005
Os-4176/09
Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni
zadevi upnika Javnega komunalnega podjetja Prodnik d.o.o., Savska cesta 34, Domžale prit dolžniku Marku Gostič (sedaj neznanega prebivališča) zaradi izterjave 664,10
EUR s pp, dne 20. 5. 2009 sklenilo:
dolžniku Marku Gostič, nekdaj stanujočemu na naslovu Kumanovska ulica 1,
Ljubljana, sedaj neznanega prebivališča, se
v tem postopku postavi začasni zastopnik,
ki bo v tem postopku zastopal dolžnika, vse
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne
nastopita pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je dolžniku postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 20. 5. 2009
VL 120223/2008
Os-4520/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Centurion finančne storitve
d.o.o., Ljubljana, Slovenčeva ulica 24, Ljub
ljana, proti dolžniku Davorinu Meznariču,
Zdravkova ulica 12, Maribor, zaradi izterjave 1.889,46 EUR, sklenilo:
dolžniku Davorinu Meznariču, Zdravkova ulica 12, 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.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Gross Gutnik Andreja, Tavčarjeva 3, Ljub
ljana.
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 21. 4. 2009
VL 67526/2008
Os-4721/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Centurion finančne storitve
d.o.o., Ljubljana, Slovenčeva ulica 24, Ljub
ljana, proti dolžniku Simonu Novaku, Starše
86f, Starše, zaradi izterjave 813,09 EUR,
sklenilo:
dolžniku Simonu Novaku, Starše 86f,
Starše, 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 odvetnik Zapletal Otmar, Vetrinjska ulica 11,
2000 Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem ozi-

roma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 5. 2009
VL 26058/2009
Os-4773/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika: Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper - Capodistria, proti
dolžniku: Xhevdetu Bytyqi, Erjavčeva ulica
36, Nova Gorica, zaradi izterjave 359,33
EUR, sklenilo:
dolžniku Xhevdetu Bytyqi, Erjavčeva ulica 36, Nova Gorica, 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 začasno zastopnico se postavi Jesenko Alenka, Kolodvorska 14a, 1000 Ljub
ljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 6. 2009
III P 2453/2006
Os-4809/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodniku mag. Francu Kopšetu v pravdni zadevi
tožeče stranke Zavarovalnice Triglav d.d.,
Ljubljana, Miklošičeva 19, Ljubljana (spor
se nanaša na OE Ljubljana, Verovškova
60b, Ljubljana), proti toženi stranki Nini Lauri Gnezda (prej Lauri Lazarini), neznanega
naslova, zaradi plačila 7.934,23 EUR s pp,
dne 30. 4. 2009 sklenilo:
toženi stranki Nini Lauri Gnezda, neznanega prebivališča, se postavi začasni zastopnik odvetnik Anton Grilc, Dalmatinova
2, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 4. 2008
VL 105901/2008
Os-4825/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Krekova družba za storitve
d.o.o., Partizanska cesta 5, Maribor, proti
dolžniku Mateju Gorenjak, Cesta na Roglo
11/L, Zreče, zaradi izterjave 4.093,37 EUR,
sklenilo:
dolžniku Mateju Gorenjak, Cesta na
Roglo 11/L, Zreče, 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 Ladislav Hafner, Kersnikova 6/2, 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 17. 6. 2009
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VL 34867/2009
Os-4826/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Krekova družba za storitve
d.o.o., Partizanska cesta 5, Maribor, proti
dolžnici Greti Grüne, Cesta Cirila Tavčarja 10, Jesenice, zaradi izterjave 5.174,90
EUR, sklenilo:
dolžnici Greti Grüne, Cesta Cirila Tavčarja 10, Jesenice, 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 začasno zastopnico se postavi Danica
Novak Kenda, Titova 38, 4270 Jesenice.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 2009
VL 131197/2008
Os-4828/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Diners club SLO d.o.o., Dunajska 129, Ljubljana, proti dolžnici Mateji
Kupnik, Mariborska cesta 102, Dravograd,
zaradi izterjave 1.386,05 EUR, sklenilo:
dolžnici Mateji Kupnik, Mariborska cesta 102, Dravograd, 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 začasno zastopnico se postavi odv.
Erceg Darja, Kolodvorska ul. 7, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 6. 2009
VL 110440/2008
Os-4887/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Nove KBM d.d., Ulica Vita
Kraigherja 4, Maribor, ki jo zastopa Romana
Berčič, Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, proti
dolžniku Marjanu Sorko, Kamniška graba
33, Kamnica, zaradi izterjave 2.784,63 EUR,
sklenilo:
dolžniku Marjanu Sorko, Kamniška graba
33, Kamnica, 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 Anka Kenda Oražem, Trdinova ulica 5,
Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 5. 2009
VL 2362/2009
Os-4913/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
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zadevi upnika PB Slovenije, d.d. – Bančna
skupina Nove KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, ki ga zastopa Anita Štumberger, Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, proti
dolžniku Tomici Stamatović, Gradišče 17b,
Vrhnika, zaradi izterjave 6.045,76 EUR,
sklenilo:
dolžniku Tomici Stamatović, Gradišče
17b, Vrhnika, 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 odv.
Branko Erčulj.
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 2. 4. 2009
II P 593/2007
Os-5016/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
Majdi Božič Kapš v pravdni zadevi tožeče
stranke: Lesnina d.d., Ljubljana, ki jo zastopa Olga Kerže, odvetnica v Ljubljani, proti
toženi stranki: Mateji Voršič, neznanega naslova (zadnji znani naslov: Potrčeva ulica 8,
Maribor), zaradi plačila 200,28 EUR s pp,
dne 5. 6. 2009 sklenilo:
Odvetnica Sofija Vukelj, Trubarjeva 7,
Ljubljana, se razreši dolžnosti začasne zastopnice v tej pravdni zadevi.
Toženki Mateji Voršič, neznanega prebivališča, se postavi nova začasna zastopnica
odvetnica Andreja Medved, Slovenska cesta
55, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala toženko vse do takrat, dokler toženka ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem,
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 6. 2009
P 110/2009
Os-4810/09
Okrožno sodišče v Murski Soboti je po
okrožni sodnici Mariji Stojko Tratnjek v pravdni zadevi tožeče stranke Jessice Juršnik,
Sovjak 83, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici, ki
jo zastopa odvetnik Janez Kaučič iz Gornje Radgone, zoper toženo stranko Stanka
Juršnika, Trešnjevica, 35248 Trešnjevica,
Srbija, zaradi razveze zakonske zveze, dne
19. 6. 2009 sklenilo:
toženi stranki se v predmetni pravdni
zadevi postavi začasni zastopnik, in sicer
Roman Petek, Slomškova ulica 25, Murska
Sobota.
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Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika.
Te pravice in dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva postavitve in vse do takrat,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 19. 6. 2009
N 13/2009
Os-4649/09
Okrajno sodišče v Sežani je v nepravdni zadevi predlagatelja Ivana Brožiča,
Poljane 49, Obrov, ki ga zastopa odvetnik
Branko Gvozdić iz Sežane in nasprotnih
udeležencev: 1. Klavdija Čehajić, Sava
Jugo Bujkove 6, Reka, Hrvaška, 2. Anton
Brožič, Draga Gervaisa 26, Reka, Hrvaška in 3. Nerina Brožič, neznanega prebivališča, zaradi razdelitve solastnine (pcto
10.500,00 EUR), po predlogu predlagatelja, na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o nepravnem postopku
tretji nasprotni udeleženki postavilo začasno zastopnico, in sicer odvetnico Anito Hiti
iz Sežane, Kraška cesta 6, ki bo nasprotno
udeleženko v tem postopku zastopala vse
do takrat, dokler nasprotna udeleženka ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 5. 6. 2009

Oklici dedičem
D 81/2006
Os-5019/09
Pri tukajšnjem sodišču vodimo zapuščinski postopek po dne 28. 3. 2006 umrli Mariji
Ani Batič, rojeni 29. 9. 1909, od Štefana,
upokojenki iz Ajdovščine, Vilharjeva ulica
63, državljanki Republike Slovenije.
Zapustnica je napravila oporoko v kateri
je za oporočno dedinjo določila sestro Angelo Batič, za volilojemnico pa sestro Olgo
Juran. Kot zakoniti dediči drugega dednega
reda bi prišli med drugimi v poštev:
– potomci pok. zapustničinega brata Bogomira Batiča, ki je živel v Južni Ameriki,
v kraju Santiago, Republika Čile – njegove
hčerke oziroma zapustničine nečakinje Jasna Batič, Nevenka Batič, Ljubica Batič in
Milka Batič, za katere podatki o bivališču
niso znani;
– potomci pok. zapustničine sestre Zofije Batič, poročene Sergi, ki je živela v Italiji,
v deželi Reggio Calabria – njena otroka
oziroma zapustničina nečaka Rosa Sergi
in Demetrio Sergi, za katera o bivališču

niso znani, ter morebitni otroci njene že
pok. hčerke Marie Sergi, o katerih podatki
niso znani.
Sodišče poziva dediče neznanega bivališča in morebitne otroke zapustnikove nečakinje Marie Sergi, da se v enem letu od
objave tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na sodni deski tega sodišča
priglasijo sodišču. Po poteku navedenega
roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in zadevo zaključilo na podlagi podatkov s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 29. 6. 2009
D 177/2007
Os-4446/09
Na Okrajnem sodišču v Brežicah je
v teku zapuščinski postopek po pokojnem
Mihaelu Virantu, rojenem 4. 9. 1928, nazadnje stanujoč Žejno 12a, Krška vas.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojnem Mihaelu Virantu, 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. 6. 2009

Oklici pogrešanih
N 4/2009
Os-4661/09
Okrajno sodišče v Ajdovščini vodi na predlog Alojza Kravosa, Čiginj 6, Tolmin, ki ga
zastopa odv. Dušan Žorž iz Ajdovščine, postopek za razglasitev pogrešanega Maksa
Franca Kravosa, ki ga zastopa skrbnik za
poseben primer Rudolf Rustja, Male Žablje
63, za mrtvega.
Pogrešanec Maks Franc Kravos je bil
rojen 28. 7. 1903 v Malih Žabljah očetu
Alojziju Kravosu in materi Mariji Kravos.
O pogrešancu je znano le to, da je že pred
drugo svetovno vojno odšel v tujino, najverjetneje v Argentino, znano je, da je tam leta
1954 prebival na naslovu Pasaje Argerich
2025 Avellaneda F.C.G. La Mosca Buenos
Aires, potem pa od njega ni bilo več nobenega glasu. Drug podatek o pogrešancu
ne obstaja.
Zato sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti pogrešanega, Maksa
Franca Kravosa, naj to javijo tukajšnjemu
sodišču v roku treh mesecev po objavi tega
oklica, sicer bo sodišče po poteku tega roka
pogrešanca razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 12. 6. 2009
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Jevnikar Boštjan, Gubčeva cesta
28, Mokronog, zavarovalno polico, št.
POL-01 000010917, izdala zavarovalnica
Moja naložba pokojninska družba d.d.
gny-305497
Keranović Donald, Ferkova ulica
14, Maribor, zavarovalno polico, št.
50500074794 in 50500027273, izdala
zavarovalnica KD življenje. m-369
Mujkanovič Mirzeta, Bevkova ulica
4, Ajdovščina, zavarovalno polico, št.
41601006568, izdala zavarovalnica KD
življenje. gnz-305371
Novak Štefan, Prušnikova 32, Maribor,
zavarovalno polico, št. 50500086463, izdala
zavarovalnica KD življenje. m-353
Potočnjak Alan, Raičeva ul. 9, Ormož,
zavarovalno polico, št. 40301003147, izdala
zavarovalnica KD življenje. gns-305478
RAL-GB, d.o.o., Gorička ulica 060,
Murska Sobota, zavarovalno polico, št.
40301003448 in 40301003451, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnm-305359
Sitar Tomislav, Log 254, Bistrica ob Dravi,
zavarovalno polico, št. 50500032689, izdala
zavarovalnica KD življenje. m-321
Zorko Mojca, Vinska pot 57, Ruše,
zavarovalno polico, št. 50500031472, izdala
zavarovalnica KD življenje. m-316
Žeks Anamarja, Lipa 84, Beltinci,
zavarovalno polico, št. 50500028394.
gnf-305366
Žvižaj Marta, Tinska gora 13, Gornja
Radgona, zavarovalno polico, št. 0114627,
izdala zavarovalnica Moja pokojninska
družba. m-344

Spričevala preklicujejo
Arnuš David, Maistrova 52, Ptuj,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za
oblikovanje Maribor – smer frizer, izdano
leta 2008. m-355
Bašek Mateja, Dol. Leskovec 67,
Brestanica, spričevalo 1. letnika Gimnazije in
ekonomske šole Brežice, izdano leta 1992,
izdano na ime Senica Mateja. gnh-305489
Bertoncelj Pavel, Na Trati 22, Lesce,
spričevalo o zaključnem izpitu Šole za
voznike motornih vozil na Ježici, izdano leta
1971. gnp-305481
Bezjak Aleš, Linhartova 16, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ
Maribor, izdano leta 2000. m-315
Bijelović Stefan, Slamnikarska cesta 1/b,
Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole Slovenska Bistrica, izdano leta
2008. m-319
Boštjančič Eva, Debevčeva pot 16,
Brezovica pri Ljubljani, maturitetno spričevalo
Gimnazije Jožeta Plečnika Ljubljana, izdano
leta 2006. gnq-305480
Bračič Srečko, Zg. Partinje 139, Jurovski
Dol, spričevalo o zaključnem izpitu SERŠ
Maribor, izdano leta 1983. m-371

Breščak Gregor, Gradnikove brigade
47, Nova Gorica, indeks, št. 11270120205,
izdan pri Lampret consulting d.o.o. VSŠ
Nova Gorica. gnw-305374
Breznik Robert, Račka cesta 53, Orehova
vas, spričevalo OŠ Rače, izdano leta 1988.
m-314
Cifer Valerija, Bukovci 144, Markovci,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
zdravstvene in kozmetične šole Maribor,
izdano leta 2007 in 2008. m-339
Cimerman Mateja, Za hribom 12b, Trzin,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole
Rudolfa Maistra Kamnik, izdano leta 1993
in 1994. gng-305365
Cvetežar Barbara, Nad Dravo 88,
Bresternica, maturitetno spričevalo Srednje
ekonomske šole Maribor, izdano leta 2008.
m-331
Čančer Barbara, Vošnjakova ulica 1,
Zgornja Polskava, spričevalo 1. letnika
Šolskega centra Rogaška Slatina, izdano
leta 2008. m-311
Čebašek Jože, Moše 20, Smlednik,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kovinarske šol v Kranju, izdano leta 1984.
gng-305390
Debeljak Bojan, Zlatoličje 26, Starše,
spričevalo o zaključnem izpitu IKŠ Maribor,
izdano leta 1991. m-360
Furar Teja, Cesta 4. julija 60a, Krško,
spričevalo 3. letnika Ekonomske in
trgovske šole Brežice, izdano leta 2005.
gnn-305358
Gantar Ksenija, Poreče 23, Podnanos,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. in 4. letnika Srednje šole za farmacijo
in zdravstvo, izdano leta 1995 in 1996.
gnt-305502
Grabrovec Danijel, Mlinska ulica 30/a,
Hoče, indeks, št. G1000429, izdala Fakulteta
za gradbeništvo. m-313
Gregorinčič Gregor, Majcingerjeva 1,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje živilske šole Maribor – smer pek,
izdano leta 2007. m-354
Horvat Sindy, Ob nadvozu 11, Slivnica,
spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Franca
Lešnika, izdano leta 2007 in 2008. m-349
Horvat Uroš, Poljska ulica 8, Maribor,
spričevalo o poklicni maturi Srednje
zdravstvene šole Maribor, izdano leta 2005.
m-338
Hotko Martina, Hrastje 36, Limbuš,
spričevalo 3. letnika Gimnazije in srednje
kemijske šole Ruše, izdano leta 2008.
m-367
Jakopec Tomaž, Cesta ob ribniku 24,
Miklavž na Dravskem polju, spričevalo od
1. do 4. letnika SERŠ Maribor, izdano leta
2002 do 2005. m-364
Jaunik Marcel, Vukovje 9/h, Pernica,
spričevalo 9. razreda OŠ Pesnica, izdano
leta 2008. m-347
Jaušovec Anja, Negova 21, Spodnji
Ivanjci, spričevalo 4. letnika I. gimnazije
Maribor, izdano leta 2009. m-317
Jerele Franc, Brezovica 45, Šmarješke
Toplice, spričevalo za voznika motornih vozil
št. 821, izdal Šolski center za kovinarsko
stroko Novo mesto, Šola za voznike, izdano
leta 1972. gnl-305360

Kancinger Mateja, Prušnikova ulica 42,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje tekstilne
šole Maribor, izdano leta 1997, 1998 in
2000. m-335
Keglević Barbara, Cizijeva ul. 2,
Maribor, obvestilo o uspehu Srednje šole
za oblikovanje Maribor, izdano leta 2007.
m-361
Kelenc Matej, Formin 32/b, Gorišnica,
spričevalo 3. letnika SŠGT Maribor, izdano
leta 1999. m-345
Koren Polona, Bevkova ul. 1, Maribor,
obvestilo o uspehu poklicne mature Srednje
trgovske šole Maribor, izdano leta 2004.
m-368
Kosi Jakob, Ulica Gubčeve brigade 88,
Ljubljana, indeks, št. 81659407, izdala EPF
Maribor. m-322
Kraner Jure, Janževa gora 15, Selnica
ob Dravi, obvestilo o uspehu Gimnazije in
srednje kemijske šole Ruše, izdano leta
2008. m-358
Krenker
Uroš,
Gozdarska
cesta
112, Mislinja, spričevalo o zaključnem
izpitu Centra srednjih šol Velenje – smer
strojništvo, izdano leta 1993. gne-305492
Krobat Iztok, Fram 170, Fram, spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje živilske šole
Maribor – živilski delavec, izdano leta 1994.
m-307
Kukovič Tadej, Zg. Duplek 4/a, Spodnji
Duplek, spričevalo o poklicni maturi in
obvestilo o uspehu Srednje zdravstvene
šole Maribor, izdano leta 2005. m-372
Kunštek Terezija, Spodnje Slemenje,
Dramlje, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole, izdano leta
1985, izdano na ime Vrhovnik Terezija.
gnx-305373
Lešnik Danica, Bukovec 32, Zgornja
Polskava, spričevalo 8. razreda OŠ Sp.
Polskava, izdano leta 1984. m-308
Ljubič Kristijan, Borova vas 25, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole
Maribor – smer trgovec, izdano leta 2006.
m-334
Majerič Samantha, Na podrtem 2,
Maribor, spričevalo 7. razreda OŠ Draga
Kobala, izdano leta 2007. m-336
Malgaj Helena, Pristava 29, Pristava pri
Mestinju, spričevalo Šolskega centra Boris
Kidrič Celje – šivilja, konfekcionar, izdano
leta 1979 in 1980, izdano na ime Škorjanec
Helena. gnu-305376
Marjanović Dušan, Brilejeva ulica 3,
Ljubljana, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
Srednje lesarske šole Nova Gorica.
gnb-305499
Miletič Milojka, Šmarska cesta 14, Litija,
spričevalo Šolskega centra za blagovni
promet Maribor – šola za prodajalce, izdano
leta 1980, izdano na ime Planinšek Milojka.
gnv-305375
Mlinarić Josip, Orehovica, Čakovec, spričevalo od 1. do 3. letnika Poklicne gradbene
šole Ivana Kavčiča v Ljubljani – tesar, izdano leta 1970 do 1973. gny-305472
Mohorko Rebeka, Prvomajska 6,
Slovenska Bistrica, spričevalo 1. letnika
Srednje ekonomske šole Slovenska Bistrica,
izdano leta 2007. m-318
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Mrvar Marjana, Cvibelj 15, Žužemberk,
spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske
šole v Novem mestu, izdano leta 1982.
gnf-305466
Munda Nastja, Vrazova 55, Maribor,
spričevalo 7. razreda OŠ Draga Kobala
Maribor, izdano leta 2007. m-351
Nagelj Goran, Poštna ulica 7/a, Vrhnika,
indeks, št. 83042012, izdala Ekonomska
poslovna fakulteta Maribor. gni-305388
Nakič Gregor, Cesta v Rošpoh 39,
Kamnica, spričevalo 9. razreda OŠ Kamnica,
izdano leta 2009. m-346
Novak Jožef, Mala vas pri Ormožu 22,
Sveti Tomaž, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo 1. in 2. letnika Trgovske šole
Ptuj – smer prodajalec, izdano leta 1995,
1996 in 1997. m-329
Ostojič Maja, Kersnikova 11, Velenje,
spričevalo 4. letnika Poklicne in strokovne
šole za storitvene dejavnosti Velenje, izdano
leta 2009. gnw-305474
Ostojič Marina, Kersnikova 11, Velenje,
spričevalo 4. letnika Poklicne in strokovne
šole za storitvene dejavnosti v Velenju,
izdano leta 2009. gnv-305475
Ovčjak Branko, Vrhe 63, Slovenj Gradec,
spričevalo Srednje poklicne strokovne šole
Bežigrad – poklicni voznik, izdano leta 1976.
gng-305490
Palčič Anica, Rumanja vas 56, Straža,
spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske
šole v Novem mestu, izdano leta 1976.
gnd-305468
Pavuna Vojko, Cesta 1. maja 67, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
živilske šole Maribor – smer mesar, izdano
leta 1977. m-356
Pellegrini Urša, Kostanjeviška cesta
40, Nova Gorica, spričevalo 1. letnika
Srednje šole Veno Pilon, izdano leta 2008.
gnl-305485
Pergar Sahbaz Jan, Cetore 9, Izola –
Isola, spričevalo 1. letnika Tehniške gimnazije
Koper, izdano leta 2008. gnb-305370
Petrović Anita, Glinška ulica 9, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Vič Ljubljana,
izdano leta 2001. gnc-305398
Pintar Daša, Rusjanova 8, Maribor,
maturitetno spričevalo III. gimnazije Maribor,
izdano leta 2006. m-365
Piškur Ivan, Novomeška cesta 83,
Straža, spričevalo o zaključnem izpitu
Ekonomske šole v Novem mestu, izdano
leta 1974. gne-305467
Pleteršek Polonca, Kidričeva cesta 110,
Miklavž na Dravskem polju, spričevalo od 1.
do 4. letnika Srednje trgovske šole Maribor,
izdano leta 1991 do 1994. m-348
Prezelj Karin, Župančičeva ulica 6,
Slovenska Bistrica, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje trgovske šole Maribor, izdano
leta 2000. m-312
Pučko Izak, Cesta v Rošpoh 95/c,
Kamnica, spričevalo 8. razreda OŠ Kamnica,
izdano leta 2008. m-327
Puljić Sandi, Tržaška cesta 40, Postojna,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole
Postojna, izdano leta 2008. gnj-305362
Radojević Danijel, Pot v Podgorje 29/c,
Ljubljana, obvestilo o uspehu 1. letnika
Srednje šole za gostinstvo in turizem
Ljubljana, izdano leta 2005. gnw-305399
Remzi Ajrizaj, Mladinska 4, Maribor,
indeks, št. 93652796, izdala Fakulteta za
strojništvo Maribor. m-324
Robič Sabina, Sp. Slemen 54/c, Selnica
ob Dravi, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje tekstilne šole Maribor – smer šivilja,
izdano leta 1994. m-330
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Rojko Urška, Slatinski dol 11, Zgornja
Kungota, spričevalo 8. razreda OŠ Zg.
Kungota, izdano leta 2008. m-320
Rupnik Gaber, Pregljeva ulica 69,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika
Waldorfske gimnazije Ljubljana 4, izdano
leta 2003 in 2004. gnd-305443
Sabo Rudolf, Glavna ulica 60, Lendava
– Lendva, indeks, št. F0008972, izdala FF
Maribor. m-309
Schreiner Nastja, Rogoška cesta 78,
Miklavž na Dravskem polju, spričevalo 7. in
8. razreda OŠ Dušana Flisa Hoče, izdano
leta 2007 in 2008. m-337
Slana Sonja, Ob studenčnici 2, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu št. P98/17
z dne 19. 6. 1998 – poslovni tajnik.
gni-305488
Šibler Vanesa, Prazna 10, Maribor,
spričevalo 7. razreda OŠ Draga Kobala,
izdano leta 2007. m-340
Šibler Žan, Prazna 10, Maribor,
spričevalo 7. razreda OŠ Draga Kobala,
izdano leta 2007. m-341
Škerget Karmen, Špičnik 21, Zgornja
Kungota, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ
Zgornja Kungota, izdano leta 2007 in 2008.
m-328
Šmid Daša, Racovnik 39, Železniki,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Škofja Loka,
izdano leta 2007. gnm-305484
Šmid Mateja, Ulica Milke Volk 16,
Orehova vas, diplomo Višje strokovne šole
Doba, Maribor, izdano leta 2004. m-366
Šmuc Bor, Miklošičeva ulica 19, Domžale,
spričevalo 2. letnika Srednje trgovske šole v
Domžalah, izdano leta 2008. gnz-305421
Štalekar Gorazd, Podgorje 33b, Podgorje
pri Slovenj Gradcu, spričevalo 3. letnika
Gimnazije Slovenj Gradec, izdano leta
2008. gnh-305364
Štandekar Meta, Selniška cesta 2, Ruše,
spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole
Maribor, izdano leta 2007. m-325
Tepeh Maja, Cesta 14. divizije 5, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnika I. gimnazije
Maribor, izdano leta 2006 in 2007. m-310
Tisnikar Danijel, Pohorska cesta 37,
Mislinja, indeks, št. 5987989, izdala Višja
strokovna šola Maribor. m-370
Tomažič Barbara, Ul. Milke Volk 32,
Orehova vas, spričevalo 1. letnika in
obvestilo o uspehu 3. letnika Srednje šole
za oblikovanje Maribor, izdano leta 2004 in
2006. m-362
Trebše Anita, Stara ulica 9, Murska
Sobota, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
tekstilne šole v Mariboru, izdano leta
1986 in 1987, izdano na ime Stanič Anita.
gnc-305469
Verlič Janja, Šolska ulica 31, Limbuš,
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske
šole Maribor, izdano leta 1978. m-343
Žokš Ervin, Zg. Žerjavci 28, Lenart v
Slov. goricah, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje šole kmetijske mehanizacije
Maribor, izdano leta 1991. m-363

Drugo preklicujejo
Avtoprevozništvo Borut Ferjančič s.p.,
Volaričeva 6, Postojna, potrdilo št. 004886/
SŠD51-2-5278/2007 za voznika Željka
Stojilkovića za voznika, izdan pri OZS z
veljavnostjo od 15. 7. 2007 do 28. 3. 2008.
gne-305367

Belšak Primož, Malgajeva ulica 10,
Radlje ob Dravi, voznikove kartice št.
1070500011172000, izdal Cetis d.d.
gnd-305368
Bergant Rajko, Vrhovci XVIII/7, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 26293-00892-0/05, ser. št. 18579.
gnr-305479
Borko Tomaž, Kosarjeva ul. 58,
Maribor, izkaznico zasebnega varovanja
za varnostnika, št. 013793, izdana pri MNZ
Ljubljana. m-359
Bossman Karin, Šolska ulica 1,
Portorož – Portorose, študentsko izkaznico,
št. 21080040, izdala FDV Ljubljana.
gnh-305389
Cesar Borut, Goriška vas 16, Mirna
Peč, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 3736-1-02627-0/06, ser. št. 3984,
izdala Uprava RS za pomorstvo v Kopru.
gnv-305500
Čebokli Ernesta, Zagradec 23/a,
Zagradec, študentsko izkaznico, št.
19939460, izdala Ekonomska fakulteta
Ljubljana. gny-305397
Eurotek Trebnje, d.o.o., Bič 11, Veliki
Gaber, certifikat o nacionalni poklicni
kvalifikaciji za voznika Gumilar Boštjana.
gnb-305470
Eurotek Trebnje, d.o.o., Bič 11, Veliki Gaber, certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji za voznika Vlah Vanja. gnz-305471
Exprestrade d.o.o., Preglov trg 013,
Ljubljana, Rusko dovolilnico tretjo državo,
št. 0663822 identiteta 643-11. gnu-305476
Furman Iztok, Majšperk 7/a, Ptujska
Gora, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 3736-1-01474-0/07, ser. št. 1295 z
dne 16. 5. 2007. gnk-305486
Furman Iztok, Majšperk 7/a, Ptujska
Gora, potrdilo za upravljanje za radijsko
postajo, št. 3736-1-00-489/07, ser. št. 553
z dne 16. 5. 2007. gnj-305487
GabrovšekTransport
d.o.o.,
Mala
ulica 10, Horjul, voznikove kartice št.
1070500012222000 za izdana na ime
delavca – voznika Kodrič Dean Kay.
gnk-305361
Golob Ksenija, Sp. Verjane 6, Sv. trojica
v Slov. goricah, vozno karto, št. 10041, izdal
Veolia transport. m-350
Gorec Manuel, Ob Mahovniški cesti
41, Kočevje, ADR certifikat št. 0550, z
veljavnostjo do 15. 11. 2013. gnr-305354
Hegić Dževad, Ulica Matije Blejca 20,
Kamnik, licenca št. 0002064/05027/515/014
za opravljanje prevoza blaga v notranjem
cestnem prometu. gns-305353
Hrvatič Rajko, Sončna pot 34, Portorož
– Portorose, potrdilo o usposobljenosti
za voditelja čolna, št. 02/13-2936-00/94,
izdala Uprava RS za pomorstvo v Kopru.
gnp-305356
Jagodič Nina, Kristan vrh 94/a, Podplat,
študentsko izkaznico, št. 81614325, izdala
EPF. m-323
Kobal Jasna, Slap ob Idrijci 37, Slap ob
Idrijci, študentsko izkaznico, št. 27004946,
izdala Fakulteta za matematiko in fiziko
Ljubljana. gni-305392
Kogelnik Jan, Lavtarjeva 5/a, Maribor,
dijaško izkaznico, izdala III. gimnazija
Maribor, št. 0005964612. m-326
Kokot Katja, Močna 42/a, Pernica,
študentsko izkaznico, št. 01007211, izdala
Pedagoška fakulteta Ljubljana. m-342
Kolar Sašo, Ljubljanska ul. 104, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 81614422, izdala
EPF. m-332
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Kostanjšek Tanja, Sromlje 12, Sromlje,
študentsko izkaznico, št. 18070297, izdala
FF Ljubljana. gnt-305477
Kramberger Zvonko, Zavrh 47/b,
Voličina, potrdilo za licenco šoferja, št.
600951. m-357
Krivec Stanislav, Dobrava 3/a, Slovenske
Konjice, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500008635000, izdal Cetis Celje.
gns-305482
Kupček d.o.o., Cesta v Mestni log
55, Ljubljana, delovno dovoljenje, št.
04244250417, izdano na ime Omanović
Almin. gnb-305495
Kutnjak Gregor, Macunova ulica 46,
Maribor, študentsko izkaznico, št. 81601325,
izdala EPF Maribor. m-352
Lorber Štefan, Studenec 40, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-02690-0/00, ser. št. 2549,
izdala Uprava RS za pomorstvo v Kopru.
gnq-305355
Martinšek Simona, Pako 41, Borovnica,
študentsko izkaznico, št. 11050120,
izdala Zdravstvena fakulteta Ljubljana.
gnc-305494
Mešič Transport Razgoršek Silvo s.p.,
Pameče 7B, Slovenj Gradec, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500016105000, izdano na ime Cvernjak Marian. gnx-305473
MID Trans d.o.o., Pristaniška ulica 43
B, Koper – Capodistria, delovno dovoljenje,
št. 0217261639, izdano na ime Peranović
Siniša. gns-305378
MID Trans d.o.o., Pristaniška ulica 43 B,
Koper – Capodistria, delovno dovoljenje, št.
03217261633, izdano na ime Mujkić Almir.
gnr-305379

MID Trans d.o.o., Pristaniška ulica 43 B,
Koper – Capodistria, delovno dovoljenje, št.
0217261634, izdano na ime Stanojević Ivan.
gnq-305380
MID Trans d.o.o., Pristaniška ulica 43
B, Koper – Capodistria, delovno dovoljenje,
št. 0217261632, izdano na ime Milojević
Nebojša. gnp-305381
MID Trans d.o.o., Pristaniška ulica 43
B, Koper – Capodistria, delovno dovoljenje,
št. 0217260493, izdano na ime Huremagić
Samir. gno-305382
MID Trans d.o.o., Pristaniška ulica 43 B,
Koper – Capodistria, delovno dovoljenje, št.
0217258144, izdano na ime Stamenković
Veroljub. gnn-305383
MID Trans d.o.o., Pristaniška ulica 43 B,
Koper – Capodistria, delovno dovoljenje, št.
0217258670, izdano na ime Prača Milorad.
gnm-305384
Musoski d.o.o., Štihova ulica 013,
Ljubljana,
delovno
dovoljenje,
št.
99289826092, izdano na ime Musoski Azim.
gnz-305496
Oberstar Edvard s.p., Stara cesta
20, Škofja Loka, o opravljenem izpitu za
prevoz nevarnih snovi (ADR) št. 22898, z
veljavnostjo do 12. 1. 2012. gnc-305369
Opara Tomaž, Lokavska cesta 7, Sežana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-01619-0/02. gny-305372
Planinc Anita, Gubčeva ulica 2, Krško,
študentsko izkaznico, št. 61248739, izdala
Pedagoška fakulteta Maribor. gnf-305491
Ribič Janez, Dupleški vrh 50, Spodnji
Duplek, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 26293-00213-0/04, izdala Uprava RS za pomorstvo v Kopru. gnu-305501
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Ribič Tim, Dupleški vrh 50, Spodnji
Duplek, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-016198-0/00.
gnn-305483
Sinoda d.o.o., Zbilje 4c, Medvode, izvod
licence za tovorno vozilo z reg. oznako LJ
68-2NJ, z veljavnostjo do 28. 7. 2009, izdala
GZS. gni-305363
Stanič Urška, Padna 40, Sečovlje –
Sicciole, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 262932855-0/04, izdano
7. 7. 2004. gnf-305391
Tasevski Goran, Pavšičeva 6, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 09080033, izdala
Fakulteta za pomorstvo in promet Portorož.
gnj-305387
Torkar Jurij, Pregljeva 89, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 18080925, izdala
FF Ljubljana. gnd-305493
Trontelj Tina, Ulica Dolenjskega odreda
13, Ivančna Gorica, študentsko izkaznico,
št. 71080755, Biotehniška fakulteta.
gno-305357
Tuljković Fahro Fahrodin s.p. – Čistilni
servisa, Preglov trg 12, Ljubljana, dovoljenje
za prvo zaposlitev, št. 04244243516, izdano
na ime Čordić Rasim. gnk-305386
Tuljković Fahro Fahrodin s.p. Čistilni
servis, Preglov trg 12, Ljubljana, dovoljenje
za prvo zaposlitev, št. 04244243547,
izdano na ime Kišmetović Mustafa.
gnl-305385
Zupančič Maruša, Rožičeva 6, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 18079182, izdala
FF Ljubljana. gnk-305465
Žižek Katja, Žoherjeva ulica 28, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 81616437, izdala
EPF. m-333
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Evidence sindikatov
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Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
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Drugo preklicujejo
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