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Javni razpisi
Št. 318/09
Ob-5444/09
Na podlagi tretjega odstavka 104. člena
Zakona o uresničevanju javnega interesa
za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08),
Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije
v kulturi (Uradni list RS, št. 14/03, 77/08) in
4. člena Pravilnika o izvedbi javnega poziva
in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05)
objavlja Ministrstvo za kulturo RS naslednji
redni letni ciljni razpis
za sofinanciranje kinematografske
distribucije evropskih, avtorskih in
svetovnih kinotečnih filmov ter mreže
art kinematografov – JPR18-KT-2009
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet razpisa:
– sofinanciranje kinematografske distribucije dobrih, priznanih, nagrajenih art filmov;
– komercialni filmi niso predmet razpisa
oziroma sofinanciranja;
– sofinanciranje mreže art kinematografov (v nadaljnjem besedilu: mreža art kinematografov) iz 5. člena Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe
RS v kulturi (Uradni list RS, št. 14/03 – uradno prečiščeno besedilo).
A) Kinematografska distribucija:
2. Razlaga pojmov:
– kinematografska distribucija pomeni
vsako komercialno dejavnost, povezano
z eksploatacijo filma v kinematografih, to je
nakup distribucijske pravice, nakup filmskih
kopij, podnaslavljanje ali sinhroniziranje kopij, transport kopij in z distribucijo povezane
promocijske aktivnosti,
– distributer je pravna ali fizična oseba,
registrirana za opravljanje distribucijske dejavnosti na ozemlju Republike Slovenije,
– film, ki je predmet sofinanciranja, je
lahko igrani, animirani ali dokumentarni film,
dolg najmanj 70 minut, ki ustreza pogojem
iz Evropske konvencije o filmski koprodukciji
(Uradni list RS, št. 22/03).
3. Pogoji za sodelovanje na ciljnem razpisu v segmentu »kinematografska distribucija«:
– za sofinanciranje kinematografske distribucije se lahko prijavijo vsi, ki so registrirani za kinematografsko distribucijo in/ali
distribucijo svetovnih kinotečnih filmov v Republiki Sloveniji ter izpolnjujejo ostale kriterije tega razpisa.
4. Filmi, za katere distributer lahko dobi
finančno pomoč na ciljnem razpisu:
– morajo biti prikazani v kinematografskih dvoranah art mreže v Sloveniji,

– ne smejo kršiti človekovih pravic.
5. Posamezni distributerji lahko na javnem ciljnem razpisu kandidirajo z največ
5 projekti.
6. Distributerji lahko na javnem ciljnem
razpisu kandidirajo za pridobitev sredstev
za:
– nakup ali izdelavo največ 2 filmskih
kopij evropskih filmov ali filmov iz tretjih
držav, ki niso nastali v veliki studijski produkciji in so bili uvrščeni v selekcijo vsaj
dveh mednarodnih festivalov in za katere
je distributer pridobil pravico za kinematografsko distribuiranje na ozemlju Republike
Slovenije,
– tehnično obdelavo filmov iz prve alineje te točke (npr. prevod, podnaslavljanje,
sinhroniziranje),
– promocijo filmov iz prve alineje te točke.
7. Splošni razpisni kriteriji:
V postopku izbire prijavljenih projektov
s področja kinematografske distribucije
bodo upoštevani naslednji kriteriji:
– kakovost filma (izkazana v kritiških ocenah in festivalskih nagradah), 1–10 točk,
– pomembnost filma za svetovno filmsko
zgodovino in pomembnost filmskega avtorja
v primeru kinotečnih filmov, 1–10 točk.
8. Zahtevana dokazila za predlagateljedistributerje so sestavni del razpisne dokumentacije.
9. Sofinancira se distribucija posameznega filma.
10. Finančnih sredstev, pridobljenih na
ciljnem razpisu Ministrstva za kulturo, ni
mogoče prenesti na podizvajalce ali druge
osebe.
11. Dodeljena sredstva se lahko porabijo samo za distribucijo dobrih, priznanih,
nagrajenih art filmov.
12. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za ciljni razpis za področje
distribucije filmov, je 82.000 EUR, oziroma
v višini sredstev sprejetega in uradno objavljenega rebalansa proračuna Republike
Slovenije za leto 2009.
13. Zaprošeni znesek sofinanciranja posameznega projekta ne sme preseči 50%
vseh predvidenih stroškov. Pri sofinanciranju distribucije filma odobreni znesek ne
sme preseči 6.000 EUR.
B) Mreža art kinematografov:
14. Razlaga pojmov:
– kinematograf je javni prikazovalec, ki je
registriran za kinematografsko dejavnost na
ozemlju Republike Slovenije.
15. Na ciljnem razpisu lahko sodeluje
kinematograf, ki:
– deluje kontinuirano vse leto,

– ima eno ali več platen, pri čemer sodeluje na razpisu za vsako platno posebej,
– ima najmanj 4 projekcije na teden,
– ima najmanj 50 sedežev,
– ima tehnično opremo, ki ustreza povprečnim standardom projekcije in udobja,
– poda izjavo, da bo s prejetimi sredstvi
zagotavljal prikazovanje dobrih, priznanih,
nagrajenih art filmov, predvsem pa filmov,
katerih nabava je bila sofinancirana s strani
Ministrstva za kulturo, v deležu vsaj 20%
projekcij na platnu, za katerega podaja vlogo.
16. Kinematograf lahko na ciljnem razpisu kandidira s projektom:
– razvoja oziroma nadgradnje tehnične
infrastrukture za javno predvajanje filmov
na posameznem platnu, ki ustreza 16. točki
tega razpisa,
– pokrivanja obratovalnih stroškov kinematografa brez stroška dela za posamezno
platno, ki ustreza 16. točki tega razpisa,
– filmske vzgoje za otroke in mladino,
– prenašanja pozitivnih izkušenj in metod
dela s ciljem razširitve art mreže oziroma
povečanje njene aktivnosti.
17. V postopku izbire prijavljenih projektov s področja mreže art kinematografov se
upoštevajo naslednji temeljni kriteriji:
– da je projekt tehtno in vsebinsko obrazložen, 1–10 točk,
– da je razvoj predlaganega segmenta
tehnične infrastrukture pomemben za enakomeren razvoj kinematografske mreže na
celotnem ozemlju Republike Slovenije, 1–10
točk.
18. Zahtevana dokazila za predlagatelje-kinematografe so našteta v razpisni dokumentaciji.
19. Prijavitelj je dolžan podati poročilo
o prikazovanju dobrih, priznanih, nagrajenih
art filmov, še posebej filmov, katerih nabava
je bila sofinancirana s strani Ministrstva za
kulturo, za obdobje od 1. 1. 2009 dalje.
20. Natančni roki za oddajo poročil bodo
določeni s pogodbo o sofinanciranju.
21. Na javnem razpisu lahko s projekti
kandidirajo tudi prijavitelji, katerih delovanje
se v pomembnem delu sofinancira z javnimi
sredstvi (proračuni lokalnih skupnosti), toda
tako sofinanciranje (namen in višina dobljenih sredstev) mora biti v razpisni dokumentaciji jasno prikazano.
22. Prejemnik sredstev za infrastrukturo
mora ohraniti investicije za odobreni namen
in program najmanj pet let po zaključku investicij.
23. Prijavitelj mora projekt prikazovanja
in projekt sofinanciranja tehnične infrastrukture vložiti ločeno.
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24. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za ciljni razpis delovanja
art mreže je: 126.000 EUR, oziroma v višini
sredstev sprejetega in uradno objavljenega
rebalansa proračuna Republike Slovenije za
leto 2009.
Splošno za oba dela:
25. Zaprošeni znesek sofinanciranja posameznega projekta lahko dosega do 50%
vseh predvidenih stroškov.
26. Prijavitelji ne morejo kandidirati na
tem razpisu s projekti, s katerimi kandidirajo
na kateremkoli javnem razpisu ali pozivu za
sredstva, ki so vezana na sredstva Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.
27. Prijavitelji ne morejo kandidirati na
razpisu, če imajo neporavnane obveznosti
do Ministrstva za kulturo Republike Slovenije in drugih posrednih proračunskih uporabnikov.
28. Povzetek načina ocenjevanja projektov: kriteriji so ovrednoteni s točkami.
Najvišje skupno število prejetih točk za dva
kriterija v segmentu distribucije je 20 točk
in v segmentu mreže art kinematografov za
dva kriterija prav tako 20 točk.
29. Ocenjevanje in ovrednotenje projektov, prispelih na javni razpis, opravi strokovna komisija za medije in avdiovizualno
kulturo pri ministrstvu v skladu s 119. členom ZUJIK in Pravilnikom o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa (Uradni list RS,
št. 93/05).
30. Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo
v postopku ocenjevanja ocenjeni višje.
Dokončni izbor projektov bo opravljen
v skladu z razpoložljivimi sredstvi.
31. Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija
za odpiranje vlog, ki jo za področje, ki je
predmet razpisa, imenuje ministrica, pristojna za kulturo.
32. Rok za uporabo dodeljenih sredstev:
dodeljena sredstva morajo biti porabljena
v proračunskem letu 2009.
33. Razpis se prične 24. 7. 2009, zaključi
pa 28. 8. 2009.
34. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni list,
– spisek obveznih prilog,
– obrazce št. 1., 2., 3., in 4. ter
– izjava št. 1., 2. in 3. za posamezne
projekte.
Razpisna dokumentacija je na voljo
na spletni strani ministrstva: http://www.
mk.gov.si, lahko pa razpisno dokumentacijo
predlagatelji v razpisnem roku dvignejo tudi
v vložišču ministrstva.
35. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
prijavitelji lahko pogledajo v razpisno dokumentacijo do datuma zaključka razpisa
v vložišču ministrstva (Maistrova 10,1000
Ljubljana).
36. Oddaja in dostava prijav na razpis
Prijava mora biti izpolnjena na ustreznem
prijavnem obrazcu in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, ki so določeni
v razpisni dokumentaciji.
Vsak posamezen projekt je vloga zase
in mora biti oddan v svoji kuverti. Prijavitelj
mora zanj priložiti vse zahtevane priloge.
Prijava mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10,
1000 Ljubljana, do 28. 8. 2009 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečateni kuverti z oznako
na prednji strani: Ne odpiraj JPR18-KT-2009
– Distribucija ali Ne odpiraj JPR18-KT-2009
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– ART mreža. Na hrbtni strani kuverte mora
biti navedba prijavitelja: naziv in naslov oziroma sedež.
38. Prijave, ki bodo prispele ali bodo datirane po datumu iz prejšnjega odstavka, se
bodo štele za prepozne.
39. Ministrstvo bo po odpiranju prijav iz
nadaljnjega postopka izločilo vse prepozne,
nepopolne prijave in prijave, ki jih ni vložila
upravičena oseba.
Za nepopolno se šteje prijava, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo
razpisa in razpisna dokumentacija.
Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
40. Pristojna uslužbenca za dajanje informacij in pojasnil: Ivan Oven,
tel. 01/369-59-78, elektronska pošta:
ivan.oven@gov.si in Branko Jezovšek, tel.
01/369-59-83, elektronska pošta: branko.
jezovsek@gov.si.
41. Odpiranje prijav in obveščanje o izboru: ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja prijav.
Ministrstvo za kulturo RS
Št. 094-1/2009-1
Ob-5363/09
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve objavlja na podlagi 75. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št.
3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07
– popravek, 41/07 – popravek, 114/06 – ZUTPG, 5/08 – ZUTPG in 73/08 ZUTPG) in 4.
člena Pravilnika o nagradah in priznanjih na
področju socialnega varstva (Uradni list RS,
št. 74/99 in 82/06)
razpis
za podelitev nagrad in priznanj
za delo na področju socialnega varstva
v letu 2009
1. Nagrade in priznanja se podeljujejo
enkrat letno kot posebna oblika priznanja
za izjemne uspehe za delo na področju socialnega varstva, ki predstavljajo prispevek
k teoriji, k humanizaciji dela z uporabniki
socialnega varstva, k utrjevanju človekovih
pravic, k avtonomiji strokovnega dela in za
neposredno delo z uporabniki socialnega
varstva, ki je prispevalo k integraciji uporabnikov socialnega varstva, njihovemu človeškemu dostojanstvu, k razvijanju solidarnosti in strpnosti ob upoštevanju različnosti.
2. Vrsta nagrad in priznanj, ki se podeljuje:
– nagrada za življenjsko delo (ena nagrada),
– nagrada za izstopajoče kvalitetno in
strokovno delo v zadnjih petih letih (dve
nagradi),
– priznanje za dosežke na posameznih
področjih dela (tri priznanja).
3. Kdo je lahko predlagan za posamezno
nagrado ali priznanje
Za nagrado za življenjsko delo lahko
kandidirajo strokovni delavci/delavke, volonterji/volonterke, laični delavci/delavke in
ostali delavci, ki delujejo na področju socialnega varstva najmanj 30 let.
Za nagrado za izstopajoče kvalitetno in
strokovno delo v zadnjih petih letih in priznanje za dosežke na posameznih področjih
dela v zadnjih dveh letih, lahko kandidira posameznik/posameznica ali skupina strokovnih ali laičnih delavcev/delavk, ki delujejo na
področju socialnega varstva. Denarna nagrada, predvidena za posamezno nagrado
ali priznanje, se v primerih, ko je podeljena

skupini, deli med vse nagrajence oziroma
dobitnike priznanja.
Kandidati morajo izpolnjevati merila in
pogoje za podelitev nagrade, ki so podrobneje opredeljeni in objavljeni v Pravilniku
o nagradah in priznanjih za delo na področju
socialnega varstva, (Uradni list RS, št. 74/99
in 82/06).
4. Predloge kandidatov/kandidatk za nagrade in priznanja lahko priložijo:
– socialnovarstveni zavodi ali skupnosti
zavodov,
– nevladne organizacije, zasebniki in
drugi izvajalci na področju socialnega varstva,
– Socialna zbornica Slovenije,
– Fakulteta za socialno delo,
– mednarodne organizacije in mednarodna interesna združenja, ki delujejo na
področju socialnega varstva,
– drugi posamezniki,
– druge domače in tuje pravne osebe.
5. Dokumentacija, ki jo je treba priložiti
k predlogu
Predlog za podelitev nagrade ali priznanja mora vsebovati poleg osnovnih osebnih
podatkov o posameznem kandidatu/kandidatki tudi utemeljitev predloga, v katerem
mora biti podrobno opisano delo kandidata/kandidatke ali predlagane skupine
v skladu s posameznimi elementi meril za
dodelitev nagrade ali priznanja iz 8. člena
Pravilnika o nagradah in priznanjih na področju socialnega varstva. Utemeljitvi predloga so lahko priložena mnenja organov,
posameznikov/posameznic in organizacij, ki
predlog podpirajo.
Predloge je treba poslati s priporočeno pošiljko na Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova 5,
s pripisom na ovojnici »Razpis za nagrade
in priznanja za delo na področju socialnega
varstva« najkasneje do 15. septembra 2009.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno,
če je oddana zadnji dan roka s priporočeno
pošiljko.
Nagrade in priznanja, kot posebno obliko
družbenega priznanja za izjemne uspehe
za delo na področju socialnega varstva, bo
v imenu Republike Slovenije podelil minister,
pristojen za socialne zadeve, na posebni
svečanosti v mesecu decembru 2009.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Št. 1101-11/2009/25
Ob-5450/09
Na podlagi 52. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo in 65/08) ter sklepa
Podkomisije za štipendiranje sprejetega na
seji, dne 3. 7. 2009 se objavlja
javni natečaj
za podelitev 87 kadrovskih štipendij
Vlade Republike Slovenije za šolsko
leto 2009/10
Vloga za pridobitev štipendije obsega:
– prijavnico za pridobitev štipendije;
– izjavo kandidata o vpisu v tekoči letnik
izobraževanja (za š. l. 2008/09);
– izjavo kandidata o učnem oziroma študijskem uspehu; dijaki navedejo ocene iz
spričevala zadnjega zaključenega letnika;
študenti prvega letnika navedejo ocene iz
spričevala zadnjega zaključenega letnika in
ocene iz potrdila o maturi oziroma potrdila
o zaključnem izpitu; študenti višjih letnikov
navedejo ocene zadnjega zaključenega
letnika študija. V primeru, da kandidat ob
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oddaji vloge za štipendijo še nima opravljenih vseh izpitov v šolskem letu 2008/09 (do
30. 9. 2009), lahko svojo vlogo naknadno
ustrezno dopolni.
Vloga za pridobitev štipendije se posreduje v elektronski obliki (pri čemer veljavnost vloge ni pogojena z elektronskim
podpisom) oziroma v pisni obliki. Prijavnica
za pridobitev štipendije mora obsegati naslednje podatke:
– navedbo organa (organov) državne
uprave, na katerega se prijavlja kandidat;
– šolanje oziroma študij, na katerega je
kandidat vpisan (program, smer, letnik in
stopnja izobraževanja);
– priimek in ime ter EMŠO kandidata;
– stalni oziroma začasni naslov kandidata (ulica in hišna številka, kraj s poštno
številko);
– kontaktni podatki (telefon, mobilni telefon, e-pošta);
– kratek življenjepis;
– izjava kandidata, da je seznanjen z določili tretjega odstavka 66. člena ter tretjega in petega odstavka 139. člena Zakona
o splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo,
126/07 in 65/08), ki se nanašajo na pridobivanje osebnih podatkov.
Prijavljeni kandidati za pridobitev štipendije za potrebe Policije morajo uspešno
opraviti zdravniški pregled in psihološko testiranje in ne smejo obstajati varnostni zadržki, kar se ugotovi z varnostnim preverjanjem na podlagi zakona, ki ureja policijo.
Podkomisija za štipendiranje bo o izbiri kandidatov za štipendije pisno obvestila
vsakega prosilca do 30. 11. 2009. Z izbranimi kandidati bo sklenjena pogodba o kadrovski štipendiji, s katero se bodo obvezali,
da bodo po končanem izobraževanju sklenili
delovno razmerje v organu državne uprave
za najmanj toliko časa, kolikor bo znašala
doba, za katero bodo prejemali štipendijo.
Dodatna pojasnila glede javnega natečaja lahko dobite na tel. 01/478-16-58, 16-57
in 16-56.
Vlogo pošljite do vključno 30. 9. 2009 na
e-naslov: gp.mju@gov.si oziroma na naslov:
Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za
organizacijo in kadre, p.p. 656, Ljubljana.
Javni natečaj je objavljen tudi na internetu, na spletnih straneh Ministrstva za javno
upravo – www.mju.gov.si (Delovna razmerja
in štipendiranje – Štipendije).

1.

Organ državne uprave

Program in smer izobraževanja, zahtevani letnik, območje bodoče
zaposlitve

Število
štipendij

STATISTIČNI URAD RS

univerzitetni študijski program prve stopnje matematika (2. ali 3. l.)

1

računalništvo in informatika – informatika (2. ali 3. l.) – UN

1

univerzitetni študijski program prve stopnje UPEŠ – ekonomija ali
univerzitetni študijski program prve stopnje ekonomske in poslovne
vede – ekonomija (2. ali 3. l.)

1

univerzitetni študijski program prve stopnje družboslovna informatika
(2. ali 3. l.) – UN

1

2.

SLUŽBA VLADE RS ZA
ZAKONODAJO

pravo (4. l.) – UN

3.

GENERALNI SEKRETARIAT
VLADE RS

univerzitetni študijski program prve stopnje – pravo (1. l.) ali pravo
(2. l.) – UN

1

univerzitetni študijski program prve stopnje UPEŠ – ekonomija ali
univerzitetni študijski program prve stopnje ekonomske in poslovne
vede – ekonomija (1. ali 2. l.)

1

4
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Organ državne uprave
4.

5.

6.

URAD RS ZA
MAKROEKONOMSKE ANALIZE IN
RAZVOJ

CARINSKA UPRAVA RS

DAVČNA UPRAVA
RS
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Program in smer izobraževanja, zahtevani letnik, območje bodoče
zaposlitve

Število
štipendij

magistrski študijski program druge stopnje – ekonomija ali magistrski
študijski program druge stopnje ekonomija in
poslovne vede – ekonomska teorija in analiza, poudarek na
ekonometriji

1

magistrski študijski program druge stopnje ekonomija ali
magistrski študijski program druge stopnje ekonomija in poslovne
vede – ekonomska teorija in analiza, poudarek na
makroekonomiji

1

univerzitetni študijski program prve stopnje UPEŠ – računovodstvo in
revizija ali univerzitetni študijski program prve
stopnje ekonomske in poslovne vede – računovodstvo, revizija in
davščine (2. ali 3. l., zap. Jesenice) ali
visokošolski strokovni študijski program prve stopnje visoka poslovna
šola – računovodstvo ali visokošolski strokovni študijski program
prve stopnje poslovna ekonomija – računovodstvo in davščine (2. ali
3. l.)

1

univerzitetni študijski program prve stopnje UPEŠ – ekonomija ali
univerzitetni študijski program prve stopnje ekonomske in poslovne
vede – ekonomija (3. l. ali abs.)

3

pravo (3. ali 4. l) – UN

1

računalništvo in informatika (3. ali 4. l.) – VS ali UN

1

univerzitetni študijski program prve stopnje UPEŠ – ekonomija ali
univerzitetni študijski program prve stopnje ekonomske in poslovne
vede – ekonomija ali visokošolski strokovni študijski program prve
stopnje visoka poslovna šola ali visokošolski strokovni študijski
program 1. stopnje poslovna ekonomija (3. l. ali abs., zap. Maribor)

1

pravo (3. l., zap. Nova Gorica) – UN

1

univerzitetni študijski program prve stopnje UPEŠ – računovodstvo in
revizija ali univerzitetni študijski program prve
stopnje ekonomske in poslovne vede – računovodstvo, revizija in
davščine (3. l., zap. Nova Gorica)

1

univerzitetni študijski program prve stopnje strojništvo ali
strojništvo (3. l., zap. Nova Gorica) – UN ali VS

1

računalništvo in informatika (3. l., zap. Nova Gorica) – UN ali VS

1

visokošolski strokovni študijski program prve stopnje poslovna
ekonomija – računovodstvo in davščine ali visokošolski strokovni
študijski program prve stopnje visoka poslovna šola – računovodstvo
(3. l. zap. Maribor, Celje)

4

univerzitetni študijski program prve stopnje UPEŠ – računovodstvo in
revizija ali univerzitetni študijski program prve
stopnje ekonomske in poslovne vede – računovodstvo, revizija in
davščine (absolventi 1. stopnje in bodo nadaljevali študij na isti smeri
mag. programa druge stopnje ali 1. letnik mag.
programa druge stopnje (zap. Ljubljana, Kranj)

4

7.

UPRAVA RS ZA JAVNA PLAČILA

računalništvo in informatika – informatika (3.l.) – UN

1

8.

MINISTRSTVO ZA
GOSPODARSTVO

univerzitetni študijski program prve stopnje pravo – poudarek na
gospodarskem pravu
(1. l) ali pravo (2. l.) – UN

4

univerzitetni študijski program prve stopnje – pravo – poudarek na
mednarodnem pravu
(1.) ali pravo (2. l.) – UN

1

pravo – poudarek na delovnem pravu
(3. ali 4. l.) – UN

1

pravo – poudarek na gospodarskem pravu
(3. ali 4. l.) – UN

1

univerzitetni študijski program prve stopnje UPEŠ – podjetništvo ali
univerzitetni študijski program prve stopnje ekonomske in poslovne
vede – podjetništvo
(1. ali 2. l.)

1

univerzitetni študijski program prve stopnje UPEŠ – mednarodna
ekonomija ali univerzitetni študijski program prve stopnje ekonomske
in poslovne vede – mednarodna poslovna
ekonomija (1. ali 2. l.)

1

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Organ državne uprave

9.

10.

11.

Št.

Stran

Število
štipendij

univerzitetni študijski program prve stopnje UPEŠ – ekonomija ali
univerzitetni študijski program prve stopnje ekonomske in poslovne
vede – ekonomija (1. ali 2. l.)

2

univerzitetni študijski program prve stopnje UPEŠ – turizem
(1. ali 2. l.)

1

računalništvo in informatika – informatika (3. ali 4. l.) – UN ali VS

1

pravo (4. l) – UN

Zavod za prestajanje kazni zapora
Dob pri Mirni

pravo (4.l., zap. Dob pri Mirni) – UN

Zavod za prestajanje
mladoletniškega zapora in kazni
zapora Celje

socialna pedagogika (4. l., zap. Celje) – UN

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO

pravo (3. ali 4. l.) – UN

1
1

1
1

univerzitetni študijski program prve stopnje gozdarstvo in obnovljivi
viri (3.l.) ali gozdarstvo (4. l.) – UN

1

univerzitetni študijski program prve stopnje kmetijstvo-zootehnika
(3.l.) ali kmetijstvo-zootehnika (4. l.) – UN

1

veterina (4. ali 5. l.), zaposlitev 3x Ljubljana, 1x Celje, 1x Novo mesto
– UN

5

pravo (4.l. ali abs.) – UN

1

visokošolski strokovni študijski program prve stopnje visoka poslovna
šola ali visokošolski strokovni študijski program prve stopnje
poslovna ekonomija ali univerzitetni študijski program prve stopnje
UPEŠ – ekonomija ali univerzitetni študijski
program prve stopnje ekonomske in poslovne vede – ekonomija (3.
l. ali abs.)

1

računalništvo in informatika – informatika (3., 4. l. ali abs.) – VS ali
UN

1

12.

FITOSANITARNA UPRAVA RS

univerzitetni študijski program prve stopnje kmetijstvo – agronomija
(3.l.) ali kmetijstvo – agronomija (4. l.) – UN ali visokošolski strokovni
študijski program prve stopnje kmetijstvo – agronomija in hortikultura
(3. l.)

1

13.

MINISTRSTVO ZA ZUNANJE
ZADEVE

magistrski študijski program druge stopnje varstvoslovje –
obveščevalno varnostna dejavnost

1

14.

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE
ZADEVE IN INŠPEKTORAT RS ZA
NOTRANJE ZADEVE

psihologija (3. ali 4. l.) – UN

15.

POLICIJA

1917

Program in smer izobraževanja, zahtevani letnik, območje bodoče
zaposlitve

UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE
KAZENSKIH SANKCIJ

VETERINARSKA UPRAVA RS
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1
pravo (3. ali 4. l.) – UN

1

pravo (4. l.) – UN

1

univerzitetni študijski program prve stopnje računalništvo in
informatika ali računalništvo in informatika – UN

1

pravo (4. l.) – UN

2

univerzitetni študijski program prve stopnje UPEŠ – ekonomija ali
univerzitetni študijski program prve stopnje ekonomske in poslovne
vede – ekonomija (3. l., zap. Novo mesto)

1

interdisciplinarni študij računalništva in matematike (3. l.) – UN

1

slovenski jezik in književnost – nepedagoška (4. l.) – UN

1

računalništvo in informatika – zaželena programska oprema (3. l.) –
VS ali UN

3

računalništvo in informatika – informatika (3. l., zap. Koper) – VS

1

računalništvo in informatika – logika in sistemi (3. l., zap. Koper) –
VS

1

elektrotehnika – elektronika
(3. l., zap. Letališče Jožeta Pučnika) – VS

1

Stran

1918 /

Št.

57 / 24. 7. 2009

Organ državne uprave

16.
17.

UPRAVA RS ZA POMORSTVO

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Program in smer izobraževanja, zahtevani letnik, območje bodoče
zaposlitve

Število
štipendij

strojništvo – letalstvo – prometni pilot helikopterja (3. l., zap.
Letališče Jožeta Pučnika) – VS

1

plovbni tehnik – SŠ

1

ladijski strojni tehnik – SŠ

2

ČRNOMELJ

univerzitetni študijski program prve stopnje gradbeništvo ali
gradbeništvo (2. ali 3. l.)- UN

1

JESENICE

pravo (3. l.) – UN

1

KOPER

univerzitetni študijski program prve stopnje uprava (3. l.)

LJUBLJANA

pravo (3. ali 4. l.) – UN

1

univerzitetni študijski program prve stopnje arhitektura (3. l.) ali
arhitektura (3. ali 4. l.) – UN

1

pravo (3. ali 4. l.) – UN

1

UPRAVNE ENOTE

NOVO MESTO

2

Ministrstvo za javno upravo

Št. 1101-11/2009/25
Ob-5451/09
Na podlagi 52. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo in 65/08) ter sklepa
Podkomisije za štipendiranje sprejetega na
seji dne 3. 7. 2009 se objavlja
javni natečaj
za podelitev kadrovske štipendije Vlade
RS za podiplomski študij v tujini za
študijsko leto 2009/10
Štipendija bo podeljena za magistrski
študij ekonomije, ekonometrije oziroma uporabne ekonometrije, z bodočo zaposlitvijo
v Uradu RS za makroekonomske analize
in razvoj.
Vloga za pridobitev štipendije obsega:
– prijavnico za pridobitev štipendije;
– izjavo kandidata o vpisu na magistrski
študij;
– izjavo kandidata o študijskem uspehu
zadnjega zaključenega letnika izobraževanja in izjavo, da je že diplomiral na dodiplomskem študiju;
– priporočili dveh profesorjev, ki kandidata in njegovo akademsko delo dobro poznata;
– dokazilo o znanju tujega jezika, ki ga
uporablja izobraževalna ustanova v tujini,
kjer se bo kandidat izobraževal.
Vloga za pridobitev štipendije se posreduje v elektronski obliki (pri čemer veljavnost vloge ni pogojena z elektronskim
podpisom) oziroma v pisni obliki. Prijavnica
za pridobitev štipendije mora obsegati naslednje podatke:
– program študija, na katerega se prijavlja kandidat;
– študij, na katerega je kandidat vpisan
(program in stopnja, smer, letnik);
– priimek in ime ter EMŠO kandidata;
– stalni oziroma začasni naslov kandidata (ulica in hišna številka, kraj s poštno
številko);
– kontaktni podatki (telefon, mobilni telefon, e-pošta);
– kratek življenjepis;
– izjavo kandidata, da je seznanjen z določili tretjega odstavka 66. člena ter tretjega in petega odstavka 139. člena Zakona
o splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo,

126/07 in 65/08), ki se nanašajo na pridobivanje osebnih podatkov.
Podkomisija za štipendiranje določi višino štipendije za vsakega štipendista posebej, vendar največ v višini 19.500 EUR.
Pri določitvi višine štipendije se upoštevajo
stroški šolnine, nastanitve, prehrane in študijskega gradiva na podlagi predračuna ali
računa oziroma ocene teh stroškov izobraževalne ustanove. Štipendistu se, v okviru
odobrene višine štipendije, povrnejo tudi
potni stroški od kraja stalnega prebivališča
do kraja študija za največ dvakratno vožnjo
letno.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o kadrovski štipendiji, s katero se
le-ta obveže, da bo po končanem izobraževanju v tujini sklenil delovno razmerje v organu državne uprave za najmanj dvakrat
toliko časa, kolikor znaša doba, za katero
bo prejemal štipendijo.
Dodatna pojasnila glede javnega natečaja lahko dobite po tel. 01/478-16-56, 16-79.
Vlogo pošljite do vključno 30. 9. 2009, na
e-naslov: gp.mju@gov.si oziroma na naslov:
Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za
organizacijo in kadre, p.p. 656, Ljubljana.
Javni natečaj je objavljen tudi na internetu, na spletnih straneh Ministrstva za javno
upravo-www.mju.gov.si (Delovna razmerja
in štipendiranje – Štipendije).
Ministrstvo za javno upravo
Št. 047/09

Ob-5408/09

Javni razpis
»mladi raziskovalcI iz gospodarstva –
Generacija 2009«
v okviru:
Operativnega programa razvoja
človeških virov za obdobje 2007–2013
1. Razvojna prioriteta: Spodbujanje
podjetništva in prilagodljivosti
Prednostna usmeritev 1.1.: Strokovnjaki
in raziskovalci za konkurenčnost
podjetij
1. Opredelitev vloge neposrednega proračunskega uporabnika in izvajalca razpisa
Neposredni proračunski uporabnik: neposredni proračunski uporabnik je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Direktorat za tehnologijo, Kotnikova

38, 1000 Ljubljana. Ministrstvo nastopa pri
izvedbi tega javnega razpisa (na področju
kohezijske politike) v vlogi posredniškega
telesa in zagotavlja finančna sredstva za
izvedbo razpisa.
Izvajalec razpisa: izvajalec razpisa je
Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1511
Ljubljana. Agencija nastopa pri izvedbi tega
javnega razpisa (na področju kohezijske politike) v vlogi agenta.
2. Pravne podlage za izvedbo javnega
razpisa: Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 UPB-1,
61/06 – ZDru-1, 112/07), Zakon o javnih
agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04
– EZ-A), Sklep o ustanovitvi Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 12/04, 75/06), Zakon
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06
– ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09),
Proračun Republike Slovenije za leto 2009
(Uradni list RS, št. 114/07), Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2009 (Uradni list RS, št. 26/09), Zakon o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2008
in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07, 58/08,
58/08 – ZZdrS-E, 109/08 – ZJF-D, 26/09
(31/09 popr.)), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08), Program
za spodbujanje tehnološkega razvoja ter informacijske družbe za obdobje 2007–2012,
Sklep Komisije za nadzor nad državnimi pomočmi za Program tehnološkega razvoja,
št. N 472/2006 – Slovenija, Program dela
in finančni načrt Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije za leto 2009
(sklep Vlade RS št. 47601-2/2009/4, z dne
12. 3. 2009), Pogodba št. 3211-09-100049
o prenosu nalog za izvajanje javnega razpisa za izbor operacij, z naslovom »Mladi
raziskovalci iz gospodarstva – Generacija
2009«, Uredba sveta (ES) št. 1083/2006
z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št.
1260/1999 (Uradni list EU, št. L 210/06 (št.
L 239/06 popr., L 145/07 popr.)), Uredba
(ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES)
št. 1784/1999 (Uradni list EU, št. L 210/06),
Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne
8. december 2006 o pravilih za izvajanje
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES)
št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in
Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (Uradni list EU, št. L 371/06 (št.
L 45/07 popr.)), Operativni program razvoja
človeških virov za obdobje 2007–2013 (št.
CCI 2007 SI 051 PO 001, z dne 21. 11.
2007), Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike
v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09,
40/09), Sklep Službe Vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko, v vlogi organa upravljanja, OP RČV 1/1/004-0MVZT/TIA, z dne 23. 7. 2009 (št. dok.:
400-173/2007/49) o potrditvi instrumenta
javni razpis za izbor operacij »Mladi raziskovalci iz gospodarstva – generacija 2009«
in Soglasje Službe Vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko, v vlogi
organa upravljanja, z dne 23. 7. 2009 (št.
dok.: 400-173/2007/51) k sklepanju pogodbe – Pogodba št. 3211-09-100049 o prenosu nalog za izvajanje javnega razpisa za izbor operacij, z naslovom »Mladi raziskovalci
iz gospodarstva – Generacija 2009«.
3. Predmet in namen javnega razpisa
3.1 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov, povezanih z raziskovalnim
delom mladih raziskovalcev in raziskovalk
(v nadaljevanju je moška slovnična oblika
uporabljena kot nevtralna za moške in ženske) iz gospodarstva do pridobitve naslova
doktor znanosti.
3.2 Namen javnega razpisa
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo (v nadaljevanju ministrstvo) želi
preko Javne agencije za tehnološki razvoj
Republike Slovenije (v nadaljevanju agencija):
– pridobiti kakovostne človeške vire na
področjih, kjer slovensko gospodarstvo potrebuje nova znanja za razvoj visokotehnoloških in inovativnih izdelkov, tehnologij
in storitev,
– ustvariti nova delovna mesta v gospodarstvu za raziskovalce,
– med vsemi raziskovalci v Sloveniji povečati delež raziskovalcev, zaposlenih v gospodarstvu,
– spodbuditi ustanavljanje in krepitev
raziskovalnih skupin v gospodarstvu, posebno še v malih in srednjih podjetjih,
– dvigniti nivo izobrazbe zaposlenih v gospodarstvu,
– povečati kakovost in uporabnost znanstvenega in raziskovalnega dela,
– ustvariti pogoje za učinkovit pretok
znanja med znanstveno-raziskovalno sfero
ter uporabniki znanja,
– spodbujati sodelovanje med raziskovalnimi organizacijami, univerzami ter gospodarstvom,
– spodbuditi interdisciplinarnost podiplomskega študija, ki omogoča pridobiti širši spekter znanj.
Ožji namen razpisa je omogočiti mladim
raziskovalcem, da si z delom na temeljnih
raziskavah za potrebe gospodarstva v času
podiplomskega študija do pridobitve dokto-

rata znanosti pridobijo kakovostne izkušnje,
s katerimi se lahko po končanem študiju suvereno soočijo z izzivi v gospodarstvu.
Kazalec za uspešno izveden program
dela je uspešno opravljen javni zagovor
doktorske naloge pred komisijo oziroma pridobitev naslova doktor znanosti.
4. Pogoji sodelovanja
4.1 Osnovni pogoji sodelovanja
Osnovni pogoji sodelovanja se preverjajo v postopku preverjanja pogojev in ocenjevanja vlog, t.j. pred izdajo sklepov. Vloga, ki
ne izpolnjuje osnovnih pogojev sodelovanja
se z negativnim sklepom zavrne.
4.1.1 Pogoji za predlagatelja
Kandidata za mladega raziskovalca (v
nadaljevanju kandidat) lahko predlaga:
– gospodarska družba, registrirana
v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popr.,
26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07
– ZTFI (100/07 popr.), 10/08, 68/08, 23/09
Odl.US: U-I-268/06-35, 42/09, v nadaljevanju ZGD-1),
– samostojni podjetnik ali
– tehnološki center, registriran kot zavod
v skladu z Zakonom o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 45I/94 Odl.US: U-I-104/92,
8/96, 18/98 Odl.US: U-I-34/98, 36/00 –
ZPDZC, 127/06 – ZJZP, v nadaljevanju Zakon o zavodih) ali kot gospodarska družba
v skladu z ZGD-1; tehnološki center je samostojna pravna oseba, vezana na oziroma
ustanovljena znotraj gospodarske panoge
ali regije s strani več ustanoviteljev, t.j. gospodarskih družb in/ali zavodov in/ali občin
itd., z namenom spodbujanja trajnega povezovanja znanstveno-raziskovalne sfere
z gospodarstvom, zagotavljanja lažjega dostopa malim in srednje velikim podjetjem do
kvalitetnega znanja, najnovejših tehnologij
in raziskovalnih rezultatov in racionalne izrabe raziskovalno-razvojne infrastrukture (v
nadaljevanju predlagatelj),
– če ima v svoji sestavi raziskovalno skupino vpisano v Evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike
Slovenije (v nadaljevanju Evidenca ARRS)
ali če s podpisanim dogovorom o sodelovanju (izpolnjen Obrazec 3 MR-09: Dogovor
o sodelovanju, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije) izkazuje sodelovanje z zunanjim izvajalcem, ki razpolaga z raziskovalno skupino registrirano v Evidenci ARRS,
v okviru katere bo mladi raziskovalec opravljal raziskovalno delo;
– je imel v preteklem koledarskem letu
glede na dan oddaje vloge celo leto najmanj
2 zaposlena za polni delovni čas;
– kontinuirano opravlja svojo dejavnost
na dan oddaje vloge več kot 2 leti (upošteva
se datum vpisa v sodni oziroma drug ustrezen register) in ustvarja promet iz osnovne
dejavnosti;
– na dan oddaje vloge opravlja dejavnost
v Republiki Sloveniji;
– na dan oddaje vloge ni v stečajnem
postopku, postopku prisilne poravnave ali
likvidacije;
– je bil ob zaključku preteklega koledarskega leta glede na dan oddaje vloge
v stanju kapitalske ustreznosti v skladu s 3.
odstavkom 11. člena Zakona o finančnem
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS,
126/07, 40/09); podjetje je kapitalsko ustrezno, če je obseg njegovih dolgoročnih virov
financiranja zadosten glede na obseg in vr-
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ste poslov, ki jih opravlja, ter tveganja, ki jim
je izpostavljen pri opravljanju teh poslov;
– ni pridobil državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po
letu 2000 in ni v postopku pridobivanja take
pomoči; podjetje je v težavah, če izpolnjuje kriterije iz 2. člena Zakona o pomoči za
reševanje in prestrukturiranje gospodarskih
družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07
– UPB2); predlagatelj je v postopku pridobivanja take pomoči od dneva, ko pošlje
vlogo za pridobitev take pomoči na pristojno
ministrstvo;
– nima neporavnanih obveznosti do Republike Slovenije;
– nima več kot enega mladega raziskovalca, ki mu je pogodba iztekla in še ni izpolnil vseh pogodbenih obveznosti, vključno
z mladimi raziskovalci, ki so vključeni v Program usposabljanja in financiranja mladih
raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah
(ta pogoj ne velja, če so bila sredstva zaradi neizpolnjenih pogodbenih obveznosti
vrnjena; ta pogoj se ne nanaša na mlade
raziskovalce, ki jim status iz upravičenih razlogov miruje).
Posamezen predlagatelj lahko predlaga
največ štiri kandidate za mladega raziskovalca iz gospodarstva.
Vsak predlagatelj lahko s podpisom dogovora o sodelovanju (Obrazec 3 MR-09:
Dogovor o sodelovanju, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije) v vlogi izkaže sodelovanje z največ dvema zunanjima izvajalcema, ki bosta sodelovala pri izvedbi
programa raziskovalnega dela od pričetka
izvajanja programa do uspešno opravljenega javnega zagovora doktorske naloge
s strani mladega raziskovalca pred komisijo.
Predlagatelj tudi v primeru dveh zunanjih
izvajalcev sklene le en dogovor o sodelovanju, ki ga podpišejo zakoniti zastopnik
predlagatelja, zakonita zastopnika obeh zunanjih izvajalcev in mladi raziskovalec.
Med izvajanjem programa dela lahko VSI
predlagatelji po potrebi, brez podpisa zgoraj
navedenega dogovora o sodelovanju, vključujejo v izvajanje programa raziskovalnega
dela zunanje izvajalce oziroma ponudnike
storitev, kar je podrobno obrazloženo v točki
8 tega javnega razpisa z naslovom »Upravičeni stroški in intenzivnost sofinanciranja«,
v okviru opredelitve stroškov storitev soizvajalcev in drugih zunanjih izvajalcev.
4.1.2 Pogoji za kandidata
Kandidat mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– še nikoli ni imel statusa mladega raziskovalca, vključno s statusom mladega raziskovalca v okviru Programa usposabljanja
in financiranja mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah, razen če je imel
pogodbo sklenjeno le do pridobitve naslova
magister znanosti in je vse pogodbene obveznosti izpolnil in pridobil naslov magister
znanosti ali če se je njegov status predčasno
prekinil zaradi stečaja ali likvidacije oziroma
prenehanja poslovanja pravnega subjekta,
s katerim je imel kandidat kot mladi raziskovalec sklenjeno delovno razmerje;
– se v študijskem letu 2009/2010 namerava vpisati v 1., 2. ali 3. letnik doktorskega
podiplomskega študija po bolonjskem študijskem programu tretje stopnje ali v 2., 3.
ali 4. letnik neposrednega doktorskega podiplomskega študija po dosedanjem študijskem programu (v skladu z 48. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o visokem šolstvu (ZViS-D, Uradni list RS,
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št. 63/04, 94/06 – ZViS-E) vpis v 1. letnik podiplomskega študija po dosedanjem študijskem programu v študijskem letu 2009/2010
ni več mogoč; dosedanji študijski program je
študijski program sprejet pred 11. 6. 2004)
ali v 3. ali 4. letnik doktorskega študija po
dosedanjem študijskem programu po pridobljenem naslovu magister znanosti (dopustna je izdelava magistrske naloge pred
pridobitvijo statusa mladega raziskovalca iz
gospodarstva; izdelava magistrske naloge
v času trajanja statusa mladega raziskovalca iz gospodarstva pomeni predčasen
zaključek tega statusa);
– je star do vključno 35 let (upošteva se
letnica rojstva 1974);
– če se kandidat vpisuje (oziroma je že
vpisan) v 2., 3. ali 4. letnik podiplomskega
študija se starostna meja dvigne nad 35 let,
in sicer se za vsak vpisan letnik v preteklih
študijskih letih doda eno leto;
– če je kandidat izvajal starševsko varstvo, kamor sodi porodniški dopust, očetovski dopust, dopust za nego in varstvo otroka, se starostna meja dvigne nad 35 let, za
čas dejansko izrabljenega dopusta; enako
velja za daljšo dokumentirano neprekinjeno
bolezensko odsotnost (nad 1 mesec) oziroma odsotnost zaradi služenja vojaškega
roka;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– ni zoper njega vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
– ne nastopa hkrati tudi v vlogi zakonitega zastopnika predlagatelja ali kateregakoli
mentorja;
– ne kandidira hkrati tudi preko drugega predlagatelja. V primeru, da bo posameznega kandidata prijavilo več različnih
predlagateljev, bo upoštevana vloga, ki bo
prva prispela na agencijo, ostale pa bodo
zavržene.
4.1.3 Pogoji za zunanjega izvajalca, podpisnika dogovora o sodelovanju
Zunanji izvajalec, podpisnik dogovora
o sodelovanju (Obrazec 3 MR-09: Dogovor
o sodelovanju, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije), mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– razpolaga z lastno raziskovalno skupino vpisano v Evidenco ARRS,
– je določil raziskovalno skupino, v okviru
katere bo mladi raziskovalec opravljal raziskovalno delo (v primeru, ko zunanji izvajalec razpolaga z več raziskovalnimi skupinami, vpisanimi v Evidenco ARRS);
– je določil raziskovalnega mentorja, ki
bo v okviru raziskovalne skupine vodil raziskovalno delo mladega raziskovalca;
– nima več kot enega mladega raziskovalca, ki mu je pogodba iztekla in še ni izpolnil vseh pogodbenih obveznosti, vključno
z mladimi raziskovalci, ki so vključeni v Program usposabljanja in financiranja mladih
raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah
(ta pogoj ne velja, če so bila sredstva zaradi
neizpolnjenih pogodbenih obveznosti vrnjena; ta pogoj se ne nanaša na mlade raziskovalce, ki jim status iz upravičenih razlogov miruje; v primeru, ko zunanji izvajalec
razpolaga z več raziskovalnimi skupinami,
se ta pogoj nanaša le na raziskovalno skupino, v okviru katere bo mladi raziskovalec
opravljal raziskovalno delo).
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4.1.4 Pogoji za mentorje
Delo mladega raziskovalca po programu dela poteka pod vodstvom naslednjih
mentorjev:
– razvojni mentor,
– raziskovalni mentor,
– pedagoški mentor.
Razvojni mentor nastopa le v primeru, ko predlagatelj ne razpolaga z lastno
raziskovalno skupino, vpisano v Evidenco
ARRS. Razvojni mentor posredno vodi delo
mladega raziskovalca, pri čemer koordinira
delo mentorjev, ki vodijo raziskovalno delo
mladega raziskovalca, izdelavo doktorske
naloge in podiplomski študij ter zagotavlja
mlademu raziskovalcu dostop do podatkov
pri predlagatelju, ki jih potrebuje pri raziskovalnem delu, zagotavlja možnost izvedbe
potrebnih eksperimentov pri predlagatelju
ipd. Razvojni mentor zastopa interese predlagatelja. Pred oddajo vloge na razpis se
z mladim raziskovalcem, pedagoškim mentorjem ter zunanjim raziskovalnim mentorjem dogovori o vsebini programa raziskovalnega dela in programa podiplomskega
študija.
Raziskovalni mentor neposredno vodi in
nadzoruje raziskovalno delo mladega raziskovalca, zagotavlja mlademu raziskovalcu
potrebno znanje za uporabo merilnih naprav in druge eksperimentalne opreme, mu
svetuje pri izvedbi eksperimentov, skupaj
z mladim raziskovalcem pregleduje rezultate eksperimentov in mu svetuje pri analizi
rezultatov ipd. Raziskovalni mentor, ki izvaja
mentorstvo pri predlagatelju, opravlja tudi
naloge razvojnega mentorja.
Pedagoški mentor je oseba, ki izpolnjuje
pogoje za mentorstvo pri izdelavi doktorske
naloge v skladu s statutom univerze in internimi pravilniki visokošolskega zavoda,
na katerem bo (oziroma je) kandidat za
mladega raziskovalca vpisal podiplomski
študij. Mentor pri izdelavi doktorske naloge
je običajno oseba, ki ima naziv visokošolskega učitelja oziroma znanstvenega delavca s področja teme doktorske naloge.
Imenuje ga senat visokošolskega zavoda.
Pedagoški mentor ima osrednjo vlogo pri
vodenju mladega raziskovalca pri izvajanju
programa podiplomskega študija. Pedagoški mentor vodi raziskovalno delo mladega
raziskovalca le posredno, razen v primeru,
ko nastopa hkrati tudi v vlogi raziskovalnega mentorja.
Mladi raziskovalec ima lahko največ enega razvojnega ali raziskovalnega mentorja
pri predlagatelju, največ enega raziskovalnega mentorja pri posameznem zunanjem
izvajalcu, podpisniku dogovora o sodelovanju in največ enega pedagoškega mentorja. Ena oseba lahko, v kolikor izpolnjuje
pogoje, opravlja tudi naloge več različnih
mentorjev.
Razvojni in raziskovalni mentorji morajo
izpolnjevati naslednje pogoje:
Razvojni mentor:
– je zakoniti zastopnik predlagatelja ali
oseba imenovana s strani zakonitega zastopnika (izpolnjen Obrazec 8-9 MR-09: Sklep
o imenovanju razvojnega mentorja).
Raziskovalni mentor:
– je vodja raziskovalne skupine ali oseba, imenovana s strani vodje raziskovalne
skupine (izpolnjen Obrazec 10-11 MR-09:
Sklep o imenovanju raziskovalnega mentorja),
– je registriran kot raziskovalec v Evidenci ARRS,

– ima najmanj naziv samostojnega razvijalca ali izpolnjuje pogoje za samostojnega
razvijalca kot jih definira 15. člen Pravilnika
o raziskovalnih nazivih (Uradni list RS, št.
41/09), in sicer:
– praviloma znanstveni magisterij ali
specializacija po visokošolski izobrazbi (dosedanji študijski program), najmanj pa visokošolska univerzitetna izobrazba (dosedanji
študijski program) ali II. stopnja bolonjskega
študijskega programa,
– strokovne in organizacijske sposobnosti,
– najmanj šest let delovnih izkušenj.
Razvojni in raziskovalni mentor:
– Posamezen mentor ne sme biti mentor
več kot enemu mlademu raziskovalcu, ki
mu je pogodba iztekla in še ni izpolnil vseh
pogodbenih obveznosti, vključno z mladimi
raziskovalci, ki so vključeni v Program usposabljanja in financiranja mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (ta pogoj
ne velja, če so bila sredstva zaradi neizpolnjenih pogodbenih obveznosti vrnjena;
ta pogoj se ne nanaša na mlade raziskovalce, ki jim status iz upravičenih razlogov
miruje).
– Posamezen mentor je lahko mentor
največ trem mladim raziskovalcem iz gospodarstva oziroma največ petim mladim raziskovalcem, vključno z mladimi raziskovalci,
ki so vključeni v Program usposabljanja in
financiranja mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah in kandidati, ki jim bo
odobren status mladega raziskovalca v okviru tega razpisa. Pri tem se upoštevajo tudi
mladi raziskovalci, ki jim status iz upravičenih razlogov miruje oziroma tisti, ki jim je
pogodba iztekla, niso pa še izpolnili vseh
pogodbenih obveznosti, razen v primeru, da
so bila sredstva zaradi neizpolnjenih pogodbenih obveznosti vrnjena.
4.1.5 Dodatni osnovni pogoji
Izpolnjeni morajo biti še naslednji osnovni pogoji:
– raziskovalno delo mladega raziskovalca mora biti usmerjeno v potrebe predlagatelja, pri čemer mora biti opravljeno na nivoju temeljnih raziskav, katerih rezultati nimajo
neposredne praktične uporabe;
– v vlogi za pridobitev pomoči mora predlagatelj dokazati, da je pomoč bistvenega
pomena za uspeh predloženega programa
dela in da programa dela ne bi bilo mogoče
izvajati brez pomoči ali bi ga brez pomoči
izvajali le v mnogo daljšem časovnem obdobju, v manjšem obsegu ali na bistveno nižji
kakovostni ravni;
– predlagatelj, ki se uvršča v skladu
s Prilogo 4 MR-09: Navodila za določitev
velikosti podjetja, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije, med velika podjetja, je obvezen dokazati spodbujevalni učinek, da ga
bo načrtovana pomoč spodbudila k izvajanju
raziskav, ki jih sicer ne bi izvajal. Spodbujevalni učinek podjetje dokaže z merljivimi
kazalniki, kot so povečanje vlaganj v raziskovalno-razvojne dejavnosti, povečanje
števila zaposlenih za raziskovalno-razvojne dejavnosti ali povečanje deleža vlaganj
v raziskovalno-razvojno dejavnost v skupnih
prihodkih podjetja;
– velikost podjetja mora biti pravilno določena v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije (Priloga 4 MR-09: Navodila za določitev velikosti podjetja); če se v postopku
odpiranja in ocenjevanja vlog ugotovi, da so
podatki, na osnovi katerih se določi velikost
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podjetja, neresnični in je posledično izkazana manjša velikost od dejanske, se takšna
vloga zavrne.
4.2 Pogoji za sklenitev pogodbe o sofinanciranju
Pogoje za sklenitev pogodbe o sofinanciranju mladega raziskovalca iz gospodarstva
morajo izpolniti le tisti predlagatelji, katerim
agencija izda pogojni pozitivni sklep o izbiri. Ti pogoji se preverjajo pred podpisom
pogodbe o sofinanciranju mladega raziskovalca iz gospodarstva med agencijo in
predlagateljem. V primeru, da predlagatelj
teh pogojev ne izpolni v roku, predpisanem
s strani agencije, pogojni pozitivni sklep o izbiri ne prične učinkovati. Predlagatelj s tem
izgubi vse pravice, ki izhajajo iz pogojnega pozitivnega sklepa o izbiri, medtem ko
agenciji prenehajo vse obveznosti do predlagatelja.
Pred podpisom pogodbe o sofinanciranju mladega raziskovalca iz gospodarstva
je potrebno dostaviti na agencijo naslednje
dokumente:
– kopijo pogodbe o sodelovanju, ki jo
sklenejo podpisniki dogovora o sodelovanju
(le v primeru, če je bil v vlogi priložen sklenjen dogovor o sodelovanju),
– kopijo pogodbe o zaposlitvi mladega raziskovalca in kopije morebitnih drugih pravnih aktov, ki spreminjajo obstoječo
pogodbo o zaposlitvi (npr. kopija aneksa
k obstoječi pogodbi o zaposlitvi, s katero
predlagatelj in mladi raziskovalec uredita
medsebojne pravice in obveznosti za čas
trajanja statusa mladega raziskovalca),
– originalno potrdilo visokošolskega zavoda, iz katerega je razvidno, da je mladi
raziskovalec v študijskem letu 2009/2010
vpisan v 1., 2. ali 3. letnik doktorskega podiplomskega študija po bolonjskem študijskem programu tretje stopnje ali v 2., 3. ali
4. letnik neposrednega doktorskega podiplomskega študija po dosedanjem študijskem programu; v kolikor je podiplomski
študij na visokošolskem zavodu organiziran
tako, da formalnega vpisa ni, se lahko namesto potrdila o vpisu dostavi drugo ustrezno dokazilo, izdano s strani visokošolskega
zavoda, iz katerega je mogoče razbrati sta-
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nje podiplomskega študija ekvivalentno 1.,
2., 3. ali 4. letniku in
– kopijo diplome znanstvenega magistrskega podiplomskega študija, če je bilo
v vlogi navedeno, da je kandidat za mladega
raziskovalca že pridobil znanstveni naslov
magister znanosti oziroma da ga bo pridobil
pred pridobitvijo statusa mladega raziskovalca iz gospodarstva.
Kandidat za mladega raziskovalca formalno pridobi status mladega raziskovalca,
ko predlagatelj in agencija skleneta pogodbo o sofinanciranju mladega raziskovalca
iz gospodarstva. V primeru, da ne pride do
sklenitve pogodbe o sofinanciranju mladega
raziskovalca iz gospodarstva, se šteje, da
kandidat še nikoli ni imel statusa mladega
raziskovalca iz gospodarstva.
5. Program dela in način izvedbe programa dela
Program dela, pripravljen na osnovi
obrazca iz razpisne dokumentacije (Obrazec
12-13 MR-09: program dela), opredeljujeta
Program raziskovalnega dela in z njim povezan Program podiplomskega študija. Osnovna izhodišča za pripravo programa dela so:
– izbrani način podiplomskega študija
(bolonjski/dosedanji) in
– izhodiščno stanje podiplomskega študija (1., 2., 3. ali 4. letnik), s katerim kandidat
za mladega raziskovalca kandidira za pridobitev statusa mladega raziskovalca,
ki določata čas, ki je na voljo za izvedbo
programa dela oziroma čas, v katerem je
zagotovljeno sofinanciranje, kar je podrobno
obrazloženo v 6. točki tega javnega razpisa
z naslovom »Čas za izvedbo programa dela
in doba sofinanciranja«;
– potrebe predlagatelja po pridobitvi novega znanja za razvoj bodočih visokotehnoloških izdelkov in/ali storitev in/ali tehnologij:
– Mladi raziskovalec lahko izvaja le
temeljne raziskave, potrebne za pridobivanje novega znanja o temeljnih pojavih in
dejstvih, katerih razumevanje je potrebno
za uspešne nadaljnje industrijske raziskave
in eksperimentalni razvoj bodočih visokotehnoloških izdelkov in/ali storitev in/ali tehnologij pri predlagatelju.
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– Aplikacija rezultatov temeljnih raziskav pri predlagatelju se lahko izvede šele
po koncu obdobja sofinanciranja.
– Mladi raziskovalec naj izvaja specifične temeljne raziskave, ki jih drugi raziskovalci, zaposleni pri predlagatelju zaradi tekočega raziskovalno-razvojnega dela in drugih
zadolžitev ne uspejo izvajati v takšnem obsegu ali za tovrstne raziskave nimajo ustreznega znanja in opreme. Potrebno dodatno
znanje lahko mladi raziskovalec črpa tako
iz podiplomskega študija in specifičnih dodatnih izobraževanj, kot tudi iz raziskovalnega dela pri zunanjih izvajalcih, podpisnikih dogovora o sodelovanju in sodelovanja
z drugimi zunanjimi izvajalci doma in v tujini. Z ustrezno izbiro zunanjih izvajalcev se
lahko mlademu raziskovalcu zagotovi tudi
dostop do raziskovalne opreme, s katero
podjetje ne razpolaga.
Predlagatelj nastopa v okviru tega javnega razpisa (na področju kohezijske politike) v vlogi upravičenca oziroma pri izvedbi
programa dela v vlogi izvajalca. Zunanji izvajalec, podpisnik dogovora o sodelovanju,
s svojo raziskovalno skupino nastopa pri
izvedbi programa raziskovalnega dela v vlogi soizvajalca. Drugi zunanji izvajalci, ki jih
predlagatelj po potrebi vključuje v izvajanje
programa raziskovalnega dela, ne nastopajo v vlogi soizvajalcev.
V prid kakovostnejših rezultatov raziskovalnega dela lahko mentor, ki izvaja mentorstvo pri predlagatelju, omogoči mlademu
raziskovalcu delno izvedbo programa raziskovalnega dela ali programa podiplomskega študija v tujini, in sicer v tujih podjetjih
in/ali raziskovalnih organizacijah in/ali na
tujih univerzah oziroma visokošolskih zavodih. Zaradi izvajanja programa dela v tujini se pogodbeni rok ne podaljša. Zagovor
doktorata mora biti opravljen v Republiki
Sloveniji.
Pri izvajanju programa dela veljajo
naslednje omejitve glede časa raziskovalnega dela mladega raziskovalca pri izvajalcu, v zunanji raziskovalni skupini pri
posameznem soizvajalcu in glede časa raziskovalnega dela in podiplomskega študija
v tujini:

Izvajalec
Pridobitev
statusa mladega
raziskovalca v

Lastna raziskovalna skupina, vpisana v Evidenco ARRS:
da

Soizvajalec

Tujina

ne

Min. št. ur
(~ 20%)*

Min. št. ur
(~ 10%)*

Maks. št. ur
(~ 20%)*

Min. št. ur
(~ 10%)*

Maks. št. ur
(~ 30%)*

1. letniku bolonj.
pod. študija ali
v 2. letniku klas.
pod. študija

1400

700

1400

700

2100

2. letniku bolonj.
pod. študija ali
v 3. letniku klas.
pod. študija

1000

500

1000

500

1500

3. letniku bolonj.
pod. študija ali
v 4. letniku klas.
podiplomskega
študija

600

300

600

300

900

* Delež glede na skupno število ur, ki jih ima mladi raziskovalec na voljo za izvedbo programa dela.
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Število ur, ki jih mladi raziskovalec opravi
v posameznem mesecu v okviru programa
raziskovalnega dela, mora izkazovati zaposlitev za polni delovni čas (40 ur/teden). Čas,
ki ga mladi raziskovalec porabi za izvajanje
programa podiplomskega študija, se ne všteva v polni delovni čas. Izjemoma se v polni
delovni čas všteva čas, porabljen za izvajanje Programa podiplomskega študija v tujini.
Predlagatelj je odgovoren agenciji za izvedbo programa dela, medtem ko so ostali
podpisniki pogodbe o sodelovanju za uspešno izvedbo programa dela odgovorni predlagatelju. Predlagatelj je upravičenec do
odobrenih finančnih sredstev.
Odobrena finančna sredstva bo agencija
nakazovala neposredno na račun predlagatelja.
Zunanji izvajalci, podpisniki dogovora
o sodelovanju oziroma soizvajalci, uveljavljajo stroške, ki nastajajo pri raziskovalnem
delu mladega raziskovalca enako kot drugi
zunanji izvajalci, in sicer preko računa, ki ga
izstavijo predlagatelju. Račun plača predlagatelj in ne agencija. Predlagatelj plačane
račune uveljavlja kot dokazila za izkazovanje
upravičenih stroškov za sofinanciranje v okviru »stroškov storitev soizvajalcev in drugih
zunanjih izvajalcev«.
6. Čas za izvedbo programa dela in doba
sofinanciranja
Čas za izvedbo programa dela in doba
sofinanciranja stroškov, povezanih z raziskovalnim delom, se določita glede na izbrani
način podiplomskega študija in izhodiščno
stanje podiplomskega študija.
Sofinanciranje je zagotovljeno do 3 let in 6
mesecev (pričetek odštevanja razpoložljivega časa: 1. 12. 2009). Naveden časovni okvir
velja za tiste mlade raziskovalce, ki pridobijo
status mladega raziskovalca v 1. letniku tretje
stopnje bolonjskega študijskega programa ali
v 2. letniku dosedanjega podiplomskega študijskega programa.
Agencija skrajša dobo sofinanciranja, navedeno v prejšnjem odstavku:
– v primeru dosedanjega študijskega programa: za eno leto, če bo kandidat postal
mladi raziskovalec v 3. letniku in za dve leti,
če bo pridobil status mladega raziskovalca
v 4. letniku;
– v primeru bolonjskega študijskega programa: za eno leto, če bo kandidat postal
mladi raziskovalec v 2. letniku in za dve leti,
če bo pridobil status mladega raziskovalca
v 3. letniku.
Zgoraj navedeni časovni okviri določajo
tudi čas, ki je na voljo za izvedbo programa dela, pri čemer se za izvedbo programa
dela oziroma za izpolnitev pogodbenih obveznosti (pridobitev naslova doktor znanosti)
lahko mlademu raziskovalcu odobri dodatnih
6 mesecev, v katerih sofinanciranje ni zagotovljeno.
7. Merila za izbiro vlog
Vse pravočasne in popolne vloge, ki bodo
zadostile pogojem sodelovanja in bodo skladne z namenom razpisa, bo ocenila strokovna komisija v skladu z naslednjimi merili:
Merilo:
Ustreznost kandidata
Ustreznost programa raziskovalnega dela
Ustreznost predlagatelja
Ustreznost programa podiplomskega študija
Ustreznost raziskovalno-razvojne aktivnosti in inovativnosti raziskovalne
skupine predlagatelja in zunanjih raziskovalnih skupin
Ustreznost mentorjev
Skupaj

Število točk
24
24
20
16
12
4
100

Merila so natančneje predstavljena v razpisni dokumentaciji v Prilogi 1 MR-09: Merila
za izbiro vlog. Največje možno število točk
je 100.
Vsako vlogo ocenita dva neodvisna ocenjevalca. V sofinanciranje se predlagajo vloge, pri katerih ocena vsakega posameznega ocenjevalca dosega ali presega prag 60
točk. V primeru, da ocena enega ocenjevalca prag dosega ali presega, ocena drugega
pa praga ne dosega, vlogo oceni še tretji
ocenjevalec. Vloga se predlaga v sofinanciranje, če ocena dveh od treh ocenjevalcev
dosega ali presega prag.
Končna ocena vloge se določi tako, da
se izračuna povprečje dveh ocen, ki dosegata ali presegata prag oziroma kot povprečje dveh ocen, ki sta pod pragom.
Med enako ocenjenimi vlogami imajo
prednost vloge z višjo oceno ustreznosti
kandidata, nato vloge z višjo oceno ustreznosti programa raziskovalnega dela, nato
vloge z višjo oceno ustreznosti predlagatelja, nato vloge z višjo oceno ustreznosti
programa podiplomskega študija, nato vloge
z višjo oceno raziskovalno-razvojne aktivnosti in inovativnosti raziskovalne skupine predlagatelja in zunanjih raziskovalnih skupin in
nato vloge z višjo oceno ustreznosti mentorjev. Ko so izčrpane vse navedene možnosti
in še vedno ni mogoče določiti, katera izmed
enako ocenjenih vlog je izbrana, se izbere
vlogo, ki je prva prispela na agencijo.
V primeru, da bo prag dosegalo ali presegalo več vlog kot je na razpolago sredstev za njihovo sofinanciranje, bo strokovna
komisija prag ustrezno dvignila. V primeru,
da predlagatelj odstopi od podpisa Pogodbe o sofinanciranju mladega raziskovalca iz
gospodarstva, ali če se pogodba ne sklene
v predpisanem roku, se izbere naslednja
vloga glede na doseženo oceno.
8. Upravičeni stroški in intenzivnost sofinanciranja
Pri sofinanciranju upravičenih stroškov
se upošteva naslednja shema državnih pomoči: Državna pomoč N 472/2006 – Slovenija: Program tehnološkega razvoja; št.
N 472/2006; datum priglasitve: 14. 7. 2006;
trajanje pomoči: od 1. 1. 2007 do 1. 1.
2012.
Intenzivnost sofinanciranja upravičenih
stroškov je 100,00%.
Sofinanciranje se lahko izvede le za
upravičene stroške, ki niso financirani iz drugih javnih finančnih sredstev evropskega,
državnega ali lokalnega proračuna.
Upravičeni so le stroški, povezani
z izvedbo programa raziskovalnega dela, ki
bodo nastali in bodo plačani po 1. 12. 2009
(oziroma po dnevu zaposlitve mladega raziskovalca pri predlagatelju, če bo zaposlitev
izvedena po 1. 12. 2009) in pred oddajo posameznega zahtevka za izplačilo.
V času izvajanja programa dela v tujini
so do sofinanciranja upravičeni le stroški
povezani z izvedbo programa raziskovalnega dela v tujini. V primeru, da mladi raziskovalec za čas bivanja v tujini pridobi dodatna
javna sredstva iz evropskega, državnega
ali lokalnega proračuna, je upravičen do sofinanciranja le tistih upravičenih stroškov,
povezanih z izvedbo programa raziskovalnega dela, ki niso bili plačani iz tovrstnih
sredstev.
Vsi upravičeni stroški, razen plače mladega raziskovalca in mentorskega dodatka,
ki nastanejo v obdobju posameznega zah-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
tevka, izstavljenega agenciji in se ne uveljavljajo v tem zahtevku, se lahko uveljavljajo
v kateremkoli od naslednjih zahtevkov, pri
čemer velja omejitev, da je prerazporeditve
sredstev mogoče izvajati le v obdobju, ki ga
agencija določi v pogodbi o sofinanciranju
mladega raziskovalca (razpisna dokumentacija: Priloga 2 MR-09: Vzorec pogodbe
o sofinanciranju mladega raziskovalca).
Upravičeni stroški so:
– plača mladega raziskovalca,
– mentorski dodatek in
– materialni in nematerialni stroški, ki
vključujejo:
»materialni stroški«
– stroške materiala,
– stroške storitev soizvajalcev in drugih
zunanjih izvajalcev,
– potne stroške službenih poti mladega
raziskovalca,
»investicijsko vzdrževanje«
– stroški amortizacije instrumentov,
strojev, naprav in opreme.
DDV ni upravičen strošek (razen v primeru potnih stroškov mladega raziskovalca,
če so računi izstavljeni na fizično osebo, t.j.
na mladega raziskovalca). Malico, prevoz
na delo, regres, zakonsko določene davke
in prispevke delodajalca iz naslova plače
mladega raziskovalca in iz naslova mentorskega dodatka, morebitne druge prejemke, ki pripadajo mlademu raziskovalcu iz
naslova delovnega razmerja ter šolnino za
podiplomski študij mladega raziskovalca in
plačo mladega raziskovalca v času izvajanja Programa podiplomskega študija v tujini
oziroma sorazmerni del plače, ki odpade na
izvajanje Programa podiplomskega študija
v tujini, krije predlagatelj iz lastnih sredstev
(če se v ta namen ne pridobijo sredstva iz
drugih virov).
Šolnina za podiplomski študij je mladim
raziskovalcem lahko delno sofinancirana
v skladu z Uredbo o javnem financiranju
visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2008 (Uradni list
RS, št. 134/03, 72/04, 4/06, 132/06, 99/08,
30/09; več informacij na izbranem visokošolskem zavodu).
Plača mladega raziskovalca: Upravičen
strošek je I. bruto mesečna plača mladega
raziskovalca. Upravičen strošek je tudi nadomestilo plače (npr. letni dopust, praznik,
krajša bolniška odsotnost), če ga izvajalec
ne refundira iz drugih virov.
Mentorski dodatek: Upravičen strošek je
I. bruto mentorski dodatek razvojnega/raziskovalnega mentorja pri predlagatelju.
Materialni in nematerialni stroški, povezani z raziskovalnim delom mladega raziskovalca: Upravičeni so naslednji stroški,
povezani z izvedbo programa raziskovalnega dela:
»materialni stroški«
– Stroški materiala, ki se uporablja pri
raziskovalnem delu mladega raziskovalca
(npr. potrošni material pri izvedbi meritev
ali eksperimentov, analizi rezultatov, dokumentiranju in predstavitvi rezultatov, stroški
literature, povezane z raziskovalnim delom
ipd.). Uveljavljajo se lahko le tisti računi/izdajnice, na katerih skupna vrednost upravičenih stroškov presega 25 EUR.
– Stroški storitev soizvajalcev in drugih
zunanjih izvajalcev, t.j. stroški, ki nastajajo pri raziskovalnem delu mladega raziskovalca v zunanji raziskovalni skupini pri
soizvajalcu, vključno s stroški mentorstva

ter stroški drugih ponudnikov storitev, angažiranih s strani predlagatelja, ki so neposredno povezani z izvajanjem programa
raziskovalnega dela, kot so stroški izvedbe
eksperimentov, meritev in testiranj v drugih
zunanjih raziskovalnih skupinah in laboratorijih na fakultetah, inštitutih ter drugih podjetjih, tako v okviru Slovenije kot tudi v tujini,
stroški kratkotrajnega najema specifične
raziskovalne opreme, stroški specifičnih izobraževanj in usposabljanj doma in v tujini,
preko katerih lahko mladi raziskovalec pridobi specifično zanje, potrebno za njegovo
raziskovalno delo ipd.
– Potni stroški službenih poti mladega
raziskovalca (prevoz, dnevnica, nočitev, kotizacija), ki jih odobri mlademu raziskovalcu predlagatelj in so neposredno povezane
z raziskovalnim delom mladega raziskovalca.
»investicijsko vzdrževanje«
– Stroški amortizacije instrumentov,
strojev, naprav in opreme (npr. merilni instrumenti, informacijsko telekomunikacijska
oprema, programska oprema, pohištvo;
v nadaljevanju oprema), ki se uporabljajo
pri raziskovalnem delu mladega raziskovalca pri predlagatelju. Upošteva se zgolj
amortizacija, in sicer v obsegu, ki odpade
na raziskovalno delo mladega raziskovalca.
Amortizacija se lahko uveljavlja za opremo,
ki ni bila kupljena iz javnih sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna,
prejemnik pa mora imeti tako organizirano
računovodstvo, da to lahko v vsakem trenutku dokaže. Amortizacija mora biti obračunana v skladu z veljavnimi slovenskimi
računovodskimi standardi.
Dokazila za izkazovanje upravičenosti
stroškov in metode za izračun upravičenih stroškov so opredeljene v Prilogah 5-7
k Vzorcu pogodbe o sofinanciranju mladega raziskovalca, ki so sestavni del razpisne
dokumentacije in v sklepu agencije o višini
sofinanciranja za mlade raziskovalce iz gospodarstva ter se lahko spreminjajo skladno
s spremembami v Navodilu organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva
evropske kohezijske politike za programsko
obdobje 2007–2013, ki ga izda Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ki na področju
kohezijske politike nastopa v vlogi organa
upravljanja in drugimi navodili, ki jih izdajajo
agenciji nadrejeni organi, vključeni v izvajanje kohezijske politike.
9. Prepoved dvojnega financiranja
Za upravičene stroške, povezane z izvajanjem programa raziskovalnega dela, ki
se bodo uveljavljali za sofinanciranje iz finančnih sredstev tega javnega razpisa, ni
dovoljeno pridobiti še sredstev iz drugih javnih virov, tj. dodatnega financiranja iz javnih
finančnih sredstev evropskega, državnega
ali lokalnega proračuna.
V primeru ugotovitve dvojnega sofinanciranja istih upravičenih stroškov iz različnih
javnih virov mora predlagatelj vrniti vsa sredstva, izplačana s strani agencije za izvedbo
programa dela, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev
do dneva vračila, pogodba o sofinanciranju
mladega raziskovalca iz gospodarstva pa se
razveljavi. Predlagatelju, pri katerem se dokaže dvojnost sofinanciranja, in odgovornim
pri predlagatelju se tudi lahko onemogoči
sodelovanje na razpisih Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in Javne
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agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije za obdobje 5 let od datuma ugotovitve nepravilnosti.
10. Skupna višina razpisanih sredstev in
obdobje za porabo sredstev
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za
izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete:
Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti;
prednostne usmeritve 1.1: Strokovnjaki in
raziskovalci za konkurenčnost podjetij.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje
raziskovalnega dela mladih raziskovalcev
iz generacije 2009 do pridobitve doktorata znanosti znaša 20.423.529,00 EUR, in
sicer:
– 17.359.999,65 EUR – namenska sredstva EU – Evropski socialni sklad (ESS),
– 3.063.529,35 EUR – slovenska udeležba.
Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 85,00%. Sredstva bremenijo
proračunski postavki ministrstva:
– 6942 Raziskovalci za gospodarstvo –
ESS-07-13 - EU;
– 6983 Raziskovalci za gospodarstvo –
ESS-07-13 - slovenska udeležba.
Okvirna višina razpisanih sredstev za
javni razpis se lahko poveča za nerazporejena sredstva v okviru istih proračunskih
postavk.
11. Okvirna višina sredstev za enega
mladega raziskovalca
Mesečna višina sofinanciranja I. bruto
plače mladega raziskovalca, mesečna višina sofinanciranja I. bruto mentorskega dodatka in trimesečna pravica porabe sredstev
za materialne in nematerialne stroške se
določa v skladu s sklepom agencije o višini
sofinanciranja za mlade raziskovalce iz gospodarstva.
Mesečna višina sofinanciranja I. bruto
plače mladega raziskovalca je odvisna od
stanja podiplomskega študija, medtem ko je
trimesečna pravica porabe sredstev za materialne in nematerialne stroške odvisna od
cenovne kategorije raziskovalnih ved, v katere sodi program raziskovalnega dela.
Predlagatelju se glede na sklep agencije
o višini sofinanciranja za mlade raziskovalce iz gospodarstva, veljaven ob objavi tega
javnega razpisa, za mladega raziskovalca,
ki status mladega raziskovalca pridobi v 1.
letniku bolonjskega študijskega programa
za pridobitev doktorata znanosti in katerega
program dela pretežno sodi v naravoslovno
matematične vede in/ali tehniške vede in/ali
medicinske vede in/ali biotehniške vede,
odobri sofinanciranje upravičenih stroškov
v skupni ocenjeni vrednosti 150.000,00
EUR.
Več o določitvi višine sofinanciranja si
lahko preberete na spletnem naslovu www.
tia.si.
Delež odobrenih sredstev, ki se lahko
zahtevajo v posameznem zahtevku za izplačilo je enak seštevku trimesečne višine
sofinanciranja I. bruto plače mladega raziskovalca, trimesečne višine sofinanciranja
I. bruto mentorskega dodatka in trimesečne
pravice porabe za materialne in nematerialne stroške kot izhaja iz sklepa agencije
o višini sofinanciranja za mlade raziskovalce
iz gospodarstva, veljavnega v obdobju, na
katerega se nanaša zahtevek za izplačilo.
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Trimesečna pravica porabe sredstev za
materialne in nematerialne stroške se v posameznem trimesečju lahko poveča za neizkoriščena sredstva v preteklem trimesečju,
pri čemer velja omejitev, da je prerazporeditve sredstev mogoče izvajati le v obdobju,
ki ga agencija določi v pogodbi o sofinanciranju mladega raziskovalca iz gospodarstva
(razpisna dokumentacija: Priloga 2 MR-09:
Vzorec pogodbe o sofinanciranju mladega
raziskovalca).
12. Zagotavljanje enakih možnosti
V javnem razpisu je zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna
diskriminacija med osebami, ki kandidirajo
za pridobitev statusa mladega raziskovalca,
v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje
zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006.
13. Informiranje in obveščanje javnosti
Predlagatelj bo moral upoštevati zahteve
glede informiranja in obveščanja javnosti,
kakor to narekujeta 8. in 9. člen Uredbe
Sveta (ES) št. 1828/2006. Navodila so podrobno opredeljena v razpisni dokumentaciji
v Prilogi k pogodbi 7 MR-09: Navodila za
informiranje in obveščanje javnosti. Navodila so povzeta po Navodilih za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in
strukturnih skladih v programskem obdobju
2007–2013, ki jih je izdala Služba Vlade
Republike Slovenije za lokalno samoupravo
in regionalno politiko, ki na področju kohezijske politike nastopa v vlogi organa upravljanja. Skladno s spremembo navodil, ki
jih izda organ upravljanja, se spremeni tudi
vsebina Priloge k pogodbi 7 MR-09.
14. Hranjenje dokumentacije
Predlagatelj mora hraniti vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem programa dela
v skladu z veljavno zakonodajo oziroma
še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih
obveznosti za potrebe bodočih preverjanj.
Pred iztekom tega datuma, lahko agencija
ta rok podaljša. Predlagatelj mora zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi
z izvajanjem programa dela vsem organom,
ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa,
tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o sofinanciranju
mladega raziskovalca iz gospodarstva.
15. Omejitve glede sprememb na projektu v skladu 57. členom Splošne uredbe ES
1083/2006: ni relevantno.
16. Trajnostni razvoj
Predlagatelj mora zagotoviti varstvo
okolja in s tem spodbujati trajnostni razvoj
v skladu s 17. členom Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006. Stopnja prispevka programa
raziskovalnega dela k varovanju okolja bo
predmet ocenjevanja.
17. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo,
vključno s 37. členom Uredbe Sveta (ES) št.
1828/2006. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija
odpre, so informacije javnega značaja razen
tistih, ki jih predlagatelji posebej označijo
kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost
se lahko nanaša na posamezen podatek
ali na del vloge, ne more pa se nanašati na
celotno vlogo. Člani strokovne komisije, ki
bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju
vlog bodo morali predhodno podpisati izjavo
o zaupnosti.
18. Način prijave in razpisni rok
Obdobje za oddajo vloge je od objave
tega javnega razpisa v Uradnem listu RS do
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vključno petka, 11. 9. 2009. Popolna vloga
v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti v enem izvodu, ne glede
na vrsto prenosa te pošiljke, najkasneje na
zadnji dan zgoraj navedenega obdobja za
oddajo vlog oddana v Glavno in splošno
pisarno Javne agencije za tehnološki razvoj
RS, Dunajska cesta 22, 1511 Ljubljana, do
12. ure.
Vloge morajo predlagatelji dostaviti
v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – MR
2009« ter polnim naslovom predlagatelja
na zadnji strani. Predlagatelj, ki predlaga
več kandidatov, mora za vsakega kandidata pripraviti samostojno vlogo in jo dostaviti
v ločeni ovojnici.
19. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo izvedla strokovna
komisija, ki jo s sklepom imenuje direktor
agencije. Odpiranje vlog zaradi pričakovanega večjega števila vlog ne bo javno. Odpiranje vlog se bo pričelo 14. 9. 2009, ob 9.
uri v veliki sejni sobi agencije.
Nepravilno označenih (ni razvidno, da
gre za vlogo na razpis ali na kateri razpis
se nanaša) in nepravočasno prispelih vlog
komisija za odpiranje ne bo obravnavala in
bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. V primeru ugotovitve formalne nepopolnosti vloge,
bo komisija v roku 8 dni po končanem odpiranju in preverjanju formalne popolnosti
vlog pozvala predlagatelje k dopolnitvi vlog.
Nepopolne vloge, ki jih predlagatelji v roku,
določenem s strani agencije ne bodo dopolnili, bodo zavržene.
20. Obveščanje o izboru
O izboru in dodelitvi sredstev odloči
s sklepom direktor agencije. Predlagatelji
in kandidati za mlade raziskovalce bodo
o izidu razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja
vlog. Morebitne pritožbe zoper sklep predlagatelji vložijo na agencijo. Za odločanje
o pritožbi je pristojno ministrstvo. Vložena
pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi predlagatelji. Predlagatelj – pritožnik
mora natančno opredeliti razloge, zaradi
katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za
ocenjevanje vlog.
Rezultati razpisa bodo javno objavljeni
na spletnem naslovu agencije (http://www.
tia.si).
21. Razpisna dokumentacija
Razpisna
dokumentacija
(besedilo razpisa, navodila, obrazci in priloge) je
z dnem objave razpisa v Uradnem listu
RS na voljo na spletnem naslovu agencije
http://www.tia.si. Razpisno dokumentacijo
lahko zainteresirani po predhodni najavi na
tel. 059/089-500 dvignejo tudi v Glavni in
splošni pisarni agencije pri Anji Drnovšek od
dneva objave v Uradnem listu RS do izteka
prijavnega roka.
22. Dodatne informacije in obveščanje
Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo:
– preko obrazca na spletni strani agencije http://www.tia.si ali
– v elektronski obliki na naslov: infoMR09@tia.si.
Odgovore bo agencija javno objavila na
spletni strani agencije http://www.tia.si.
Na spletni strani agencije http://www.
tia.si bodo objavljeni tudi datumi in lokacije informativnih dnevov ter vsa druga pomembna obvestila.
Javna agencija za tehnološki razvoj
Republike Slovenije
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Na podlagi 41. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07 (63/07 popr.),
40/09), v nadaljevanju: ZŠtip), soglasja ministra za delo, družino in socialne zadeve
št. 11014-100/2009-3 z dne 14. 7. 2009 ter
v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj
kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 33/08
in 73/08, v nadaljevanju: SPP) Javni sklad
Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) objavlja
javni razpis
za neposredno sofinanciranje
kadrovskih štipendij delodajalcem
za šolsko/študijsko leto 2009/2010
1. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je neposredno sofinanciranje
kadrovskih štipendij, ki jih bodo delodajalci (v nadaljevanju: štipenditorji) izplačevali od vključno šolskega/študijskega leta
2009/2010 do zaključka izobraževanja po
javno veljavnih izobraževalnih programih
poklicnega in srednješolskega izobraževanja, študijskih programih višjega izobraževanja, dodiplomskih in podiplomskih študijskih
programih (v nadaljevanju: javno veljavni
izobraževalni programi), ne glede na to, kdaj
je bila pogodba o štipendiranju za trenutno
stopnjo izobraževanja sklenjena.
2. Vrednost razpisa
Vrednost razpisa za sofinanciranje
kadrovskih štipendij od vključno šolskega/študijskega leta 2009/2010 do zaključka
izobraževanja štipendista po trenutnem izobraževalnem, programu na trenutni stopnji
izobraževanja je 5.000.000,00 EUR.
Sredstva za sofinanciranje štipendij se
zagotavljajo iz namenskih sredstev sklada
iz naslova koncesijskih dajatev.
3. Višina štipendije in višina sofinanciranja
Višina kadrovske štipendije ne sme biti
nižja od državne štipendije, ki je določena v minimalnem znesku v Zakonu o štipendiranju (ZŠtip), usklajuje pa se skladno
z Zakonom o usklajevanju transferov posameznikom in gospodinjstvom v Republiki
Sloveniji (ZUTPG). Na dan objave javnega
razpisa znaša državna štipendija 38,33 EUR
za dijaka in 57,50 EUR za študenta.
Sofinanciranje znaša 50% dodeljene in
izplačane kadrovske štipendije, vendar največ v višini 30% minimalne plače.
4. Trajanje sofinanciranja
Trajanje sofinanciranja je opredeljeno
v 1. in 2. točki tega javnega razpisa.
Štipenditor lahko uveljavlja sofinanciranje od šolskega/študijskega leta 2009/2010
dalje za tiste štipendije, ki jih je izplačal na
podlagi sklenjene pogodbe o štipendiranju
s štipendistom, za katerega uveljavlja sofinanciranje.
Štipenditor lahko uveljavlja sofinanciranje kadrovske štipendije eno leto za posamezen letnik na isti stopnji izobraževanja
štipendista, razen v zadnjem letniku srednjih
šol, ko za mesec julij in avgust ni upravičen
do sofinanciranja.
Štipenditor lahko uveljavlja sofinanciranje kadrovskih štipendij tudi v času absolventskega staža do diplome, vendar v celotni dobi izobraževanja le eno študijsko
leto.
5. Pogoji za pridobitev sofinanciranja
Do neposrednega sofinanciranja kadrovskih štipendij po tem razpisu je upravičen
štipenditor, ki izpolnjuje sledeče pogoje:
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– je pravna oseba zasebnega prava, fizična oseba ali je štipenditor v javnem sektorju, s sedežem ali prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki zaposluje delavce na
podlagi pogodbe o zaposlitvi, razen organov
državne uprave in samoupravnih lokalnih
skupnosti,
– ni v postopku prisilne poravnave ali
stečaja po določilih Zakona o finančnem
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti
in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP),
– bo v šolskem/študijskem letu 2009/2010
kadrovsko štipendijo izplačeval vsaj enemu
dijaku ali študentu za izobraževanje v Republiki Sloveniji ali v tujini pod pogoji iz ZŠtip,
– prijavljene kadrovske štipendije niso
del enotnih regijskih štipendijskih shem,
– zagotavlja sredstva za izplačevanje kadrovske štipendije za celotno dobo izobraževanja posameznega štipendista od vključno šolskega/študijskega leta 2009/2010 do
zaključka izobraževanja po trenutnem programu in na trenutni stopnji izobraževanja,
– ima s kadrovskim štipendistom medsebojna razmerja urejena s pogodbo o štipendiranju.
Pred prijavo na ta javni razpis mora štipenditor skleniti pogodbo o štipendiranju
s štipendistom, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima status dijaka ali študenta,
– ima katerega izmed sledečih statusov:
– državljan Republike Slovenije,
– državljan države članice Evropske
unije (EU) in Evropskega gospodarskega
prostora (EGP) ali je družinski član osebe
s takim statusom v skladu z določili zakona,
ki ureja prebivanje tujcev, če ima dovoljenje
za stalno ali začasno prebivanje v Republiki
Sloveniji,
– državljan države članice EU ali EGP
in je bil zaposlen ali samozaposlen v Republiki Sloveniji, ali je družinski član take osebe, če ima dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji,
– državljan tretje države, če ima dovoljenje za stalno ali začasno prebivanje
v Republiki Sloveniji, ali je ožji družinski član
take osebe, kot ga določa zakon, ki ureja
prebivanje tujcev,
– ne prejema katere od štipendij iz 5. člena ZŠtip razen kadrovske štipendije pri tem
štipenditorju, torej ne prejema državne ali
Zoisove štipendije, kadrovske štipendije pri
drugem štipenditorju, štipendije za Slovence
v zamejstvu in Slovence po svetu, ali štipendije za državljane držav, s katerimi ima
Republika Slovenija sklenjene dvostranske
ali večstranske sporazume o sodelovanju na
področju izobraževanja oziroma podeljuje
štipendije na podlagi vzajemnosti,
– ne prejema štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih, torej takšnih prejemkov v Republiki Sloveniji, ki so po namenu in načinu vračanja
enakovredni štipendijam po drugih predpisih
v Republiki Sloveniji oziroma splošnih aktih
štipenditorja,
– ni v delovnem razmerju oziroma ne
opravlja samostojne registrirane dejavnosti,
– ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb
pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
– mu za isti izobraževalni program, letnik in stopnjo še ni bila odobrena štipendija sklada po katerem izmed drugih razpisov, in

– izpolnjuje pogoje, določene v splošnih
aktih štipenditorja.
6. Obveznosti štipenditorja
Štipenditor je v skladu s pogodbo o sofinanciranju dolžan skladu predložiti zahtevek za izplačilo s pripadajočimi dokazili. Na
podlagi potrditve zahtevka bo sklad izvedel
povračilo izplačanih kadrovskih štipendij neposredno štipenditorju.
Štipenditor je dolžan s štipendistom, za
katerega je prejemal sofinanciranje, po zaključku izobraževanja skleniti pogodbo o zaposlitvi.
Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena s polnim delovnim časom vsaj za toliko
časa, kolikor je trajalo štipendijsko razmerje.
Če štipendist sklene pogodbo o zaposlitvi
z delovnim časom, ki je krajši od polnega
delovnega časa, se trajanje zaposlitve preračuna na polni delovni čas.
Štipenditor mora po potrebi, najmanj
pa enkrat letno, poročati skladu o številu
štipendistov, višini podeljenih in izplačanih štipendij, o vrsti in področjih izobraževanja oziroma izobraževalnih programih,
o zaključku izobraževanja štipendistov in
zaposlitvi štipendistov ter trajanju te zaposlitve pri štipenditorju po končanem izobraževanju.
Štipenditor je dolžan deset let po prenehanju pravice hraniti dokazila o namenski
porabi dodeljenih sredstev ter jih na zahtevo
predložiti skladu.
Štipenditor bo moral vrniti skladu sredstva, ki jih je prejel iz sklada, na način, določen v pogodbi o sofinanciranju, če štipendijsko razmerje preneha, ker štipendist:
– prekine izobraževanje po svoji krivdi,
– po svoji krivdi ne dokonča letnika, za
katerega je prejemal štipendijo,
– tekom štipendiranja sklene pogodbo
o zaposlitvi pri štipenditorju ali drugem delodajalcu ali se samozaposli,
– izgubi status dijaka ali študenta, razen
če mu je dovoljeno opravljanje učnih oziroma študijskih obveznosti,
– spremeni izobraževalni program brez
predhodnega soglasja štipenditorja,
– štipendijo pridobi na podlagi posredovanih neresničnih podatkov,
– po enoletnem mirovanju štipendijskega razmerja ne predloži ustreznih dokazil
oziroma na podlagi predloženih dokazil ne
izpolnjuje pogojev za nadaljnje prejemanje
štipendije,
– po zaključenem izobraževanju ne
sprejme zaposlitve pri tem štipenditorju,
– zaposlitev pri štipenditorju prekine pred
izpolnitvijo pogojev iz te pogodbe,
– odstopi od pogodbe o štipendiranju.
Štipenditor mora vrniti skladu sredstva, ki
jih je prejel za sofinanciranje, če štipendijsko
razmerje preneha, ker štipenditor:
– ne zaposli štipendista,
– odstopi od pogodbe o štipendiranju.
Štipenditor je dolžan dodeljena sredstva
za sofinanciranje kadrovskih štipendij nameniti izključno za sofinanciranje kadrovske
štipendije tistemu štipendistu, za katerega je
bilo sofinanciranje odobreno.
Štipenditor mora skladu omogočiti nadzor nad porabo dodeljenih sredstev. Če bo
sklad ugotovil, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali da so bila sredstva odobrena na
podlagi neresničnih podatkov, ima pravico
zahtevati od štipenditorja takojšnje vračilo
sredstev v enkratnem znesku. Štipenditor
bo dolžan sredstva vrniti v revalorizirani vre-
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dnosti oziroma najmanj v višini prejetih sredstev. V primeru zamude vračila bo štipenditor dolžan plačati tudi pripadajoče zakonite
zamudne obresti za čas zamude.
7. Zahtevana dokumentacija
Štipenditor mora do predpisanega roka
za oddajo vloge predložiti v celoti izpolnjen,
s strani zakonitega zastopnika podpisan in
žigosan prijavni obrazec.
Izpolnjenemu in podpisanemu prijavnemu obrazcu mora štipenditor predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– podpisano izjavo zakonitega zastopnika štipenditorja, da:
– je seznanjen z vsebino vzorca pogodbe o sofinanciranju, ki je priloga tega
javnega razpisa,
– ni v postopku prisilne poravnave ali
stečaja po določilih Zakona o finančnem
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti
in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP),
– bo za sofinanciranje prijavljenim
štipendistom zagotavljal štipendijo za celoten čas trajanja izobraževanja na posamezni stopnji, od šolskega/študijskega leta
2009/2010 do zaključka izobraževalnega
programa,
– bo s štipendistom, za katerega je
prejemal sofinanciranje po končanem izobraževanju na stopnji in programu izobraževanja, ki je predmet pogodbe o štipendiranju, sklenil pogodbo o zaposlitvi s polnim
delovnim časom vsaj za toliko časa, kolikor
je trajalo štipendijsko razmerje. Če štipendist sklene pogodbo o zaposlitvi z delovnim
časom, ki je krajši od polnega delovnega
časa, se trajanje zaposlitve preračuna na
polni delovni čas,
– za sofinanciranje prijavljeni štipendisti izpolnjujejo pogoje iz tega javnega razpisa,
– štipendije podeljuje v skladu s svojim
pravilnikom ali drugim notranjim aktom štipenditorja, ki ureja področje štipendiranja,
če štipenditor tak akt ima,
– bo podatke o štipendistu, pridobljene
za namen vodenja evidenc in opravljanja
drugih nalog po Zakonu o štipendiranju, posredoval skladu in jih ne bo uporabili za lastne namene ali posredoval tretji osebi,
– izjava štipendista, da skladu dovoljuje
obdelavo svojih osebnih podatkov za namen
vodenja evidenc in opravljanja drugih nalog
po Zakonu o štipendiranju,
– pogodbo o štipendiranju, sklenjeno
z vsakim za sofinanciranje prijavljenim štipendistom,
– potrdilo o vpisu vsakega za sofinanciranje prijavljenega štipendista za šolsko/študijsko leto 2009/2010.
Izjava iz prve alineje mora biti žigosana
in podpisana s strani zakonitega zastopnika. Če izjave ali prijavni obrazec podpiše
s strani zakonitega zastopnika pooblaščena
oseba, mora biti predloženo tudi veljavno
pooblastilo.
Izjava iz druge alineje mora biti podpisana s strani štipendista.
Zgoraj navedene izjave in zahtevane priloge k prijavnem obrazcu morajo biti originali
ali uradno overjene fotokopije.
Prijavitelj mora ob predložitvi vloge plačati upravno takso v skupni višini 17,73
EUR, in sicer 3,55 EUR za vlogo ter 14,18
EUR za izdajo odločbe oziroma sklepa,
s katerim se konča postopek. Upravno takso mora prijavitelj plačati z veljavnimi
plačilnimi instrumenti na račun Ministrstva
za finance pri Upravi za javna plačila št.
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01100-1000315637, sklic 11, številka sklica
96091-7111002-510072, o čemer predloži
ob vlogi dokazilo o plačilu.
8. Oddaja vloge
Vloge morajo biti poslane v zaprti kuverti
na naslov Javni sklad RS za razvoj kadrov
in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana
z napisom »Vloga na 72. javni razpis« in
točnim naslovom prijavitelja na hrbtni strani.
Rok prijave je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do
vključno 30. aprila 2010 oziroma do porabe
sredstev.
Vloga je vložena pravočasno, če jo sklad
prejme, preden se izteče rok za vložitev
vlog. Če je vloga poslana priporočeno po
pošti, se za dan, ko sklad prejme vlogo,
šteje dan oddaje na pošto.
Vlogo je možno oddati osebno na naslovu sklada vsak dan v času uradnih ur.
Vloge, vložene po poteku prijavnega
roka, bo sklad zavrgel.
9. Postopek izbire
Za postopek dodelitve sredstev sklada se uporabljajo določbe zakona, ki ureja
splošni upravni postopek.
Postopek vodi razpisna komisija. Razpisna komisija pripravi predlog za dodelitev
sredstev izbranim štipenditorjem. Na podlagi predloga razpisne komisije bo direktor
sklada vsakemu prijavljenemu štipenditorju
izdal odločbo najkasneje v roku, določenim
z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.
Vloga se šteje za popolno, če je oddana
na zahtevanih obrazcih, ki so del razpisne
dokumentacije, in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke, določene v razpisni
dokumentaciji. V primeru nepopolnih vlog
bodo prijavljeni štipenditorji, ki so oddali nepopolne vloge, pozvani, da vloge dopolnijo
v roku osmih dni od prejema zahteve za
dopolnitev.
Nepopolne vloge, ki jih prijavljeni štipenditorji ne bo dopolnil v skladu z zahtevo
za dopolnitev, bodo zavržene. Vloge, ki ne
bodo izpolnjevale pogojev javnega razpisa,
bodo zavrnjene.
Če prijavljeni štipenditor odstopi od svoje
vloge, mora o tem pisno obvestiti sklad.
V postopku javnega razpisa z odprtim rokom prijave prejmejo sredstva tisti prijavljeni
štipenditorji, ki izpolnjujejo pogoje razpisa
in sicer po vrstnem redu prispelih popolnih
vlog do porabe sredstev.
Če bo na isti dan prispelo več popolnih
vlog, ki izpolnjujejo pogoje, in bodo skupna
zaprošena sredstva višja od še razpoložljivih, bodo imeli prednost pri izbiri tisti štipenditorji, ki so v prijavi prijavili višji delež potreb
za tiste vrste in področja izobraževanja, ki
so opredeljena v prilogi pravilnika, ki ureja
dodeljevanje državnih štipendij. Če ima več
štipenditorjev enak delež teh potreb, se izbere vse štipenditorje z enakim deležem iz
prejšnjega odstavka.
Vloge prijaviteljev, ki prispejo po porabi
sredstev in pred pretekom odprtega roka,
se zavrnejo.
O pritožbi zoper odločbo bo odločilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Prijavitelj lahko pritožbo vloži na sklad
v roku petnajstih dni od prejema sklepa oziroma odločbe. Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je
pritožba vložena. Pritožba ne zadrži podpisa
pogodb z izbranimi štipenditorji.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Izbrani prijavitelji bodo s skladom sklenili
pogodbo o sofinanciranju, s katero se bodo
uredila medsebojna razmerja, pravice in obveznosti iz naslova neposrednega sofinanciranja kadrovskih štipendij. Vzorec pogodbe
je priloga temu razpisu.
10. Varovanje podatkov
Štipenditor se s predložitvijo vloge na
javni razpis strinja z javno objavo podatkov
o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo podatki o štipenditorju
in številu sofinanciranih kadrovskih štipendij
v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja
varstvo osebnih podatkov.
11. Dodatne informacije in dokumentacija
Razpisna dokumentacija je od objave
javnega razpisa na voljo na spletni strani
sklada www.sklad-kadri.si v razdelku »aktualni razpisi«, možno pa jo je osebno prevzeti
na sedežu sklada, vsak delavnik v času
uradnih ur.
Za dodatne informacije lahko pokličete
na tel. 01/434-10-80 (kontaktna oseba: Ksenija Yoder Batič) ali pišete na elektronski
naslov info@sklad-kadri.si.
Navodila za izvajanje neposrednega
sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem in odgovori na pogosto zastavljena
vprašanja v zvezi s tem javnim razpisom
bodo objavljeni na istem mestu kot je objavljen razpis.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Št. 25/09
Ob-5299/09
Zavod za turizem Novo mesto na podlagi
Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), Pravilnika o postopkih
izvrševanja proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07) in Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto (Uradni list
RS, št. 17/09) objavlja za leto 2009
javni razpis
za sofinanciranje programov turističnih
društev v Mestni občini Novo mesto
za leto 2009
1. Neposredni proračunski uporabnik: Na
podlagi sklenjene pogodbe o financiranju
Zavoda za turizem Novo mesto med Mestno
občino Novo mesto in Zavodom za turizem
Novo mesto je neposredni proračunski uporabnik Zavod za turizem Novo mesto, Glavni
trg 7, 8000 Novo mesto.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedenih programov turističnih društev
v Mestni občini Novo mesto za leto 2009
z naslednjimi vsebinami:
– organiziranje in izvajanje splošnih akcij urejanja okolja, ki ga pokriva turistično
društvo,
– označevanje, vzdrževanje in urejanje
turistične signalizacije in ostale infrastrukture,
– urejanje in vzdrževanje tematskih
poti,
– organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena,
– predstavljanje in ohranjanje kulturne
dediščine in naravnih znamenitosti za turistične namene,
– sodelovanje z ostalimi društvi, krajevno
skupnostjo in občino,
– izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena (predstavitev obči-

ne in društva na raznih sejmih, razstavah in
drugih prireditvah),
– druge aktivnosti, ki se nanašajo na razvoj, pospeševanje in promocijo turizma.
3. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu
Na razpis se lahko javijo turistična društva in druga društva, ki izvajajo aktivnosti
v turizmu in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Mestni občini Novo
mesto,
– da opravljajo dejavnost na neprofitni
ravni,
– da izvajajo aktivnosti v turizmu v Mestni občini Novo mesto.
4. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna
višina sredstev namenjenih za sofinanciranje programov navedenega pri 2. točki tega
razpisa je 25.000,00 EUR.
5. Rok za izvedbo: dodeljena sredstva
morajo biti porabljena v letu 2009, in sicer
najkasneje do 30. 11. 2009, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
6. Merila za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevana
pri razdeljevanju proračunskih sredstev:
Pri izboru programov za sofinanciranje
se upoštevajo naslednja merila in kriteriji:
1. Program dela za razpisano leto:
– izvajanje promocijskih in informativnih
aktivnosti lokalnega in širšega pomena – do
10 točk,
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za
sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma – do 10 točk,
– akcije na področju ohranjanja kulturne
in naravne dediščine ter urejanju okolja –
do 10 točk,
– organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena – do 50 točk.
2. Število članov turističnega društva:
– do petdeset članov – do 5 točk,
– nad petdeset članov – do 10 točk.
3. Drugo:
– izobraževanje članov društva – do 5
točk,
– redno delovanje društva – do 5 točk.
7. Višina dodeljenih sredstev
Programi so ocenjeni v skladu z merili
in kriteriji in ob upoštevanju specifičnosti
posameznih programov. Merila so določena
v točkah. Vrednost točke se izračuna vsako
leto na podlagi razpoložljivih proračunskih
sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih programov.
Posameznemu prejemniku bodo dodeljena sredstva v višini do 70% ovrednotenih
planiranih aktivnosti v letu 2009.
8. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati naslednje dokumente:
a) program dela v letu 2009 ter njegovo
finančno ovrednotenje,
b) podrobno finančno poročilo za leto
2008, potrjeno s strani nadzorne komisije
društva oziroma zveze,
c) seznam in število članov društva,
d) poročilo o delu v letu 2008,
e) izpolnjen obrazec, ki je sestavni del
razpisa ter
f) potrjen vzorec pogodbe, ki je sestavni
del razpisa.
9. Obravnava vlog
– Vloge bo obravnavala in pripravila predloge za dodelitev sredstev tričlanska strokovna razpisna komisija, v katero dva člana
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imenuje župan ter enega imenuje direktor
Zavoda za turizem Novo mesto.
– Odpiranje vlog, ki jo vodi strokovna
razpisna komisija ne bo javno in se bo izvajalo tretji delovni dan po zaključku razpisa.
– Vse pravočasno prispele vloge bodo
ocenjene na podlagi meril, ki so sestavni
del tega razpisa.
– Upravičencu bodo sredstva nakazana po podpisu pogodbe obeh pogodbenih
strank v roku 30 dni po predloženem dokazilu o izvedeni aktivnosti, ki ga mora upravičenec posredovati najkasneje do 30. 11.
2009.
– Prepozno prejete in nepopolne vloge
se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo.
– Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija
v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno
pozvala, da jih dopolnijo v roku petih dni od
prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo
predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnil, se zavrže.
– Direktor zavoda s sklepom odloči o dodelitvi sredstev. O pritožbi zoper sklep odloča Upravni odbor zavoda.
10. Rok za prijavo in način prijave: vloge
s predpisano dokumentacijo po tem razpisu
morajo biti oddane na naslov: Zavod za turizem Novo mesto, Glavni trg 7, 8000 Novo
mesto, do vključno 10. 8. 2009, ali ta dan
poslane po pošti kot priporočena pošiljka
v zaprti kuverti z oznako na prvi strani »Ne
odpiraj – vloga na razpis za sofinanciranje
programov turističnih društev, ki delujejo
v turizmu«.
11. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni najpozneje v 45
dneh po zaključku razpisa.
12. Informacije
Razpisna dokumentacija bo objavljena
in dostopna na spletni strani: www.novomesto.si, ter v prostorih Zavoda za turizem
Novo mesto, Turistično informacijski center,
Glavni trg 6.
Vse dodatne informacije v zvezi
z razpisom zainteresirani dobijo po tel.
07/39-39-265 (Drago Košak) ali po elektronski pošti drago.kosak@novomesto.si.
Zavod za turizem Novo mesto
Ob-5300/09
Regionalna razvojna agencija Koroška
d.o.o., Koroška cesta 47, 2370 Dravograd,
Garancijska shema za Koroško (v nadaljevanju: RRA Koroška) v sodelovanju z bankami: Abanko Vipa d.d. Ljubljana, Novo
KBM d.d Maribor, Banko Koper d.d Koper
in PBS Poštno banko Slovenije d.d. Maribor
objavlja
razpis
za dolgoročne kredite ter garancije za
dolgoročne kredite za projekte mikro,
malega in srednjega gospodarstva
1. Predmet razpisa: predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih
kreditov v skupni višini 1.000.000,00 €, za
katere bo RRA Koroška dodeljevala garancije v višini 50% skupne vrednosti kreditov,
kar znaša 500.000,00 EUR.
2. Pogoji za dodeljevanje
2.1. Dolgoročni krediti
– Prosilec lahko vloži vlogo za kredit
v višini od najmanj 5.000,00 EUR do največ
35.000,00 EUR (izjemoma tudi do 65.000,00
EUR, če to odobri odbor GSK).
– Obrestna mera za kredite znaša: šest
mesečni EURIBOR + 3,5% letno, spremenljiva.

– Doba vračanja kredita znaša do največ 5 let.
– Moratorij za vračanje kredita znaša do
3 mesecev.
– Prosilec mora imeti med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih
sredstev.
– Prosilec zavaruje prejeti kredit banki
z garancijo RRA Koroška v višini 50%, preostalih 50% pa v skladu s pogoji bank.
– Črpanje kredita je namensko, v skladu
s predloženo dokumentacijo. 20% zneska
odobrenega kredita lahko dobi prosilec nakazano na TRR, brez dokazil – za financiranje obratnih sredstev.
2.2 Garancije
– Prosilec vloži vlogo za garancijo hkrati
z vlogo za kredit.
– Garancija ne more presegati 50% kredita, odobrenega pod pogoji pod točko 2.1.
tega razpisa.
– Prosilec zavaruje prejeto garancijo
RRA Koroška z različnimi oblikami zavarovanja v odvisnosti od stopnje rizičnosti
projekta.
– Celoten postopek obveznosti zavarovanja do banke in RRA Koroška izvede
banka.
3. Nameni, za katere se dodeljujejo dolgoročni krediti in garancije
Krediti in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:
– nakup opreme (stroji, orodja, pisarniška oprema),
– nakup, gradnja ali adaptacija poslovnih
prostorov,
– nakup, ureditev in opremljanje zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov,
– financiranje obratnih sredstev, v povezavi z investicijo.
Posojila niso namenjena poplačilu oziroma zamenjavi obstoječih posojil.
4. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo samostojni
podjetniki, druge fizične osebe oziroma zasebniki, ki opravljajo dejavnost in so vpisani
v ustrezen register in gospodarske družbe,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so člani Garancijske sheme RRA Koroška, d.o.o.,
– so podpisali vlogo za včlanitev ter plačali pristopnino,
– ustrezajo merilom za mikro, male
ali srednje velike gospodarske družbe po
ZGD,
– imajo sedež dejavnosti na območju
občin, ki so prispevale v garancijsko shemo (občine: Črna na Koroškem, Mežica,
Prevalje, Ravne na Koroškem, Dravograd,
Slovenj Gradec, Mislinja, Muta, Radlje ob
Dravi in Podvelka).
V skladu s »Pravili delovanja RRA Koroška« in ''Pravicami ter obveznostmi članov
RRA Koroška'' članstvo v shemi ne predstavlja avtomatične obveznosti RRA Koroška
pri odobritvi garancije.
5. Prednostni kriteriji za dodelitev kredita
in garancije
Pri obravnavanju vlog bo upoštevano
predvsem:
– načelo ohranjanja realne vrednosti dodeljenih sredstev,
– načelo donosnosti projekta in ocena
možnosti realizacije projekta,
– ocena bonitete preteklega poslovanja.
Prednost pri dodelitvi kredita in garancije
bodo imeli prosilci:
– katerih višina lastnih sredstev med viri
financiranja projekta bo višja,
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– katerih projekti bodo:
– razvojno naravnani,
– usmerjeni na nove in/ali tuje trge,
– ekološko naravnani,
– ustvarjali nova delovna mesta,
– inovativni in konkurenčni,
– predstavljali investicijo v dejavnost,
za razvoj katere je izrecno izražen lokalni
interes.
6. Stroški, povezani s kreditom oziroma
garancijo
Banka zaračuna za odobritev kredita nadomestilo v višini 0,3% od stanja kredita,
oziroma min. 90 EUR. Stroški vodenja kredita so v skladu s tarifo banke.
Ostali stroški povezani s kreditom oziroma garancijo so eventualni stroški zavarovanja v primeru zastave premičnin oziroma
nepremičnin.
7. Vsebina vloge za dodelitev kredita in
garancije
Vsebina vloge za dodelitev kredita in garancije je razvidna iz Obrazca: Vloga za
dodelitev kredita in garancije, ki ga lahko
prosilci dobijo na naslednjih mestih:
– na občinah, ki sodelujejo v garancijski
shemi,
– na sedežu RRA Koroška, Koroška cesta 47, Dravograd – sprejemna pisarna,
– na spletni strani RRA Koroška, d.o.o.
Izpolnjene vloge z vso zahtevano dokumentacijo se lahko oddajo na vseh zgoraj
naštetih mestih.
8. Rok za prijavo: rok za prijavo je odprt
od dneva objave razpisa do dneva porabe
sredstev oziroma do 10. 12. 2009.
9. Zavrnitev vloge
Vloga se formalno zavrne, kolikor:
– ne vsebuje zahtevane dokumentacije,
– je neustrezna (ne izpolnjuje splošnih
pogojev iz 4. točke tega razpisa).
10. Obdelava vlog
Ustrezne in popolne vloge bodo obravnavali pristojni organi RRA Koroška in bank
enkrat mesečno. Vloge, oddane do 10.
v mesecu in ustrezno dopolnjene v roku
petih dni, bodo praviloma obravnavane in
rešene do 10. v naslednjem mesecu.
Vloge, ki bodo prispele po porabi sredstev oziroma po zaprtju razpisa, bodo ob
soglasju prosilca obravnavane v sklopu naslednjega razpisa.
RRA Koroška bo pisno seznanila prosilca z odločitvijo pristojnih organov najkasneje v sedmih dneh po sprejemu odločitve.
11. Ostale informacije: vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo prosilci
na tel. 02/872-00-15, Karmen Sonjak ali na
Poslovnih enotah sodelujočih bank.
Regionalna razvojna agencija
Koroška d.o.o.
Garancijska shema za Koroško
Ob-5301/09
Mestna občina Celje na podlagi 8. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list
RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99,
117/00, 108/01 in 70/06) in na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
50/07 in 61-2615/2008) objavlja
razpis
za dodelitev sredstev finančne
pomoči za nakup in vgradnjo malih
(individualnih ali skupinskih) čistilnih
naprav za komunalne odpadne vode
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje nabave malih čistilnih naprav
za komunalne odpadne vode do 50 PE.
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II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje malih čistilnih naprav za komunalne
odpadne vode na območju Mestne občine
Celje. Sredstva so zagotovljena v proračunu
za leto 2009 v višini 20.800,00 EUR. Sofinanciralo se bo do 50% investicije. DDV ni
predmet sofinanciranja.
2. Za sofinanciranje po tem razpisu lahko
zaprosijo:
– fizične ali pravne osebe za nepre
mičnino, ki stoji na območju Mestne občine
Celje.
3. Pogoji:
– Čistilna naprava mora imeti certifikat
oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami, glede mejnih vrednostih parametrov odpadnih vod kot jih predpisuje Uredba
o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod
iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list
RS, št. 45/07).
– Čiščenje komunalne odpadne vode
v mali komunalni čistilni napravi mora biti
v skladu z določili 4. člena o ustreznosti
čiščenja komunalne odpadne vode, ki jih
predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav na (Uradni list RS, št. 98/07).
– Čistilna naprava mora biti izven agromelioracij znotraj katerih se predvideva izgradnja kanalizacije – informacije si vlagatelj
pridobi sam v gospodarski družbi Vodovod
– kanalizacija d.o.o., Lava 2a, Celje.
– Objekt za katerega se bo ali se je nabavila v letu 2009 čistilna naprava mora biti
legalen.
– Mala čistilna naprava se je ali se bo
vgradila v letu 2009.
– Obvezna priloga vlogi je predračun
(oziroma račun in potrdilo o plačilu, če je
investicija že izvedena).
III. Vsebina vloge: upravičenec mora vložiti vlogo (izpolnjen obrazec z zahtevanimi
prilogami). Razpisna dokumentacija bo na
razpolago od dneva objave javnega razpisa
na vložišču Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje in na spletnih straneh
Mestne občine Celje (www.celje.si) rubrika
Mestna občina – javna naročila in razpisi.
IV. Rok in način prijave
Kandidati se lahko prijavijo na razpis od
dneva objave razpisa v Uradnem listu RS
dalje.
Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili
osebno ali po pošti na naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za finance in gospodarstvo, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje,
do 24. 8. 2009. Vlogo pošlje v zaprti kuverti
s pripisom »Ne odpiraj – razpis Male čistilne
naprave 09«. Upoštevale se bodo vloge, ki
bodo pravočasno oddane.
V. Postopek obravnave vlog
Odpiranje vlog ni javno. Strokovna komisija bo vloge odprla najkasneje do 27. 8.
2009. Vloge bo komisija obravnavala do
31. 8. 2009. Če vloga ne bo popolna, bo
prijavitelj pozvan v roku osem dni od odpiranja vlog, da jo dopolni. Nepopolne vloge,
ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene. Popolne vloge
bodo ocenjene na podlagi meril za izbor.
Prednost bodo imele vloge z višjim številom točk do porabe sredstev. V primeru,
da bo več vlog z istim številom točk, bodo
imele prednost vloge, ki so na razpis prispele prej.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni z odločbo v roku petnajst dni
od dne, ko bo komisija pripravila predlog
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prejemnikov sredstev. Po izdani odločbi in
predloženih dokazilih (računi, potrdila o plačilu računov) o končani izvedbi bo z vsakim
upravičencem sklenjena pogodba o dodelitvi sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev se izvrši
na transakcijski račun upravičenca v roku 30
dni od obravnave predloženih dokazil. Dokazila se bodo obravnavala enkrat mesečno
do 10. v mesecu.
Dokazila o dokončani investiciji (računi
in dokazila o plačilu računov) se morajo predložiti najkasneje do 30. 10. 2009.
VI. Nadzor in sankcije
Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev izvaja komisija, ki opravlja
nadzor nad porabo sredstev, ki so predmet
tega razpisa.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva
niso bila porabljena za namen, za katerega
so bila dodeljena ali da so bila dodeljena
na podlagi neresničnih podatkov oziroma
je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo
dodeljenih sredstev v enkratnem znesku.
Prejemnik bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od
dneva nakazila dalje.
Mestna občina Celje
Št. 033-059/09
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Občina Turnišče, Ulica Štefana Kovača
73, Turnišče, objavlja na podlagi 36. člena
Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06), Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah
v Občini Turnišče (Uradni list RS, št. 55/96),
34. in 35. člena Odloka o pokopališkem redu
v Občini Turnišče (Uradni list RS, št. 41/97,
33/09) ter v skladu z Odlokom o podelitvi
koncesije za vzdrževanje, urejanje pokopališč in pogrebnih storitev na pokopališčih
Občine Turnišče objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe urejanja
pokopališč in pogrebne dejavnosti
1. Koncedent: Občina Turnišče, Ulica
Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče.
2. Predmet koncesije: koncesija se podeljuje za izvajanje gospodarske javne službe
za urejanje pokopališč in pogrebne dejavnosti na pokopališčih v Turnišču, Gomilici,
Nedelici in Renkovcih.
3. Urejanje pokopališč po vsebini predstavlja:
– vzdrževanje pokopališč,
– razdelitev na posamezne zvrsti grobov,
– opustitev grobov,
– odvoz odpadkov na odlagališče,
– košnja zelenic,
– urejanje in obrezovanje žive meje,
– vzdrževanje poti,
– tekoča vzdrževalna dela,
– tekoča investicijska dela,
– zimsko službo.
Pogrebna dejavnost po vsebini predstavlja:
– urejanje in preverjanje dokumentacije
v zvezi z umrlim občanom,
– ureditev in prevoz pokojnika,
– zagotovitev uporabe mrliške veže,
– izkop in zasutje jame,
– prvo ureditev groba,
– urejanje grobov po dogovoru z najemniki grobnih prostorov,
– izvajanje pogrebnih svečanosti.

Razpisana koncesija se za vsako pokopališče dodeli enemu koncesionarju.
Koncesionar lahko opravlja tudi druge
tržne dejavnosti, če so po naravi združljive
s to koncesijo.
4. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se podeljuje za dobo 10 let in začne
veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe
ob pogoju pravnomočnosti odločbe o izbiri
koncesionarja.
5. Koncesijska dajatev: koncesionar za
urejanje pokopališč in pokopališko dejavnost plačuje koncesijsko dajatev v višini 6%
od opravljenih storitev. Polovico akontacije
dajatve mora koncesionar plačati najkasneje do 30. 6., drugo polovico pa do 30. 12. tekočega leta. Akontacija se določi na podlagi
opravljenih storitev na posameznem pokopališču v prejšnjem letu.
6. Minimalni kadrovski tehnični pogoji in
drugi, ki jih mora izpolnjevati kandidat za
koncesionarja za podelitev koncesije:
– da so registrirani za izvajanje dejavnosti, ki so predmet razpisa,
– da podajo izjavo, da bodo zagotovili
potrebno število delavcev, usposobljenih za
izvajanje prevzetih del,
– da izjavijo, da razpolagajo z zadostnimi strokovnimi kadri in drugimi materialnimi
sredstvi potrebnimi za izvajanje dejavnosti,
ki je predmet koncesije,
– da imajo poravnane davke in prispevke,
– da imajo poravnane vse obveznosti do
Občine Turnišče,
– da proti njim ni uveden postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave,
– da podajo izjavo, da bo izvajanje dejavnosti, ki se razpisuje, potekalo v skladu
z določbami v Zakonu o pokopališkem redu
in drugih podzakonskih predpisih,
– da predložijo program izvajanja dejavnosti z vidika kadrov, organizacije del in
materialne opremljenosti.
7. Ponudba mora vsebovati:
– izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila in sprejemu
pogojev iz razpisne dokumentacije,
– izjava za pridobitev osebnih podatkov,
– izjavo o plačilnih pogojih,
– izjava, da bo ponudnik zagotovil ustrezno število delavcev,
– izjavo o razpolaganju z ustreznim kadrom in tehničnimi sredstvi za izvajanje razpisane dejavnosti,
– dokazilo o referencah,
– cenik,
– navedba vrste zavarovanj,
– podpisan vzorec pogodbe,
– cenik,
– reference,
– predlagano višino letne koncesijske
dajatve,
– izjavo, da bo izvajanje dejavnosti, ki
se razpisuje, potekalo v skladu z določbami
v Zakonu o pokopališkem redu in drugih
podzakonskih predpisih.
8. Merili za izbiro koncesionarja:
– cena: 80 točk:
najnižja cena
------------------------------- × 80 točk
ponujena cena
– reference ponudnika: 10 točk:
– brez referenc: 0 točk,
– z referencami (če je ponudnik že
opravljal dejavnost iz pokopališke dejav
nosti) – za vsako pokopališče 2, največ
10 točk,
– višina koncesijske dajatve: 10 točk:
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– 5 točk:
– plačilo koncesnine v višini predlagane v razpisu
– 0 točk:
– ponudnik ne ponuja koncesijske
dajatve.
Vsak% višja koncesnina prinaša 1 točko
– maksimalno 5 točk.
Posamezna merila so ovrednotena v točkah. Izbran bo ponudnik, ki bo dosegel najvišje število točk. V primeru, da več ponudnikov doseže enako število točk, bo izbran
tisti, ki bo dosegel višje število točk pri merilu višina koncesijske dajatve. V primeru,
da več ponudnikov doseže enako število
točk in gre hkrati za najboljše ponudnike, bo
izbran tisti, ki je ponudil nominalno najvišjo
koncesijsko dajatev.
9. O izbiri med prijavljenimi ponudniki
odloča 5-članska komisija, ki jo imenuje Občinski svet Občine Turnišče. Član komisije
je po svoji funkciji tajnik Občine Turnišče.
Odločbo o izbiri izda tajnik Občine Turnišče,
ki je dolžan upoštevati odločitev komisije.
Z izbranim koncesionarjem sklene koncesijsko pogodbo župan.
10. Kontaktna oseba za morebitna dodatna pojasnila in informacije je Marjan Gjura
(tel. 02/572-10-60), vsak delovni dan, med
7. in 15. uro.
11. Rok za predložitev ponudbe: prijave
z vsemi zahtevanimi prilogami je treba posredovati na naslov Občina Turnišče, Ulica
Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče, z oznako »Ne odpiraj! – Javni razpis koncesija –
pokopališča«, na hrbtni strani mora biti navedeno ime in naslov prijavitelja. Ponudbe
morajo na sedež Občine Turnišče prispeti
najkasneje 31. 8. 2009, do 12. ure.
12. Razpisna dokumentacija: razpisno
dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo na
sedežu Občine Turnišče, na razpolago pa je
tudi na spletni strani http://www.turnisce.si.
13. Javno odpiranje ponudb bo dne
31. 8. 2009, ob 13. uri, v sejni sobi Občine
Turnišče. Pri odpiranju ponudb smejo biti
navzoči predstavniki prijaviteljev, ki se izkažejo s pisnim pooblastilom.
14. Prepozne, nepopolne in nepravilno
označene ponudbe se štejejo kot neveljavne in se zato izločijo iz nadaljnje obravnave.
15. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
v roku 30 dni po odpiranju ponudb.
16. Komisija si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.
Občina Turnišče
Ob-5364/09
Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5,
1430 Hrastnik, objavlja na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 48. člena
Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in 12. člena Odloka
o načinu izvajanja gospodarske javne službe distribucije toplote in o podelitvi koncesije
v Občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja,
št. 15/07)
javni razpis
za zbiranje ponudb za izvajanje
gospodarske javne službe za podelitev
koncesije za izvajanje gospodarske
javne službe distribucije toplotne
energije za daljinsko ogrevanje v Občini
Hrastnik
I. Naziv koncedenta: Občina Hrastnik,
Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik.
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II. Predmet razpisa: podelitev koncesije
za izvajanje gospodarske javne službe distribucije toplotne energije za daljinsko ogrevanje v Občini Hrastnik.
III. Območje koncesije: območje izvajanje javne službe je celotno območje Občine
Hrastnik.
IV. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se podeli za dobo 35 let od dneva
sklenitve koncesijske pogodbe. Koncesijsko
razmerje začne veljati z dnem podpisa pogodbe.
V. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar:
Koncedent bo sposobnost za izgradnjo
ter obnovo omrežja in izvajanje gospodarske javne službe priznal ponudniku, ki je
pravna ali fizična oseba registrirana pri sodišču oziroma drugemu organu oziroma konzorcij takih oseb in bo predložil:
Izjavo, da je registriran pri sodišču oziroma drugem pristojnem organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa;
Izjavo o nekaznovanosti;
Izjavo, da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, niti ni zoper njega
uveden tak postopek;
Veljavna dovoljenja in licence, ki so potrebna za opravljanje dejavnosti, kar ponudnik dokazuje s kopijami dovoljenj in licenc;
Izjavo, da ima poravnane vse davke in
prispevke za socialno varnost;
Dokaze o ustrezni ekonomsko-finančni sposobnosti. Za ugotavljanje ustrezne
ekonomsko-finančne sposobnosti ponudnik predloži revidirano bilanco stanja na
dan 31. 12. 2008 in bilanco uspeha za leto
2008. Finančna usposobljenost je izkazana
z vrednostjo lastniškega kapitala v višini najmanj 10.000.000 EUR na dan 31. 12. 2008
(lastniški kapital je v primeru, da je ponudnik konzorcij, seštevek lastniškega kapitala
vseh članov konzorcija), z dobičkom v zadnjih dveh letih iz poslovanja in pokritostjo
dolgoročnih sredstev z dolgoročnimi viri na
dan 31. 12. 2008;
Izjavo, da ima plačane vse zapadle obveznosti do izvajalcev gradenj ali rekonstrukcij
omrežij daljinskega sistema ogrevanja na
drugih koncesijah;
V primeru, da je ponudnik konzorcij več
oseb, mora skupina ponudnikov v ponudbi
predložiti tudi pravni akt o skupnem izvajanju koncesije, v katerem mora biti natančno
opredeljena odgovornost posameznih članov konzorcija za izvajanje gospodarske
javne službe.
Ponudnik mora navesti ponujene cene
na dan 1. 6. 2009 brez DDV. Pri oblikovanju cene ponudnik upošteva višino investicijskih vlaganj in predvideno distribuirano
količino toplotne energije. Predvidene letno
distribuirane količine znašajo 17.300 MWh,
priključna moč za obračun fiksnega dela pa
znaša 22.330 kW. Predvidena investicijska
vlaganja v izgradnjo in obnovo distribucijskega omrežja znašajo 1.900.000 EUR in
vključujejo obveznost sanacije toplovodnega omrežja in naprav.
Drugi pogoji določeni v razpisni dokumentaciji
VI. Prijava na razpis mora vsebovati vso
dokumentacijo zahtevano v razpisni dokumentaciji. Nepopolne ponudbe in ponudbe,
ki ne bodo izpolnjevale razpisnih kriterijev,
bodo izločene iz nadaljnje obravnave.
VII. Merila, ki se bodo upoštevala pri izbiri koncesionarja:
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Cena toplote
80 točk,
Reference
10 točk,
Ostalo
10 točk.
· Cena toplote
Pri merilu cena toplote bo 80 točk dobil ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ceno,
ostale ponudbe bodo dobile število točk po
formuli:
(Najugodnejša cena toplote / Ponujena cena toplote) × 80 točk = št. točk
· Reference
Pri merilu reference bodo ponudniki prejeli točke, kolikor že opravljajo gospodarske
javne službe na področju distribucije toplotne energije za daljinsko ogrevanje.
Število točk:
– Nobene reference s področja koncesije
za izvajanje gospodarske javne službe distribucije toplotne energije za daljinsko ogrevanje, gradnje ter rekonstrukcije toplovodnega
omrežja, objektov in naprav – 0 točk;
– Od 1 do 3 reference s področja koncesije za izvajanje gospodarske javne službe
distribucije toplotne energije za daljinsko
ogrevanje, gradnje ter rekonstrukcije toplovodnega omrežja, objektov in naprav – 8
točk;
– Nad 3 reference s področja koncesije
za izvajanje gospodarske javne službe distribucije toplotne energije za daljinsko ogrevanje, gradnje ter rekonstrukcije toplovodnega
omrežja, objektov in naprav – 10 točk.
· Ostala merila
Pri ostalih merilih bodo ponudniki dobili
naslednje število točk:
Standard ISO 9001 – 5 točk,
Standard ISO 14001 – 5 točk.
VIII. Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo:
Razpisna dokumentacija je na razpolago
od objave razpisa dalje. Razpisno dokumentacijo je možno prejeti na Občini Hrastnik ali
na spletni strani: http://www.hrastnik.si/obcina/.
Vse morebitne dopolnitve in spremembe
se bodo objavile na spletni strani Občine
Hrastnik.
IX. Rok in način predložitve prijav:
Pred potekom roka za oddajo ponudb
lahko naročnik spreminja ali dopolnjuje razpisno dokumentacijo. Vse spremembe in
dopolnitve mora naročnik podati pisno vsem
prejemnikom razpisne dokumentacije najmanj 7 dni pred rokom za oddajo ponudb.
Zahteve iz vsake take dopolnitve in spremembe razpisne dokumentacije morajo biti
upoštevane pri sestavi ponudbe.
Ponudniki morajo oddati ponudbo v zaprti ovojnici na naslov: Občina Hrastnik, Pot
Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik. Na ovojnici
mora biti vidno označeno »Ne odpiraj – Ponudba za razpis koncesije«, v primeru dopolnitve ponudbe pa »Ne odpiraj – Ponudba
za razpis koncesije, dopolnitev«, številka in
datum Uradnega lista RS, v kateri je bil
razpis objavljen. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov ponudnika.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 10. 9. 2009, do 10.
ure, ne glede na vrsto prenosa pošiljke. Prepozno prejete prijave se ne bodo upoštevale
in se bodo neodprte vrnile pošiljatelju.
X. Odpiranje ponudb: javno odpiranje
ponudb bo dne 10. 9. 2009, ob 10. uri, na
naslovu: v sejni sobi Občina Hrastnik, Pot
Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik.
XI. Pri odpiranju ponudb smejo biti navzoči prijavitelji ali predstavniki prijaviteljev, ki
se izkažejo s pisnim pooblastilom.

XIII. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša: skladno
z razpisno dokumentacijo.
XIV. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti: skladno z razpisno dokumentacijo.
XV. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: Ponudba mora biti veljavna
do 1. 1. 2010. O izbiri koncesionarja koncendent odloči z upravno odločbo.
XVI. Razpisovalec si pridržuje pravico ne
izbrati nobenega ponudnika in ponoviti razpis, kolikor kandidature kljub veljavnosti iz
kateregakoli razloga vsebinsko ne ustrezajo
in zato ne prevzema nobene odgovornosti.
Podelitev koncesije je izključna pravica razpisovalca.
Kontaktna oseba v zvezi z vsemi vprašanji glede javnega razpisa za podelitev koncesije je Tomaž Sihur.
Vsa morebitna vprašanja ponudniki
posredujejo pisno po pošti ali na faks št.
03/565-43-69.
XVII. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
17. 7. 2009.
Občina Hrastnik
Št. 41001-88/2009
Ob-5380/09
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
77/07 – UPB1, 56/08 ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa (Uradni list RS, št. 93/05) in Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Mestne občine Maribor za leto
2009 (MUV, št. 18/09), objavlja Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000
Maribor (v nadaljevanju: MOM)
javni razpis
za izbor programov v javnem interesu
na področju kulture, ki jih bo v letih
2009–2011 sofinancirala Mestna občina
Maribor
1. Predmet razpisa in razpisna področja
1.1. Predmet razpisa je eno do triletno
sofinanciranje javnih kulturnih programov
(v nadaljevanju: programov), ki bodo v letih 2009–2011 izvedeni na območju MOM.
Izvajalci javnih kulturnih programov so nevladne in zasebne kulturne organizacije
s statusom pravne osebe, katerih kulturni
program je po vsebini in obsegu zaključena
celota in je v javnem interesu do te mere, da
ga država ali lokalna skupnost financira na
primerljiv način kot javni zavod.
Razpis se nanaša na sofinanciranje programov na naslednjih področjih:
A/ neformalni kulturni programi,
B/ nekomercialna medijska dejavnost.
2. Cilji razpisa
2.1. Sofinanciranje je namenjeno kulturnim organizacijam, katerih dosedanje
delovanje je po kakovostnih in količinskih
merilih strokovne in širše kulturne javnosti
izstopalo po kakovosti, uspešnosti, obsegu
in konsistentnosti, njihovi programi dela pa
vključujejo cilje in prioritete kulturne politike,
navedene v nadaljevanju.
MOM bo programe na obeh razpisnih
področjih v letih 2009–2011 podpirala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji in prioritetami:
– spodbujanje celovitih in vsebinsko zaokroženih programov kulturne dejavnosti in
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s tem trajnejšega zadovoljevanja kulturnih
potreb;
– spodbujanje in zagotavljanje dostopnosti raznovrstne umetniške in medijske produkcije na območju MOM;
– spodbujanje deficitarnih kulturnih
praks, ki se ne izvajajo v okviru javnih služb,
ali se izvajajo v manjšem obsegu;
– spodbujanje kulturnih praks, ki s svojim
neformalnim delovanjem posredujejo kulturne dobrine izven institucij v urbanem prostoru ali pa v soodvisnosti z njim;
– podpiranje programov, ki se vključujejo
v mednarodni prostor in s tem prispevajo
k promociji Maribora v tujini in k splošnemu
kulturnemu razvoju MOM.
3. Pomen izrazov in upravičenost stroškov
3.1. Nevladne in zasebne kulturne organizacije so pravne osebe, ki so ustanovljene kot društvo, zasebni zavod, ustanova ali
druga nevladna organizacija in kot gospodarske organizacije, ki delujejo na razpisnih
področjih.
Organizacije posebnega pomena so pravne osebe, ki zagotavljajo kulturne dobrine
v takšni kvaliteti in obsegu, da njihovo delovanje pomeni javno korist in imajo zaradi tega
priznan poseben status pristojnih ministrstev,
uradov, strokovnih in stanovskih organizacij
ipd. (društva, ki delujejo v javnem interesu
na področju kulture, programi posebnega pomena, priznan status Urada za mladino za
področje kulturnega delovanja ipd.).
Program je po vsebini, zasnovi in obsegu
zaključena celota, ki je v celoti in v svojih
delih dostopen javnosti, ustreza umetniškim,
kulturno političnim, strokovnim in drugim kriterijem in ga izvajalec izvaja skozi vse leto
ali kontinuirano več let.
Odgovorna oseba predlagatelja programa je odgovorni nosilec programa, ki zastopa, predstavlja in vodi organizacijo.
3.2. Predlagatelj lahko prijavi program le
na enem razpisnem področju kot osnovnem
programskem področju. Osnovno programsko področje je tisto razpisno področje, ki
po mnenju predlagatelja najbolj opredeljuje
kulturno dejavnost, ki jo izvaja, in sicer po
obsegu in vrsti dejavnosti.
3.3. Zaprošeni znesek sofinanciranja
posameznih izvajalcev kulturnih programov s strani MOM ne sme presegati 50%
predvidenih stroškov. Upravičeni stroški
sofinanciranja so naslednje vrste stroškov:
programski materialni stroški, splošni stroški
delovanja in stroški dela izbranega izvajalca kulturnih programov. Gospodarske organizacije niso upravičene do sofinanciranja
splošnih stroškov delovanja in stroškov dela
zaposlenih.
3.4. Izbranim izvajalcem se lahko programi sofinancirajo za obdobje enega, dveh ali
treh let. Osnova za določitev trajanja sofinanciranja so priloženi točno specificirani
vsebinski in finančni načrti dejavnosti za posamezna leta. Predlagatelj ima pravico kandidirati za eno, dve ali triletno financiranje.
Višina financiranja večletnih programov bo
za vsako nadaljnje leto opredeljena z dodatkom k osnovni pogodbi v skladu s sprejetim
vsebinskim in finančnim načrtom dela in proračunskimi zmožnostmi MOM.
3.5. Neupravičeni stroški programa vedno predstavljajo breme, ki ga nosi izvajalec. Stroški, ki so upravičeni za sofinanciranje s strani MOM, so sestavljeni izključno iz
upravičenih stroškov, navedenih v razpisni
prijavi predlagatelja.

3.6. Prikaz prihodkov in stroškov predlaganega programa mora izkazovati finančno
uravnoteženost. Finančna uravnoteženost
pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih
odhodkov in prihodkov celotnega programa dejavnosti, kot so prikazane v finančni
zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki).
4. Obrazložitev razpisnih področij
A/ neformalni kulturni programi delujejo izven javnih institucij v tako imenovanem subkulturnem okolju ali v soodvisnosti
z njim, za njihovo dejavnost pa je značilna
multikulturalnost in neodvisnost organizacijskih in produkcijskih struktur. Cilj sofinanciranja je podpora neinstitucionalni kulturi
ter spodbujanju deficitarnih kulturnih praks
v Mestni občini Maribor.
B/ nekomercialna medijska dejavnost je
program, ki v skladu z 81. členom Zakona
o medijih izvaja nepridobitni radijski ali televizijski program in katerega izvajalec ni
javni zavod. Cilj sofinanciranja je stabilnejše
delovanje in razvoj nekomercialnih medijev, ki posredujejo informativne in kulturne
vsebine, katerih namen je obveščanje in
zadovoljevanje izobraževalnih, znanstvenih,
strokovnih, umetniških ter drugih kulturnih
potreb, pri čemer pa so v ustvarjanje programa v pretežni meri vključeni mladi (dijaki
in študentje).
5. Pogoji za sodelovanje na razpisu
5.1. Upravičene osebe razpisa: kot predlagatelji kulturnih programov v javnem interesu se na ta razpis lahko prijavijo nevladne
in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe ali s statusom samostojni
podjetniki, registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter za posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji s sedežem
v MOM, kar predlagatelji dokazujejo s kopijo izpiska iz sodnega registra ali izpiska
oziroma potrdila upravne enote ali izpiska
AJPES-a, iz katerega je razvidno, da je predlagatelj registriran za opravljanje kulturnoumetniških dejavnosti.
5.2. Izpolnjevanje razpisnih zahtev: Predlagatelji morajo izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– da na razpisnem področju kakovostno
delujejo vsaj tri leta in je bilo njihovo delovanje pozitivno ocenjeno s strani strokovne
javnosti,
– da bo program v celoti realiziran v letih
2009–2011,
– da imajo zagotovljene prostorske pogoje za izvedbo predlaganega programa,
– da bodo svoje programe izvajali na
območju MOM,
– da so v zadnjih treh letih vsako leto
prejeli sredstva za programe oziroma akcije
in projekte iz proračuna MOM ali države,
– da je prijavitelj svoje morebitne pogodbene dolžnosti do MOM v zadnjih petih letih izpolnjeval skladno s pogodbenimi
določbami,
– da zaprošeni znesek ne presega 50%
celotne predvidene vrednosti predlagateljevega programa,
– da prijavitelj prijavi program le na eno
razpisno področje,
– da za program prijavitelja ni podal vloge tudi drugi prijavitelj,
– da prijavitelj nima omejitve poslovanja
na podlagi Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04).
Zahtevane pogoje predlagatelji izkažejo
s priloženimi vsebinskimi in finančnimi načrti
posebej za vsako leto, za katero predlagajo
sofinanciranje. MOM si pridržuje pravico,
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da v primeru izbora predlaga za posamezni
program tudi krajše obdobje sofinanciranja
od predlaganega.
6. Razpisni kriteriji
6.1. Kriteriji za izbiro programov so:
– izvirnost in vsebinska zaokroženost
programa v smiselno celoto, v kateri je vidna »rdeča nit«,
– kakovost predstavitve, utemeljitve in
obrazložitve programa (vsebina, oblika, cilji, učinki),
– ugled predlagatelja programa (organizacija posebnega statusa in dosedanje delo
na razpisnem področju v zadnjih treh letih),
– reference avtorjev in posameznikov, ki
so vključeni v izvedbo programa na nacionalni ravni in/ali v mednarodnem merilu,
– izkazovanje ciljev, ki presegajo lokalne
interese in prispevek k razvoju in promociji razpisane dejavnosti na nacionalni in/ali
mednarodni ravni,
– učinek na prepoznavnost v slovenskem kulturnem prostoru in/ali v mednarodni javnosti,
– dopolnjevanje in zaokroževanje programske ponudbe na področju MO Maribor,
– realno finančno ovrednoten in uravnotežen program, ki predvideva tudi delež
drugih virov,
– nekomercialna naravnanost programa.
7. Uporaba kriterijev in postopek odločanja o vlogah
7.1. Strokovna komisija bo pravočasne in
popolne vloge upravičenih oseb, ki izpolnjujejo z razpisom določene pogoje, obravnavala na podlagi razpisnih kriterijev.
7.2. Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami in so sestavni del prijavnega
obrazca. Število točk za posamezni razpisni
kriterij je 0 točk (neustrezno), 5 točk (dobro)
ali 10 točk (odlično). Najvišje možno število
prejetih točk za posamezni program je 90
točk. V sofinanciranje bodo predlagani tisti
programi predlagateljev, ki bodo v postopku
izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
7.3. Število odobrenih programov za posamezno razpisno področje je odvisno od:
– števila prejetih točk,
– presoje strokovne komisije o izvedljivosti programov glede na njihovo finančno
konstrukcijo in obseg razpisanih sredstev.
7.4. Višina odobrenih sredstev za program je odvisna od:
– skupne višine prejetih točk za posamezen program,
– obsega in zahtevnosti programa,
pri čemer med izbranimi programi predlagateljev ni primerljivosti ali sorazmerja glede višine odobrenih sredstev s seštevkom
prejetih točk.
7.5. Na podlagi predloga strokovne komisije župan izda odločbo, s katero določi,
katere kulturne programe se sprejme v sofinanciranje ter v kakšnem deležu, in katerih
ne.
8. Višina razpoložljivih sredstev
8.1. Višina vseh razpoložljivih proračunskih sredstev, namenjenih za ta programski
razpis na področju kulture za leto 2009, je
62.000 EUR.
Višina razpisne vrednosti po razpisnih
področjih znaša:
– za program A 40.000 EUR,
– za program B 22.000 EUR.
Razpoložljiva sredstva v letih 2010 in
2012 bodo odvisna od obsega proračunskih sredstev za ta namen v vsakokratnem
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proračunu MOM za ti leti. Okvirna vrednost
razpoložljivih sredstev za programe v letih
2010 in 2011 predvidoma znaša toliko, kot
znaša vrednost razpoložljivih sredstev programe v letu 2009, pri čemer se ponovno
javno razpisujejo le sredstva, ki ostanejo
po sofinanciranju programov po večletnih
pogodbah.
9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev, pogodba
9.1. Dodeljena proračunska sredstva
za izbrane programe morajo biti porabljena
v proračunskih letih 2009, 2010 in 2011, in
sicer do konca tekočega leta. Izbrani izvajalci programov, s katerimi bo sklenjena
večletna pogodba, bodo za vsako leto posebej pozvani k predložitvi podrobnejšega
programa dela. Vsebina in obseg programa
za vsako naslednje leto bosta opredeljena
v dodatku k osnovni pogodbi.
MO Maribor bo z izbranim predlagateljem programa sklenila pogodbo o sofinanciranju programa v obdobju za katerega je
sofinanciranje odobreno.
Prejemnik sredstev je dolžan o izvedbi
sofinanciranih programov poročati skladno
s pogodbenimi določili.
9.2. Odstop od sklenitve pogodbe, razveza pogodbe in povračilo sredstev: V primeru, da MOM po že izdani dokončni odločbi
o sofinanciranju izbranega programa ugotovi, da predlagatelj ne izpolnjuje razpisnih
pogojev, lahko spremeni odločitev ter z izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko
v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti izvajalca sofinanciranega programa
(nerealizacija programa ali dela programa,
prijavitelj ne odda končnega poročila za tekoče leto) razveže že sklenjeno večletno
pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev
pa zahteva povračilo sredstev (v celoti ali
v sorazmernem deležu) z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev
do dneva vračila.
9.3. Spremembe programov: Predlagatelji, katerih programi bodo izbrani za večletno
sofinanciranje, lahko predlagajo spremembo programov, ki se sofinancirajo, če je do
spremembe prišlo iz upravičenih razlogov
in če predlagane spremembe ne pomenijo bistvenega vsebinskega odstopanja od
odobrenega programa. Za leto 2009 lahko
take spremembe predlagajo najkasneje do
30. septembra, pri večletnem sofinanciranju
pa najkasneje do 28. februarja za tekoče
leto. Morebitne odobrene spremembe ne
predstavljajo dodatnih finančnih obveznosti
za MOM.
10. Razpisni rok: razpis se prične 24. 7.
2009 in zaključi 24. 8. 2009.
11. Razpisna dokumentacija
11.1. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec z navedbo obveznih
prilog,
– izjavo predlagatelja o izpolnjevanju pogojev,
– vzorec pogodbe za sofinanciranje programa.
– opremo ovojnice.
11.2. Predlagatelj mora ob prijavi posameznega projekta na razpis predložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec
(obrazec 1),
– obvezne priloge k prijavnemu obrazcu,
– podpisano in žigosano izjavo predlagatelja o izpolnjevanju pogojev (obrazec 2),
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– žigosan in podpisan vzorec pogodbe
(obrazec 3),
– prijavo poslati v kuverti z nalepljenim
obrazcem naslova in pošiljatelja (obrazec
4 – oprema ovojnice).
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji programov v razpisnem roku dvignejo na Uradu za kulturo in mladino MOM,
Slovenska ulica 40, Maribor, med uradnimi
urami (ponedeljek, torek in četrtek, od 8. do
15. ure, sreda, od 8. do 17. ure, in petek,
od 8. do 13 ure). Razpisno dokumentacijo
si lahko natisnejo tudi s spletne strani MOM
http://www.maribor.si (razpisi).
12. Oddaja in dostava predlogov
12.1. Vloga mora biti izpolnjena na originalnem prijavnem obrazcu in mora vsebovati vse bistvene sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni
dokumentaciji.
12.2. Predlagatelji pošljejo svoje predloge v zaprtih kuvertah (priporočeno s povratnico) z na sprednjo stran nalepljenim obrazcem 4 na naslov Mestna občina Maribor,
Urad za kulturo in mladino, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, s pripisom na sprednji
strani »Ne odpiraj – javni razpis za programe v javnem interesu v kulturi 2009–2011«
(vse na obrazcu 4). V obrazcu 4 mora biti
vpisan naziv in naslov predlagatelja.
12.3. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji razpisa in
razpisne dokumentacije.
12.4. Dopolnjevanje vlog: predlagatelj
lahko vlogo dopolnjuje le v razpisnem roku
na način kot velja za pošiljanje vlog, in sicer
kot priporočeno pošiljko s povratnico v zaprti
ovojnici z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – dopolnilna vloga: javni razpis programi v javnem interesu v kulturi 2009–2011«.
Dopolnjevanje vlog po poteku razpisnega roka (24. 8. 2009) ni več možno.
12.5. Dokazilo o pravočasni oddaji vlog
je poštni žig. Prispele vloge, oddane na pošto po 24. uri, dne 24. 8. 2009, bodo obravnavane kot prepozne vloge.
12.6. Za nepopolno šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh sestavin, kot jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija,
našteta v točki 11 tega razpisa, ali ni poslana na način, kot je to zahtevano v točki 12
(velja tudi za dopolnitve vlog).
12.7. Za neupravičeno osebo se šteje
tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje razpisnih pogojev, kot je to navedeno v točki 5
tega razpisa.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
13.1. Odpiranje vlog bo 26. 8. 2009, ob
14. uri, v prostorih Urada za kulturo in mladino MOM, Slovenska ulica 40, Maribor.
13.2. MOM bo po odprtju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vsako vlogo predlagatelja, ki:
– je ni vložila upravičena oseba,
– ni pravočasna,
– ni popolna.
13.3. Pristojni uslužbenec MOM bo najkasneje v roku enega meseca od zaključka
odpiranja vlog obvestil predlagatelje programov o predlogu strokovne komisije in strokovne službe ter o roku, do katerega bo imel
predlagatelj možnost, da se o predlogu komisije pisno izjavi. MOM bo izbrala predloge
za sofinanciranje programov po postopku, ki
ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva
in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05)
in največ do vrednosti, določenih s proračunom MOM.

14. Informacije v zvezi z razpisom
14.1. Dodatna informacije v zvezi z razpisom dobite v Sektorju za kulturo Urada
za kulturo in mladino, Slovenska 40, 2000
Maribor, tel. 22-01-291 (Bojan Labovič) in
tel. 22-01-304 (Nataša Kocjančič), ali po
elektronski pošti: bojan.labovic@maribor.si
in natasa.kocjancic@maribor.si.
Mestna občina Maribor
Št. 328/2009
Ob-5386/09
Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSDPO) (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) ter
Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja
s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje,
sprejetega z Odlokom o proračunu Občine
Trbovlje za leto 2009 (Uradni vestnik Zasavja, št. 35/2008), objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
1. Predmet prodaje je: nepremičnina
s parc. št. 773/21, k.o. Knezdol, vpisana
v vl. št. 308, k.o. Knezdol, ki v naravi predstavlja poslovno stavbo ter pripadajoči zemljišči s parc. št. 773/25 in 773/19, obe,
k.o. Knezdol.
Površina nepremičnin, ki se prodajajo,
znaša 1.518,00 m2.
Izklicna cena za navedeno nepremičnino
znaša 295.000,00 EUR. V ceni ni zajet davek, ki ga v celoti poravna kupec.
2. Ponudbo je treba vložiti na obrazcih
v pisni obliki, ki so na voljo od petka, 24. 7.
2009 na Občinski upravi Občine Trbovlje
v občinski upravni zgradbi, na naslovu Mestni trg 4, Trbovlje. Ponudniki lahko pisne
obrazce dvignejo vsak delovni dan od 8.
ure do 14.30, ob sredah od 8. ure do 16.30,
ob petkih pa od 8. ure do 12.30, v pisarni
42. Na voljo so tudi v elektronski obliki. Sestavni del obrazcev je vzorec kupoprodajne
pogodbe.
3. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
petka, 14. 8. 2009, do 8. ure. Upoštevane
bodo samo ponudbe, ki bodo do roka prispele na prodajalčev naslov.
4. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici, na naslov Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, z oznako
Ponudba za nakup nepremičnin s parc. št.
773/21, 773/25 in 773/19, vse k.o. Knezdol
– Ne odpiraj; s podpisom oziroma žigom na
pregibu ovojnice, kjer se le-ta zapre.
5. Ponudniki morajo najkasneje do četrtka, 13. 8. 2009 plačati varščino, ki znaša
10% izklicne cene nepremičnine za katero
bo dana ponudba, in jo nakazati na vplačilni
račun pri UJP, št. 01329-0100018122, s sklicem za javno zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin s parc. št. 773/21, 773/25 in
773/19, vse k.o. Knezdol.
6. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe in samostojni podjetniki ter fizične
osebe, ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Trbovlje. Pravne osebe
morajo predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni podjetniki priglasitveni list, fizične
osebe pa osebni dokument. Ponudniki morajo v ponudbi navesti svoje točne osebne
podatke, in sicer: svoj naziv, ime, priimek,
naslov, davčno številko, matično številko,
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št. transakcijskega računa, predmet nakupa, ponudbeno ceno in rok plačila. Ponudbi
morajo priložiti potrdilo o plačanih davkih in
prispevkih (pravne osebe), potrdilo o plačani varščini, pisno izjavo, da sprejemajo vse
razpisne pogoje, določene v tem javnem
razpisu in izpolnjen ter podpisan vzorec kupoprodajne pogodbe.
7. Izbrani ponudnik bo moral po uspešno
zaključenem razpisu in soglasju občinskega
sveta k prodaji, s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, najkasneje v 15 dneh od
soglasja občinskega sveta k prodaji in poravnati kupnino v celoti najkasneje v 8 dneh
od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe
oziroma od izdaje računa s strani prodajalca. Bistven pogoj, od izpolnitve katerega je
odvisna veljavnost kupoprodajne pogodbe
za vse nepremičnine, ki so predmet tega
razpisa, je celovito ter pravočasno plačilo
kupnine.
8. Izbrani ponudnik plača vse stroške
v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe, cenitev predmetne nepremičnine, plačilo
davčnih dajatev, notarsko overitev prodajalčevega podpisa na kupoprodajni pogodbi ter
vpis v zemljiško knjigo.
9. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
glede na prejete ponudbe, kupoprodajne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom,
župan ali Občinski svet Občine Trbovlje pa
lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla
že začeti postopek ustavita.
10. Odpiranje ponudb, ki ni javno, bo
v petek, 14. 8. 2009 ob 9. uri v občinski
upravni zgradbi Občine Trbovlje, Mestni trg
4, 1420 Trbovlje.
11. Predmet prodaje se prodaja po principu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje
zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano.
12. Kot najugodnejši ponudnik za vse
nepremičnine, ki so predmet tega razpisa,
bo izbran tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo
ponudbeno ceno.
13. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo odločal župan. Odpiranje ponudb bo
opravila posebna komisija. Komisija bo po
zaključku postopka predlagala županu izbor
najugodnejšega ponudnika.
14. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izklicne cene.
15. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v osmih dneh od dneva odpiranja ponudb.
16. Uspelemu ponudniku bo vplačana
varščina všteta v kupnino, neuspelim pa
brez obresti vrnjena. Prodajalec bo zadržal
varščino ponudnika, ki bo izbran kot najugodnejši in katerega bo potrdil občinski
svet, pa ne bo želel skleniti kupoprodajne
pogodbe.
17. Dodatne informacije so na voljo tel.
03/56-27-912 ali 03/56-27-981.
Občina Trbovlje
Št. 328/2009
Ob-5387/09
Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSDPO) (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) ter
Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja
s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje,
sprejetega z Odlokom o proračunu Občine
Trbovlje za leto 2009 (Uradni vestnik Zasavja, št. 35/2008), objavlja

javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
1. Predmet prodaje je: kompleks bivše
tovarne Mehanika – nepremičnine parc. št.
800/1, 800/2, 800/5, 800/6, 800/8, 805/4,
805/5, 204/1.S, 1090.S, 1276.S, 1658.S, vse
k.o. Trbovlje, v skupni površini 4.356,00 m2,
vpisane v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Trbovljah, v vložku št. 1121, k.o. Trbovlje.
Izklicna cena za navedene nepremičnine
znaša 650.000,00 EUR. V ceni ni zajet davek, ki ga v celoti poravna kupec.
2. Ponudbo je treba vložiti na obrazcih
v pisni obliki, ki so na voljo od petka, 24. 7.
2009 na Občinski upravi Občine Trbovlje
v občinski upravni zgradbi, na naslovu Mestni trg 4, Trbovlje. Ponudniki lahko pisne
obrazce dvignejo vsak delovni dan od 8.
ure do 14.30, ob sredah od 8. ure do 16.30,
ob petkih pa od 8. ure do 12.30, v pisarni
47. Na voljo so tudi v elektronski obliki. Sestavni del obrazcev je vzorec kupoprodajne
pogodbe.
3. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
petka, 14. 8. 2009, do 8. ure. Upoštevane
bodo samo ponudbe, ki bodo do roka prispele na prodajalčev naslov.
4. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici s podpisom oziroma žigom
na pregibu ovojnice, kjer se le-ta zapre, na
naslov Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420
Trbovlje, z oznako: Ponudba za nakup kompleksa Mehanika.
5. Ponudniki morajo najkasneje do četrtka, 13. 8. 2009 plačati varščino, ki znaša
10% izklicne cene, in jo nakazati na vplačilni
račun pri UJP, št. 01329-0100018122, s sklicem za javno zbiranje ponudb za prodajo
kompleksa Mehanika.
6. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe in samostojni podjetniki ter fizične
osebe, ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Trbovlje. Pravne osebe
morajo predložiti izpisek iz sodnega registra,
ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni
podjetniki priglasitveni list, fizične osebe pa
osebni dokument. Ponudniki morajo v ponudbi navesti svoje točne osebne podatke,
in sicer: svoj naziv, ime, priimek, naslov,
davčno številko, matično številko, predmet
nakupa, ponudbeno ceno in rok plačila.
Ponudbi morajo priložiti potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih (pravne osebe), potrdilo
o plačani varščini, pisno izjavo, da sprejemajo vse razpisne pogoje, določene v tem
javnem razpisu.
7. Izbrani ponudnik bo moral po uspešno zaključenem razpisu, v roku 15 dni po
soglasju občinskega sveta k prodaji, s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo in
poravnati kupnino v celoti najkasneje v 8
dneh od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe, v nasprotnem primeru lahko prodajalec zadrži varščino ponudnika. Bistven
pogoj, od izpolnitve katerega je odvisna veljavnost kupoprodajne pogodbe, je celovito
ter pravočasno plačilo kupnine.
8. Izbrani ponudnik plača vse stroške
v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe,
plačilo davčnih dajatev, notarsko overitev
prodajalčevega podpisa na kupoprodajni
pogodbi ter vpis v zemljiško knjigo.
9. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
glede na prejete ponudbe, kupoprodajne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom,
župan ali Občinski svet Občine Trbovlje pa
lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla
že začeti postopek ustavita.
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10. Odpiranje ponudb, ki ni javno, bo
v petek, 14. 8. 2009 ob 9. uri v občinski
upravni zgradbi Občine Trbovlje, Mestni trg
4, 1420 Trbovlje.
11. Predmet prodaje se proda po principu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano.
12. Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno ceno
ter soglašal z naslednjimi pogoji:
– Zgradil poslovno ali trgovsko-poslovni
objekt z garažno hišo, v katerem bo opravljal dejavnost, ki bo skladna s predvideno
namensko rabo – območje centralnih dejavnosti;
– V objektu zagotovil primerne poslovne
prostore za preselitev poslovno-trgovskih
dejavnosti iz t.i. »paviljonov« na območju
Trga revolucije;
– V objektu zagotovil zadostno število
parkirnih mest za širše območje Trga revolucije;
– Financiral pripravo izvedbenega akta
kot predpogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja; Izvedba investicije, gradnje bo mogoča po sprejetju sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin Dolgoročnega plana
Občine Trbovlje za obdobje od leta 1986 do
leta 2000, dopolnjenega 1997 in prostorskih
sestavin Družbenega plana Občine Trbovlje za obdobje od leta 1986 do leta 1990,
dopolnjenega 1997. Pred izvedbo načrtovane investicije – gradnje pa bo potrebno
spremeniti tudi veljavni izvedbeni akt, kar
predstavlja strošek investitorja.
13. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo odločal župan. Odpiranje ponudb bo
opravila posebna komisija. Komisija bo po
zaključku postopka predlagala županu izbor
najugodnejšega ponudnika.
14. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izklicne cene.
15. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v osmih dneh od dneva odpiranja ponudb.
16. Uspelemu ponudniku bo vplačana
varščina všteta v kupnino, neuspelim pa
brez obresti vrnjena. Prodajalec bo zadržal
varščino ponudnika, ki bo izbran kot najugodnejši in katerega bo potrdil občinski
svet, pa ne bo želel skleniti kupoprodajne
pogodbe.
17. Dodatne informacije so na voljo tel.
03/56-27-912 ali 03/56-27-981.
Občina Trbovlje
Št. 328/2009
Ob-5388/09
Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSDPO) (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) ter
Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja
s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje,
sprejetega z Odlokom o proračunu Občine
Trbovlje za leto 2009 (Uradni vestnik Zasavja, št. 35/2008), objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
1. Predmet prodaje je: nepremičnina
v k.o. Trbovlje, in sicer večstanovanjska
stavba, z naslovom Globušak 1, Trbovlje.
Nepremičnina je vpisana v vl. št. 187, k.o.
Trbovlje. Skupna površina znaša 279 m2.
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Skupna izklicna cena za stavbo s pripadajočim zemljiščem znaša 56.950,00 EUR.
V ceni ni zajet davek, ki ga v celoti poravna
kupec.
Stavba je zasedena z najemniki.
2. Ponudbo je treba vložiti na obrazcih
v pisni obliki, ki so na voljo od petka, 24. 7.
2009 na Občinski upravi Občine Trbovlje
v občinski upravni zgradbi, na naslovu Mestni trg 4, Trbovlje. Ponudniki lahko pisne
obrazce dvignejo vsak delovni dan od 8. ure
do 14.30, ob sredah od 8. ure do 16.30, ob
petkih pa od 8. ure do 12.30, v pisarni 47. Na
voljo so tudi v elektronski obliki. Sestavni del
obrazcev je vzorec kupoprodajne pogodbe.
3. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
petka, 14. 8. 2009, do 8. ure. Upoštevane
bodo samo ponudbe, ki bodo do roka prispele na prodajalčev naslov.
4. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici s podpisom oziroma žigom
na pregibu ovojnice, kjer se le-ta zapre, na
naslov Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420
Trbovlje, z oznako: Ponudba za nakup stavbe z naslovom Globušak 1.
5. Ponudniki morajo najkasneje do četrtka, 13. 8. 2009 plačati varščino, ki znaša
10% izklicne cene, in jo nakazati na vplačilni
račun pri UJP, št. 01329-0100018122, s sklicem za javno zbiranje ponudb za prodajo
stavbe z naslovom Globušak 1.
6. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe in samostojni podjetniki ter fizične osebe, ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Trbovlje. Pravne osebe morajo
predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od 30 dni, samostojni podjetniki priglasitveni list, fizične osebe pa osebni
dokument. Ponudniki morajo v ponudbi navesti svoje točne osebne podatke, in sicer: svoj
naziv, ime, priimek, naslov, davčno številko,
matično številko, predmet nakupa, ponudbeno ceno in rok plačila. Ponudbi morajo priložiti potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(pravne osebe), potrdilo o plačani varščini,
pisno izjavo, da sprejemajo vse razpisne pogoje, določene v tem javnem razpisu.
7. Izbrani ponudnik bo moral po uspešno zaključenem razpisu, v roku 15 dni po
soglasju občinskega sveta k prodaji, s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo in
poravnati kupnino v celoti najkasneje v 8
dneh od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe, v nasprotnem primeru lahko prodajalec zadrži varščino ponudnika. Bistven
pogoj, od izpolnitve katerega je odvisna veljavnost kupoprodajne pogodbe, je celovito
ter pravočasno plačilo kupnine.
8. Izbrani ponudnik plača vse stroške
v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe,
plačilo davčnih dajatev, notarsko overitev
prodajalčevega podpisa na kupoprodajni
pogodbi ter vpis v zemljiško knjigo.
9. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
glede na prejete ponudbe, kupoprodajne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom,
župan ali Občinski svet Občine Trbovlje pa
lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla
že začeti postopek ustavita.
10. Odpiranje ponudb, ki ni javno, bo
v petek, 14. 8. 2009 ob 9. uri v občinski
upravni zgradbi Občine Trbovlje, Mestni trg
4, 1420 Trbovlje.
11. Predmet prodaje se proda po principu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje
zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano.
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12. Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno
ceno, najemniki pa imajo pod enakimi pogoji
predkupno pravico.
13. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo odločal župan. Odpiranje ponudb bo
opravila posebna komisija. Komisija bo po
zaključku postopka predlagala županu izbor
najugodnejšega ponudnika.
14. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izklicne cene.
15. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v osmih dneh od dneva odpiranja ponudb.
16. Uspelemu ponudniku bo vplačana
varščina všteta v kupnino, neuspelim pa
brez obresti vrnjena. Prodajalec bo zadržal
varščino ponudnika, ki bo izbran kot najugodnejši in katerega bo potrdil občinski
svet, pa ne bo želel skleniti kupoprodajne
pogodbe.
17. Dodatne informacije so na voljo tel.
03/56-27-912 ali 03/56-27-981.
Občina Trbovlje
Št. 328/2009
Ob-5389/09
Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSDPO) (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) ter
Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja
s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje,
sprejetega z Odlokom o proračunu Občine
Trbovlje za leto 2009 (Uradni vestnik Zasavja, št. 35/2008), objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem pisnih ponudb
1. Predmet prodaje je: solastniški delež
do 7/18 vseh nepremičnin vpisanih v vložek
št. 689 k.o. Trbovlje, ki v naravi predstavlja
kletne in mansardne prostore s pripadajočim zemljiščem, na naslovu Sallaumines 7,
Trbovlje.
Površina kleti znaša 43,02 m2, površina
mansarde znaša 96,28, površina pripadajočega zemljišča pa 686 m2.
Izklicna cena za navedeno nepremičnino
znaša 44.200,00 EUR. V ceni ni zajet davek, ki ga v celoti poravna kupec.
2. Ponudbo je treba vložiti na obrazcih
v pisni obliki, ki so na voljo od petka, 24. 7.
2009 na Občinski upravi Občine Trbovlje
v občinski upravni zgradbi, na naslovu Mestni trg 4, Trbovlje. Ponudniki lahko pisne
obrazce dvignejo vsak delovni dan od 8.
ure do 14.30, ob sredah od 8. ure do 16.30,
ob petkih pa od 8. ure do 12.30, v pisarni
47. Na voljo so tudi v elektronski obliki. Sestavni del obrazcev je vzorec kupoprodajne
pogodbe.
3. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
petka, 14. 8. 2009, do 8. ure. Upoštevane
bodo samo ponudbe, ki bodo do roka prispele na prodajalčev naslov.
4. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici s podpisom oziroma žigom
na pregibu ovojnice, kjer se le-ta zapre, na
naslov Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420
Trbovlje, z oznako: Ponudba za nakup solastniškega deleža do 7/18 vseh nepremičnin
vpisanih v vložek 689 k.o. Trbovlje.

5. Ponudniki morajo najkasneje do četrtka, 13. 8. 2009 plačati varščino, ki znaša
10% izklicne cene, in jo nakazati na vplačilni
račun pri UJP, št. 01329-0100018122, s sklicem za javno zbiranje ponudb za prodajo
solastniškega deleža do 7/18 vseh nepremičnin vpisanih v vložek 689, k.o. Trbovlje.
6. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe in samostojni podjetniki ter fizične osebe, ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Trbovlje. Pravne osebe morajo
predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od 30 dni, samostojni podjetniki priglasitveni list, fizične osebe pa osebni
dokument. Ponudniki morajo v ponudbi navesti svoje točne osebne podatke, in sicer: svoj
naziv, ime, priimek, naslov, davčno številko,
matično številko, predmet nakupa, ponudbeno ceno in rok plačila. Ponudbi morajo priložiti potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(pravne osebe), potrdilo o plačani varščini,
pisno izjavo, da sprejemajo vse razpisne pogoje, določene v tem javnem razpisu.
7. Izbrani ponudnik bo moral po uspešno zaključenem razpisu, v roku 15 dni po
soglasju občinskega sveta k prodaji, s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo in
poravnati kupnino v celoti, najkasneje v 8
dneh od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe, v nasprotnem primeru lahko prodajalec zadrži varščino ponudnika. Bistven
pogoj, od izpolnitve katerega je odvisna veljavnost kupoprodajne pogodbe, je celovito
ter pravočasno plačilo kupnine.
8. Izbrani ponudnik plača vse stroške
v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe,
plačilo davčnih dajatev, notarsko overitev
prodajalčevega podpisa na kupoprodajni
pogodbi ter vpis v zemljiško knjigo.
9. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
glede na prejete ponudbe, kupoprodajne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom,
župan ali Občinski svet Občine Trbovlje pa
lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla
že začeti postopek ustavita.
10. Odpiranje ponudb, ki ni javno, bo
v petek, 14. 8. 2009 ob 9. uri v občinski
upravni zgradbi Občine Trbovlje, Mestni trg
4, 1420 Trbovlje.
11. Predmet prodaje se proda po principu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje
zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano.
12. Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno
ceno.
13. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo odločal župan. Odpiranje ponudb bo
opravila posebna komisija. Komisija bo po
zaključku postopka predlagala županu izbor
najugodnejšega ponudnika.
14. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izklicne cene.
15. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v osmih dneh od dneva odpiranja ponudb.
16. Uspelemu ponudniku bo vplačana
varščina všteta v kupnino, neuspelim pa
brez obresti vrnjena. Prodajalec bo zadržal
varščino ponudnika, ki bo izbran kot najugodnejši in katerega bo potrdil občinski
svet, pa ne bo želel skleniti kupoprodajne
pogodbe.
17. Dodatne informacije so na voljo tel.
03/56-27-912 ali 03/56-27-981.
Občina Trbovlje
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Javne dražbe
Št. 352-285/2008/33
Ob-5307/09
Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in
94/07), objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana.
2. Opis predmetov prodaje
Predmet prodaje je poslovni prostor, v izmeri 63,02 m2, ki se nahaja v II. nadstropju
zgradbe, stoječe na zemljišču s parc. št.
414/1.S k.o. Stara vas, na naslovu Cesta
4. julija 42, Krško in prostori v kleti iste
zgradbe, v izmeri 107,77 m2, kar v celoti znaša 170,79 m2. Poslovni prostori so
opremljeni.
Republika Slovenija je v deležu
7460/10000 vpisana kot solastnica zgradbe, stoječe na parc. št. 414/1.S k.o. Stara
vas, v preostalem deležu 2540/10000 je kot
solastnica vpisana SKB Banka d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana.
Skupna kvadratura poslovnih prostorov v zgradbi brez skupnih prostorov je
1.425,85 m2, poslovni prostori v II. nadstropju in v kleti v skupni izmeri 170,79 m2 predstavljajo delež 1198/10000.
Predmetni poslovni prostori so zasedeni,
oddani v najem na podlagi najemne pogodbe za oddajo poslovnega prostora v najem
številka: 3111-NAJEMNA/2009-08 z dne
11. 2. 2009, sklenjene za določen čas, do
prodaje poslovnih prostorov, vendar ne več
kot za 6 mesecev.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine. Na nepremičnini ima skladno
s tretjim odstavkom 66. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02)
solastnica predkupno pravico. Pogodba bo
sklenjena z najugodnejšim dražiteljem pod
pogojem, da SKB Banka d.d., Ajdovščina 4,
Ljubljana v roku 15 dni od prejema ponudbe
ne bo uveljavljala predkupne pravice.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: za nepremičnino, ki je predmet prodaje,
je izklicna cena 153.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 1.000,00 EUR. Davek
na promet nepremičnin po stopnji 2% ni
vključen v ceno in ga kupec plača poleg
kupnine.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 8 dneh po prejetju
računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu
takoj po sklenitvi pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala na Ministrstvu za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, v sejni sobi v 4.
nadstropju, in sicer v četrtek, 20. 8. 2009,
z začetkom ob 10. uri.
7. Višina varščine
Varščina za nepremičnino, poslovni prostor v izmeri 63,02 m2, ki se nahaja v II.
nadstropju zgradbe, na naslovu Cesta 4. julija 42, Krško in prostori v kleti iste zgrad-

be, v izmeri 107,77 m2, kar v celoti znaša
170,79 m2, znaša 15.300,00 EUR in se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic
18 31119-7221002-7554-2009, z navedbo
namena nakazila: Javna dražba – C. 4 julija Krško.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi. Dražiteljem, ki plačajo varščino,
a ne pristopijo k javni dražbi, se varščina
zadrži.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov javne dražbe
Ogled predmeta javne dražbe bo potekal
dne 13. 8. 2009, ob 10. uri.
Za dodatne informacije v zvezi z ogledom nepremičnine se obrnite na Tanjo Bašelj, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, Ljubljana, tel. 01/478-18-59, e-pošta:
tanja.baselj@gov.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe
bodo objavljene na spletni strani http://www.
mju.gov.si/si/javne_drazbe/.
9. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije
ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla
postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se
povrne dražiteljem stroške v višini izkazanih
stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin.
Dražitelji morajo najkasneje do 19. 8.
2009, v zaprti kuverti z napisom »Ne odpiraj, javna dražba 352-285/2008«, na naslov
Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za
investicije in nepremičnine, Tržaška cesta
21, 1000 Ljubljana priporočeno po pošti ali
osebno na vložišče oddati:
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga
izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo
overjeno pri notarju s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke);
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne
osebe in s.p., tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdila za slovenske pravne
osebe v kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR);
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi,
če dražitelj ni zastopnik;
– dokazilo o plačani varščini.
Dražitelji, ki iz objektivnih razlogov niso
mogli pravočasno pridobiti dokazil iz prve,
druge ali tretje alinee te točke, lahko le-te
predložijo na dan javne dražbe.

Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo
vodila dražbo, izločeni iz postopka.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo) plača kupec.
Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo
upoštevane.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-5316/09
Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310
Ribnica, objavlja na podlagi prvega odstavka 27. člena, v povezavi s prvim odstavkom
19. členom Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
14/07), prvega odstavka 55. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/08) ter
sklepa Občinskega sveta Občine Ribnica št.
478-0061/2008 z dne 22. 6. 2009
javno dražbo
za oddajo profitnega stanovanja v
najem
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3,
1310 Ribnica.
2. Predmet oddaje v najem: profitno trisobno stanovanje, št. 9, v II. nadstropju stanovanjskega bloka na Prijateljevem trgu 13,
1310 Ribnica, ki stoji na parc. št. 1926, k.o.
Ribnica, neto tlorisna površina stanovanja
je 73,60 m2.
Stanovanju pripada klet. Stanovanje je
neopremljeno.
3. Vrsta pravnega posla za predmet najema pod 2. točko: najemna pogodba.
4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:
– izklicna mesečna najemnina za stanovanje pod točko 2.: 301,67 EUR, najnižji
znesek višanja: 5 EUR.
Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo
ponudil najvišjo najemnino.
Najemnina se bo usklajevala z rastjo
življenjskih stroškov v Republiki Sloveniji
(inflacije) in ne vključuje obratovalnih stroškov.
5. Način in rok plačila najemnine
Najemnino bo najemnik plačeval mesečno, v rokih dospetja, določenih s strani upravljavca stanovanj v lasti Občine Ribnica.
Položena varščina se všteje v plačilo prve
najemnine.
Najemnik bo poleg najemnine plačeval
še obratovalne stroške. Obratovalni stroški
obsegajo predvsem stroške ogrevanja, vodarine in kanalščine, elektrike, odvoza smeti
in morebitne druge stroške, ki jih z uporabo
povzroča najemnik.
Pred vselitvijo v stanovanje je najemnik
dolžan plačati najemodajalcu znesek 3 mesečnih najemnin, kar je kavcija za morebitno
povzročeno škodo v stanovanju ali morebitne neporavnane obveznosti. Ta znesek mu
bo najemodajalec vrnil z obrestmi po obrestni meri 1,3% v roku osmih dni po prevzemu stanovanja in ugotovitvi, da je najemnik
stanovanje uporabljal v skladu z veljavnimi
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normativi in standardi ter, da so poravnane
vse obveznosti do najemodajalca.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo v torek, 18. avgusta 2009, v sejni sobi
Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica,
in sicer ob 11. uri.
7. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati kavcijo v višini ene izklicne mesečne najemnine. Kavcijo je treba nakazati
na transakcijski račun Občine Ribnica, št.
01304-0100005476, sklic 00 DŠ 722100
(DŠ – davčna številka dražitelja) z navedbo
»plačilo varščine za najem stanovanja«.
8. Plačana kavcija bo brez obresti po
končani javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, in
sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe javne
dražbe.
9. Ogled predmetnega stanovanja bo
možen po predhodnem dogovoru na tel.
01/837-20-28 (Zalka Gorše), pri omenjeni
kontaktni osebi dobite tudi dodatne informacije o stanovanju.
10. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične
osebe, ki so izpolnile pogoj polnoletnosti.
Dražitelji morajo pred začetkom dražbe
komisiji predložiti:
– potrdilo o državljanstvu RS ali osebno
izkaznico ali potni list,
– overjeno pooblastilo v primeru, da fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti
drugo pravno ali fizično osebo,
– originalno potrdilo o plačilu kavcije
s priloženo številko računa za primer vračila kavcije,
– davčno, EMŠO in telefonsko številko.
Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 10. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila
dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom
dražbe.
11. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene najemna pogodba za dobo 5 let, najkasneje v roku 15 dni po zaključku dražbe.
Če dražitelj ne podpiše najemne pogodbe
v navedenem roku iz razlogov, ki so na
strani dražitelja, Občina Ribnica zadrži njegovo kavcijo.
12. Pravila javne dražbe:
– javno dražbo bo izvajala Komisija za
vodenje in nadzor postopka s stvarnim premoženjem Občine Ribnica v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/08),
– ugovore proti dražbenemu postopku je
možno podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe,
– morebitne ugovore reši takoj predsednik komisije,
– komisija iz prejšnje alineje lahko začeti
postopek, s soglasjem predstojnika, ustavi
do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri
čemer se dražiteljem v roku 3 dni povrne
plačana varščina in izkazani stroški.
14. Ta javna dražba se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in na uradni spletni
strani Občine Ribnica www.ribnica.si.
Občina Ribnica
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Razpisi delovnih mest
Št. 60
Ob-5298/09
Na podlagi 22. člena Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Uradni
list RS, št. 24/06 in nasl.) na Inštitutu za
varovanje zdravja RS objavljamo prosto delovno mesto
mladi raziskovalec (m/ž).
Izbrani/-a kandidat/-ka se bo usposab
ljal/-a na podiplomskem izobraževanju do
doktorata.
Pogoji:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– univerzitetna izobrazba (smer medicina, zdravstvo, mikrobiologija), skladno s pogoji iz Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih
organizacijah (Uradni list RS, št. 24/06 in
nasl.),
– povprečna študijska ocena vseh izpitov
najmanj 8,
– starost do vključno 28 let oziroma skladno s pogoji iz Pravilnika o usposabljanju
in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Uradni list RS, št.
24/06 in nasl.),
– aktivno znanje angleškega jezika,
– drugi pogoji iz Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev
v raziskovalnih organizacijah (Uradni list
RS, št. 24/06 in nasl.).
Pogodba o zaposlitvi se sklepa za določen čas.
Prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/-ke pošljejo v roku 20 dni ob objave na naslov:
Inštitut za varovanje zdravja RS, Trubarjeva
2, Ljubljana.
Inštitut za varovanje zdravja RS
Ob-5314/09
Na podlagi 25. člena Pravilna o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev
v raziskovalnih organizacijah razpisuje prosto delovno mesto
mladega raziskovalca/raziskovalke.
Mladi raziskovalec mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo
ustrezne smeri in povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj
8,00 ter izpolnjuje pogoje za vpis na podiplomski študij za pridobitev znanstvenega
naziva;
– ali ima zaključeno 2. stopnjo bolonjskega študijskega programa ustrezne smeri in
povprečno študijsko oceno vseh izpitov in
vaj (brez diplome) najmanj 8,00;
– ali ima zaključen znanstveni magisterij;
– starost do vključno 28 let (upošteva se
letnica rojstva);
– če je mladi raziskovalec brez finančne
podpore agencije ali ministrstva, pristojnega
za znanost, že vpisan na podiplomski študij,
se starostna meja dvigne nad 28 let, in sicer
se za vsak vpisani letnik doda eno leto.
Če je mladi raziskovalec že vpisan na
podiplomski študij za pridobitev znanstve-

nega naziva ali ima zaključen znanstveni
magisterij, povprečna ocena dodiplomskega
študija ni pomembna.
Če je mladi raziskovalec izkoristil porodniški oziroma starševski dopust – pri čemer
se za enega otroka upošteva 1 leto – se
starostna meja dvigne nad 28 let, za čas
dejansko izrabljenega dopusta. Enako velja
za daljšo (dokumentirano) bolezensko odsotnost kandidata oziroma odsotnost zaradi
služenja vojaškega roka.
Mladi raziskovalci, ki so že bili financirani v programu mladih raziskovalcev, pa so
pogodbo predčasno prekinili ali programa
usposabljanja niso izpolnili v pogodbenem
roku, ne morejo kandidirati na razpis.
Pogodba o zaposlitvi se sklepa za določen čas do pridobitve naziva doktor znanosti, skladno z veljavnimi predpisi.
Prijave z dokazili v slovenskem jeziku
o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke pošljejo v 8 dneh od dneva objave
razpisa na naslov: Zavod biomedicinska razvojno inovacijska skupina – zavod BRIS,
Puhova 10, 1000 Ljubljana.
Kandidati/kandidatke bodo o izboru
obveščeni/e v zakonitem roku.
Zavod biomedicinska razvojno
inovacijska skupina – zavod BRIS
Ob-5315/09
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 Uroša Kosa razpisuje:
– eno prosto mesto notarskega pomočnika pri notarju Urošu Kosu iz Ljub
ljane.
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, Ljubljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po
objavi.
Notarska zbornica Slovenije
Ob-5358/09
Svet Centra za socialno delo Ljubljana
Vič Rudnik na podlagi sklepa 1. seje Sveta
Centra za socialno delo Ljubljana Vič Rudnik, z dne 16. 6. 2009, razpisuje delovno
mesto
direktorja/ direktorice Centra za socialno delo Ljubljana Vič Rudnik.
Za direktorja/direktorico je po določilih
34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 Odl. US:
U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98,
36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 56. in 57.
člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni
list RS, št. 114/06 – ZUTPG, 3/07 – UPB2,
23/07 – popr., 41/07 – popr., 5/08 – ZUTPG
in 73/08 – ZUTPG) in 35. in 36. člena Statuta Centra za socialno delo Ljubljana Vič

Rudnik, lahko imenovan-a kandidat-ka, ki
poleg splošnih pogojev določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem
varstvu,
– 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu
o socialnem varstvu,
– opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določa Socialna
zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim
svetom RS za splošno izobraževanje. Če
nima opravljenega programa za vodenje,
ga mora opraviti najkasneje v enem letu od
začetka opravljanja nalog direktorja
ali
– višja strokovna izobrazba iz 69. člena
Zakona o socialnem varstvu,
– 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih
mestih na področju socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu
o socialnem varstvu,
– opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določa Socialna
zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim
svetom RS za splošno izobraževanje. Če
nima opravljenega programa za vodenje,
ga mora opraviti najkasneje v enem letu od
začetka opravljanja nalog direktorja.
Od kandidatov se pričakuje, da razpisni
komisiji predstavijo program dela oziroma
vizijo dela Centra za socialno delo Ljubljana
Vič Rudnik.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za
dobo 5 let.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom v zaprti kuverti na naslov: Center za socialno delo Ljubljana Vič Rudnik,
Tržaška cesta 2, Ljubljana, z oznako »za
razpis«.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izbiri v 30 dneh od dneva poteka razpisa.
Svet Centra za socialno delo
Ljubljana Vič Rudnik
Št. 78/2009
Ob-5359/09
Na podlagi 22. člena Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Uradni
list RS, št. 24/06, 5/07 in 39/07) Inštitut za
matematiko, fiziko in mehaniko, Jadranska
19, 1000 Ljubljana, razpisuje prosto delovno mesto
mladega raziskovalca pri izbranem
mentorju za leto 2009
na naslednjem raziskovalnem področju:
1. Interdiscipliniranih raziskav – eno prosto mesto.
Podrobnejše informacije o razpisu so na
voljo na spletni strani www.imfm.si in na tel.
01/426-71-77.
Rok za oddajo prijav je 17. 8. 2009.
Inštitut za matematiko,
fiziko in mehaniko, Ljubljana
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Druge objave
Št. 4501-4/2009-306
Ob-5303/09
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana, objavlja na podlagi 19. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
33. člena Uredbe o stvarnem premoženju,
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07 in 94/07),
javno zbiranje ponudb
prodaje premičnin
1. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55,
1000 Ljubljana. Postopek javnega zbiranja
ponudb vodi komisija Ministrstva za obrambo RS za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem – pristojna
komisija.
2. Opis predmeta prodaje:
Prodaja premičnin, in sicer linije za hladno kovanje, ki obsega 7 enot (brusilni stroj,
2 stroja za globoko vrtanje, stroj za honanje,
stroj za hladno kovanje, stružnica in stroj za
rezanje materiala).
Ponudnik mora ponuditi odkup vseh
enot linije, ki je predmet javnega zbiranja
ponudb. Ponudba, v kateri ne bo ponujen
odkup vseh enot, bo izločena iz nadaljnje
obravnave.
Izklicna cena za premičnine, ki so predmet javnega zbiranja ponudb znaša skupaj
1.307.400,00 EUR.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja.
4. Način, mesto in rok za oddajo ponudbe
Upoštevane bodo ponudbe, bi bodo
prispele v zaprtih kuvertah, najkasneje do
28. 8. 2009 do 12. ure na naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova
cesta 55, 1000 Ljubljana.
Ponudbe morajo biti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo. Navodila za
prijavo na javno ponudbo so v razpisni dokumentaciji, ki je objavljena na spletnih straneh www.mors.si.
Ponudbe, ki ne bodo pravočasno dostavljene na naslov naročnika, bodo neodprte
vrnjene ponudniku. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo tudi
osebno na vložišču Ministrstva za obrambo,
Vojkova 55 v Ljubljani, vsak delovni dan od
9. do 14. ure.
Na sprednji strani kuverte mora biti
navedeno: »Ponudba – Ne odpiraj –
MORS/ODP/1 – 2009 Linija za hladno kovanje«.
Na zadnji strani mora biti naveden naziv
in naslov ponudnika.
Javno odpiranje ponudb bo dne 10. 9.
2009, ob 10. uri na Ministrstvu za obrambo,
Direktorat za logistiko, Vojkova 59, 1000
Ljubljana (sejna soba 351). K javnemu odpiranju ponudb lahko pristopi vsak ponudnik
oziroma njegov pooblaščenec, ki je pravočasno oddal ponudbo.
5. Pogoji prodaje
Premičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«, možen je samo odkup
vseh enot skupaj, upoštevane bodo le po-

nudbe, ki bodo izpolnjevale vse zahtevane
pogoje in bodo enake ali višje od izklicne prodajne cene. Ponudniki bodo o izbiri
najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8
dneh po izbiri, izbran ponudnik pa je dolžan
v roku 15 dni od prejema obvestila o izbiri
skleniti s prodajalcem prodajno pogodbo.
Rok plačila kupnine je 8 dni po prejetju
računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu
takoj po sklenitvi pogodbe. Položena kavcija se všteje v kupnino. Plačilo celotne
kupnine v roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
Če najugodnejši ponudnik v roku 15 dni
od prejema obvestila o izbiri ne sklene pogodbe in je krivda na njegovi strani oziroma
odstopi od pogodbe ali kupnine ne plača
v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že
sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka za
izpolnitev in zadržati plačano varščino.
Ponudnik mora premičnine prevzeti in
odstraniti v roku 15 dni od plačila celotne
kupnine.
Davek na promet ter morebitne druge
dajatve plača ponudnik.
Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo
o vplačani varščini v višini 10% ponujene
cene na TRR Ministrstva za obrambo, št.
01100-63701911114 in za primer vračila varščine priložiti celotno številko računa (št.
banke in št. računa).
Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti
vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega
ponudnika
6. Izbira najugodnejšega ponudnika
Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je
ponujena najvišja cena odkupa celotne linije za hladno kovanje. V primeru, da enako
ceno ponudi več ponudnikov, se izvedejo
z najugodnejšimi ponudniki dodatna pisna
pogajanja.
Pred obravnavo prispelih ponudb komisija preveri ali so bile ponudbe pravočasne
in popolne. Ponudbo, ki je prispela po razpisnem roku (nepravočasna ponudba) ali
pravočasne, vendar nepopolne ponudbe,
komisija izloči in o tem obvesti ponudnika.
Komisija pa pozove ponudnika, ki je oddal
nepopolno ponudbo, k dopolnitvi ponudbe,
če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe,
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za
dopolnitev te ponudbe je pet dni od poziva
za dopolnitev.
7. Način in rok kupnine
Z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena prodajna pogodba najkasneje v roku 15.
dni od odpiranja ponudb.
Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
8. Ustavitev postopka: Komisija za odprodajo državnega premoženja si v vsakem
primeru pridrži pravico, da lahko s soglasjem
predstojnika postopek prodaje ustavi vse
do sklenitve pravnega posla. Ponudnikom
se povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
Če v postopku javnega zbiranja ponudb ne
bo dosežena vsaj ocenjena vrednost stvarnega premoženja, je javno zbiranje ponudb
neuspešno.

9. Pravila in predpisi: javno zbiranje ponudb se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
Uradni list RS, št. 84/07, 94/07).
10. Kontaktna oseba upravljalca
Dodatne informacije in dogovor za morebiten ogled predmeta javnega zbiranja ponudb lahko zainteresirani ponudniki zahtevajo pisno na faks 01/431-03-37, kontaktna
oseba Kazimir Rozmus, tel. 01/471-24-19
oziroma 041/265-588.
Možen ogled predmeta razpisa bo v času
od 3. 8. 2009 do 14. 8. 2009.
Razpisna dokumentacija ponudbe se nahaja na: www.mors.si.
Ministrstvo za obrambo
Št. 339-1/2006
Ob-5302/09
Občina Brežice, Cesta prvih borcev
18, Brežice na podlagi 21. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 14/07), 43. člena Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07
in 94/08) in Programa prodaje stvarnega
premoženja Občine Brežice za leto 2009,
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, tel.
07/499-15-00, faks 07/499-00-52, e-naslov:
obcina.brezice@brezice.si.
Postopek javnih ponudb vodi Komisija
za vodenje in nadzor postopka razpolaganja
s stvarnim premoženjem Občine Brežice (v
nadaljevanju pristojna komisija).
2. Predmet javnega zbiranja ponudb
Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja stvarnega premoženja:
2.1 Nepremičnine parc. št. 323/22 (njiva,
v izmeri 2036 m2), parc. št. 323/23 (njiva,
v izmeri 958 m2), parc. št. 323/24 (njiva,
v izmeri 3896 m2), 323/25 (njiva, v izmeri
6129 m2), parc. št. 323/43 (njiva, v izmeri
1463 m2), parc. št. 329/4 (njiva, v izmeri
5959 m2), parc. št. 329/25 (njiva, v izmeri
5248 m2), parc. št. 329/85 (njiva, v izmeri
5713 m2), parc. št. 329/86 (njiva, v izmeri
5481 m2), parc. št. 329/87 (njiva, v izmeri
5205 m2), vse k.o. Cerina. Nepremičnine
so vpisane v ZK vl. št. 1421, k.o. Cerina.
V C listu zemljiške knjige je na predmetnih
parcelah vpisana zakupna pravica ter zaznamba spora.
Izklicna cena: 968.024,00 EUR ne vključuje DDV.
Nepremičnine pod to točko se prodajajo
skupaj. Kupec plača vse stroške v zvezi
s postopkom prodaje (strošek cenitve, DDV,
notarska overitev podpisa, vpis v zemljiško
knjigo) in morebitne ostale stroške.
3. Pogoji prodaje
3.1 Nepremičnine se prodajajo v celoti
po načelu videno – kupljeno.
3.2 Nepremičnine bodo prodane najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala
komisija.
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3.3 Plačilo celotne kupnine v roku je
bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če
najugodnejši ponudnik v roku, ki je določen
v 7. točki, ne sklene pogodbe in je krivda na
njegovi strani oziroma odstopi od pogodbe
ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku,
ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo
brez dodatnega roka za izpolnitev in zadržati plačno varščino.
4. Pogoji za udeležbo pri prodaji na podlagi javne ponudbe
4.1 Na javnem razpisu lahko sodelujejo
fizične in pravne osebe ter samostojni podjetniki, ki resnost svoje ponudbe izkažejo
s plačilom varščine v višini 10% ponujene
cene, posamezne nepremičnine. Varščina
se plača na podračun pri UJP Krško, št.:
01209-0100008385, z navedbo »Varščina
za javno zbiranje ponudb« z navedbo zaporedne številke nepremičnine. Vplačana varščina se izbranemu najugodnejšemu ponudniku – kupcu všteje v kupnino.
4.2 Pisna ponudba mora vsebovati: naziv kupca in njegov točen naslov ter telefonsko številko, navedbo nepremičnine za
katero daje ponudbo, ponujeno kupnino in
listine s katerimi izkaže doseganje postavljenih kriterijev iz točke 5.4.
4.3 Ponudniki morajo ponudbi priložiti
še:
– originalno potrdilo o vplačani varščini
in priloženo številko računa (št. banke in št.
računa) za primer vračila varščine,
– dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnino v RS (kopija osebne
izkaznice oziroma potnega lista ter davčno
številko – fizične osebe in s.p.),
– originalni izpisek iz sodnega registra
(pravne osebe) oziroma ustrezne evidence
AJPES (s.p.), staro največ 30 dni,
– potrdilo pristojnega davčnega urada o plačanih davkih in prispevkih, če gre
za kupca kot pravno osebo (tuj državljan
mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije
v njegovi državi enakovredne institucijam,
od katerih se zahteva potrdilo za slovenske
državljane, kolikor takega potrdila ne more
pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke),
– potrdilo banke, da v zadnjih 6 mesecih
ponudnik ni imel blokade TRR – pravne
osebe in s.p. (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 v zadnjih 6 mesecih ponudnik ni
imel blokade TRR).
4.4 Komisija ne bo upoštevala ponudb
tistih ponudnikov, ki v trenutku podaje ponudbe ne bodo imeli poravnanih vseh obveznosti do Občine Brežice.
5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
5.1 Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele v zaprtih ovojnicah na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250
Brežice do 7. 9. 2009 do 12. ure s pripisom
na sprednji strani »Ponudba za nakup nepremičnin št. 339-1/2006, Ne odpiraj« Na
hrbtni strani mora bit označen polni naslov
pošiljatelja ponudbe.
5.2 Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne in navedene pogoje.

5.3 Ponudbe pod izklicno ceno ne bodo
upoštevane.
5.4 Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo pristojna komisija kot kriterije upoštevala višino ponujene kupnine in izpolnjevanje
dodatnih kriterijev kot bistvenih sestavin ponudbe. Kriteriji so ovrednoteni odstotkovno.
5.4.1 Opredelitev in vrednost kriterijev pri
nepremičninah pod točko 2.1:
– ponujena cena: 60%,
– ekonomski program razvoja: 20%,
– predvideno št. novih delovnih mest:
20% (Ponudnik, ki navede število delovnih
mest, ki je manjše od 60, pri tem kriteriju
dobi 0%).
5.5 V primeru, da pristojna komisija oceni, da zgolj na osnovi opredeljenih kriterijev izmed zavezujočih ponudb ne more
izbrati najugodnejšega ponudnika, ali da je
mogoče doseči ugodnejše pogoje prodaje,
lahko v roku 5 dni pozove vse ponudnike,
da ponudbo še dopolnijo v posameznih elementih.
5.6 Komisija lahko s soglasjem župana
začeti postopek ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrne vplačana varščina brez obresti,
uspeli ponudnik pa nima pravice do odškodnine.
5.7 Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri.
5.8 Ponudniku, ki ni izbran bo varščina
brez obresti vrnjena v 15 dneh po izboru
najugodnejšega ponudnika.
6. Sklenitev prodajne pogodbe
Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika.
V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od
nakupa odstopil in ima Občina Brežice pravico zadržati vplačano varščino. Vse stroške
povezane s prenosom lastništva nepremičnine (cenitev, davek na promet nepremičnin
oziroma DDV, notarska overitev podpisa,
zemljiškoknjižno izvedbo) nosi kupec. Po
plačilu celotne kupnine in po poravnanih
stroških se bo kupcu nepremičnina izročila
v last in posest s pravico vpisa lastninske
pravice na kupljeni nepremičnini.
Pri nepremičninah pod točko 2.1 v prodajni pogodbi stranki določita, da:
– ima Občina Brežice odkupno pravico,
ki velja za čas 7 let. Občina v primeru uveljavljanja odkupne pravice, kupi nepremičnine
po ceni, kot so bile prodane na podlagi te
prodaje, brez obresti in drugih stroškov;
– v primeru uveljavljanja odkupne pravice občine se stranki dogovorita, da je občina dolžna poravnati kupnino, ko bodo za
to zagotovljena proračunska sredstva za ta
namen;
– če kupec v roku 3. let ne začne izpolnjevati ekonomskega programa razvoja, ki
je bil priložen ponudbi, se na zahtevo občine pogodba odpove. V primeru odpovedi
pogodbe zaradi določila iz prejšnjega stavka
se plačana kupnina vrne brezobrestno. Vse
nastale stroške, ki jih je imel kupec zaradi
pridobivanja morebitnih dovoljenj, stroške,
ki so nastali v zvezi z razdrtjem pogodbe ter
vse ostale stroške, je dolžan kriti kupec.
7. Način in rok plačila kupnine: kupec
mora kupnino plačati v 8 dneh od podpisa
pogodbe na podračun pri UJP Krško, št.:
01209-0100008385. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina
prodajne pogodbe za predmete prodaje pod
točko 2.
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8. Drugo
Vse dodatne informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in natančnejše podatke
o nepremičninah lahko interesenti dobijo na
tel. 07/49-91-539 (Barbara Šoba) ali e-pošti:
obcina.brezice@brezice.si. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu na spletni strani Občine Brežice: www.brezice.si.
Občina Brežice
Ob-5360/09
Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07) in 43. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07),
Odloka o proračunu Občine Tabor leto 2009
(Uradni list RS, št. 18/09), na podlagi sklepa
št. 11 s 15. redne seje Občinskega sveta
Občine Tabor, z dne 27. 10. 2008 in sklepa
št. 14 z 20. redne seje OS Občine Tabor,
z dne 15. 6. 2009
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin – stanovanj –
Občine Tabor
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, matična številka:
1357727, davčna št. SI43471862.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
2.1 Občinsko stanovanje št. 15 v skupni izmeri 56,13 m2, z izhodiščno ceno:
61.985,00 EUR.
2.2 Občinsko stanovanje št. 14 v skupni izmeri 81,02 m2, z izhodiščno ceno:
85.675,00 EUR.
Obe stanovanji se nahaja v 1. nadstropju
večstanovanjske stavbe, na naslovu Ojstriška vas 38, 3304 Tabor, parc.št.:1994, k.o.
Ojstriška vas, Občina Tabor.
3. Pogoji prodaje
3.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno« in bo prodana ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno.
3.3 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno predpogodbo v roku 8 dni po opravljenem izboru in prodajno pogodbo v roku
60 dni po opravljenem izboru. V nasprotnem
primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Tabor pravico zadržati
vplačano varščino.
3.4 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe, je bistvena
sestavina pogodbe.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan poravnati varščino v višini 10% ponujene cene, ki pa ne
sme biti nižja od izhodiščne cene nepremičnine, na TRR Občine Tabor, pri UJP Žalec
št. 01384-0100004757. Plačana varščina se
izbranemu ponudniku vračuna v kupnino,
ostalim ponudnikom pa se vrne brez obresti
v roku 15 dni od dneva izbire najprimernejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek,
naslov,EMŠO, davčno številko, številko
TRR, naziv in naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero
se ponudba nanaša,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
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4.3 Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami v roku 14 dni
od dneva objave javnega zbiranja ponudb
v Uradnem listu RS (24. 7. 2009). V primeru,
da ponudba ne bo oddana v skladu z določili, ne bo upoštevana.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici
z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnin – stanovanj v Občini Tabor« na
naslov: Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor,
Komisija za izvedbo postopka razpolaganja
s stvarnim premoženjem Občine Tabor.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 30. 9. 2009.
S prijavo na javno zbiranje ponudb, ponudnik sprejme objavljeno izhodiščno ceno
nepremičnin.
5. Dodatne informacije
Dodatne informacije in ogledi stanovanj:
Saša Zidanšek Obreza, direktorica OU, tel.
040/490-713.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe, dne 10. 8. 2009,ob 10. uri v sejni sobi
Občine Tabor.
6.2 V primeru večih enakovrednih ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, pozvala na razgovor, v roku 3 delovnih dni od
odpiranja ponudb.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 7 dni po odpiranju prispelih ponudb.
6.4 Župan oziroma imenovana Komisija
s soglasjem župana lahko ustavita začeti
postopek razpolaganja s stvarnim premoženjem do sklenitve pravnega posla.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na krajevno običajen način, to je
na oglasni deski Občine Tabor, na spletni
strani Občine Tabor: http://www.obcina-tabor.si, v občinskem časopisu Novice izpod
Krvavice in v Uradnem listu RS (z dne 24. 7.
2009).
Občina Tabor
Št. 352-80-0006/2009-203
Ob-5381/09
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
Sklepa Občinskega sveta Občine Ravne na
Koroškem, št. 032-0-0012/2008 z dne 24. 9.
2008 Občina Ravne na Koroškem objavlja
poziv za
javno zbiranje
ponudb za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb je Občina
Ravne na Koroškem, MŠ: 5883628, DŠ: SI
48626244, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne
na Koroškem.
2. Predmet prodaje je nepremičnina, del
poslovne stavbe, na naslovu Gledališka ulica 6 in 4, Ravne na Koroškem z ident. št.
882-102-3 in 882-102-4 z neto tlorisno površino 880,29m2, ki stoji na zemljišču parc.
št. 126/5, k.o. Ravne, s pripadajočim zemljiščem parc. št. 128, v izmeri 1271m2 in
parc. št. 126/4, v izmeri 866m2, k.o. Ravne.
Celoten objekt je vpisan v kataster stavb,
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sestavlja ga pet etažnih delov, vendar se
prodaja brez treh etažnih delov. Iz prodaje
so izločeni naslednji deli; stanovanje z ident.
št. 882-102-1 in toplotna podpostaja z ident.
št. 882-102-5, ki se nahajata v pritličju prizidka k poslovni stavbi ter stanovanje z ident.
št. 882-102-2, ki se nahaja v pritličju glavne
zgradbe. Na lokaciji je možna stanovanjska
in mirna poslovna dejavnost.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb, je prodaja.
4. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo
o vplačani varščini v višini 10% ponujene
cene. Varščina se nakaže na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5,
Ravne na Koroškem, transakcijski račun št.
01303-0100009987, z navedbo »Varščina –
javno zbiranje ponudb«.
5. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– Podatke o ponudniku (ime in priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež,
EMŠO oziroma matično številko, davčno
številko, številko transakcijskega računa,
naziv in naslov banke za vračilo kavcije),
priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini
10% ponujene cene ter natančno navesti
ponujeno ceno.
– Ponudniki morajo ponudbo predložiti
najkasneje v roku 15 dni od objave v Uradnem listu RS, v zaprti ovojnici na naslov
Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova
pot 5, 2390 Ravne na Koroškem z oznako
»Ponudba za nakup poslovne stavbe – Ne
odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
označen naslov pošiljatelja.
– Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni
od prejema sklepa o izbiri s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru
lahko lastnik k podpisu pogodbe pozove
naslednjega najugodnejšega ponudnika
in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe
noče podpisati.
– Izbrani ponudnik nosi vse stroške
v zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka, stroški notarskih storitev, parcelacije,
cenitev).
6. Izhodiščna cena za nepremičnino je
198.970,40 €. Kupnino je potrebno plačati
v roku 8 dni od podpisa pogodbe z nakazilom na transakcijski račun Občine Ravne
na Koroškem.
7. Plačilo kupnine v roku, je bistvena sestavina pravnega posla.
8. Ponudniki so vezani na dano ponudbo do konca postopka javnega zbiranja ponudb.
9. Objava javnega zbiranja ponudb ne
zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim
ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo
za nepremičnino, ki je predmet tega razpisa. Prodajalec lahko prekine in razveljavi
postopek prodaje do podpisa pogodbe, ponudniki pa zaradi tega ne morejo zahtevati
odškodnine.
10. Ostale določbe:
– nepremičnina se prodaja po načelu
videno – kupljeno;
– upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo enake ali višje od izhodiščne cene;
– ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom;
– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb;
– uspelemu ponudniku bo vplačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez
obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa
o izboru.

11. Informacije o predmetu prodaje, za
namen oblikovanja ponudbe za nakup lahko interesenti pridobijo v ponedeljek, torek
in četrtek od 7.30 do 10. ure in od 11. do
15. ure, v sredo od 7.30 do 10. ure in od
11. do 17. ure in v petek od 7.30 do 10. ure
in od 11. do 13. ure pri Ireni Došen, na tel.
02/82-16-036. Ogled je možen na podlagi
predhodne telefonske najave ali na e-mail:
irena.dosen@ravne.si
12. Javno odpiranje ponudb bo dne
12. 8. 2009, ob 14.15, v sejni sobi Občine
Ravne na Koroškem.
Občina Ravne na Koroškem
Ob-5416/09
Občina Gornja Radgona objavlja na
podlagi 44., 45., 46. in 47. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 84/07) in Programa prodaje občinskega stvarnega premoženja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje
1. Poslovna stavba s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem na Lackovi 17 v Gornji
Radgoni, parc. št. 308, v izmeri 1061 m2 in
parc. št. 312/2, v izmeri 360 m2, obe k.o.
Gornja Radgona, komunalno opremljena, za
izhodiščno ceno 208.070,00 EUR.
Preko SV dela zemljišča parc. št. 312/2,
k.o. Gornja Radgona, poteka dovozna pot
do večstanovanjske stavbe in funkcionalnega zemljišča na parc. št. 313/1 in 313/2, obe
k.o. Gornja Radgona.
Izhodiščna cena predstavlja ceno stavbnega zemljišča in objektov, ne vključuje pa
davka na dodano vrednost DDV, komunalnega prispevka, stroškov izvedbe in navezave
komunalnih naprav in ostale infrastrukture,
plačila priključitve na vodovodno omrežje,
kanalizacijo, električno in telefonsko omrežje ter izdelave tehnične dokumentacije.
II. Pogoji razpisa:
1. Na javnem zbiranju ponudb za prodajo
nepremičnin lahko sodelujejo fizične in pravne osebe pod naslednjimi pogoji:
– da v ponudbi navedejo nepremičnino
z izhodiščno ceno ali ceno nad izhodiščno
ceno,
– da predložijo potrdilo o državljanstvu
oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe,
– da plačajo varščino v višini 10% od
izhodiščne cene na Podračun pri UJP, št.
01229-0100012643, sklic na št. 720000,
– izbrani ponudnik mora v 8 dneh po
prejemu sklepa o izbiri skleniti pogodbo in
plačati kupnino v 8 dneh po podpisu pogodbe v enkratnem znesku.
2. Če se bo za posamezno nepremičnino
prijavilo več ponudnikov, ki bodo izpolnjevali
razpisne pogoje, bo imel prednost tisti, ki za
nepremičnino ponudi višjo ceno.
3. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do 4. 8. 2009
na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona,
oznako: »Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin – ponudba za odkup – Ne
odpiraj!«.
4. Ponudbi je treba priložiti:
– potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe,
– potrdilo o plačilu varščine v višini 10%
od izhodiščne cene.
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Varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, drugim pa bo brez obresti
vrnjena v 15 dneh po izdaji sklepa o izbiri
ponudnika.
Če izbrani ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe oziroma ne plača kupnine
v navedenem roku, se domneva, da je odstopil od nakupa, plačana varščina se mu
ne vrne in zapade v korist Občine Gornja
Radgona.
5. Davek na promet nepremičnin oziroma DDV, stroške overitve pogodbe in stroške izvedbe pogodbe v zemljiški knjigi nosi
kupec.
6. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
dan po poteku roka za oddajo ponudbe,
ob 12. uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona. Upoštevane bodo le pravilno
opremljene ponudbe, ki bodo pravočasno
prispele na naslov Občine Gornja Radgona.
Pred pričetkom odpiranja ponudb morajo
navzoči predstavniki ponudnikov predložiti
pismena pooblastila za zastopanje ponudnika.
7. Najugodnejši ponudnik bo izbran
s sklepom v roku 15 dni po poteku roka za
oddajo ponudb.
8. Vse nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
9. Ta razpis ne zavezuje prodajalca, da
z najboljšim ali katerimkoli ponudnikom sklene pogodbo o prodaji.
10. Plačilo kupnine v roku, ki je določen
v četrti alineji točke II/1, je bistvena sestavina predmetnega javnega zbiranja ponudb
za prodajo nepremičnin.
Vse podrobnejše informacije v zvezi
s predmetom prodaje lahko dobijo ponudniki
na tel. 02/564-38-38, 031/704-653 – kontaktna oseba Andrej Subašič. Ogled je mogoč
po predhodnem dogovoru.
Občina Gornja Radgona
Št. 007-39/2009/26
Ob-5432/09
Na podlagi četrtega odstavka 24. člena
Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 7/02, 75/03, 72/05,
71/07 in 84/08) Ministrstvo za pravosodje
objavlja razrešitev:

Št.
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1. Maksimiljana Maksa Dornika, sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno
področje strojev in opreme – kovinske in
nekovinske predelovalne opreme, strojev in
naprav, z dnem 3. 7. 2009.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-5304/09
V skladu z drugim odstavkom 117. člena 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.
Družba ETOL d.d., Škofja vas 39, Škofja
vas je dne 3. 7. 2009 prenesla 47.000 delnic (18,21% glasovalnih pravic) izdajatelja
družbe Daimond, Trgovina in zastopanje
d.d., Žnidarčičeva 19, Šempeter pri Gorici,
na družbo Factor banka d.d., Tivolska 48,
Ljubljana.
Daimond, Trgovina in zastopanje d.d.
Šempeter pri Gorici
uprava družbe
Dragan Valenčič
direktor
Ob-5321/09
Na osnovi Pogodbe o ustanovitvi gospodarsko interesnega združenja Pohodništvo
giz (notarski zapis pogodbe 24. 6. 2009) in
sklepa 3. skupščine giz 24. 6. 2009 je skupščina potrdila spremembo imena združenja,
ki se sedaj glasi Pohodništvo in kolesarjenje giz, spremembo naslova združenja, ki
se sedaj glasi Pohodništvo in kolesarjenje
giz, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana in
vstop novih članov: Koren Lidija s.p., Hoteli
in Turizem Rogaška d.o.o., Hotel Bio – Hotel
Planinka d.o.o., M4M d.o.o. – Hotel Vijolica,
Kreatur d.o.o., Sava Hoteli Bled d.d., Športni
center Pohorje d.o.o. in GTM Gostinstvo in
turizem d.o.o. Skupščina je sprejela sklep,
da omenjeni novi člani ne odgovarjajo za
finančno stanje združenja pred sprejetjem
v združenje. Omenjeni člani združenja odgovarjajo za vse aktivnosti v skladu z ustanovno pogodbo od 24. 6. 2009 dalje.
Pohodništvo in kolesarjenje giz
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Evidence sindikatov
Št. 101-3/2009-2
Ob-4634/09
Upravna enota Kočevje je dne 18. 5.
2009 sprejela v hrambo in vpisala v evidenco sindikatov Pravila Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije, Sindikalna
enota zdravstveni dom Kočevje, Roška cesta 16, 1330 Kočevje, pod zap. št. 67.
Ime sindikata je Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije, Sindikalna enota
zdravstveni dom Kočevje.
Kratica sindikata je Sindikat delavcev
v zdravstveni negi Slovenije SE Zdravstveni dom Kočevje.
Sedež sindikata: Roška cesta 18, 1330
Kočevje.
Sindikat je z dnem 20. 5. 2009 pridobil
lastnost pravne osebe.
Št. 101-30/2009-3
Ob-4793/09
Statut Sindikata kulture Slovenije, Sindikalne skupine Glosa, Narodne galerije,
Puharjeva 9, Ljubljana, ki je v hrambi pri
Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi Center na
podlagi odločbe, št. 028-5/00 z dne 10. 5.
2000 in je vpisan v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 263, se z dne
18. 6. 2009 izbriše iz evidence statutov sindikatov.
Št. 10100-6/2009-2
Ob-5020/09
Statut Sindikata vojakov Slovenije
(skrajšano: SVS), Ob parku 4, Slovenska
Bistrica, se hrani pri Ministrstvu za delo,
družino in socialne zadeve.
Statut je vpisan v evidenco statutov sindikatov dne 26. 6. 2009 pod zaporedno št.
193.
Št. 101-4/2009-6-231
Ob-5104/09
V evidenci statutov sindikatov, ki jo vodi
Upravna enota Šentjur pri Celju, se pri zaporedni številki 14, kjer so vpisana Pravila
sindikata (SVIZ) zavoda osnovne šole Dobje, Dobje pri Planini 20a, Dobje pri Planini,
z matično številko 1133667000 ter davčno
številko 20083408, vpiše naslednja sprememba:
1. Sprememba naziva sindikata se opravi
tako, da se kot veljavno polno ime sindikata
vpiše SVIZ, Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanost in kulture Slovenije, Sindikat zavoda osnovna šola Dobje ter enota
vrtca in kot skrajšano ime Sindikat zavoda
osnovna šola Dobje ter enota vrtca.
2. Upravna enota Šentjur pri Celju
z dnem izdaje te odločbe sprejme v hrambo
Pravila Sindikata zavoda osnovne šole Dobje ter enote vrtca z dne 19. 5. 2009.
3. Spremembo naziva in hrambo statuta
sindikata je zahtevala pooblaščena oseba
sindikata, Boris Pušnik.
4. Z izdajo te odločbe preneha veljati
odločba o hrambi Pravil sindikata zavoda
osnovne šole Dobje, ki jo je izdala Upravna
enota Šentjur pri Celju, št. 007-1/2001-230
z dne 19. 2. 2001.
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Objave po Zakonu
o evidentiranju nepremičnin
Št. 2512-09-0134
Ob-5318/09
Območna geodetska uprava Nova Gorica, Rejčeva ulica 7, Nova Gorica, v skladu s sedmim odstavkom 11. člena Zakona
o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni
list RS, št 47/06 in 65/07 – Odločba US)
v povezavi z Zakonom o splošnem upravnem postopku – ZUP (Uradni list RS, št.
24/06 – u.p.b., 105/06 – ZUS-1 in 126/07)
poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po umrlih Leban Ivani, Gojače 18,
Leban Jožefu, Gojače 18, Leban Jožefi, Gojače 18, Leban Mariji, Gojače 18, lastnikih
parcele *2 k.o. 2385-Gojače, da se javijo
v 30 dneh od dneva objave oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na enotnem državnem portalu e-uprave, ter vstopijo v postopek ureditve meje med parcelo *2
in parcelo 1488/2 k.o. 2385-Gojače.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik,
mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva. Če se na objavo oklica ne javi
nihče, velja domneva, da neznani lastnik
nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Nova Gorica
dne 15. 6. 2009
Št. 2512-09-0134
Ob-5319/09
Območna geodetska uprava Nova Gorica, Rejčeva ulica 7, Nova Gorica, v skladu s sedmim odstavkom 11. člena Zakona
o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni
list RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba US),
v povezavi z Zakonom o splošnem upravnem postopku – ZUP (Uradni list RS, št.
24/06 – u.p.b., 105/06 – ZUS-1 in 126/07)
poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po umrlih Stopar Emi, Gorica, Piščanec Pavli, Trst, Stopar Fani, Gorica, lastnikih
parcele 1070/15 k.o. 2391-Vipavski Križ, da
se javijo v 30 dneh od dneva objave oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in
na enotnem državnem portalu e-uprave, ter
vstopijo v postopek ureditve meje med parcelo 1070/15 in parcelami 2817/1, 3724/24,
3724/25, 1070/16, 2852 k.o. 2391-Vipavski
Križ.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik,
mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva. Če se na objavo oklica ne javi
nihče, velja domneva, da neznani lastnik
nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Nova Gorica
dne 16. 6. 2009
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Objave gospodarskih družb
Ob-5366/09
Terme Čatež d.d., Topliška c. 35, 8251
Čatež ob Savi, v skladu s 586. členom Zakona o gospodarskih družbah sporočajo, da
so dne 16. 7. 2009 registrskemu organu
predložile pripojitveno pogodbo, ki jo je pred
tem pregledal nadzorni svet družbe. Pripojitvena pogodba je sklenjena med Termami
Čatež d.d. kot prevzemno družbo in Cvetjem
Čatež d.d., Čatež ob Savi, Topliška c. 34,
kot prevzeto družbo.
Delničarje Term Čatež d.d. obveščamo,
da je od 24. 7. 2009 dalje do 27. 8. 2009
na sedežu družbe, od 9. do 12. ure, vsak
delovni dan, možen vpogled listin na podlagi drugega in tretjega odstavka 586. člena
Zakona o gospodarskih družbah:
– pogodba o pripojitvi,
– letna poročila družbe Terme Čatež d.d.
in Cvetja Čatež d.d. za zadnja tri poslovna
leta,
– poročilo uprav obeh družb udeleženih
pri pripojitvi,
– poročila nadzornih svetov obeh družb
o pregledu pripojitve.
Uprava
Ob-5411/09
Cvetje Čatež d.d., Topliška c. 34, 8250
Brežice, v skladu s 586. členom Zakona
o gospodarskih družbah sporočajo, da so
dne 16. 7. 2009 registrskemu organu predložile pripojitveno pogodbo, ki jo je pred
tem pregledal nadzorni svet družbe. Pripojitvena pogodba je sklenjena med Termami
Čatež d.d. kot prevzemno družbo in Cvetjem
Čatež d.d., Topliška cesta 34, 8250 Brežice,
kot prevzeto družbo.
Delničarje Cvetja Čatež d.d. obveščamo,
da je od 24. 7. 2009 dalje do 27. 8. 2009
na sedežu družbe, od 9. do 12. ure, vsak
delovni dan, možen vpogled listin na podlagi drugega in tretjega odstavka 586. člena
Zakona o gospodarskih družbah:
– pogodba o pripojitvi,
– letna poročila družbe Terme Čatež d.d.
in Cvetja Čatež d.d. za zadnja tri poslovna
leta,
– poročilo uprav obeh družb udeleženih
pri pripojitvi,
– poročila nadzornih svetov obeh družb
o pregledu pripojitve.
Cvetje Čatež d.d.,
uprava
Ob-5320/09
Na podlagi drugega odstavka 495. člena
in prvega odstavka 11. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) (Uradni list RS,
št. 42/06 in spremembe) je bil na 2. redni
seji skupščine družbe RIVE d.o.o. sprejet
sledeči sklep:
Predlog predsednika skupščine je, da
družbenika družbe sprejmeta sklep o vrnitvi vplačanih naknadnih vplačil družbenikov
v družbi RIVE d.o.o., v višini 2.611.284,00
EUR (občina 320.189,82 EUR in Vegrad
2.291.094,24 EUR), pri čemer se vračilo ne
sme opravljati prej kot tri mesece od dne,

ko je bil sklep o vračilu objavljen na predpisan način.
Sklep: predlog se potrdi 100%.
RIVE d.o.o.
Ob-5362/09
Likvidacijski upravitelj družbe Lesno industrijsko podjetje Radomlje d.d. – v likvidaciji, na podlagi sklepa Okrožnega sodišča
v Ljubljani, Srg 2009/18773 z dne 14. 7.
2009, s katerim je vpisan začetek likvidacije
družbe, v skladu z določbo 412. člena Zakona o gospodarskih družbah, objavlja poziv
upnikom, da v roku 30 dni od dneva objave
tega poziva prijavijo svoje terjatve do družbe
na naslov: Lesno industrijsko podjetje Radomlje d.d. – v likvidaciji, likvidacijski upravitelj
Asto Dvornik, Pelechova cesta 15, 1235 Radomlje, v dveh izvodih, z vso dokumentacijo,
ki dokazuje obstoj in višino terjatev.
Lesno industrijsko podjetje
Radomlje d.d. – v likvidaciji,
likvidacijski upravitelj Asto Dvornik

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-5305/09
Edini družbenik družbe GB40 posredovanje, svetovanje, upravljanje, d.o.o., Železna cesta 14, Ljubljana, je dne 8. 7. 2009
v skladu s 520. členom ZGD-1 sprejel sklep,
da se osnovni kapital družbe BMA PARTNERJI, zavarovalno posredniška družba,
d.o.o., Železna cesta 14, Ljubljana, v višini 125.935,00 EUR zmanjša za 65.935,00
EUR, tako da zmanjšan osnovni kapital
družbe znaša 60.000,00 EUR.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede po postopku rednega zmanjšanja osnovnega kapitala.
Poslovodja družbe BMA PARTNERJI,
zavarovalno posredniška družba, d.o.o.,
v skladu z drugim odstavkom 520. člena
ZGD-1 poziva upnike, da se v treh mesecih
od te objave zglasijo pri družbi in izjavijo,
ali se strinjajo z navedenim zmanjšanjem
osnovnega kapitala.
BMA PARTNERJI d.o.o.
Ob-5392/09
Direktorica družbe Promet, Tourism
& Transport, Turistično poslovne storitve,
d.o.o., Ljubljana, Celovška 73, objavlja
sklep, da se na podlagi sodbe Okrožnega
sodišča v Ljubljani, opr. št. V Pg 1782/08-8
z dne 30. 9. 2008 in skladno s četrtim odstavkom 502. člena ZGD-1, osnovni kapital
družbe zmanjša za znesek 12.681,50 EUR,
tako da po zmanjšanju osnovni kapital družbe znaša 12.681,50 EUR. Upnike se poziva,
naj se zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Promet, Tourism & Transport,
Turistično poslovne storitve d.o.o.
Eleonora Klanjšček
direktor

Sklici skupščin
Ob-5270/09
Na podlagi določil ZGD-1 in 35. točke
Statuta družbe SGP Tehnik d.d., sklicuje
uprava družbe
11. sejo skupščine
delniške družbe SGP Tehnik d.d.,
ki bo v torek, dne 25. 8. 2009, ob 12. uri,
na sedežu družbe SGP Tehnik d.d., v Škofji
Loki, Stara cesta 2.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je: ugotovi se
sklepčnost skupščine, izvoli se predsednik
skupščine in preštevalca glasov v skladu
s predlogom sklicatelja skupščine. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Predložitev letnega poročila skupine
Tehnik in družbe SGP Tehnik d.d. za leto
2008 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta po 282. členu ZGD–1.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2008.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2008 znaša
2.693.945,90 EUR, ostane nerazporejen.
4. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2008.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
podeljuje razrešnico za poslovno leto 2008
upravi družbe in članom nadzornega sveta
družbe.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2009.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno revizijsko družbo za poslovno leto 2009 skupščina imenuje Revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Neubergerjeva 30, Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je na vpogled
delničarjem v kabinetu poslovodstva družbe SGP Tehnik d.d., Stara cesta 2, Škofja
Loka, vsak delovni dan, od 12. do 14. ure,
od dneva objave sklica do dneva pred sejo
skupščine.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki in obrazloženi ter oddani v 7 dneh
po objavi tega sklica v kabinet poslovodstva
družbe SGP Tehnik d.d., Stara cesta 2, 4220
Škofja Loka.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo družbe na
dan 22. 8. 2009 ter bodo sami ali prek svojih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev
pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini
najkasneje 3 dni pred sejo skupščine osebno ali njihovi pooblaščenci. Pooblaščenci
morajo hkrati s prijavo udeležbe poslati tudi
pisno pooblastilo.
Delničar glasuje osebno ali po pooblaščencu z glasovnicami, ki jih prejme pred
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začetkom skupščine. Vsaka delnica daje
imetniku en glas.
Prostor, kjer bo skupščina zasedala, bo
odprt 30 minut pred začetkom.
SGP Tehnik d.d.
uprava – direktor družbe
mag. Klemen Ferjančič
Ob-5271/09
Na podlagi 43. člena Statuta družbe Metrel d.d., uprava sklicuje
15. skupščino
delničarjev Metrel d.d.,
ki bo v četrtek, dne 27. 8. 2009, ob 13.30,
na sedežu družbe v Horjulu, Ljubljanska cesta 77.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se predsednik skupščine Zvone
Teržan.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Škrk.
2. Seznanitev skupščine s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila za leto 2008 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Skupščina se seznani s pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2008.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2008.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2008.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepov:
Bilančni dobiček za leto 2008 znaša
1.417.758,58 EUR in se uporabi:
– 193.868,00 EUR za dividende, to je 0,8
EUR bruto dividende na delnico.
Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje v 60. dneh po sklepu skupščine, in sicer po stanju delničarjev, vpisanih
v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru pri KDD na dan zasedanja
skupščine in na način, kot ga bo določila
uprava.
– dividende se izplačajo iz čistega dobička za leto 2007.
– 611.945,29 EUR se razporedi v druge
rezerve iz dobička,
– 611.945,29 EUR ostane nerazporejen
in je sestavljen iz preostanka čistega dobička za leto 2008.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2009.
Nadzorni svet daje predlog sklepa: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2009
skupščina imenuje družbo LM Veritas d.o.o.,
Dunajska 106, Ljubljana.
5. Razno.
Gradiva za skupščino so delničarjem
na vpogled v tajništvu družbe, vsak delovni dan, od 11. do 13. ure, od dneva sklica
skupščine dalje.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki in obrazloženi ter oddani v sedmih
dneh po objavi tega sklica v tajništvo poslovodstva družbe na sedežu družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo
pri KDD, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno. Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovanje na njej

je predhodna prijava udeležbe. Delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, morajo
najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe
pisno prijaviti svojo udeležbo ter prijavi priložiti pisno pooblastilo, če jih bo na skupščini
zastopal pooblaščenec.
Metrel d.d.
Zvone Teržan
glavni direktor
Ob-5272/09
Na podlagi 44. člena Statuta družbe Metrel DUS d.d., uprava sklicuje
11. skupščino
delničarjev Metrel DUS d.d.,
ki bo v četrtek, dne 27. 8. 2009, ob 14.30,
na sedežu družbe v Horjulu, Ljubljanska cesta 77.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Janez Hočevar.
Za preštevalki glasov se izvolita Anica
Verbič in Renata Zdešar.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Škrk.
2. Seznanitev skupščine s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila za leto 2008 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani s pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2008.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2008;
z njo potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2008.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2008.
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček za leto 2008 znaša
648.189,20 in se uporabi:
– 111.619,20 EUR za dividende, to je
0,80 EUR bruto dividende na delnico.
Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje v 60 dneh po sklepu skupščine, in sicer po stanju delničarjev, vpisanih
v delniško knjigo družbe na dan zasedanja
skupščine, in na način, kot ga bo določila
uprava.
– Dividende se izplačajo iz čistega dobička za leto 2007.
– 268.285,00 EUR se razporedi v druge
rezerve iz dobička.
– 268.285,00 EUR ostane nerazporejen
in je sestavljen iz čistega dobička za leto
2008.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2009.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta družbe za pooblaščeno revizijsko
družbo za leto 2009 skupščina imenuje
družbo LM Veritas d.o.o., Dunajska 106,
Ljubljana.
5. Imenovanje delniškega odbora.
Predlog sklepa: skupščina imenuje delniški odbor izmed 10% največjih delničarjev
za mandat enega leta v sestavi: Stanislav
Nagode, Milan Železnik, Ivanka Praprotnik
in Sandi Dobrovoljc.
6. Pooblastilo za nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa:
Skupščina Metrel DUS d.d. pooblašča
upravo, da lahko v obdobju med 1. 9. 2009
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in 1. 9. 2010 kupuje lastne delnice, po ceni,
ki ne bo višja od knjigovodske vrednosti
delnice v času sklenitve pogodbe o nakupu
lastnih delnic. Uprava lahko pridobiva lastne
delnice za nemene iz 247. člena ZGD-1.
Skupni delež pridobljenih lastnih delnic ne
sme preseči 10% osnovnega kapitala družbe. O trgovanju z lastnimi delnicami uprava
poroča na sejah nadzornega sveta.
Uprava je pooblaščena na podlagi tega
pooblastila pridobljene delnice umakniti brez
nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Skupščina pooblašča nadzorni svet za uskladitev besedila statuta družbe
z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala, ki bi bilo izvedeno zaradi umika lastnih
delnic, kadarkoli pridobljenih na podlagi pooblastila skupščine družbe.
7. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Nadzorni svet daje predlog sklepa:
V nadzorni svet Metrel DUS d.d. z dveletnim mandatom se z dnem 27. 8. 2009
imenuje Katarina Vrhovec.
Z dnem 27. 8. 2009 se s funkcije člana
nadzornega sveta razreši Igor Marinč, ki je
podal odstopno izjavo.
Gradiva za skupščino so delničarjem
na vpogled v tajništvu družbe, vsak delovni dan, od 11. do 13. ure, od dneva sklica
skupščine dalje.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki in obrazloženi ter oddani v sedmih
dneh po objavi tega sklica v tajništvo poslovodstva družbe na sedežu družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Pogoj za udeležbo na
skupščini in glasovanje na njej je predhodna
prijava udeležbe. Delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, morajo najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijaviti svojo udeležbo ter prijavi priložiti pisno
pooblastilo, če jih bo na skupščini zastopal
pooblaščenec.
Metrel DUS d.d.
Zvone Teržan
direktor
Št. 004005/2009
Ob-5273/09
Uprava družbe na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi
11. člena Statuta delniške družbe CPM, d.d.,
Iztokova ulica 30, Maribor, sklicuje
13. redno sejo skupščine
delniške družbe Cestno podjetje
Maribor, družba za gradnjo in
vzdrževanje cest, d.d., Iztokova ulica 30,
Maribor,
ki bo v petek, 28. 8. 2009, ob 10. uri, na
sedežu notarja Gregorja Kovača, Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje, in predlaga naslednji
dnevni red in sklepe skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Izvolijo se delovna telesa skupščine
v naslednji sestavi:
– skupščini predseduje Damijan Vesel,
– za preštevalca glasov se imenujeta
Mojca Matek in Jure Preložnik.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Gregor Kovač iz Celja.
2. Predložitev revidiranega letnega poročila družbe za leto 2008 ter poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu; sprejem
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sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto
2008 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepov:
2.1 Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12.
2008 znaša 2.057.316 EUR, ostane nerazporejen.
2.2 Skupščina upravi in nadzornemu
svetu podeljuje razrešnico za delo v letu
2008.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2009.
Predlog sklepa: za revizijo računovodskih izkazov družbe za leto 2009 se imenuje revizorja Renoma, družba za revizijo in
svetovanje, d.o.o. Kamniška ulica 25, Ljub
ljana.
4. Uskladitev obstoječe dejavnosti družbe z novo Standardno klasifikacijo dejavnosti – SKD 2008 in sprememba statuta
družbe.
Predlog sklepa:
4.1. Dejavnosti družbe se uskladijo
z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, 69/07 in 17/08) – SKD
2008.
4.2. Zaradi uskladitve dejavnosti družbe,
skupščina sprejme predlagano spremembo
točke II. statuta družbe in sprejme čistopis
statuta družbe.
5. Izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta družbe CPM, d.d.
Predlog sklepa:
Zaradi odstopa s funkcije člana nadzornega sveta v družbi CPM, d.d., pred iztekom
mandata, preneha članstvo v nadzornem
svetu članu Vesel Damijanu.
Z dnem 28. 8. 2009 se izvoli nadomestni član nadzornega sveta Janez Škoberne, z mandatom do 21. 1. 2012, ko preneha mandat sedanjim članom nadzornega
sveta.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi sklepov in predlaganimi spremembami
statuta je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Iztokova ulica 30, 2000 Maribor,
vsak delovni dan, od 10. do 12. ure, od
dneva objave do vključno dneva zasedanja
skupščine vsem delničarjem in njihovim pooblaščencem.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so na dan zasedanja skupščine vpisani v centralnem registru KDD-Centralni klirinško depotni družbi,
d.d., Ljubljana, oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se osebno
ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in
sicer na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo
udeleženci skupščine ob vstopu v dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti pisno in deponirano na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pozivamo delničarje, pooblaščence in
zastopnike, da udeležbo na skupščini in
uresničevanje glasovalne pravice prijavijo
upravi družbe najkasneje tri dni pred pričetkom zasedanja skupščine.
Sklepčnost skupščine
Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu
prisotnih vsaj 15% vseh glasov. Če skupščina ob času sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine, z istim dnevnim redom, istega dne, ob 10.15, na mestu prvega
sklica. Ob ponovljenem sklicu bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
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Vse delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasijo na mestu zasedanja skupščine 30 minut pred začetkom
skupščine.
CPM, d.d.
uprava in nadzorni svet družbe
Ob-5274/09
Uprava delniške družbe Primož Trubar,
založništvo, d.d. Kranj na podlagi 295. člena
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in
28. člena Statuta družbe na lastno pobudo
sklicuje
22. sejo skupščine
delniške družbe Primož Trubar,
založništvo, d.d. Kranj,
ki bo v torek, dne 25. 8. 2009, ob 8.45,
na sedežu družbe, Mirka Vadnova 6, Kranj,
knjižnica (III. nadstropje).
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov,
ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega
reda.
Predlog sklepa št. 1:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme naslednji sklep:
– Za predsednico skupščine se izvoli
Tina Bačić.
– V verifikacijsko komisijo se imenujeta
Janja Dežman in Mojca Bizjak.
– Ugotovi se, da skupščini prisostvuje
notarka mag. Nina Češarek iz Kočevja.
– Skupščina sprejme predlagani dnevni
red.
2. Potrditev sklepov 18., 19. in 20. seje
skupščine.
Predlog sklepa št. 2:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme naslednji sklep: potrdijo se sklepi
18., 19. in 20. seje skupščine.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom in revizijskim poročilom družbe za
poslovno leto 2008 ter s pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
letnega poročila za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa št. 3:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme naslednji sklep:
Skupščina se seznani z letnim poročilom
in revizijskim poročilom družbe za poslovno
leto 2008 ter s pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2008.
4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa št. 4:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme naslednji sklep: ugotovi se, da
bilančni dobiček na dan 31. 12. 2008 znaša
99.746,64 EUR. Bilančni dobiček v višini
99.746,64 EUR ostane nerazporejen.
5. Podelitev razrešnice upravi družbe in
nadzornemu svetu družbe za poslovno leto
2008.
Predlog sklepa št. 5:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme naslednji sklep: skupščina podeli
razrešnico upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2008.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2009.
Predlog sklepa št. 6:
Na predlog nadzornega sveta se sprejme naslednji sklep: za revizorja družbe za
poslovno leto 2009 se imenuje revizijska
hiša KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje
d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.

7. Vpis delnic v centralni register pri
KDD.
Predlog sklepa št. 7:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme naslednji sklep: skupščina se
seznani s poročilom direktorja o opravljenih
vpisih delnic »TRUR« v centralni register
nematerializiranih vrednostnih papirjev pri
KDD d.d.
8. Poročilo direktorja o poteku poravnave.
Predlog sklepa št. 8:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme naslednji sklep: skupščina se
seznani s potekom poravnave.
9. Spremembe Statuta družbe Primož
Trubar, založništvo, d.d. Kranj.
Predlog sklepa št. 9:
9.1. Na predlog uprave in nadzornega
sveta skupščina sprejme naslednje spremembe Statuta družbe Primož Trubar, založništvo, d.d. Kranj:
I. 9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
Delnice so imenske in so izdane v nematerializirani obliki.
Delnice so vpisane v Centralni register
vrednostnih papirjev pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, ki za
družbo vodi delniško knjigo.«
II. 10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Delnice družbe so prosto prenosljive
brez omejitev.
Podlaga za vpis sprememb v delniški
knjigi je dokument o ustreznem pravnem poslu v skladu z zakonom in pravili poslovanja
KDD Centralne klirinško depotne družbe,
d.d., Ljubljana.«
III. 17. člen se črta.
IV. 22. člen se spremeni tako, da se
glasi:
»22. člen
Nadzorni svet mora pri določitvi celotnih
prejemkov direktorja (plača, povračila stroškov, bonitete, nagrada za poslovno uspešnost, udeležba v dobičku itd., odpravnina
in drugi prejemki) poskrbeti za to, da so ti
v ustreznem sorazmerju z njegovimi nalogami in finančnim stanjem družbe ter v skladu
s politiko prejemkov članov organov vodenja
in nadzora, kot izhaja iz določb ZGD.
Če skupščina ne določi politike prejemkov članov organa vodenja, mora nadzorni
svet pri določitvi prejemkov člana uprave –
direktorja slediti načelom iz ZGD, ki določajo
politiko prejemkov članov organov vodenja
in nadzora.«
V. 26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»26. člen:
Članom nadzornega sveta se lahko za
njihovo delo zagotovi plačilo, kar določi
skupščina. Plačilo mora biti v ustreznem
razmerju z nalogami članov nadzornega
sveta in finančnim položajem družbe. Člani
nadzornega sveta ne morejo biti udeleženi
pri dobičku.«
VI. V 27. člen se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Skupščino sestavljajo delničarji, ki
so kot imetniki delnic vpisani v centralnem
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine (»presečni dan«).«
VII. V 28. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Na zahtevo delničarjev iz prejšnjega odstavka mora skupščina zasedati čim
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prej, najpozneje pa v dveh mesecih, sicer
sodišče delničarje, ki so postavili zahtevo
ali njihove pooblaščence, pooblasti za sklic
skupščine ali objavo zadeve, o kateri naj
sklepa skupščina.«
VIII. 29. člen se spremeni tako, da se
glasi:
»Skupščina se skliče vsaj 30 dni pred
zasedanjem z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije ali s priporočenim pismom
vsem delničarjem, če se njihova imena in
naslovi lahko ugotovijo iz veljavne delniške
knjige. V takem primeru velja dan, ko je
bila pošta poslana, za dan objave sklica
skupščine.
V objavi ali pisnem vabilu se navede
dnevni red, predloge sklepov ter kraj in čas
seje. Podrobnejšo vsebino sklica določa
ZGD.
Udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice je pogojena s tem, da
morajo delničarji prijaviti svojo udeležbo
najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev konec četrtega dne
pred zasedanjem skupščine (»presečni
dan«).
Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini ali prek pooblaščencev.«
IX. V drugem odstavku 33. člena se besedilo »najkasneje do konca aprila« nadomesti z novim besedilom »v predpisanem
roku«.
X. 37. člen se spremeni tako, da se
glasi:
»(1) S temi spremembami oziroma s tem
statutom se nadomešča dosedanji statut
družbe, spremenjen na skupščini družbe
dne 27. 8. 2008.
(2) Sprememba statuta začne veljati
z dnem v vpisa v sodni register.«
XI. Preštevilčijo se členi, in sicer 18. člen
postane 17. člen, 19. člen postane 18. člen,
20. člen postane 19. člen, 21. člen postane
20. člen, 22. člen postane 21. člen, 23. člen
postane 22. člen, 24. člen postane 23. člen,
25. člen postane 24. člen, 26. člen postane
25. člen, 27. člen postane 26. člen, 28. člen
postane 27. člen, 29. člen postane 28. člen,
30. člen postane 29. člen, 31. člen postane
30. člen, 32. člen postane 31. člen, 33. člen
postane 32. člen, 34. člen postane 33. člen,
35. člen postane 34. člen, 36. člen postane
35. člen, 37. člen postane 36. člen.
9.2. Sprejme se prečiščeno besedilo
statuta. Spremembe statuta začnejo veljati
z dnem v vpisa v sodni register.
10. Razrešitev in menovanje novih članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 10:
Na predlog nadzornega sveta se sprejme naslednji sklep:
10.1. Skupščina ugotovi, da se bo dne
31. 8. 2009 iztekel mandat dosedanjim članom nadzornega sveta:
1. Matjažu Satlerju,
2. Marku Moharju,
3. Branku Klemenčiču,
4. Antonu Černiču,
5. Vojku Kraševcu,
6. Janji Dežman,
7. Janezu Kozelju,
8. Dragu Badaliču,
9. Darku Gorjancu.

10.2. Skupščina za člane nadzornega
sveta družbe Primož Trubar, založništvo,
d.d. Kranj se za mandatno obdobje 4 let, ki
začne teči dne 31. 8. 2009, imenuje:
1. Matjaža Satlerja,
2. Branka Klemenčiča,
3. Antona Černiča,
4. Vojka Kraševca,
5. Tino Bačić.
Gradivo za skupščino je na razpolago na
sedežu družbe, v tajništvu, vse delovne dni,
od 24. 7. 2009 do vključno 24. 8. 2009, od
9. do 11. ure.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo
z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa
tudi s pisnim pooblastilom. Pooblastilo mora
biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega
razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Delničarji morajo najmanj tri dni pred
skupščino prijaviti svojo udeležbo na skupščini kot pogoj za udeležbo in uresničevanje
glasovalne pravice.
Skupščina je sklicana za 8.45. Če tedaj
ni dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje istega dne, v istih prostorih, ob 15. uri,
z istim dnevnim redom ter predlogi sklepov
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Udeležence vljudno prosimo, da se prijavijo na mestu zasedanja skupščine pol
ure pred začetkom zasedanja, kjer se bodo
izkazali z osebnim dokumentom in s podpisom potrdili svojo udeležbo na skupščini.
Trubar, d.d. Kranj
direktor
Davor Vlahek
Št. 3397
Ob-5275/09
Na podlagi točke 7.6. Statuta delniške
družbe TUS KO-SI, družba za proizvodnjo
netkanih tkanin d.d., Slovenj Gradec, vabi
uprava družbe delničarje na sejo
13. skupščine
družbe TUS KO-SI, d.d.,
ki bo v sredo, 26. 8. 2009, s pričetkom
ob 12. uri, v prostorih TUS KO-SI, d.d., Slovenj Gradec.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme sklep v naslednjem besedilu:
Imenujejo se organi skupščine:
Za predsednika skupščine se imenuje
Simon Jeglič.
Za preštevalki glasov se imenujeta Branka Jurjec in Jelka Pečoler.
Skupščina se seznani, da bo na skupščini prisotna notarka Sonja Kralj.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
za poslovno leto 2008.
Nadzorni svet seznanja skupščino, da je
bilo letno poročilo potrjeno na seji nadzornega sveta.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
skupščina sprejme naslednji sklep:
Predlog sklepa:
a) Bilančni dobiček v višini 2.341.283,00
EUR ostane nerazporejen.
b) Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu
2008 in podeljuje upravi družbe in članom
nadzornega sveta razrešnico za poslovno
leto 2008.
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4. Nagrada nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje nagrado članom nadzornega sveta v višini
6.000,00 EUR netto (predsedniku 40%, članoma vsakemu 30%) iz tekočega poslovanja.
5. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2009 se imenuje KPMG Slovenija, d.o.o., Železna cesta 8/a, Ljubljana.
6. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: potrdi se Otmar Sekavčnik, kot predstavnik delničarjev za člana
nadzornega sveta za obdobje 4 let.
Skupščino se seznani, da je Svet delavcev na svoji seji dne 8. 6. 2009 za svojega
predstavnika v nadzornem svetu izvolil Danila Gabra.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo na seji skupščine pisno najavijo
vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine (upoštevane bodo pisne prijave, prispete na sedež družbe do vključno 23. 8. 2009, in ki so
na dan 31. 7. 2009 vpisani v delniško knjigo
TUS KO-SI, d.d.
Delovno gradivo bo po objavi sklica
skupščine na vpogled do seje skupščine, in
sicer v kadrovski službi na sedežu družbe,
vsak delovni dan, od 9. do 12. ure.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne, v istih prostorih, z istim dnevnim
redom, ob 13. uri. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih
delnic.
TUS KO-SI d.d.
uprava družbe
Primož Mlačnik
Ob-5276/09
Na podlagi določil 295. in 386. člena Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe Cvetje Čatež d.d., sklicuje
19. skupščino
Cvetje Čatež d.d.
Skupščina bo 27. 8. 2009, ob 9. uri, na
sedežu družbe Cvetje Čatež d.d., Topliška
cesta 34, Brežice, z naslednjim dnevnim
redom in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za predsednico Renato Martinčič, za preštevalca
glasov Mitja Medveščka in Miha Bužančiča.
Skupščini prisostvuje notar Andrej Dokler.
2. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom družbe za leto 2008 in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta
za leto 2008.
Predlog sklepov:
1. Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe za leto 2008 z revizorjevim
mnenjem in pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila.
2. Bilančni dobiček po stanju na dan
31. 12. 2008 znaša 0,00 EUR.
3. Skupščina potrdi in odobri delo uprave
in nadzornega sveta in jima podeli razrešnico za leto 2008.
Letno poročilo, revizijsko poročilo in poročilo nadzornega sveta so delničarjem dostopni na sedežu družbe.
3. Pripojitev družbe Cvetje Čatež d.d.
k Termam Čatež d.d.
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Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: družba
Cvetje Čatež d.d. se pripoji k Termam Čatež
d.d. Skupščina delničarjev Cvetja Čatež d.d.
daje soglasje k pripojitvi in daje soglasje
k pogodbi o pripojitvi.
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov, je delničarjem na vpogled vsak
delovni dan, od ponedeljka do petka, od
dneva objave sklica skupščine do dneva
izvedbe skupščine, od 10. do 12. ure, v tajništvu poslovodstva družbe Cvetje Čatež
d.d., Topliška cesta 34, Čatež ob Savi. Vse
informacije v zvezi z udeležbo na skupščini
dobite na tel. 07/499-26-00.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki in obrazloženi ter oddani v sedmih dneh po objavi tega sklica v tajništvu
družbe. Pravico do udeležbe na skupščini
in uresničevanja glasovalne pravice imajo
delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo
pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d.
d., Ljubljana, na dan 25. 8. 2009, ter bodo
sami ali prek svojih zakonitih zastopnikov ali
pooblaščencev prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko dostavili družbi najkasneje tri
delovne dni pred zasedanjem skupščine. Za
udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Pooblaščenci morajo hkrati s prijavo udeležbe poslati tudi pisno pooblastilo. Prijave
sprejemamo na naslov Cvetje Čatež d.d.,
Topliška cesta 34, 8250 Brežice. Prijav prek
elektronske pošte ne bomo upoštevali.
Skupščina bo odločala o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda v skladu z zakonom, statutom in poslovnikom o delu skupščine. Vsaka
delnica daje imetniku en glas. Družba ima
izdanih skupno 117.431 navadnih kosovnih
delnic z oznako AGCG delnic istega razreda z enakim številom glasovalni pravic in
36.818 prednostnih delnic z enakim številom
glasovalnih pravic z oznako AGCN.
Prostor, kjer bo skupščina zasedala, bo
odprt 30 minut pred začetkom.
Cvetje Čatež d.d.
direktor
mag. Dejan Bibič
Ob-5277/09
Na podlagi 24. in 25. člena Statuta družbe D. P. Steklarna Hrastnik, družba pooblaščenka d.d., Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik, uprava sklicuje
9. skupščino
D. P. Steklarna Hrastnik, družba
pooblaščenka d.d., Cesta 1. maja 83,
1430 Hrastnik,
ki bo dne 25. 8. 2009, ob 12. uri, v sejni
sobi družbe Sinet d.o.o. v Hrastniku, Cesta
1. maja 83, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava otvori skupščino in ugotovi sklepčnost.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep:
Izvoli se predsednika skupščine in dva
preštevalca glasov.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Marjana Kolenc Rus.
2.a) Seznanitev skupščine s pisnim poročilom nadzornega sveta.
b) Sprejem sklepa o pokrivanju izgube
v letu 2008.
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Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: Čista izguba poslovnega leta 2008 dosežena v višini
133.339,66 EUR se pokrije iz prenesenega
čistega dobička iz preteklih let.
c) Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2008.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: Skupščina
podeli razrešnico upravi in članom nadzornega sveta družbe za leto 2008.
3. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlagata skupščini, da
sprejme naslednji sklep: skupščina zaradi
podane odstopne izjave člana nadzornega sveta mag. Izidorja Derganca imenuje
z dnem 26. 8. 2009 članico nadzornega
sveta Barbaro Binder, rojeno 24. 1. 1980.
Mandat imenovane članice nadzornega sveta je štiri leta od imenovanja.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov bo na voljo na sedežu družbe, vsak
delovnik, od 9. do 11. ure, v času od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo vsi imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico do udeležbe na skupščino in
glasovalno pravico lahko uresničujejo na
skupščini delničarji ali njihovi zastopniki ali
pooblaščenci, ki najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine upravi delniške družbe
pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta 30 minut pred
začetkom zasedanja skupščine.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino 30 minut pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Uprava D.P. Steklarna Hrastnik,
družba pooblaščenka d.d.
Ob-5278/09
Uprava družbe Ingrad Gramat, d.d., Celje, na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1, Ur. l. RS, št. 42/06,
ZGD-1A, Ur. l. RS, št. 10/08, ZGD-1B, Ur. l.
RS, št. 68/08, ZGD-1C, Ur. l. RS, št. 42/09)
in 30. člena Statuta družbe sklicuje
13. redno skupščino
družbe Ingrad Gramat, d.d., Medlog 7,
Celje,
ki bo v petek, dne 28. 8. 2009, ob 11. uri,
na sedežu Notarja Gregorja Kovača, Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepov uprave:
1.1. Izvolijo se delovna telesa skupščine
v naslednji sestavi:
– skupščini predseduje Damijan Vesel,
– za preštevalca glasov se imenujeta
Mojca Matek in Jure Preložnik,
– skupščini prisostvuje notar Gregor Kovač iz Celja.
1.2. Ugotovi se sklepčnost skupščine.

2. Predložitev revidiranega letnega poročila družbe za leto 2008 z mnenjem revizorja, poročila nadzornega sveta k letnemu
poročilu ter seznanitev delničarjev s prejemki članov uprave in nadzornega sveta v letu
2008; sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2008 in podelitev razrešnice
upravi in članom nadzornega sveta ter seznanitev delničarjev s prejemki članov uprave in nadzornega sveta v letu 2008.
2.1 Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12.
2008 znaša 1.130.707,10 EUR, ostane nerazporejen.
2.2 Skupščina upravi in nadzornemu
svetu podeljuje razrešnico za delo v letu
2008.
2.3. Skupščina se seznani s prejemki
članov uprave in nadzornega sveta v letu
2008.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2009.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizijo računovodskih izkazov družbe za leto
2009 se imenuje revizorja Renoma, družba
za revizijo in svetovanje, d.o.o., Kamniška
ulica 25, 1000 Ljubljana.
4. Izvolitev novega člana nadzornega
sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za novega člana nadzornega sveta družbe se od
29. 8. 2009 dalje za mandatno obdobje 4 let
imenuje: Jure Preložnik.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi
sklepov, letnim poročilom za poslovno leto
2008, revizijskim mnenjem k letnemu poročilu, pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila z mnenjem revizorja in besedilom predlaganih sprememb
in dopolnitev statuta je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Ingrad Gramat, d.d.,
Celje, Medlog 7, vsak delovni dan, od 10. do
12. ure, od dneva objave do vključno dneva
zasedanja skupščine vsem delničarjem in
njihovim pooblaščencem.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Na skupščini so lahko prisotni vsi delničarji, medtem ko lahko glasujejo tisti
delničarji, pooblaščenci ali zastopniki, ki
najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo in so deset dni pred zasedanjem
skupščine vpisani kot zakoniti imetniki delnic v centralni register pri Klirinško depotni
družbi Ljubljana. Glasovanje lahko poteka
prek pooblaščencev ali zastopnikov.
Za pooblastilo je potrebna pisna oblika. Pooblastilo je treba predložiti družbi ter
mora biti ves čas trajanja pooblastilnega
razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Za udeležbo in glasovanje na skupščini
se delničarji izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci z originalnim pisnim pooblastilom in osebnim dokumentom, zakoniti
zastopniki pa poleg osebnega dokumenta
tudi z izpisom iz sodnega registra.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe, najkasneje v enem tednu od dneva objave sklica.
Sklepčnost skupščine
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja vsaj 15% zastopanega osnovnega
kapitala. Če skupščina ob napovedani uri ne
bo sklepčna, se v roku pol ure od napovedanega začetka skupščina ponovno sestane in
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je sklepčna ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku, in sicer z dvigom rok.
Ingrad Gramat, d.d.
uprava
Ob-5279/09
Na podlagi 16. člena Statuta delniške
družbe DANA, tovarna rastlinskih specialitet
in destilacija, d.d., Glavna cesta 34, Mirna,
uprava družbe sklicuje
12. sejo skupščine
družbe DANA d.d., Glavna cesta 34,
Mirna,
ki bo v četrtek, 27. 8. 2009, ob 13. uri, na
sedežu družbe, Glavna cesta 34, Mirna.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa:
Skupščina imenuje organe skupščine:
– za predsednico skupščine se imenuje
Marjana Urbič,
– za preštevalca glasov se imenujeta
Mojca Novak in Matjaž Kirn.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Tonček Bevc.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom družbe DANA d.d. za leto
2008, revidiranim konsolidiranim letnim
poročilom Skupine DANA za leto 2008,
s poročilom nadzornega sveta ter odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
1. Bilančni dobiček poslovnega leta 2008
v višini 2.072.995,01 € ostaja nerazporejen, o njegovi uporabi bo odločala skupščina v naslednjih poslovnih letih (preneseni
dobiček).
2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu družbe DANA d.d. za
poslovno leto 2008.
3. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2009 skupščina imenuje
družbo ABC revizija, družba za revizijo in
sorodne storitve d.o.o., Dunajska cesta 101,
1000 Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Glasuje se osebno ali po pooblaščencu oziroma
zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice
oziroma glasovalne kartice, ki jo prejme delničar ob vstopu v prostor skupščine.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje tri dni pred sejo
skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na
sedežu družbe, to je na dan 24. 8. 2009, in
so vpisani v centralnem registru pri KDD,
po stanju zadnjega dne prijave na skupščino.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v računovodstvu, na sedežu družbe
na Mirni, Glavna cesta 34, vsak delovni dan,
od 10. do 12. ure.
DANA d.d.
uprava družbe
Št. 21/09
Ob-5280/09
Uprava družbe Nizke gradnje d.d. Ptuj,
na podlagi 298. člena Zakona o gospodar-

skih družbah in 7.4. člena Statuta družbe
sklicuje
14. sejo skupščine
delniške družbe Nizke gradnje
gradbeno, storitveno trgovska družba
d.d., Puhova ulica 6, Ptuj,
ki bo v petek, dne 28. 8. 2009, ob 9. uri,
na sedežu notarja Gregorja Kovača, Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje, in predlaga naslednji dnevni red in sklepe skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave:
Izvolijo se delovna telesa skupščine
v naslednji sestavi:
– skupščini predseduje Damjan Vesel,
– za preštevalca glasov se imenujeta
Mojca Matek in Jure Preložnik,
– skupščini prisostvuje notar Gregor Kovač iz Celja.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za leto 2008, poročilom nadzornega
sveta k letnemu poročilu, razdelitvi dobička
za leto 2008 ter sprejem sklepa o podelitvi
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2008, z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2008.
b) Na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček za leto 2008 v višini
59.314,36 EUR prenese v naslednje leto kot
nerazporejen.
c) Upravi in nadzornemu svetu skupščina
podeljuje razrešnico za delo v letu 2008.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 2009.
Predlog sklepa: za revizijo računovodskih izkazov družbe za leto 2009 se imenuje revizorja Renoma, družba za revizijo in
svetovanje d.o.o., Kamniška ulica 25, 1000
Ljubljana.
4. Sprememba naziva družbe Nizke gradnje gradbeno, storitvena in trgovska družba d.d. v NGP nizke gradnje, gradbeno storitvena družba d.d.
Predlog sklepa: novi naziv firme družbe
se glasi: NGP nizke gradnje, gradbeno storitvena družba d.d.
Skrajšana firma družbe: NGP nizke gradnje d.d.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi
sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, Puhova ulica 6, Ptuj, vsak delovni
dan, od 10. do 12. ure, od dneva objave do
vključno dneva zasedanja skupščine vsem
delničarjem in njihovim pooblaščencem.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so vpisani v centralnem registru KDD-Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana na dan zasedanja
skupščine oziroma njihovi pooblaščenci ali
zakoniti zastopniki. Glasuje se osebno ali
po pooblaščencu oziroma zastopniku, in
sicer na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo
udeleženci skupščine ob vstopu v dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti pisno in deponirano na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pozivamo delničarje, pooblaščence in
zastopnike, da udeležbo na skupščini in
uresničevanje glasovalne pravice prijavijo
upravi najkasneje tri dni pred pričetkom zasedanja skupščine.
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Sklepčnost skupščine
Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu
prisotnih vsaj 15% vseh glasov. Če skupščina ob času sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine, z istim dnevnim redom, istega dne, ob 9.30, na mestu prvega
sklica. Ob ponovljenem sklicu bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasijo na mestu zasedanja skupščine 30 minut pred začetkom
skupščine.
Nizke gradnje d.d. Ptuj
direktor družbe
Mitja Omulec
Št. 4548
Ob-5281/09
Na podlagi 7. točke Statuta družbe Alpdom, Inženiring, d.d., Cankarjeva 1, Radovljica, uprava družbe vabi delničarje na
14. sejo skupščine
družbe Alpdom, Inženiring, d.d.,
ki bo dne 27. 8. 2009, ob 12. uri, v prostorih družbe (sejna soba), v Radovljici,
Cankarjeva 1.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje delovnih teles skupščine
in predstavitev notarja.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
za predsednika skupščine imenuje Zdravka
Malnarja, za preštevalki glasov se imenuje
Ksenijo Doič in Darjo Zupan. Seji prisostvuje
vabljeni notar Stane Krainer iz Radovljice.
2. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom za leto 2008 ter pisnim poročilom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom za poslovno leto 2008 in
pisnim poročilom nadzornega sveta.
3. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta, skupščina sprejema
predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe.
4. Predlog za uporabo bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
a) Predlog sklepa: skupni bilančni dobiček znaša 164.873,00 EUR, na predlog
uprave in nadzornega sveta ostane nerazporejen. O njegovi uporabi se bo odločalo
v naslednjih poslovnih letih.
b) Predlog sklepa: skupščina s tem
sklepom v skladu z 294. členom ZGD-1 in
ZGD-1B podeljuje upravi in nadzornemu
svetu družbe razrešnico za poslovno leto
2008.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta
družbe in predlog višine sejnin.
a) Predlog sklepa: skupščina za obdobje
od 18. 11. 2009 do 18. 11. 2013 za člana
nadzornega sveta imenuje Jožeta Kapusa in
Miha Mozetiča. Skupščina se seznani, da je
za predstavnika delavcev v nadzornem svetu dne 12. 5. 2009 Svet delavcev imenoval
Darjo Zupan.
b) Predlog sklepa: članom nadzornega
sveta se za udeležbo na sejah nadzornega
sveta določi sejnina v bruto znesku:
– član-ica nadzornega sveta 167,00
EUR,
– predsednik-ca nadzornega sveta
232,00 EUR.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
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Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja pravice imajo samo tisti delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki bodo
tri dni pred sejo skupščine prijavili svojo
udeležbo na sedežu družbe in so vpisani
v delniški knjigi pri KDD, d.d., Ljubljana po
stanju zadnjega prijavnega dne na skupščino.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe, vsak
delovni dan od sklica objave skupščine, med
10. in 12. uro.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
sestane pol ure kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
Alpdom, Inženiring, d.d.
uprava družbe
Ob-5282/09
Na podlagi točke 6.b. Statuta delniške
družbe Plinstal, d.d. Jesenice sklicujem
14. skupščino delničarjev,
ki bo v torek, 25. 8. 2009, ob 15. uri,
v prostorih ENOS-Energetika, d.o.o., Jesenice, Cesta železarjev 8, Jesenice.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter imenovanje predsednika skupščine, preštevalca glasov in notarja.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se imenuje
Tomaž Špiler.
Za preštevalko glasov se imenuje Mojca
Smolej.
Na skupščino je povabljena notarka
Nada Svetina.
2. Predstavitev letnega poročila za leto
2008 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom za leto 2008 in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2008.
Predlog sklepa: bilančni dobiček v višini
875.455,16 EUR ostane nerazporejen.
4. Podelitev razrešnice članom uprave in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2008.
5. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa: skupščina za revizorja družbe za poslovno leto 2009 imenuje
družbo Revizijski center d.o.o., družba za
revizijo, Ulica Gradnikove brigade 4, 1000
Ljubljana.
6. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: spremeni se statut delniške družbe tako, da se dosedanje besedilo statuta nadomesti z novim besedilom
statuta po predlogu uprave in nadzornega
sveta.
7. Prenehanje mandata članom nadzornega sveta in uprave.
Predlog sklepa: zaradi prehoda na enotirni sistem upravljanja z dnem vpisa spre-
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memb statuta v sodni register preneha
mandat članom nadzornega sveta in uprave družbe.
8. Imenovanje članov upravnega od
bora.
Predlog sklepa: zaradi prehoda na enotirni sistem upravljanja se za obdobje 6 let
od dneva vpisa sprememb statuta v sodni
register dalje, za člane upravnega odbora
izvolijo Branko Vrečko, Iztok Kremser in Iztok Šimnic.
9. Določitev plačila članom upravnega
odbora.
Predlog sklepa: določi se plačilo članom
upravnega odbora, in sicer plačilo za člane
upravnega odbora skupaj znaša 6.200 EUR
bruto na mesec.
10. Imenovanje članov nadzornega
sveta.
Ugotovi se, da zaradi poteka mandata članom nadzornega sveta, dne 16. 12.
2009, preneha funkcija članom nadzornega
sveta Branku Vrečku, Iztoku Kremserju in
Zvonku Antonu Hrastarju.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za nove
člane nadzornega sveta Branka Vrečka, Iztoka Kremserja in Miroslava Kogovška za
štiriletni mandat od 16. 12. 2009 dalje.
Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in predlaganimi spremembami statuta je na
vpogled vsem delničarjem vsak delovni dan,
od 9. do 11. ure, pri Mojci Smolej, v prostorih
ENOS-Energetika, d.o.o., Jesenice, Cesta
železarjev 8.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo le delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo, ki se
vodi v centralnem registru pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana
10 dni pred skupščino.
Vsako udeležbo na skupščini morajo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki se je nameravajo udeležiti, pisno prijaviti
najkasneje 3 dni pred skupščino v tajništvu
podjetja. Pisne prijave in pooblastila se deponirajo na sedežu družbe.
Glasovanje na skupščini
Glasovanje na skupščini o vsaki točki
dnevnega reda bo javno z glasovnicami,
če delničarji ne odločijo, da bo glasovanje
tajno. Vsak delničar ali pooblaščenec prevzame glasovnice ob registraciji pol ure pred
začetkom zasedanja skupščine. Sklepi se
sprejemajo z večino oddanih glasov, kot jo
določa statut družbe.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k predlaganim sklepom
podajo obrazložene nasprotne predloge
v pisni obliki.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se bo sklicala nova skupščina,
z istim dnevnim redom. Na ponovnem zasedanju skupščine se bo veljavno odločalo ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Plinstal, d.d. Jesenice
uprava
Ob-5283/09
V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) direktor družbe RGS, poslovne dejavnosti d.d.,
Dunajska 159, Ljubljana (v nadaljevanju
tudi: družba) sklicuje
skupščino
RGS, poslovne dejavnosti d.d.,
ki bo dne 25. 8. 2009, ob 13.30, v prostorih notarke Nade Kumar, Slovenska 56,
Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in imenovanje organov skupščine.
Predlog uprave in nadzornega sveta: za
predsednika skupščine se imenuje Franc
Novak, za preštevalca glasov pa oseba, ki
bo predlagana na skupščini.
2. Seznanitev z Letnim poročilom družbe
za leto 2008, poročilom nadzornega sveta
o pregledu Letnega poročila za 2008 in odločanje o podelitvi razrešnice.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
skupščina podeli razrešnico direktorju družbe ter članom nadzornega sveta za njihovo
delo v letu 2008, s čimer se potrdi in odobri
njihovo delo v navedem obdobju.
Gradivo za skupščino
Na sedežu družbe, Dunajska cesta 159,
Ljubljana, je vsak delovni dan, med 8. in 12.
uro, delničarjem na vpogled:
– predlogi sklepov z navedbo, katerih
organ je dal posamezne predlog,
– obrazložitve točk dnevnega reda,
– letno poročilo za leto 2008,
– poročilo nadzornega sveta o pregledu
letnega poročila.
Pogoji za udeležbo na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji in njihovi zastopniki oziroma pooblaščenci pod pogojem, da najmanj tri dni pred
dnevom skupščine prijavijo svojo udeležbo
na sedežu družbe.
Kolikor se skupščine udeleži pooblaščenec, mora priložiti pisno pooblastilo, ki ostane deponirano na sedežu družbe.
Direktor RGS d.d.
Ob-5284/09
Na podlagi 41. člena Statuta družbe SŽŽelezniška tiskarna Ljubljana d.d., uprava
sklicuje
14. sejo skupščine
družbe SŽ – Železniška tiskarna
Ljubljana d.d., Ljubljana,
Hladilniška pot 28,
ki bo v ponedeljek, 31. 8. 2009, ob 9. uri,
na sedežu družbe v Ljubljani, Hladilniška
pot 28, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– Za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat, univ. dipl. prav.
– Preštevalki glasov: Ivanka Jager in Marija Jenko.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2008 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah ter podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu družbe.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2008, z revizorjevim poročilom in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: v skladu
z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave
in nadzornega sveta v poslovnem letu 2008
ter jima podeljuje razrešnico.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2008.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilanč-
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ni dobiček na dan 31. 12. 2008 v višini
12.423,89 EUR ostane nerazporejen.
3. Odpoklic članov nadzornega sveta,
predstavnika delničarjev in imenovanje novih članov nadzornega sveta, predstavnika
delničarjev.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
Na podlagi sklepa št. 1-978/09 Slovenskih železnic, d.o.o. z dne 11. 6. 2009, skupščina z dnem 31. 8. 2009 odpokliče člana
nadzornega sveta, predstavnika delničarjev,
Petra Kozlevčarja in Boštjana Korena.
Skupščina z dnem 31. 8. 2009 imenuje
mag. Roberta Bužana in Ivana Gosariča za
nova člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, do konca mandatnega obdobja.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2009.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2009 skupščina
imenuje družbo In Revizija, družba za revidiranje in svetovanje d.o.o., Linhartova 11a,
1000 Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2008 z revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila, bo na voljo
v tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak
delavnik, od 9. do 12. ure, v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
SŽ-Železniška tiskarna Ljubljana d.d.
uprava
Janez Brezovar
Ob-5285/09
Na podlagi 21. in 22. člena Statuta družbe Gradis Gradbeno podjetje Gradnje Ptuj
d.d., Dornavska cesta 6/A, 2250 Ptuj, sklicuje uprava družbe
14. sejo skupščine
Gradis Gradbeno podjetje Gradnje Ptuj
d.d.,
ki bo v torek, dne 25. 8. 2009 s pričetkom
ob 12. uri, na sedežu družbe na Ptuju, Dornavska cesta 6/A, Ptuj.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine z ugotovitvijo
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Robert Šegula, za preštevalki glasov pa Mate-

ja Hameršak in Daniela Žvarc, obe delavki
Gradis GP Gradnje Ptuj d.d.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej
Šoemen za sestavo notarskega zapisnika.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2008 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu
poročilu in odločitev o uporabi bilančnega
dobička ter podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Po predlogu uprave in nadzornega sveta
se sprejmejo naslednji sklepi:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave, z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta za leto
2008.
2.2. Na predlog uprave in nadzornega
sveta bilančni dobiček družbe Gradis GP
Gradnje Ptuj d.d., ki na dan 31. 12. 2008
znaša 556.629,43 EUR ostane nerazporejen.
2.3. Nadzornemu svetu in upravi družbe Gradis Gradbeno podjetje Gradnje Ptuj
d.d. se podeli razrešnica za poslovno leto
2008.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2009.
Predlog sklepa: po predlogu nadzornega
sveta se za revizorja za poslovno leto 2009
imenuje revizijska hiša ABC Revizija d.o.o.
Ljubljana.
4. Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z odstopno izjavo člana nadzornega sveta Marjana Pinterja, na podlagi katere mu
mandat preneha z dnem 25. 8. 2009.
5. Izvolitev novega člana nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: po predlogu nadzornega sveta se za člana nadzornega sveta –
predstavnika delničarjev izvoli Vamberger
Slavko. Mandat novoizvoljenemu članu traja
do konca mandata sedanjega nadzornega
sveta t.j. do 3. 7. 2012.
Pravico do udeležbe in uveljavljanja glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na
skupščini (osebno ali s pisnim pooblastilom
preko svojih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev) na sedežu družbe – tajništvu,
najkasneje 3 dni pred skupščino (do 22. 8.
2009).
Poleg osebne prijave v tajništvu družbe
je mogoče prijavo udeležbe na skupščini
v istem roku (do 22. 8. 2009) poslati tudi
s priporočeno pošto.
Delničarji, ki ne bodo pisno prijavili udeležbe, ne bodo mogli sodelovati na skupščini.
Udeležence (delničarje in njihove pooblaščence) prosimo, da se javijo v sprejemni pisarni skupščine najmanj uro pred
pričetkom skupščine. V sprejemni pisarni
skupščine so najavljeni udeleženci dolžni
podpisati seznam prisotnih delničarjev oziroma pooblaščencev ter prevzeti glasovalne
lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo
na skupščini.
Vsa gradiva s celotnimi predlogi sklepov
so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe pri Aleksandri Paušner, vsak delavnik od
dneva objave sklica skupščine dalje in sicer
med 8. in 9. uro (tel. 02/787-58-01).
Morebitni nasprotni predlogi morajo biti
podani v pisni obliki z obrazložitvijo na sedež družbe v sedmih dneh po objavi tega
sklica.
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Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se s pričetkom počaka pol ure, ko
je skupščina sklepčna ne glede na število
navzočih delničarjev oziroma odstotek zastopanih delnic.
Gradis GP Gradnje Ptuj d.d.
uprava
Št. 213/09
Ob-5286/09
Na podlagi 8.3. člena Statuta TKK Pro
izvodnja kemičnih izdelkov Srpenica ob
Soči d.d., Srpenica 1, 5224 Srpenica, sklicuje uprava družbe
13. redno skupščino družbe,
ki bo v četrtek, 27. avgusta 2009, ob 14.
uri, na sedežu Družbe TKK Srpenica d.d.
v Srpenici, Srpenica 1, v sejni sobi.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Marko Štrukelj.
Za preštevalki glasov se imenujeta Milena Jurkas Šerbec in Romana Melinc.
Za zapisnikarja se imenuje notar Edvard
Sivec.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2008 z mnenjem revizorja,
s konsolidiranim letnim poročilom za leto
2008 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta po 282. členom
Zakona o gospodarskih družbah, sprejem
sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto
2008 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2008.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2008 z mnenjem revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
b) Na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček za leto 2008 v višini
EUR 7.288.758,87 razdeli:
– za dividende 1,20 EUR na delnico, kar
znaša 304.546,80 EUR,
– za prenos v naslednje leto 6.984.212,07
EUR.
Dividende se delničarjem izplačajo v 30
dneh od sklepa skupščine.
c) Skupščina potrjuje in odobrava delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2008 ter jim podeljuje razrešnico.
Za izplačilo dividend se uporabi dobiček
iz leta 2001.
Upravičenci do izplačila dividend so delničarji, vpisani v delniški knjigi pri KDD na
dan 20. 8. 2009.
3. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa:
Na podlagi predloga nadzornega sveta
se za revidiranje letnega poročila za leto
2009 imenuje ABC Revizija – družba za
revizijo in sorodne storitve d.o.o., Dunajska
101, 1000 Ljubljana.
4. Imenovanje
članov
nadzornega
sveta.
Predlog sklepa:
Ugotovi se, da bo dosedanjim članom
nadzornega sveta (predstavnikom kapitala),
na dan 31. 8. 2008 potekel mandat.
Predlaga se, da se za naslednje mandatno obdobje v nadzorni svet izvolijo: Milan
Gruden, Igor Mihajlović, Saško Lašič.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
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na vpogled v tajništvu Družbe TKK Srpenica, vsak delavnik, od 13. do 15. ure.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in oddani v sedmih
dneh po objavi tega sklica v tajništvu Družbe
TKK Srpenica.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki so, na dan 20. 8. 2009, vpisani kot lastniki
v delniško knjigo pri KDD, če najkasneje tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
Družbe TKK Srpenica, pisno prijavijo svojo
udeležbo. Tudi pooblastilo pooblaščencev in
zastopnikov mora biti pisno.
O vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Za sprejem skupščinskih sklepov je potrebna večina oddanih glasov delničarjev (navadna večina), razen če zakon
ali statut ne določi drugače.
Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne, eno uro kasneje v istih prostorih. Po ponovnem sklicu
skupščina odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
Sejna soba, v kateri bo skupščina, bo
odprta pol ure pred uradnim začetkom.
TKK Srpenica d.d.
uprava
Št. 01-579/09
Ob-5287/09
Na podlagi 41. člena Statuta družbe Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d.
sklicujem
trinajsto sejo skupščine
delniške družbe KOP Brežice d.d.,
ki bo v petek, dne 28. 8. 2009, ob 13. uri,
v posebni sobi Restavracije Štefanič pri Blagovnici v Brežicah, Bizeljska cesta 37.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave:
a) Za predsednika skupščine se izvoli
Stane Tomše. Za preštevalce glasov se izvolita Mateja Lopatič in Darko Ferlan.
b) Seji prisostvuje vabljeni notar Andrej
Dokler.
2. Predložitev poslovnega poročila družbe za leto 2008, revizijskega poročila in poročila nadzornega sveta skupščini k letnemu
poročilu družbe (293. člena ZGD-1).
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani s poročilom
o poslovanju družbe za leto 2008, s poročilom pooblaščenega revizorja in poročilom
nadzornega sveta.
3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2008.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Ugotovi se, da znaša bilančni dobiček
družbe KOP Brežice d.d. na dan 31. 12.
2008 = 1.931.909,34 EUR.
b) Del bilančnega dobička iz leta 2008
v višini 13.789,97 EUR se razporedi v druge
rezerve iz dobička.
c) Preostanek bilančnega dobička v višini 1.918.119,37 EUR ostane nerazporejen.
4. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta družbe za leto 2008.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
– Skupščina podeljuje razrešnico upravi
za poslovno leto 2008.
– Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2008.
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5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2009.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za pooblaščeno revizijsko družbo za revidiranje
računovodskih izkazov za leto 2009 se imenuje družba IN REVIZIJA, Družba za revidiranje in svetovanje d.o.o., Ljubljana.
6. Sprememba Statuta KOP Brežice
d.d.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
– Dopolni se 22. člen Statuta, in sicer
se pika spremeni v vejico ter se doda tekst:
»razen v zadevah, za katere so s tem statutom določene omejitve oziroma je potrebno
soglasje nadzornega sveta«.
– V prvem stavku 26. člena se za besedo
družbe doda:
»razen za nakup in prodajo nepremičnin,
kadar vrednost posamičnega posla presega
100.000,00 €.«
– V 35. členu se spremeni osma alineja,
ki glasi:
»Daje soglasje upravi pri nakupu in prodaji nepremičnin, kadar vrednost posameznega posla presega 100.000,00 €.
Gradivo za 13. skupščino družbe KOP
Brežice d.d. je na vpogled delničarjem v času
od dneva objave skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, v tajništvu na sedežu družbe, vsak delavnik, od 8. do 14. ure.
Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki obrazloženi in vloženi v tajništvu
uprave družbe v roku sedem dni od dneva
objave skupščine v Uradnem listu RS.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
vpisani v delniško knjigo pri KDD d.d. Ljub
ljana, na dan 31. 7. 2009, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti
pisno.
Pravico do sodelovanja in odločanja na
skupščini lahko uresničijo delničarji, njihovi
pooblaščenci ali zastopniki, ki v tajništvu
uprave družbe pisno prijavijo svojo udeležbo
na skupščini najpozneje 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Udeleženci pred začetkom seje na mestu sklica skupščine s podpisom potrdijo
svojo prisotnost in prevzamejo gradivo za
glasovanje. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom (če niso osebno znani) in pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
KOP Brežice d.d.
uprava družbe
Ob-5288/09
Na podlagi 7.3. točke Statuta Mariborske
livarne Maribor, d.d., Oreško nabrežje 9,
2000 Maribor, uprava družbe sklicuje
15. sejo skupščine
družbe Mariborske livarne Maribor d.d.,
ki bo dne 26. 8. 2009, ob 15. uri, v Mariborski livarni Maribor, v jedilnici hale A,
Oreško nabrežje 9, Maribor, ter predlaga
naslednji dnevni red in sprejem sklepov
skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsedujoči
skupščine in verifikacijska komisija v sestavi
predsednika in dveh preštevalcev glasov.
Seji bo prisostvoval notar Stanislav Bohinc iz Maribora.

2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta o sprejemu letnega poročila za leto
2008 ter odločanje o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) skupščina se je seznanila s poročilom
nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za leto 2008;
b) skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto
2008.
3. Imenovanje revizorja za leto 2009.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2009 se imenuje
Auditor, Revizijska družba d.o.o., Murkova
4, Ptuj.
4. Izvolitev novih članov nadzornega
svet.
Predlog sklepa: zaradi poteka mandata
članoma nadzornega sveta MLM d.d., se za
4-letno mandatno obdobje izvolita za člana
nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, Stanislav Kunej z začetkom mandata
z dnem izvolitve na skupščini in Bernhard
Ditachmayr z začetkom mandata 12. 11.
2009.
Predlagatelj sklepov pod točko 1 je uprava, pod točko 2 uprava in nadzorni svet, pot
točko 3 in 4 nadzorni svet.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in letno poročilo je na vpogled v tajništvu
družbe MLM, d.d., vsak delovnik, med 11.
in 13. uro. Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega
reda morajo biti v pisni obliki obrazloženi
in vloženi v 7 dneh po objavi tega sklica
v tajništvu družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih kosovnih delnic, njihovi pooblaščenci
ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoje za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu MLM
d.d., pisno prijavijo svojo udeležbo.
Zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic, delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino pred
zasedanjem. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci izkažejo svojo identiteto z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom,
zakoniti zastopniki z izpiskom iz sodnega
registra in osebnim dokumentom.
Jedilnica hale A bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje v istih prostorih. Skupščina
bo takrat ponovno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Mariborska livarna Maribor, d.d.
uprava
Ob-5289/09
Na podlagi Statuta družbe FOND Finančna družba d.d., Vojkova 10, Idrija, sklicujem
redno letno skupščino
družbe FOND d.d., Idrija,
ki bo v sredo, 26. 8. 2009, ob 12. uri,
v Idriji, na Lapajnetovi ulici 9.
Predlagam naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: izvoli se predsedujoči
skupščine in imenuje se notar po predlogu
sklicatelja.
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2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2008 in s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z letnim poročilom družbe za leto 2008
in s poročilom nadzornega sveta o sprejemu
Letnega poročila družbe za leto 2008.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepov: na podlagi sprejetega
letnega poročila se sprejme predlog o uporabi bilančnega dobička. Bilančni dobiček
znaša 14.933.740,41 € in se razporedi tako,
da se 382.225,00 EUR nameni za izplačilo
dividend delničarjem, preostanek dobička
s pripadajočo revalorizacijo pa se razporedi
na nerazporejeni dobiček. Dividende se izplačajo delničarjem v višini 25 EUR bruto na
eno delnico. Dividende se izplačajo v roku
30 dni po skupščini.
Upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica za poslovno leto 2008.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za revizijo računovodskih izkazov za leto
2009.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizijo računovodskih izkazov
družbe za leto 2009 imenuje revizijska družba Ernst & Young.
Celoviti predlogi sklepov in gradivo k posameznim točkam dnevnega reda so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe, od
dneva objave sklica do dneva skupščine,
vsak delovni dan, med 9. in 12. uro.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri družbi po stanju na dan skupščine, katerih pisno
napoved udeležbe je družba prejela vsaj tri
dni pred zasedanjem skupščine. V imenu
delničarjev se lahko skupščine udeležijo in
na njej odločajo njihovi zakoniti zastopniki
ali pooblaščenci. Pooblastilo za zastopanje
na skupščini mora biti pisno.
FOND d.d.
direktorica
Darja Petrič Florjančič
Ob-5290/09
Na podlagi Statuta družbe FMR Holding,
družba pooblaščenka d.d., Lapajnetova ulica 9, Idrija, sklicujem
redno letno skupščino
družbe FMR Holding d.d., Idrija
ki bo v četrtek, 27. 8. 2009, ob 13.30,
v prostorih družbe Nebesa (jedilnica), na
naslovu Vojkova ulica 10, Idrija.
Predlagam naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsedujoči
skupščine in imenuje se notar po predlogu
sklicatelja.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepov: bilančni dobiček v višini 1.556.046 EUR se razporedi tako, da se
upravičenim delničarjem v letu 2009 izplača
dividenda v višini 1,50 EUR na delnico, kar
skupaj znese 658.165,50 EUR. Preostali del
bilančnega dobička ostane nerazporejen.
Dividende se izplačajo delničarjem v roku
30 dni od dneva skupščine.

Upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica za poslovno leto 2008.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za revizijo računovodskih izkazov za leto
2009.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizijo računovodskih izkazov
družbe za leto 2009 imenuje revizijska družba Ernst & Young.
Celoviti predlogi sklepov in gradivo k posameznim točkam dnevnega reda so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe, od
dneva objave sklica do dneva skupščine,
vsak delovni dan, med 9. in 12. uro.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD
po stanju na dan skupščine, katerih pisno
napoved udeležbe bo družba prejela vsaj
tri dni pred zasedanjem skupščine. V imenu
delničarjev se lahko skupščine udeležijo in
na njej odločajo njihovi zakoniti zastopniki
ali pooblaščenci. Pooblastilo za zastopanje
na skupščini mora biti pisno.
FMR Holding d.d.
direktor
Milan Potužak
Ob-5291/09
Na podlagi 7.7. člena statuta družbe Alukomen Oprema d.d., Komen 129a in Zakona o gospodarskih družbah, uprava družbe
Alukomen Oprema d.d. sklicuje
17. skupščino
družbe Alukomen Oprema d.d.,
ki bo dne 1. 9. 2009, ob 8.30, v sejni sobi
družbe Alukomen Oprema d.d.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa:
Izvoli se delovna telesa skupščine, in
sicer:
– predsednica skupščine: Marta Turk,
– preštevalki glasov: Majda Vodopivec,
Majda Antonič.
Ugotovi se prisotnost notarja Milana Mesarja.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Alukomen Oprema d.d. za poslovno leto 2008, skupaj s stališčem nadzornega sveta do revizorjevega poročila za
leto 2008 in s potrditvijo letnega poročila za
poslovno leto 2008.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila družbe Alukomen Oprema d.d. za poslovno leto 2008,
s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta
do revizorjevega poročila za leto 2008 in
s potrditvijo letnega poročila za poslovno
leto 2008.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: v skladu z 294. členom
ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo direktorja in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2008 in jima podeljuje razrešnico.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2009.
Predlog sklepa: za revizorja računovodskih izkazov Alukomen Oprema d.d. za
poslovno leto 2009 se imenuje revizijsko
hišo Pro Revizija d.o.o., Kazarje 10, 6230
Postojna.
5. Imenovanje člana nadzornega sveta.

Št.

57 / 24. 7. 2009 /

Stran

1953

Predlog sklepa:
a) Ugotovi se, da je članu nadzornega sveta Ščuka Valterju z dnem zasedanja
skupščine prenehal mandat kot članu nadzornega sveta.
b) Za člana nadzornega sveta Alukomen
Oprema d.d. za 4-letno mandatno obdobje se imenuje Valterja Ščuka, Štanjel 153,
6222 Štanjel.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zakoniti zastopniki delničarjev in njihovi
pooblaščenci, če pisno prijavo osebno ali
s priporočeno pošiljko dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo skupščine v tajništvo družbe. Pooblastilo mora biti pisno
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Udeleženci prijavijo svoj prihod na zasedanje vsaj pol ure pred začetkom zasedanja
skupščine, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili prisotnost in
prevzeli glasovalna sredstva.
Delničarji, zakoniti zastopniki delničarjev
in njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa še z izpisom iz
sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda z razumno
obrazložitvijo naj delničarji sporočijo upravi
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
uro za prvim sklicem z enakim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vsako točko dnevnega reda ter druge
informacije, je vsem delničarjem na vpogled
na sedežu družbe, v kadrovskem sektorju,
vsak delavnik, od 9. do 12. ure, od dneva
objave dnevnega reda do vključno zasedanja skupščine.
Alukomen Oprema d.d.
direktor
Alen Tibljaš
Ob-5292/09
V skladu z 39. členom Statuta družbe
Alukomen Montal d.d. Komen 129 a in Zakona o gospodarskih družbah, uprava družbe Alukomen Montal d.d. sklicuje
13. skupščino
družbe Alukomen Montal d.d.,
ki bo dne 1. 9. 2009, ob 8. uri, na sedežu
družbe v Komnu 129a.
Predlog dnevnega reda s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa št. 1.:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se v delovna telesa za 13. sejo skupščine
izvolijo:
– za predsednico: Majda Antonič,
– za preštevalki glasov: Majda Vodopivec in Marta Turk.
Notarski zapisnik sestavi notar Milan Mesar iz Sežane.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Alukomen Montal d.d. za poslovno leto 2008, skupaj s stališčem nadzornega sveta do revizijskega poročila za
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leto 2008 in s potrditvijo letnega poročila za
poslovno leto 2008.
Predlog sklepa št. 2.: skupščina se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Alukomen Montal d.d. za poslovno leto 2008,
s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta do
revizijskega poročila za poslovno leto 2008
in s potrditvijo letnega poročila za poslovno
leto 2008.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička.
Predlog sklepa št. 3.: ugotovljeni bilančni dobiček na dan 31. 12. 2008 v višini
71.901,75 EUR se uporabi za druge rezerve
iz dobička.
4. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu in upravi družbe.
Predlog sklepa št. 4.: skupščina delničarjev Alukomen Montal d.d. podeli razrešnico
upravi in nadzornemu svetu, s katero potrdi
in odobri delo teh dveh organov v letu 2008.
5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2009.
Predlog sklepa št. 5.: za revizorja poslovanja družbe Alukomen Montal d.d. za
poslovno leto 2009 se imenuje revizijska
družba Pro Revizija d.o.o., Kazarje 10, 6230
Postojna.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zakoniti zastopniki delničarjev in njihovi
pooblaščenci.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
zakoniti zastopniki delničarjev in njihovi pooblaščenci, ki se bodo pisno prijavili (osebno
ali s priporočeno pošiljko) najkasneje 3 dni
pred sejo skupščine v kadrovsko-splošni
sektor družbe v Komnu, Komen 129a.
Najavljeni udeleženci so v kadrovskosplošnem sektorju družbe pol ure pred začetkom zasedanja dolžni podpisati seznam
prisotnih delničarjev oziroma pooblaščencev in se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa še z izpisom iz sodnega registra
ali sklepom o imenovanju.
Celoviti predlogi sklepov za vsako točko
dnevnega reda in gradivo, ki sklepe pojasnjujejo ter druge informacije, so delničarjem na vpogled na sedežu podjetja v kadrovsko-splošnem sektorju, vsak delovnik, med
9. in 12. uro.
Vabljene prosimo, da v sedmih dneh po
prejemu tega vabila svoje pripombe, spreminjevalne oziroma nasprotne predloge pisno
sporočijo upravi. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
pol ure za prvim sklicem z enakim dnevnim
redom. V tem primeru bo veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Alukomen Montal d.d. Komen
direktor
Branko Terčon, univ. dipl. ing. gr.
Ob-5293/09
V skladu z določili ZGD-1 in 30. členom
Statuta družbe Paloma Prevalje d.d., sklicujem
skupščino
družbe Paloma Prevalje d.d.,
ki bo v četrtek, dne 27. 8. 2009, ob 11.
uri, v sejni sobi poslovne zgradbe skupi-
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ne Krater na Črnučah, Cesta 24. junija 23,
1231 Ljubljana-Črnuče.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
Predlog sklepa:
Skupščina izvoli:
– za predsednika skupščine Luko Reflaka,
– za preštevalca glasov Vladimirja Bergleza,
– za zapisnikarja notarja Mira Bregarja
iz Litije.
2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve
letnega poročila za poslovno leto 2008.
Točka 2 dnevnega reda je seznanitvene
narave in se o njej ne glasuje.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za leto 2008.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta na dan 31. 12. 2008 ugotovljeni bilančni dobiček v višini 85.408 EUR
ostane nerazporejen.
Predlog sklepa: v skladu z določili 294.
člena ZGD-1 skupščina družbe podeljuje
upravi in nadzornemu svetu razrešnico za
delo v poslovnem letu 2008.
4. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskega
poročila ter pregled poslovnega poročila za
leto 2009.
Predlog sklepa: skupščina družbe za revidiranje računovodskih izkazov družbe ter
pregled poslovnega poročila za poslovno
leto 2009 imenuje revizijsko družbo KPMG
Slovenija d.o.o. iz Ljubljane.
5. Obravnava in sprejem predlogov sklepov o oddelitvi s prevzemom nepremičnin in
potrditev pogodbe o oddelitvi in prevzemu
nepremičnin.
Predlog sklepa: skupščina prenosne
družbe Paloma Prevalje d.d. soglaša z oddelitvijo nepremičnin na lokaciji Prevalje,
Nicina 10, ki se prenesejo na prevzemno
družbo Krater d.o.o., Ljubljana, na način, ki
je razviden iz pogodbe o oddelitvi in prevzemu, ki sta jo sklenili upravi obeh družb.
Predlog sklepa: skupščina prenosne
družbe Paloma Prevalje d.d. na predlog
uprave ter na podlagi poročila pooblaščenega delitveno-pripojitvenega revizorja soglaša s pogodbo oddelitvi in prevzemu, ki sta
jo sklenili upravi prenosne družbe Paloma
Prevalje d.d. in prevzemne družbe Krater
d.o.o. Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji sami, ali po svojih zakonitih zastopnikih
oziroma pooblaščencih, če najkasneje 3 dni
pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo
upravi družbe udeležbo na skupščini. Pooblaščenci morajo hkrati z najavo udeležbe
poslati tudi pisna pooblastila.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in/ali pooblaščenci, katerih delnice so na dan zasedanja
skupščine vpisane v KDD.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti zastopniki pa z izpisom iz sodnega registra.
Izvirno gradivo za skupščino, s predlogi
sklepov, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, in to vsak delovnik, med 10.
in 12. uro, od dneva sklica do 3 dni pred
zasedanja skupščine.

Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti
pisno vloženi v 7 dneh po objavi tega vabila
in obrazloženi.
Čas prihoda na skupščino je pol ure pred
začetkom zasedanja.
V primeru, če ob napovedanem času za
pričetek zasedanja skupščine ne bi bilo prisotnih delničarjev, njihovih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev, z glasovalno pravico, ki bi predstavlja vsaj 15% zastopanega
osnovnega kapitala družbe, se pričetek zasedanja skupščine prestavi za eno uro.
Paloma Prevalje d.d.
direktor
Andrej Repinc
Ob-5294/09
Na podlagi določbe 37. člena Statuta SIJ
– Slovenska industrija jekla, d.d., uprava SIJ
– Slovenska industrija jekla, d.d. sklicuje in
vabi delničarje na
19. sejo skupščine
družbe SIJ – Slovenska industrija jekla,
d.d.,
ki bo v sredo, 26. avgusta 2009, ob 11.
uri, na sedežu družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva 98 Ljubljana,
z naslednjim dnevnim redom in predlogi
sklepov:
1. Otvoritev skupščine družbe, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine in zapisnikarja po predlogu
uprave.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., in
konsolidiranim letnim poročilom skupine SIJ
ter mnenji revizorja, za poslovno leto 2008
in poročilom nadzornega sveta o rezultatih
preveritve letnega poročila SIJ – Slovenska
industrija jekla, d.d., za poslovno leto 2008.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
družbe za poslovno leto 2008.
Predlog sklepov:
1. Skupščina družbe SIJ – Slovenska
industrija jekla, d.d. soglaša s predlogom
uprave in nadzornega sveta, da izkazan bilančni dobiček v višini 260.686 EUR ostane
nerazporejen.
2. Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto, ki se je končalo 31. decembra 2008.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe SIJ – Slovenska industrija jekla,
d.d., in družb skupine SIJ, za poslovno leto
2009.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov družbe SIJ – Slovenska
industrija jekla, d.d., in konsolidiranih računovodskih izkazov skupine SIJ – Slovenska
industrija jekla, d.d., za poslovno leto, ki se
bo končalo 31. 12. 2009, se imenuje revizijska družba Deloitte revizija, d.o.o.
5. Izvolitev nadomestnih članov nadzornega sveta SIJ – Slovenska industrija jekla,
d.d.
Predlog sklepov: skupščina družbe ugotavlja, da je zaradi odstopa s funkcije člana
nadzornega sveta prenehala funkcija članov nadzornega sveta Alešu Rojsu, Mikhailu Manaenkovu in Alexandru Sivoronovu
in sprejme sklep, da se z dnem sprejetja
tega sklepa za nadomestne člane nadzornega sveta družbe izvolijo Leonid Novikov,
Sergey Cherkaev in Konstantin Zaytsev, za
mandatno obdobje do 11. 4. 2011.
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6. Predlog za izplačilo nagrade članom
nadzornega sveta SIJ – Slovenska industrija
jekla, d.d., za uspešno delo v letu 2008.
Predlog sklepa: skupščina družbe sprejme sklep, da se za uspešno delo v letu 2008
članom nadzornega sveta izplača nagrada
v višini 10.000,00 EUR bruto za posameznega člana.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pisna gradiva (letno poročilo družbe SIJ
– Slovenska industrija jekla, d.d., konsolidirano letno poročilo skupine SIJ – Slovenska
industrija jekla, mnenje revizorja, poročilo
nadzornega sveta SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., vse za poslovno leto, ki se je
končalo 31. 12. 2008, utemeljitev za izbor
revizorja in utemeljitev predloga za nove
člane nadzornega sveta), o katerih bo odločala skupščina, so delničarjem na vpogled
v tajništvu, na sedežu družbe, Ljubljana,
Gerbičeva 98, in sicer od 9. do 13. ure,
vsak delovni dan, od dneva objave sklica
seje skupščine v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Na zasedanju skupščine družbe lahko
sodelujejo zakoniti zastopniki ali pooblaščenci delničarjev, ki so vpisani v delniško
knjigo družbe pri KDD na dan 21. 8. 2009 in
se izkažejo z veljavnim pooblastilom. Zakoniti zastopniki ali pooblaščenci delničarjev
morajo svojo udeležbo na skupščini pisno
najaviti najpozneje do vključno 21. avgusta
2009 in istočasno tudi deponirati svoja pooblastila na sedežu družbe.
Če skupščina družbe ob uri sklica ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne ob 12. uri. Ob ponovnem zasedanju bo
skupščina družbe veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.
predsednik uprave družbe
Tibor Šimonka
Ob-5295/09
Na podlagi točke 6.3 Statuta Term Čatež
d.d. uprava sklicuje
15. sejo skupščine
Term Čatež d.d.,
ki bo v četrtek, 27. avgusta 2009, ob 14.
uri, na sedežu družbe, v Čatežu, Topliška c.
35, 8251 Čatež ob Savi, v veliki konferenčni
dvorani hotela Terme, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Ugotovi se sklepčnost skupščine. Seji bo
prisostvoval vabljeni notar Andrej Dokler.
2. Predložitev letnega poročila družbe
Terme Čatež d.d. za leto 2008 z mnenjem
revizorja in konsolidiranega letnega poročila skupine Term Čatež d.d. za leto 2008
z mnenjem revizorja in seznanitev s pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila s stališčem do revizijskega
poročila ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2008 in podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
2.1 Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe Terme Čatež d.d. za leto 2008
z mnenjem revizorja in konsolidiranim letnim
poročilom skupine Terme Čatež za leto 2008
z mnenjem revizorja in pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila.
2.2 Bilančni dobiček za leto 2008 v znesku 5.744.133,10 € se uporabi:

– 2.450.910,00 € za dividende (5 € bruto
dividende na delnico);
– 3.293.223,10 € se razporedi v preneseni dobiček družbe.
Družba bo delničarjem začela izplačevati dividende dne 31. 10. 2009, in sicer po
stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo
družbe, ki se vodi v centralnem registru pri
KDD – Centralni klirinško depotni družbi,
d.d., Ljubljana, na dan 31. 8. 2009, in na
način, kot ga bo določila uprava družbe.
2.3 Potrdi in odobri se delo uprave in se
ji podeli razrešnica za leto 2008.
2.4 Potrdi in odobri se delo nadzornega
sveta v letu 2008 ter se mu podeli razrešnica.
Utemeljitev predloga: višina dividende
je skladna z dosedanjo dividendno politiko
družbe. Glede na uspešno poslovanje družbe se upravi in nadzornemu svetu podeli
razrešnica in potrdi njuno delo.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2009.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
Za revidiranje računovodskih izkazov
Term Čatež d.d. za leto 2009 se imenuje
revizijska družba Renoma d.o.o., družba za
revizijo in svetovanje d.o.o., Kamniška ul.
25, 1000 Ljubljana.
– Utemeljitev predloga:
Skupščina delničarjev družbe je na podlagi 293. člena ZGD-1 pristojna za imenovanje revizorja, ki revidira letno poročilo
družbe.
Nadzorni svet skupščini predlaga, da za
revizorja, ki bo revidiral letno poročilo družbe za leto 2009, imenuje revizijsko družbo
z naslednjimi podatki:
Renoma d.o.o., družba za revizijo in
svetovanje d.o.o., Kamniška ul. 25, 1000
Ljubljana.
Družba zagotavlja storitve revizije številnim pomembnim slovenskim družbam.
Revidiranja računovodskih izkazov družbe
Terme Čatež d.d. in skupine Terme Čatež
d.d. je zadnja štiri leta opravljala revizijska
hiša KPMG Slovenija d.o.o. iz Ljubljane.
4. Pooblastilo upravi za pridobivanje in
odsvajanje lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina družbe Terme
Čatež d.d., na podlagi osme alinee prvega odstavka 247. člena ZGD-1, pooblašča
Upravo družbe, da lahko v največ 36 mesecih od dneva sprejema tega sklepa, v imenu in za račun družbe, na podlagi poslov
sklenjenih na organiziranem trgu, v breme
bilančnega dobička kupuje lastne delnice,
katerih skupno število ne sme presegati
49.702 delnic, oziroma 10% osnovnega kapitala družbe.
Lastne delnice se lahko pridobivajo za
vse zakonsko opredeljene namene, razen
izključno zaradi trgovanja, pri čemer njihova
nakupna cena ne sme biti nižja od 150 EUR
in ne višja od 250 EUR.
Prednostna pravica obstoječih delničarjev se pri odsvojitvi lastnih delnic v celoti izključi, kar Uprava utemelji s posebnim
poročilom, skladno s 337. členom Zakona
o gospodarskih družbah.
– Utemeljitev predloga:
Uprava in nadzorni svet družbe Terme
Čatež d.d. predlagata sprejem sklepa iz razloga povečanja izboljšanja kazalnikov vezanih za delnico ter možnosti širitve družbe.
5. Volitve v nadzorni svet.

Št.

57 / 24. 7. 2009 /

Stran

1955

Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta se izvoli Jože Kenk, in sicer za obdobje od 27. 8. 2009 do 29. 1. 2012.
– Utemeljitev predloga:
Zaradi podane izstopne izjave Vladimira Smoleca nadzorni svet predlaga, da se
v nadzorni svet izvoli Jože Kenk, in sicer za
čas mandatne dobe ostalih članov nadzornega sveta.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci.
Delničarji oziroma njihovi zakoniti zastopniki se izkažejo z izpiskom iz sodnega registra, pooblaščenci delničarjev pa z osebnim
dokumentom in pisnim pooblastilom. Pooblastilo mora biti pisno, sestavljeno skladno
z določbami Zakona o gospodarskih družbah ter ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in
uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so pri KDD vpisani
kot imetniki delnic Term Čatež d.d. na dan
25. 8. 2009. Prijave za udeležbo na skupščini se sprejemajo tri dni pred zasedanjem
skupščine.
Popolno gradivo za skupščino s predlogi
in utemeljitvijo sklepov je delničarjem na
vpogled v splošni službi na sedežu družbe
Čatež, Topliška c. 35, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine, in sicer vsak delavnik, od 9. do
12. ure, predlogi sklepov z utemeljitvijo in
spremembami statuta pa so objavljeni tudi
na spletnih straneh družbe www.terme-catez.si in spletnih straneh Ljubljanske borze
(seonet.ljse.si) od dne objave sklica skupščine do dneva skupščine.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo utemeljeni in vloženi v 7 dneh po objavi tega
sklica, bodo objavljeni skladno s 300. členom Zakona o gospodarskih družbah.
Delničarje vljudno prosimo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic
za glasovanje na skupščini.
Če ob napovedanem času skupščina ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, ob 15. uri, v istih prostorih.
V tem primeru bo skupščina sklepčna ne
glede na število prisotnih delničarjev.
Po stanju na dan sklica skupščine znaša skupno število izdanih delnic družbe
497.022. Od tega je skupno število delnic
z glasovalno pravico 490.182. Vse delnice
so istega razreda.
Terme Čatež d.d.
uprava
Ob-5296/09
V skladu z določili ZGD-1 in 19. členom
Statuta družbe Kočevski tisk d.d., Kočevje,
sklicujem
12. redno sejo skupščine
družbe Kočevski tisk, d.d., Kočevje,
ki bo v petek, dne 28. 8. 2009, ob 8. uri,
v prostorih uprave družbe, Ljubljanska cesta
18/a, 1330 Kočevje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli: za
predsednika skupščine Vlada Bergleza, za
preštevalko glasov Nevenko Hočevar in za
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zapisnikarja notarko Nino Češarek iz Kočevja.
2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve
letnega poročila za poslovno leto 2008.
Točka 2 dnevnega reda je seznanitvene
narave in se o njej ne glasuje.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za leto 2008.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta na dan 31. 12. 2008 ugotovljeni bilančni dobiček, v višini 324.672,00
EUR, ostane nerazporejen.
Predlog sklepa: v skladu z določili 294.
člena ZGD-1 skupščina družbe podeljuje
upravi in nadzornemu svetu razrešnico za
delo v poslovnem letu 2008.
4. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskega
poročila ter pregled poslovnega poročila za
leto 2009.
Predlog sklepa: skupščina družbe za revidiranje računovodskih izkazov družbe ter
pregled poslovnega poročila za poslovno
leto 2009 imenuje revizijsko družbo KPMG
Slovenija d.o.o. iz Ljubljane.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in/ali pooblaščenci, katerih delnice so na dan zasedanja
skupščine vpisane v KDD.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti zastopniki pa z izpisom iz sodnega registra.
Izvirno gradivo za skupščino s predlogi
sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, in to vsak delovnik, med 10.
in 12. uro, od dneva sklica do 3 dni pred
zasedanja skupščine.
Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti
pisno vloženi v 7 dneh po objavi tega vabila
in obrazloženi.
Čas prihoda na skupščino je pol ure pred
začetkom zasedanja.
V primeru, če ob napovedanem času za
pričetek zasedanja skupščine ne bi bilo prisotnih delničarjev, njihovih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev, z glasovalno pravico, ki bi predstavlja vsaj 15% zastopanega
osnovnega kapitala družbe, se pričetek zasedanja skupščine prestavi za eno uro.
Kočevski tisk, d.d., Kočevje
direktor
Franc Bartolme
Št. 09-020-000653
Ob-5297/09
Uprava delniške družbe KIG d.d. na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 7.3. člena Statuta družbe na
lastno pobudo sklicuje
16. sejo skupščine
delniške družbe KIG podjetje za pro
izvodnjo in upravljanje družb d.d.,
ki bo v sredo, dne 26. 8. 2009, ob 13. uri,
na sedežu družbe, na Igu, Zagorica 18, Ig.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti:
– določitev dnevnega reda;
– imenovanje organov skupščine;
– predstavitev notarja.
Predlog sklepa št. 1:
– Skupščina sprejme predlagani dnevni
red.
– Za predsednico skupščine se izvoli
Tino Bačić.
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– Ugotovi se, da skupščini prisostvuje
notarka mag. Nina Češarek iz Kočevja.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom in revizijskim poročilom družbe za
poslovno leto 2008 ter s pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
letnega poročila za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa št. 2: skupščina se seznani z letnim poročilom in revizijskim poročilom družbe za poslovno leto 2008 ter
s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2008.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa št. 3: bilančni dobiček za
poslovno leto 2008 v višini 29.050,00 EUR
ostane nerazporejen.
4. Podelitev razrešnice upravi družbe in
nadzornemu svetu družbe za poslovno leto
2008.
Predlog sklepa št. 4: skupščina podeli
razrešnico upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2008.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
hiše za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa št. 5: za revidiranje poslovanja družbe za leto 2008 se imenuje
revizijska hiša KPMG Slovenija, podjetje za
revidiranje d.o.o., Železna cesta 8a, Ljub
ljana.
6. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Zaradi izteka mandata se za člana nadzornega sveta družbe za mandatno obdobje
4 let, ki začne teči dne 26. 8. 2009, ponovno
imenujeta:
– Anton Černič,
– Janez Draginc.
Pogoji za udeležbo na skupščini
Predlagatelja sklepov pod točko 2., 3. in
4. sta uprava in nadzorni svet, pod točko 5.
in 6. pa nadzorni svet.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo le tisti
delničarji, ki svojo udeležbo najavijo pisno
s priporočenim pismom, ki mora prispeti na
sedež družbe najkasneje tri dni pred dnem
zasedanja skupščine.
Pri tem so se delničarji, fizične osebe,
dolžni izkazati z ustreznim osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki delničarjev,
pravnih oseb, so se dolžni izkazati z izpisom iz sodnega registra, vsi pooblaščenci
pa s predložitvijo pisnega pooblastila.
Kolikor skupščina ob uri sklica ne bo
sklepčna, bo novo zasedanje ob 14. uri,
isti dan, z istim dnevnim redom ter predlogi
sklepov, pri čemer bo sklepe lahko veljavno
sprejemala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo za skupščino je na razpolago na
sedežu družbe, v tajništvu, vse delovne dni
od 24. 7. 2009 do vključno 26. 8. 2009, od
9. do 11. ure.
KIG d.d.
uprava družbe
Ob-5308/09
Na podlagi 8.3. točke statuta družbe D. P.
R. družba pooblaščenka Ravne, d.d., s sedežem na Ravnah na Koroškem, Koroška
cesta 14, uprava družbe vabi delničarje na
12. sejo skupščine
družbe D. P. R. družba pooblaščenka
Ravne, d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 31. 8. 2009, ob
12. uri, v prostorih velike sejne sobe (pri-

tličje) Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova 5.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se za predsednika skupščine imenuje odvetnik mag. Mirana Kosa, za preštevalca
glasov pa mag. Staša Ternik Krištofelc in
Dušana Golnar. Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Sonja Kralj iz Slovenj
Gradca.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom za leto 2008, z mnenjem
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta k letnemu poročilu po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom uprave o poslovanju za
leto 2008, mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila.
3. Predlog podelitve razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe
za njihovo delo v poslovnem letu 2008.
4. Imenovanje revizorja za leto 2009.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizijo računovodskih izkazov
družbe D. P. R. družba pooblaščenka Ravne, d.d. za poslovno leto 2009 imenuje revizijsko hišo KPMG poslovno svetovanje,
d.o.o., Železna cesta 8/a, 1000 Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji ali njihovi pooblaščenci, ki bodo
do vključno 26. 8. 2009 pisno prijavili svojo
udeležbo na sedežu družbe in so vpisani
v delniški knjigi po stanju na zadnji dan
prijave.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, vsak
delavnik, od 17. 8. 2009 do 28. 8. 2009,
od 10. do 12. ure, v prostorih družbe ZIP
Center, d.o.o. pri Tereziji Kerbev. Dodatne
informacije na tel. 02/870-66-57.
Delničarji lahko k predlaganim sklepom
podajo svoje morebitne nasprotne predloge
sklepov k posameznim točkam dnevnega
reda, ki morajo biti obrazloženi v pisni obliki, in sicer v sedmih dneh od objave sklica
skupščine.
Skupščina bo sklepčna takoj.
D. P. R. družba pooblaščenka
Ravne, d.d.
uprava družbe
Ob-5309/09
Na podlagi 20. člena Statuta Commerce d.d., Mencingerjeva 7, Ljubljana, uprava
družbe sklicuje
15. skupščino
družbe Commerce d.d.,
ki bo v torek, 25. 8. 2009, ob 14.30,
na sedežu družbe, Ljubljana, Mencingerjeva 7.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, predstavitev notarja ter izvolitev predsednika in preštevalk
glasov.
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Direktor družbe otvori skupščino.
Skupščini bo prisostvoval notar Bojan
Podgoršek.
Na predlog uprave se sprejme naslednji
sklep: za predsednika skupščine se izvoli
predsednik nadzornega svet Miro Medvešek.
Za preštevalki glasov se izvolita: Urša
Medvešek in Nives Flajs.
2. Seznanitev z letnim poročilom, uporabo bilančnega dobička (pokritje izgube) za
leto 2008, prejemki uprave in nadzornega
sveta ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme naslednji sklep: skupščina podeli
razrešnico direktorju in članom nadzornega
sveta družbe za poslovno leto 2008.
3. Imenovanje nadzornega sveta.
Na predlog nadzornega sveta se sprejme
naslednji sklep: zaradi prenehanja mandata članov nadzornega sveta predstavnikov
delničarjev Mira Medveška in Joška Lovšeta
z dnem 2. 12. 2009 skupščina za naslednje štiriletno mandatno obdobje od 2. 12.
2009 dalje izvoli člana nadzornega sveta
predstavnika delničarjev Mira Medveška in
Joška Lovšeta.
Skupščina se seznani, da je zbor delavcev izvolil člana predstavnika delavcev
v nadzorni svet: Borisa Lenka za mandatno
obdobje od 2. 12. 2009 naprej.
Gradivo
Popolno gradivo za skupščino, ki vsebuje letno poročilo, poročilo nadzornega sveta,
utemeljene predloge sklepov in utemeljitev
predloga za volitve članov nadzornega sveta, je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe, od sklica skupščine dalje, vsak delovni dan, od 12. do 14. ure.
Morebitne nasprotne predloge z obrazložitvijo lahko delničarji pisno sporočijo upravi
družbe v sedmih dneh po objavi sklica.
Prijava udeležbe na skupščini in glasovalna pravica
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD na dan 21. 8.
2009 in pisno prijavijo svojo udeležbo tako,
da pisna prijava in morebitno pooblastilo
prispe na sedež družbe najkasneje v petek,
21. 8. 2009.
Prostor namenjen skupščini bo v ta namen odprt pol ure pred začetkom zasedanja.
Prijavljeni delničarji in njihovi pooblaščenci
se izkažejo z identifikacijskim dokumentom, zastopniki pravnih oseb pa z izpisom
iz sodnega registra ter s podpisom potrdijo svojo prisotnost ter prevzamejo ustrezno
gradivo.
Commerce d.d.
direktor
Izidor Baus
Ob-5310/09
Na podlagi 33. člena Statuta družbe
Alples, industrija pohištva, d.d., Železniki,
sklicujem
15. skupščino
delniške družbe Alples, industrija
pohištva, d.d., Železniki, Češnjica 48/b,
Železniki,
ki bo dne 27. 8. 2009, ob 13. uri, v poslovnih prostorih na sedežu družbe, Češnjica 48/b v Železnikih.
Dnevni red skupščine s predlogi sklepov:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvoli se predsednik skupščine
in dva preštevalca glasov, ugotovi prisotnost
vabljene notarke.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2008 in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila za leto 2008, sklepanje o uporabi
bilančnega dobička ter odločanje o podelitvi
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2008, z mnenjem revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
2.2. Skupščina na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta k predlogu uprave
o uporabi bilančnega dobička sprejme sklep:
bilančni dobiček po revidiranem letnem poročilu za leto 2008 v višini 2.945.943,82
EUR ostane nerazporejen.
2.3. Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta Alples, d.d., Železniki
v poslovnem letu 2008 in se upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto
2008 podeli razrešnica.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa: za revizijo računovodskih
izkazov Alples, d.d., Železniki za leto 2009 se
imenuje revizijska družba Uhy revizija in svetovanje d.o.o., Vurnikova ulica 2, Ljubljana.
4. Izvolitev novega člana nadzornega
sveta – predstavnika delničarjev.
Predlog sklepa: zaradi odstopa je dne
4. 6. 2009 prenehal mandat članu nadzornega sveta Don Schoeffmannu. Za novega
člana nadzornega sveta družbe Alples d.d.
se imenuje Boštjan Tolar. Mandat novemu
članu prične teči z dnem imenovanja in traja
do izteka mandata članu nadzornega sveta
– predstavniku delničarjev, ki je bil imenovan
na skupščini družbe dne 10. 7. 2007.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so na dan skupščine vpisani v delniški knjigi družbe in ki svojo udeležbo na
skupščini predhodno pisno najavijo upravi
družbe najkasneje v roku 3 dni pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenci delničarjev
morajo do začetka skupščine predložiti pisna pooblastila. Delničarji glasujejo osebno,
po pooblaščencu ali zastopniku na podlagi
glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu
v prostor za skupščino, ko tudi podpišejo
seznam prisotnih udeležencev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe Češnjica 48/b, Železniki, v tajništvu
družbe, vsak delovni dan, med 11. in 12.
uro, od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine.
Alples, d.d., Železniki
uprava
Ob-5312/09
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in 16., 17., 18., 19., 20., 21. in 22. člena Statuta družbe Pomurska založba d.d.,
Lendavska 1, 9000 Murska Sobota, uprava
družbe sklicuje
16. sejo skupščine
družbe Pomurska založba d.d. Murska
Sobota,
ki bo dne 31. avgusta 2009, ob 11. uri, na
sedežu družbe na Lendavski ulici 1 v Murski
Soboti.
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Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev navzočnosti.
Predsednik uprave odpre skupščino in
ugotovi navzočnost.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednico skupščine se izvoli Rocner Katjo, za preštevalca
glasov pa Mičev Cvetko in Gyergyek Janeza. Seji prisostvuje pristojna notarka.
3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta v zvezi s predlogom letnega poročila
in revizijskega poročila za leto 2008.
Predlog sklepa: skupščina družbe se
seznani s pismenim poročilom nadzornega
sveta družbe, ki se nanaša na preveritev
letnega poročila družbe za leto 2008 in revizijskega poročila za leto 2008.
4. a) Odločanje o uporabi bilančnega
dobička.
b) Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za delo v letu 2008.
Predlog sklepa k točki a):
Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2008
znaša 193.791,53 EUR.
Čisti dobiček poslovnega leta 2008 v vrednosti 23.150,78 EUR naj se razporedi na
preneseni čisti dobiček preteklih let.
Predlog sklepa k točki b):
Na predlog uprave in nadzornega sveta se podeli razrešnica upravi – direktorju
družbe in celotnemu nadzornemu svetu za
poslovanje iz leta 2008.
Skupščina se seznani s prejemki članov
organov vodenja in nadzora, ki so jih prejeli
v preteklem letu.
5. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe statuta v predlaganem besedilu.
6. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina izvoli člane
nadzornega sveta.
7. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2009.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno leto
2009 imenuje revizorska hiša Ernst&Young
d.o.o. Ljubljana.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji in njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki svojo udeležbo na skupščini pismeno
prijavijo vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Pooblaščenci se morajo izkazati s pooblastilom, ki mora biti v pismeni obliki in ga
je potrebno predložiti v hrambo na sedežu
družbe 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Gradivo
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v tajništvu, vsak delovni dan, od 7. do 12. ure.
Predlogi delničarjev
Udeleženci skupščine lahko svoje nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh od datuma objave sklica
skupščine.
Pomurska založba d.d.
uprava družbe
Ob-5313/09
Uprava družbe na podlagi 2. in 3. člena
6. poglavja Statuta družbe sklicuje
14. redno sejo skupščine
družbe Vodi Gorica, inštalacije, storitve
in trgovina d.d. Kromberk,
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ki bo dne 28. 8. 2009, ob 13. uri, v prostorih delniške družbe Vodi Gorica d.d. Kromberk, Cesta 25. junija 1b, Kromberk, 5000
Nova Gorica, z naslednjim dnevnim redom:
I. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Silvester Polanc, za preštevalki glasov se imenujeta Ines Vonta in Lea
Vrčon. Za sestavo zapisnika skupščine se
pooblasti notarka Zdenka Gustinčič iz Nove
Gorice.
II. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2008 in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom družbe za poslovno leto
2008 s pisnim poročilom nadzornega sveta o načinu in obsegu preverjanja vodenja
družbe v preteklem poslovnem letu, ki ga je
skladno z 282. členom ZGD-1 predložil nadzorni svet in s katerim obvešča skupščino,
da je potrdil letno poročilo za leto 2008.
III. Ugotovitev in uporaba dobička za poslovno leto 2008 ter razrešnica upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
1. Dobiček poslovnega leta 2008, ki znaša 29.170,09 EUR, ostane na predlog uprave in nadzornega sveta nerazporejen zaradi
razvojnih projektov družbe.
2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje
in odobrava delo teh dveh organov družbe
v poslovnem letu 2008.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, če svojo
udeležbo pisno prijavijo na upravi družbe
najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine (vključno z dnem 25. 8. 2009).
Udeležence skupščine družbe prosimo,
da se pol ure pred začetkom seje skupščine
prijavijo predstavniku družbe na kraju zasedanja skupščine.
Pooblastilo mora biti pisno in mora za
fizične osebe vsebovati ime in priimek ter
rojstni datum pooblaščenca in pooblastitelja, kraj, datum ter podpis pooblastitelja, za
pravne osebe pa ime in priimek ter datum
rojstva pooblaščenca in firmo ter podpis in
žig pooblastitelja. Pooblastila je treba deponirati najmanj 3 dni (vključno z dnem 25. 8.
2009) pred zasedanjem skupščine pri upravi
družbe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedala istega dne,
ob 14. uri, z istim dnevnim redom in v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina
sklepčna ne glede na število zastopanega
kapitala.
Gradivo za sejo skupščine z utemeljitvami sklepov bo na vpogled v tajništvu družbe
Vodi Gorica, inštalacije, storitve in trgovina
d.d. Kromberk, vsak delovni dan, od 9. do
11. ure, od dneva objave sklica skupščine
do zasedanja skupščine.
Vodi Gorica d.d.
direktor družbe
Mladen Andrić
Št. 23/09
Ob-5333/09
V skladu s 24. členom Statuta Merkur
zavarovalnice d.d., s sedežem v Ljubljani,
Dunajska c. 58, sklicuje uprava Merkur zavarovalnice d.d.
izredno sejo skupščine,
ki bo dne 27. 8. 2009, ob 11.30, na sedežu družbe, Dunajska cesta 58, Ljubljana.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupščine po predlogu uprave.
2. Imenovanje in odpoklic člana nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: z dnem 27. 8. 2009 se
odpokliče člana nadzornega sveta Michaela
Spreitzhoferja in z istim datumom se imenuje novega člana nadzornega sveta Siegfrieda Feldbaumerja, in sicer za mandatno
dobo 4 let.
3. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: statut se spremeni skladno s predlogom uprave.
Gradivo za skupščino je s predlogi sklepov delničarjev na vpogled na sedežu družbe Merkur zavarovalnica d.d., Dunajska 58,
Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so na dan skupščine kot delničarji družbe
vpisani v register KDD, d.d.
Vsakega delničarja lahko na skupščini
zastopa pooblaščenec na podlagi overjenega pisnega pooblastila. Pooblaščenec mora
pooblastilo predložiti najkasneje ob začetku
skupščine družbe.
Merkur zavarovalnica d.d.
uprava družbe
Ob-5334/09
V skladu z 295. členom ZGD-1 sklicujem
redno letno skupščino
družbe GA gospodinjski aparati d.d.,
Šmartinska 152, 1000 Ljubljana,
ki bo dne 28. 8. 2009, ob 9. uri, na sedežu družbe GA gospodinjski aparati d.d.,
Šmartinska 152, 1000 Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev redne skupščine delniške
družbe, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev
delovnih teles skupščine.
2. Seznanitev z letnim poročilom uprave
o poslovanju za poslovno leto 2008.
3. Obravnava in odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2008.
4. Sklepanje o razrešnici uprave družbe
GA d.d. ter nadzornega sveta GA d.d. za
leto 2008.
5. Imenovanje revizorja za leto 2009.
6. Razno – vprašanja delničarjev.
Predlogi sklepov:
K drugi točki dnevnega reda: skupščina
se seznani z letnim poročilom uprave o poslovanju za leto 2008.
K tretji točki dnevnega reda: ugotovi se,
da znaša bilančni dobiček za poslovno leto
2008, 449.365 EUR in ostane v celoti nerazporejen.
K četrti točki dnevnega reda:
a) Članom uprave se podeli razrešnica
za poslovno leto 2008.
b) Članom nadzornega sveta se podeli
razrešnica za poslovno leto 2008.
K peti točki dnevnega reda:
Za revizijo poslovanja družbe za leto
2009 se imenuje revizijska družba Abeceda
Revizija d.o.o.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo tisti delničarji, ki so 3 dni
pred zasedanjem skupščine vpisani v delniški knjigi in ostanejo vpisani do zaključka
skupščine.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo tisti delničarji, ki se najka-

sneje 3 dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo družbi.
Gradivo je na voljo na sedežu družbe
vsem delničarjem na vpogled.
GA gospodinjski aparati d.d.
mag. Primož Penca
predsednik uprave
Ob-5335/09
Na podlagi 7.3. člena statuta in skladno
z veljavno zakonodajo uprava družbe Gorenjski tisk, d.d. Kranj sklicuje
16. skupščino delničarjev,
ki bo v četrtek, 27. avgusta 2009, ob 9.
uri, v sejni sobi na sedežu družbe – Ulica
Mirka Vadnova 6, 4000 Kranj.
Dnevni red in predlogi sklepov.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa: izvolijo se organi
skupščine. Na skupščini prisostvuje notarka
mag. Nina Češarek iz Kočevja. Potrdi se
dnevni red.
2. Seznanitev z letnim poročilom uprave,
revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2008.
Uprava in nadzorni svet predlagata
sprejem naslednjega sklepa: skupščina se
seznani z letnim poročilom in revizorjevim
poročilom za poslovno leto 2008 ter s poročilom nadzornega sveta za poslovno leto
2008.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2008.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa: bilančni dobiček za
leto 2008 v višini 3.620.608,97 EUR ostane
nerazporejen.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2008.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:
a) Skupščina podeli upravi družbe razrešnico za poslovno leto 2008.
b) Skupščina podeli nadzornemu svetu
družbe razrešnico za poslovno leto 2008.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2009.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa: za pooblaščenega revizorja
družbe za poslovno leto 2009 se imenuje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje
d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.
6. Razrešitev in imenovanje članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjih sklepov:
a) Skupščina na podlagi odstopne izjave
z dnem 25. 3. 2009 razreši člana nadzornega sveta Martina Konteja.
b) Skupščina z dnem 27. 8. 2009 imenuje Tino Bačić kot članico nadzornega sveta
družbe za mandatno obdobje 4 let.
Gradivo za skupščino, ki vključuje letno
poročilo uprave družbe z mnenjem revizorja
in poročilo nadzornega sveta za poslovno
leto 2008, je na vpogled na sedežu družbe
v tajništvu, Ulica Mirka Vadnova 6, Kranj,
vse delovne dni, od dneva objave sklica
skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine, od 9. do 11. ure.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, v korist katerih so delnice delniške družbe vknjižene na računu vrednostnih
papirjev pri Klirinško depotni družbi (KDD)
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na dan 24. 8. 2009 in ki bodo najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine, to je
24. 8. 2009, do 15. ure, družbi pisno prijavili
udeležbo. Pooblaščenci in zastopniki prijavi priložijo pooblastila oziroma potrdila za
zastopanje.
Udeležence vljudno prosimo, da se prijavijo na mestu zasedanja skupščine pol ure
pred začetkom zasedanja, kjer se bodo izkazali z osebnim dokumentom, s podpisom
potrdili svojo udeležbo in prevzeli gradivo,
potrebno za glasovanje.
Kolikor skupščina ob uri sklica ne bo
sklepčna, bo novo zasedanje ob 15. uri,
isti dan, z istim dnevnim redom ter predlogi
sklepov, pri čemer bo skupščina sklepe lahko veljavno sprejemala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Sklic skupščine delničarjev bo od dneva
objave dalje objavljen na spletni strani družbe www.go-tisk.si za obdobje najmanj 5 let.
Gorenjski tisk, d.d. Kranj
predsednik družbe
dr. Andrej Krope
Ob-5355/09
Upravni odbor družbe Capita, Investicije,
d.d., Dunajska cesta 5, Ljubljana, na podlagi
statuta družbe in Zakona o gospodarskih
družbah sklicuje
letno skupščino družbe
Capita, Investicije, d.d.,
ki bo v torek, 25. 8. 2009, ob 11. uri, v prostorih družbe na Dunajski cesti 5 v Ljubljani,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina potrdi predsednika in preštevalca glasov v skladu s predlogom sklicatelja skupščine. Skupščini bo
prisostvoval vabljeni notar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2008 z mnenjem
upravnega odbora in odločanje o podelitvi
razrešnice upravnemu odboru ter seznanitev s prejemki članov upravnega odbora.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobri delo upravnega odbora v letu 2008
ter mu podeljuje razrešnico za leto 2008.
Glasovanje in udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo delničarji in njihovi pooblaščenci, ki so na dan
20. 8. 2009 vpisani v centralni register pri
KDD in svojo udeležbo in morebitnega pooblaščenca pisno prijavijo tako, da prijava in
pooblastilo prispeta na sedež družbe najkasneje tri delovne dneve pred skupščino, to
je v četrtek, 20. 8. 2009. Pooblastila za zastopanje se ob prijavi dajo v hrambo upravi
družbe.
Gradivo
Gradivo za sejo skupščine, z vključenim
letnim poročilom in poročilom upravnega odbora, je na vpogled v tajništvu družbe Capita
d.d., Dunajska cesta 5, vsak delovni dan do
skupščine, med 10. in 12. uro.
Capita, Investicije, d.d.
upravni odbor
Ob-5356/09
Uprava delniške družbe VIPA družba za
finančno poslovanje in razvoj d.d. Nova Gorica sklicuje skladno s 14. členom statuta
skupščino
družbe VIPA družba za finančno
poslovanje in razvoj d.d. Nova Gorica,
ki bo v ponedeljek, 31. 8. 2009, ob 11.
uri, v poslovnih prostorih družbe, Kidričeva

ulica 19, Nova Gorica, in predlaga naslednji
dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti delničarjev, prisotnosti vabljenega
notarja ter izvolitev predsednika skupščine
in dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: skupščina se seznani,
da je na skupščini prisoten vabljeni notar
ter izvoli predsednika skupščine in dva preštevalca glasov.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe Vipa d.d. Nova Gorica za poslovno leto
končano na dan 31. 12. 2008, skupaj s poročilom revizorja in poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe Vipa d.d.
Nova Gorica.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom in konsolidiranim letnim
poročilom družbe Vipa d.d. Nova Gorica za
poslovno leto končano na dan 31. 12. 2008,
skupaj s poročilom revizorja in poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
3.1. Bilančni dobiček poslovnega leta
2008 znaša 2.946.814,00 EUR in se uporabi:
– v višini 88.350,00 EUR za izplačilo dividend delničarjem. Dividenda znaša 75,00
EUR bruto na delnico,
– v višini 2.858.464,00 EUR ostane nerazporejen.
Dividende se izplačajo najkasneje v 30
dneh po sprejetju sklepa. Dividende se izplačajo delničarjem, ki so ob koncu skupščine vpisani v delniško knjigo.
3.2. Skupščina družbe podeli upravi in
nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2008.
4. Imenovanje finančnega revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina družbe imenuje za finančnega revizorja za poslovno leto 2009 revizijsko družbo
CONSTANTIA PLUS, svetovanje, d.o.o.,
Dunajska cesta 160, 1121 Ljubljana.
Gradivo za skupščino družbe, vključno
z letnim poročilo in konsolidiranim letnim
poročilom družbe Vipa d.d. Nova Gorica za
poslovno leto končano na dan 31. 12. 2008
skupaj s pisnim poročilom revizorja, pisno
poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in konsolidiranega letnega
poročila za poslovno leto končano na dan
31. 12. 2008 ter predlogi sklepov, so delničarjem dostopni na sedežu družbe VIPA
d.d. Nova Gorica, Kidričeva ulica 19, Nova
Gorica, vsak delavnik od dneva objave sklica skupščine, med 9. in 15. uro.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Pooblastilo za zastopanje na
skupščini mora biti pisno in mora biti pred
začetkom zasedanja skupščine predloženo
družbi.
Za uresničevanje glasovalne pravice na
skupščini družbe so upravičeni delničarji, ki
so vpisani v delniško knjigo najmanj 5 delovnih dni pred dnevom skupščine in ostanejo
vpisani do konca seje skupščine ter svojo
udeležbo na skupščini družbe prijavili najkasneje tri dni pred skupščino.
VIPA d.d. Nova Gorica
uprava družbe
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Ob-5357/09
Na podlagi 32. člena Statuta delniške
družbe Cimos d.d. Avtomobilska industrija,
Cesta Marežganskega upora 2, Koper, in
v skladu z določili Zakona o gospodarskih
družbah, predsednik uprave sklicuje
13. redno skupščino družbe
Cimos d.d. Avtomobilska industrija,
Koper
Skupščina bo v petek, 28. avgusta 2009,
ob 14. uri, v veliki sejni sobi na sedežu družbe v Kopru, Cesta Marežganskega upora 2,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
»Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Za predsednika skupščine se izvoli mag.
Gregor Velkaverh, za preštevalki glasov
Vida Žerjal in Katja Bonin«.
Za sestavo notarskega zapisnika je določen notar Dravo Ferligoj iz Kopra.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2008 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega
poročila za leto 2008.
Predlog sklepa: »skupščina Cimos d.d.
se je seznanila z letnim poročilom družbe
za poslovno leto 2008 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi in potrditvi letnega poročila za
leto 2008.«
3. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto
2008 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1. »Bilančni dobiček družbe za leto
2008 v višini 1.241.595,50 EUR se uporabi tako, da se odvede v druge rezerve iz
dobička.«
3.2. »Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto
2008.«
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2009.
Predlog sklepa: »za revizorja za poslovno leto 2009 se imenuje revizijsko družbo
Renoma, družba za revizijo in svetovanje
d.o.o., Ljubljana.«
5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo
Gradivo za skupščino, vključno z obrazloženimi predlogi sklepov, poročilom nadzornega sveta skupščini ter letnim poročilom
je delničarjem na vpogled od dneva objave
sklica skupščine do dneva zasedanja, vse
delovne dni v tednu, od 8. do 12. ure, v pravni službi na sedežu družbe v Kopru. Gradivo
za skupščino je objavljeno tudi na spletnih
straneh družbe www.cimos.eu.
Nasprotni predlogi
Delničarji so dolžni nasprotne predloge
podati v pisni obliki. Nasprotni predlogi, ki
v tej obliki niso podani, se ne štejejo za nasprotne predloge.
Pogoji udeležbe
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
so vpisani v delniško knjigo na dan objave
sklica skupščine v Uradnem listu Republike
Slovenije in svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo družbi tri dni pred zasedanjem
skupščine, do vključno 25. avgusta 2009.
Pooblaščenci morajo prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo za glasovanje.
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Delničarji, ki svoje udeležbe niso prijavili,
se skupščine ne morejo udeležiti. Udeležence naprošamo, da se ob prihodu na skupščino vsaj pol ure pred začetkom prijavijo
in s podpisom potrdijo svojo prisotnost ter
prevzamejo glasovalne lističe.
Če skupščina družbe ob sklicanem času
ne bo sklepčna, bo seja skupščine ob 15.
uri istega dne, ko bo skupščina veljavno
odločala, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Cimos d.d. Avtomobilska industrija
France Krašovec
predsednik uprave
Ob-5361/09
Na podlagi 33. člena Statuta družbe Liko
Vrhnika d.d. – v likvidaciji, Verd 107, 1360
Vrhnika, ter skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah, likvidacijski upravitelj
Fin-Maxim naložbe d.o.o., ki ga zastopa direktor Iztok Svetin, sklicujem
15. skupščino
delniške družbe Liko Vrhnika d.d. –
v likvidaciji, Verd 107, 1360 Vrhnika,
ki bo 28. 8. 2009, ob 11. uri, v sejni sobi,
na naslovu Verd 107, 1360 Vrhnika.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine in preštevalca glasov po
predlogu likvidacijskega upravitelja. Na seji
bo navzoč vabljeni notar.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
in s konsolidiranim letnim poročilom skupine
LIKO za leto 2008 – poročilom likvidacijskega upravitelja, revizorjevim poročilom, s poročilom nadzornega sveta o preverjanju letnih poročil ter s sklepom nadzornega sveta
o potrditvi letnih poročil za leto 2008.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom družbe in s konsolidiranim letnim poročilom skupine Liko za leto
2008 – poročilom likvidacijskega upravitelja,
revizorjevim poročilom, s poročilom nadzornega sveta o preverjanju letnih poročil ter
s sklepom nadzornega sveta o potrditvi letnih poročil za leto 2008.
3. Podelitev razrešnice upravi za obdobje od 1. 1. 2008 do 31. 8. 2008 in članom
nadzornega sveta za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico upravi za obdobje od 1. 1. 2008 do
31. 8. 2008 in članom nadzornega sveta za
poslovno leto 2008.
4. Ustavitev postopka likvidacije.
Predlog sklepa: družba Liko lesna industrija Vrhnika d.d. - v likvidaciji, Verd 107,
1360 Vrhnika, matična številka 5316766000,
ne preneha, temveč v skladu s 422. členom ZGD-1 deluje dalje. Postopek redne
likvidacije družbe, začet na podlagi sklepa
14. skupščine družbe z dne 6. 8. 2008, se
ustavi. Vpis začetka likvidacije se izbriše iz
sodnega registra.
5. Izvolitev dveh članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: ugotovi se, da dosedanjima članoma nadzornega sveta Marku Mikužu in dr. Blažu Vodopivcu z dnem 13. 9.
2009 preneha mandat in članstvo v nadzornem svetu.
Skupščina za člana nadzornega sveta
ponovno izvoli Marka Mikuža in dr. Blaža
Vodopivca, za 4 letni mandat od 13. 9. 2009
dalje.
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6. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa: za revizijo poslovanja za
leto 2009 se imenuje pooblaščeno revizijsko
družbo Ecum Revizija d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 4, Ljubljana.
Celotno gradivo za skupščino, vključno
z letnima poročiloma – poročilom likvidacijskega upravitelja, poročilom nadzornega
sveta in utemeljitvijo predlogov sklepov, je
delničarjem dostopno na sedežu družbe,
od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, vsak delovni dan, od 11. do
12. ure.
Ta sklic skupščine in predlogi sklepov
z utemeljitvami so objavljeni tudi na spletni
strani družbe www.liko.si.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
osebno, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in pravico do uresničevanja glasovalne pravice na
skupščini imajo le tisti delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki so najmanj pet
dni pred dnevom skupščine vpisani v delniški knjigi družbe, ki se vodi pri KDD in ki najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini. Pooblaščenci in zastopniki pisni prijavi
udeležbe priložijo dokazilo o pooblastitvi ali
zakonitem zastopanju.
Udeležence skupščine pozivamo, da se
ob prihodu na skupščino vsaj 15 minut pred
pričetkom prijavijo pri vhodu v prostor, kjer
bo skupščina, in s podpisom potrdijo svojo
udeležbo na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom, zakoniti
zastopniki pa z dokazilom o zakonitem zastopanju (npr. za gospodarske družbe izpis
iz sodnega registra).
Skupščina bo sklepčna, če bo zastopanega vsaj 15% osnovnega kapitala. V primeru, da skupščina ne bo sklepčna, bo skupščina istega dne ob 12. uri, v istem prostoru
in z istim dnevnim redom. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Liko Vrhnika d.d. – v likvidaciji –
likvidacijski upravitelj Fin-Maxim
naložbe d.o.o.
direktor Iztok Svetin
Ob-5365/09
Na podlagi Statuta delniške družbe Tovarne transportnih naprav d.d., Podskrajnik 17, 1380 Cerknica, z dne 19. decembra
1996, uprava družbe TTN Tovarne transportnih naprav d.d. vabi delničarje na
12. skupščino družbe
Tovarne transportnih naprav d.d.
ki bo v torek, 25. avgusta 2009, ob 8. uri,
v prostorih uprave na sedežu družbe, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti notarke ter izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa: skupščina imenuje delovno predsedstvo v sestavi: predsednik in
dva preštevalca glasov.
2. Seznanitev z letnim poročilom o poslovanju za poslovno leto 2008 in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.

Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta o sprejemu
letnega poročila za leto 2008.
3. Sklepanje o uporabi dobička in odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: celoten bilančni dobiček
28.423,23 € se razporedi na preneseni dobiček, o katerega uporabi bo odločeno v naslednjih poslovnih letih.
Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki. Glasuje se osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na
podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob
vstopu v dvorano. Delničar oziroma njegov
pooblaščenec se lahko udeleži skupščine
oziroma uresničuje glasovalno pravico na
skupščini pod pogojem, da se najmanj tri
dni pred zasedanjem skupščine prijavi za
udeležbo na skupščini. Prijave lahko neposredno odda v tajništvu družbe ali pošlje
po pošti na naslov družbe. Prijava se šteje
za pravočasno, če jo je delničar oddal priporočeno po pošti, najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine.
Delničarje, kot tudi pooblaščence, prosimo, da se na dan zasedanja skupščine javijo v tajništvu najmanj 30 minut pred začetkom skupščine zaradi podpisa liste prisotnih
in prevzema glasovalnih lističev.
Gradivo in predlogi sklepov skupščine
po tem dnevnem redu je na voljo v tajništvu
na sedežu družbe dan po objavi zasedanja
skupščine, od 10. do 12. ure.
Tovarna transportnih naprav d.d.
uprava
Viktor Pakiž
Ob-5367/09
Na podlagi točke 6/3. Statuta družbe Tovarna meril Kovine, proizvodnja kovinskih
meril, d.d., Slovenj Gradec in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah,
sklicujem
16. sejo skupščine
Tovarne meril Kovine, d.d.,
ki bo v četrtek, 27. 8. 2009, ob 13. uri,
na sedežu družbe Slovenj Gradec, Pameče 153.
Predlagani dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga skupščini sprejem sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednika skupščine se imenuje
mag. Niko Pušnik, za preštevalko glasov
se imenuje Jeseničnik Barbaro. Seji bo prisostvovala notarka Sonja Kralj iz Slovenj
Gradca.
2. Obravnava revidiranega letnega poročila za leto 2008 in poročila nadzornega
sveta, odločanje o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev delničarjev
s prejemki organov vodenja in nadzora.
Uprava in nadzorni svet prelagata skupščini sprejem sklepa: skupščina družbe se
seznani z letnim poročilom za leto 2008
z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom
nadzornega sveta družbe z dne 16. 7. 2009,
ki se nanaša na preveritev letnega poročila in predloga za delitev dobička za leto
2008.
Bilančni dobiček, ki po stanju na dan
31. 12. 2008 znaša 729.580,67 EUR, se
uporabi:
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99.686,40 EUR za izplačilo dividend, kar
znaša 2,40 EUR bruto na delnico,
Dividenda se izplača iz nerazporejenega
dobička leta 2006.
O uporabi preostalega bilančnega dobička v višini 629.894,27 EUR bo odločeno
v prihodnjih poslovnih letih.
Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje do 30. 9. 2009, in sicer po
stanju delničarjev vpisanih v delniško knjigo
družbe, ki se vodi v centralnem registru pri
KDD – Centralni klirinško depotni družbi,
d.d., Ljubljana, na dan 27. 8. 2009.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2008,
s katero odobrava delo teh dveh organov
družbe v poslovnem letu 2008.
Skupščina se seznani s poročilom uprave o prejemkih organov vodenja in nadzora
v letu 2008.
3. Imenovanje revizorja delniške družbe
za revidiranje računovodskih izkazov za poslovno leto 2009.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem sklepa: za revizorja računovodskih izkazov za poslovno leto 2009 se imenuje
revizijska družba Audit & Co., družba za
revizijo in svetovanje d.o.o., Lendavska 18,
9000 Murska Sobota.
4. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastitvenega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini imajo
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo
vsaj 10 dni pred dnem skupščine, oziroma
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki svojo
udeležbo na skupščini prijavijo osebno ali
pisno s priporočeno pošiljko, najkasneje tri
dni pred sejo skupščine.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
bo na vpogled vsak delovni dan, v tajništvu
družbe, od 12. do 15. ure.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica.
Tovarna meril Kovine, d.d.
uprava
Rudolf Franc Verovnik, ing. str.
Ob-5368/09
Uprava družbe In.life d.d., Ljubljana,
Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana, objavlja
dnevni red
10. skupščine družbe,
sklicane za torek, 25. 8. 2009, ob 15. uri,
v upravi podjetja In.life d.d., Pot za Brdom
102, Ljubljana.
Družba objavlja naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina potrdi predsednika in preštevalca glasov v skladu s predlogom sklicatelja skupščine. Skupščini bo
prisostvoval notar Miro Bregar.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilo uprave o poslovanju za poslovno leto
2008 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s revidiranim letnim poročilom za leto 2008

in poročilom nadzornega sveta o preveritvi
in potrditvi letnega poročila.
3. Odločanje o delitvi in uporabi bilančnega dobička v višini 86.662,00 EUR in podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu
svetu.
3.1. Predlog sklepa: bilančni dobiček v višini 86.662,00 EUR ostane nerazporejen.
3.2. Predlog sklepa: skupščina podeli
razrešnico upravi in nadzornemu svetu za
poslovanje v poslovnem letu 2008.
4. Imenovanje revizijske hiše.
Predlog sklepa: za revidiranje poslovanja
v letu 2009 se imenuje revizijska hiša BM
Veritas Revizija d.o.o.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji ali njihovi zastopniki oziroma pooblaščenci.
Vse delničarje in pooblaščence vljudno
prosimo, da se zaradi ugotavljanja števila
glasov in s tem sklepčnosti ob prihodu na
sejo skupščine, takoj javijo pri zapisnikarju,
kjer bodo delničarji potrdili svojo prisotnost,
pooblaščenci pa oddali pooblastila.
Če skupščina ob sklicu ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedala na istem mestu, v ponedeljek, 31. 8. 2009, ob 15. uri (ponovni
sklic).
Ob ponovnem sklicu skupščina odloča
ne glede na število navzočih delničarjev.
In.life d.d.
direktor
Nebojša Jovanovič
Ob-5369/09
V skladu z 21. členom Statuta Vzajemne
zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., Ljubljana,
Vošnjakova ulica 2, drugim odstavkom 295.
člena Zakona o gospodarskih družbah–1 in
v zvezi s prvim odstavkom 54. člena Zakona
o zavarovalništvu, uprava Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., sklicuje
16. skupščino
Vzajemne zdravstvene
zavarovalnice, d.v.z.,
ki bo v torek, dne 25. 8. 2009, ob 14.
uri, v dvorani Tri lilije, Poženelova ulica 22,
Laško.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Ošabnik Samo iz
Kranja.
2. Predložitev letnega poročila za leto
2008 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta, podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta
ter seznanitev s prejemki članov uprave in
nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
1. Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2008, poročilom neodvisnega
revizorja za leto 2008 in poročilom nadzornega sveta o sprejemu revidiranega letnega
poročila za leto 2008.
2. Potrdi in odobri se delo uprave in nadzornega sveta v letu 2008 ter se jima podeljuje razrešnico.
3. Skupščina se seznani s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih
za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu in so razvidni iz Priloge
1, ki je sestavni del tega sklepa.
3. Predložitev letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2008 z mnenjem
nadzornega sveta.
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Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom o notranjem revidiranju
za leto 2008 z mnenjem nadzornega sveta.
4. Imenovanje revizorja za leto 2009.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 2009 se imenuje revizijska družba Deloitte revizija, d.o.o., Ljubljana.
5. Spremembe in dopolnitve statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta v predlaganem
besedilu. Besedilo sprememb in dopolnitev statuta je Priloga 2 in sestavni del tega
sklepa. Skupščina pooblašča nadzorni svet
za uskladitev besedila statuta s sprejetimi
odločitvami skupščine.
V skladu s statutom Vzajemne, d.v.z.,
se skupščine družbe lahko udeležijo člani
Vzajemne, d.v.z., ki najkasneje 3 dni pred
skupščino pisno prijavijo svojo udeležbo
Vzajemni, d.v.z. Prijava mora vsebovati ime
in priimek, prebivališče člana ter številko
zavarovalne pogodbe (police), ki je podlaga
za članstvo v Vzajemni, d.v.z. Če nameravajo glasovalno pravico za člane uresničevati pooblaščenci, mora biti pisna prijava
pooblaščenca, ki je pooblaščen s strani člana, v skladu s statutom Vzajemne, d.v.z.,
predložena Vzajemni, d.v.z., najkasneje 3
dni pred skupščino. Pooblaščenci, ki nameravajo na skupščini Vzajemne, d.v.z.,
uresničevati glasovalno pravico na podlagi
zbranih pooblastil, morajo biti pisno pooblaščeni. Pooblaščenci zbirajo pooblastila za
vsako skupščino posebej. Vsa pooblastila
morajo biti Vzajemni, d.v.z., predložena najpozneje 7 dni pred skupščino. Pisno pooblastilo mora vsebovati naslednje podatke:
ime in priimek člana, številko zavarovalne
pogodbe (police), ki je podlaga za članstvo,
ime, priimek in EMŠO oziroma naziv in matično številko pooblaščenca, predloge sklepov, predlog pooblaščenca za glasovanje
k posameznim predlogom sklepov, ki morajo
biti v pooblastilu obrazloženi, poziv članu
Vzajemne, d.v.z., naj da navodila za uresničevanje glasovalne pravice in opozorilo, da
lahko član Vzajemne, d.v.z., pooblastilo kadarkoli do glasovanja na skupščini prekliče.
Pooblaščenec mora v pisni obliki kot prilogo
pooblastilu članu Vzajemne, d.v.z., razkriti
vse okoliščine, ki so lahko pomembne za
člana pri presoji tveganja, da bi pooblaščenec lahko deloval v interesu, drugačnem
od interesa člana. Do nasprotja interesov
lahko pride predvsem, če je pooblaščenec
povezana oseba po določbah Zakona o zavarovalništvu, če je pooblaščenec v pogodbenem odnosu z Vzajemno, d.v.z., če je
pooblaščenec od Vzajemne, d.v.z., prejel
donacijo.
Pooblaščenci, ki so se odločili, da bodo
organizirano zbirali pooblastila, morajo
o zbiranju pooblastil Vzajemno, d.v.z., obvestiti najkasneje 21 dni pred zasedanjem
skupščine. Za organizirano zbiranje pooblastil se šteje vsako zbiranje pooblastil,
ki je namenjeno več kot desetim članom
Vzajemne, d.v.z. Obvestilo mora vsebovati
kontaktne podatke pooblaščenca, predloge
pooblaščenca za glasovanje k posameznim
predlogom sklepov in razkritje okoliščin
o morebitnem nasprotju interesov. Pooblaščenec, ki je zbral več kot deset pooblastil,
mora o številu zbranih pooblastil obvestiti Vzajemno, d.v.z., najkasneje 7 dni pred
dnem zasedanja skupščine. Obvestilo mora
vsebovati tudi navodila članov za glasovanje
pooblaščenca in njihovo število.
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Prijave, pooblastila in obvestila morajo
biti predložena na vložišče Vzajemne, d.v.z.,
na naslovu Mala ulica 5, 1000 Ljubljana.
V primeru osebne dostave prijave, pooblastila in obvestila so uradne ure na vložišču
Vzajemne, d.v.z., v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 14. ure, v sredo od 8. do 14.30
ter v petek od 8. do 13. ure.
Letno poročilo in poročilo nadzornega
sveta ter ostalo gradivo za dnevni red skupščine s predlogi sklepov in utemeljitvami,
vključno z besedilom predlaganih sprememb in dopolnitev statuta z utemeljitvijo,
so na vpogled članom Vzajemne, d.v.z., na
sedežu Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., Vošnjakova ulica 2, Ljubljana,
v tajništvu uprave, vsak delavnik, od 9. do
12. ure.
Najmanj 5 odstotkov članov Vzajemne,
d.v.z., lahko po objavi sklica skupščine
poda zahtevo za dopolnitev dnevnega reda
skupščine. Zahteva mora biti pisna in mora
vsebovati namen in razloge za dopolnitev
dnevnega reda. Zahteva se pošlje upravi
Vzajemne, d.v.z. Dodatna točka dnevnega
reda mora biti objavljena v desetih dneh po
sklicu skupščine.
Prostor, kjer bo potekala skupščina, bo
za člane odprt eno uro pred začetkom zasedanja skupščine. Prosimo, da člani in
pooblaščenci pridejo v prostore v primernem času pred začetkom skupščine, da
se bo lahko pravočasno izvedel postopek
prijave.
Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet, razen za točko 1, kjer je predlagatelj uprava, in točko 4, kjer je predlagatelj
nadzorni svet.
Vzajemna zdravstvena
zavarovalnica, d.v.z.
predsednik uprave
dr. Boštjan Aver
član uprave
mag. Davor Hvala
Ob-5370/09
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah-1C in Statuta delniške
družbe SGP Zasavje Trbovlje, d.d. uprava
sklicuje
13. skupščino družbe,
ki bo v petek, dne 28. 8. 2009, ob 12. uri,
v sejni sobi, na sedežu družbe, Savinjska
cesta 15, Trbovlje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
za predsednico skupščine imenuje Simona
Vrbnjak, za preštevalko glasov pa Vilma Strniša. Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Marjana Kolenc-Rus.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2008.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
za delo v poslovnem letu 2008.
Predlog sklepa A: bilančni dobiček poslovnega leta 2008 v višini =55.661,23 € na
predlog uprave in nadzornega sveta ostane
nerazporejen in bo o njegovi uporabi skupščina odločala v naslednjih letih.
Predlog sklepa B: skupščina delničarjev
članu uprave in članom nadzornega sveta
družbe podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2008.
4. Imenovanje revizorja.
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Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje in konsolidiranje računovodskih izkazov za leto 2009 imenuje
revizijska družba KPMG Slovenija d.o.o.,
Železna cesta 8a, Ljubljana.
5. Uskladitve, spremembe in dopolnitve
statuta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejmejo uskladitve,
spremembe in dopolnitve v predlaganem
besedilu.
6. Odpoklic članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme odpoklic dveh
članov nadzornega sveta, in sicer Branka
Lapornika in Zdravka Stradarja.
7. Izvolitev članov nadzornega sveta
– predstavnikov delničarjev in seznanitev
s članom nadzornega sveta, predstavnikom
zaposlenih.
Predlog sklepa:
Na predlog nadzornega sveta se razreši dosedanji nadzorni svet z dnem 14. 10.
2009, ko mu poteče mandat in se z istim
dnem izvoli nadzorni svet v naslednji sestavi:
1. Zvone Viharev, gradbeni inženir, dva
mandata član nadzornega sveta družbe, zaposlitev pri SGP Zasavje Trbovlje, d.d.,
2. Andrej Malovrh, ekonomski tehnik, 20
let izkušenj na področju financ, zaposlitev
pri SGP Zasavje Trbovlje, d.d., za mandatno
obdobje 4 let.
Skupščina se seznani, da je svet delavcev izvolil naslednjega člana nadzornega
sveta s strani predstavnikov zaposlenih:
1. Igor Sirše, univ. dipl. inž. grad., en
mandat član nadzornega sveta družbe, zaposlen pri SGP Zasavje Trbovlje, d.d. za
mandatno obdobje 4 let.
8. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
Predlog sklepa: skupščina družbe SGP
Zasavje Trbovlje, d.d. na podlagi osme alineje prvega odstavka 247. člena ZGD-1B
pooblašča upravo družbe, da v imenu in za
račun družbe kupi lastne delnice, katerih
delež ne sme presegati 10% osnovnega
kapitala družbe.
Pri pridobivanju lastnih delnic nabavna
cena ne sme biti višja od knjigovodske vrednosti delnice. Pri odsvojitvi delnic pa mora
biti prodajna oziroma obračunska cena delnice enaka oziroma višja od nabavne cene
lastnih delnic.
Lastne delnice sme družba pridobiti za
vse namene iz prvega odstavka 247. člena
ZGD-1B.
To pooblastilo velja 36 mesecev od dneva sprejema sklepa na seji skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci,
ki so vpisani v delniško knjigo družbe, ki jo
vodi KDD, in ki svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo na sedežu uprave družbe
najmanj 4 dni pred zasedanjem skupščine,
to je vključno do 24. 8. 2009.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, v tajništvu direktorja, vsak delovni dan, od 10.
do 12. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam

dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica.
SGP Zasavje Trbovlje, d.d.
uprava
Ob-5371/09
Na podlagi 25. člena Statuta družbe Vino
Brežice d.d. uprava družbe sklicuje
15. sejo skupščine
Vino Brežice d.d.,
ki bo v sredo, dne 26. 8. 2009, ob 9. uri,
na sedežu družbe, Cesta bratov Cerjakov
33, 8250 Brežice, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih organov skupščine.
Uprava predlaga, da skupščina sprejme
naslednji sklep:
Za predsednika skupščine se imenuje
Aleksander Čule.
Za preštevalki glasov se imenujeta: Andreja Žokalj in Vika Urek.
Ugotovi se prisotnost vabljenega notarja
Andreja Doklerja.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2008 skupaj
z revizorjevim poročilom za poslovno leto
2008.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno
poročilo za poslovno leto 2008.
3. Razporeditev dobička.
Predlog sklepa: uprava družbe predlaga,
da se dobiček za leto 2008 v višini 205.193
EUR razdeli tako, da se 10.193 EUR uporabi za oblikovanje zakonskih rezerv, 195.000
EUR pa ostane nerazporejeno.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico upravi in članom nadzornega sveta
družbe za poslovno leto 2008.
5. Ugotovitev o prenehanju članstva
v nadzornem svetu družbe.
Predlog sklepa: na osnovi odstopne izjave Aleksandru Čule preneha članstvo v nadzornem svetu družbe z dnem 6. 2. 2009.
6. Imenovanje novega člana nadzornega
sveta družbe.
Predlog sklepa: za novega člana nadzornega sveta družbe se za štiriletno mandatno
obdobje imenuje Mihajlo Čule.
7. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa: za revidiranje poslovnih
rezultatov za leto 2009 se imenuje pooblaščena revizijska družba Dinamic d.o.o.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico bodo imeli delničarji, ki bodo
vpisani v delniški knjigi na dan 23. 8. 2009.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in
zastopniki se lahko udeležijo skupščine in
uresničujejo glasovalno pravico na skupščini,
če najkasneje 3 dni pred dnevom skupščine osebno ali s priporočeno pošiljko prijavijo
svojo udeležbo na sedežu uprave družbe.
Pozivamo udeležence, da pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred pričetkom zasedanja. Ob prihodu se prijavijo z osebno
izkaznico ali drugim identifikacijskim dokumentom ter prevzamejo gradiva in glasovalne lističe.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničar-
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ji, pisno sporočijo upravi družbe v sedmih
dneh po objavi sklica skupščine. Predloženi
nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro
kasneje v istih prostorih. Skupščina bo veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
vključno z revidiranim letnim poročilom za
leto 2008, je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe na Cesti bratov Cerjakov 33
v Brežicah, vsak delovni dan od objave tega
vabila dalje do dneva izvedbe skupščine,
med 10. in 12. uro.
Vino Brežice d.d.
uprava družbe
Št. 09000001
Ob-5372/09
Uprava družbe Emona Farma Ihan,
družba pooblaščenka d.d. na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in
na podlagi 46. in 78. člena Statuta družbe
sklicuje
12. sejo skupščine,
ki bo dne 28. 8. 2009, ob 14. uri, na
sedežu družbe, Breznikova cesta 89, 1230
Domžale.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, seznanitev z dnevnim redom
imenovanje organov skupščine.
Uprava predlaga skupščini sprejem sklepa: ugotovi se sklepčnost skupščine. Za
predsednika skupščine se imenuje Dušan
Korošec, za preštevalca glasov se imenujeta Uroš Jutraž in Matjaž Ježek. Skupščini bo
prisostvoval vabljeni notar Miro Bregar.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom za leto 2008, mnenjem
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta k letnemu poročilu.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2008 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2007.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem sklepov:
3.1. Bilančni dobiček za poslovno leto
2008 po stanju na dan 31. 12. 2008 znaša
650.549,53 EUR.
3.2. Del bilančnega dobička v višini
18.259,20 EUR se nameni za izplačilo dividend v bruto znesku 0,08 EUR na delnico
razreda B. Dividende pripadajo delničarjem,
ki so deseti dan pred zasedanjem skupščine
vpisani v centralnem registru vrednostnih
papirjev pri KDD in se izplačajo v roku 60
dni po izvedeni skupščini.
3.3. Preostali del bilančnega dobička
v višini 632.290,33 EUR ostane nerazporejen (preneseni dobiček) in bo o njem odločeno v naslednjih poslovnih letih.
3.4. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za delo teh
dveh organov v letu 2008.
4. Imenovanje revizorja družbe za leto
2009.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem sklepa: za revizorja družbe za poslovno
leto 2009 se imenuje družba Rating d.o.o.,
Celje.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu družbe, Ihan, Breznikova c. 89, vsak delavnik
v tednu od 9. do 12. ure.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic, njihovi pooblaščenci, zastopnik in člani
nadzornega sveta. Glasovalno pravico imajo delničarji, ki so vpisani v delniški knjigi
10 dni pred skupščino. Vsaka delnica velja
1 glas. Delničarji ali njihovi pooblaščenci
najavijo svojo udeležbo na skupščini najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine na
naslov družbe, pri čemer mora pisna prijava
in eventualno pooblastilo prispeti na sedež
družbe, najkasneje do vključno 24. 8. 2009.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja deponirano na
sedežu družbe.
Udeleženci se pred sejo skupščine prijavijo v sprejemni pisarni pol ure pred začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni so
najavljeni udeleženci dolžni podpisati seznam navzočih udeležencev in prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za
udeležbo na skupščini.
Udeleženci se ob prihodu identificirajo
z osebnim dokumentom.
Način glasovanja
Delničarji glasujejo osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer
na podlagi glasovnice, ki jo prejmejo pred
vstopom v sejno dvorano. Pooblastilo za
zastopanje na skupščino mora biti pisno.
Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj
in datum, podpis pooblastitelja ter podatke
o pooblaščencu; za pravne osebe pa ime
in priimek, naslov pooblaščenca, firmo ter
podpis in žig pooblastitelja.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine isti dan, ob 15. uri,
na istem kraju, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Emona Farma Ihan,
družba pooblaščenka d.d.
uprava družbe
Ob-5373/09
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 7.3. točke statuta delniške družbe Kurivo Gorica d.d. sklicuje
uprava
15. skupščino
družbe Kurivo Gorica d.d.,
ki bo dne 31. 8. 2009 ob 8. uri na sedežu
družbe v Novi Gorici, Grčna 1.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, seznanitev z dnevnim redom in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa številka 1: izvoli se predsednika skupščine, verifikacijsko komisijo
ter imenuje notarja v skladu s predlogom
uprave.
2. Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2008 s pismenim poročilom revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta
ter sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za leto 2008.
Predlog sklepa številka 2a: skupščina
se seznani z letnim poročilom uprave za
poslovno leto 2008 z mnenjem revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preverbi letnega poročila.
Predlog sklepa številka 2b: skupščina
potrdi in odobri delo uprave in nadzornega
sveta ter jima podeljuje razrešnico za leto
2008.
3. Obravnava in odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2008 ter delitvi
nagrad upravi in nadzornemu svetu.
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Predlog sklepa številka 3a: na podlagi
predloga uprave in nadzornega sveta se
iz bilančnega dobička za izplačilo dividend
razdeli 74.867,13 EUR bruto, kar je 1,17
EUR bruto na delnico.
Predlog sklepa številka 3b: na podlagi
predloga uprave in nadzornega sveta se iz
bilančnega dobička za izplačilo nagrad razdeli predsedniku uprave 12.500 EUR bruto,
članu uprave 12.500 EUR bruto.
Predlog sklepa številka 3c: na podlagi
predloga uprave in nadzornega sveta se
članom nadzornega sveta v breme poslovnih stroškov izplačajo nagrade v skupnem
znesku 5.000 EUR bruto v razmerju sejnin.
4. Spremembe in dopolnitve statuta delniške družbe Kurivo Gorica d.d.
Predlog sklepa številka 4a: skupščina
sprejme na predlog uprave in nadzornega
sveta spremembe in dopolnitve statuta družbe v predloženem besedilu.
Predlog sklepa številka 4b: sprejme se
čistopis statuta družbe.
Predlog sklepa številka 4c: pooblašča se
predsednika skupščine, za podpis čistopisa
statuta družbe.
5. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za leto 2009.
Predlog sklepa številka 5: na podlagi predloga uprave in nadzornega sveta se za
revizijsko hišo, ki bo opravila revizijo v letu
2009 imenuje SN Revizija d.o.o., Puhova
ulica 13, 1000 Ljubljana.
6. Seznanitev z odstopno izjavo člana
nadzornega sveta.
Predlog sklepa številka 6: skupščina se
seznani z izjavo Edvarda Cijana o odstopu
s funkcije člana nadzornega sveta.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Novi Gorici, Grčna 1 od dneva
objave sklica do začetka skupščine, vsak
delovni dan od 8. do 12. ure.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji in njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki svojo udeležbo na
skupščini prijavijo družbi vsaj tri dni pred
skupščino, to je do vključno 29. 8. 2009.
Pooblaščenci delničarjev morajo pri prijavi za udeležbo in glasovanje na skupščini predložiti tudi pooblastilo za udeležbo in
glasovanje.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine ponovno sestane in glasuje ne
glede na število prisotnih delnic (drugi sklic).
Kurivo Gorica d.d.
predsednica uprave
mag. Polonca Črnigoj
Ob-5374/09
V skladu z določili ZGD-1 in 76. členom
Statuta družbe Delo-tiskarna d.d. Ljubljana,
sklicujem
skupščino družbe
Delo-tiskarna d.d. Ljubljana,
ki bo v četrtek, dne 27. 8. 2009, ob 9.
uri, v sejni sobi družbe, Likozarjeva 3, 1000
Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
Predlog sklepa:
Skupščina izvoli:
– za predsednika skupščine: Vladimirja
Bergleza,
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– za preštevalca glasov: Cirila Mravljeta
in Janeza Lesarja,
– za zapisnikarja: notarja Mira Bregarja
iz Litije.
2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve
letnega poročila za poslovno leto 2008.
Točka 2 dnevnega reda je seznanitvene
narave in se o njej ne glasuje.
3. Sprejem sklepa o pokrivanju bilančne
izgube in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2008.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja,
da je bila na dan 31. 12. 2008 ugotovljena izguba iz poslovnega leta 2008 v višini
2.190.638 EUR, že pokrita pri sestavi bilance stanja iz kapitalskih rezerv družbe,
v skladu z določili ZGD-1 in Slovenskih računovodskih standardov.
Predlog sklepa: v skladu z določili 294.
člena ZGD-1 skupščina družbe podeljuje
upravi in nadzornemu svetu razrešnico za
delo v poslovnem letu 2008.
4. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskega
poročila ter pregled poslovnega poročila za
leto 2009.
Predlog sklepa: skupščina družbe za revidiranje računovodskih izkazov družbe ter
pregled poslovnega poročila za poslovno
leto 2009 imenuje revizijsko družbo KPMG
Slovenija d.o.o. iz Ljubljane.
Prijava udeležbe na skupščini
Zasedanja skupščine se lahko udeležijo
vsi delničarji sami, ali po svojih zakonitih
zastopnikih oziroma pooblaščencih, če najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi družbe udeležbo
na skupščini. Pooblaščenci morajo hkrati
z najavo udeležbe poslati tudi pisna pooblastila.
Udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in/ali pooblaščenci, katerih delnice so na dan zasedanja
skupščine vpisane v KDD.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti zastopniki pa z izpisom iz sodnega registra.
Izvirno gradivo za skupščino s predlogi
sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, vsak delovnik, med 10. in 12.
uro, od dneva sklica do 3 dni pred zasedanja skupščine.
Nasprotni predlogi delničarjev morajo
biti pisno vloženi v 7 dneh po objavi tega
vabila in obrazloženi.
Čas prihoda na skupščino je pol ure
pred začetkom zasedanja.
V primeru, če ob napovedanem času
za pričetek zasedanja skupščine ne bi bilo
prisotnih delničarjev, njihovih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev, z glasovalno
pravico, ki bi predstavlja vsaj 15% zastopanega osnovnega kapitala družbe, se
pričetek zasedanja skupščine prestavi za
eno uro.
Delo-tiskarna d.d. Ljubljana
direktor
Danilo Goriup
Ob-5375/09
Uprava družbe na podlagi 9. člena Statuta delniške družbe CPK, d.d., družbe za
vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve, Ulica 15. maja 14, Koper,
sklicuje
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14. redno sejo skupščine
delniške družbe CPK, d.d., družbe za
vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge
poslovne storitve, Ulica 15. maja 14,
Koper,
ki bo dne 28. 8. 2009, ob 11. uri v sejni
sobi na sedežu družbe, Ulica 15. maja 14,
Koper in skupaj z nadzornim svetom predlaga naslednji dnevni red in sklepe skupščine:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Izvolijo se delovna telesa skupščine
v naslednji sestavi:
– Skupščino bo vodil izvoljeni predsednik
skupščine, odvetnik Simon Jeglič iz Ljub
ljane, Kersnikova 5.
– Za preštevalca glasov se imenuje Tanja Mejak iz CPK d.d.
– Za sestavo notarskega zapisnika se
potrdi notar Dravo Ferligoj iz Kopra, Ferrarska 14.
2. Predstavitev letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za leto
2008, sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2008.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2008, z revizorjevim
mnenjem in pisnim poročilom nadzornega
sveta o potrditvi letnega in konsolidiranega
letnega poročila za leto 2008.
b) Ugotovi se, da iz potrjenega letnega
poročila za leto 2008 izhaja, da bilančni dobiček po stanju na dan 31. 12. 2008 znaša
1.288.008,61 EUR. Celotni bilančni dobiček
v znesku 1.288.008,61 EUR ostane nerazporejen (preneseni dobiček) in bo o njem
odločeno v naslednjih letih.
c) Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v letu 2008 in jima
podeli razrešnico za leto 2008.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa: za revizijo računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2009
se imenuje družba Renoma družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Kamniška ulica 25,
1000 Ljubljana.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi
sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu družbe CPK, d.d., družbe za vzdrževanje
cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve, Ulica 15. maja 14, Koper, v tajništvu
družbe, vsak delovni dan med 11. in 13. uro
od dneva objave sklica do dneva zasedanja
skupščine.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so vpisani v centralnem registru KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana oziroma njihovi
pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje
se na podlagi glasovnic, ki jih udeleženci
skupščine prejmejo ob vstopu v dvorano.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora
biti pisno.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki morajo svojo udeležbo na skupščini
in uresničevanje glasovalnih pravic napovedati upravi s priporočenim pismom, ki mora
prispeti na sedež družbe najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine.
Pooblaščenci morajo v istem roku poslati
tudi pisna pooblastila.

Vse delničarje prosimo, da se zglasijo
na mestu zasedanja skupščine vsaj pol ure
pred začetkom skupščine in s podpisom liste prisotnih potrdijo svojo prisotnost ter prevzamejo glasovnice.
CPK, d.d.
direktor
Igor Ukota
Št. 1/09
Ob-5376/09
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 11.2. točke Statuta družbe
Interfin naložbe, finančna družba, d.d., Koper, Pristaniška 12, Koper, uprava in nadzorni svet družbe sklicujeta
5. redno skupščino
delničarjev družbe Interfin naložbe,
finančna družba, d.d., Koper,
Pristaniška 12, Koper,
ki bo v ponedeljek 31. 8. 2009, ob 13.
uri na sedežu družbe v Kopru, Pristaniška
12/V.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Nadzorni svet in uprava predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
– Za predsednika skupščine se izvoli
Žarko Ždralič.
– Za ugotovitev sklepčnosti in izvedbo
glasovanja po posamezni točki dnevnega
reda se izvolita kot preštevalki glasov Tatjana Cepak in Katja Gaberšček.
– Seji skupščine bo prisostvovala vabljena notarka Mojca Tavčar Pasar.
2. Predložitev letnega poslovnega poročila in konsolidiranega letnega poslovnega
poročila za poslovno leto 2008 z mnenjem
revizorja in pisnega poročila nadzornega
sveta k letnemu poročilu ter poročila o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta
v zvezi z opravljanjem nalog v družbi za
leto 2008:
Nadzorni svet in uprava predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: skupščina se je seznanila z letnim poslovnim poročilom in konsolidiranim letnim poslovnim
poročilom družbe za leto 2008 ter s pisnim
poročilom nadzornega sveta o načinu in
obsegu preverjanja vodenja družbe Interfin
naložbe, d.d., in skupine Interfin naložbe
v preteklem poslovnem letu, ki ga je skladno
z 282. členom ZGD-1 predložil nadzorni svet
in s katerim obvešča skupščino, da je brez
pripomb potrdil letno poročilo za leto 2008,
kakor tudi poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta v zvezi z opravljanjem nalog v družbi za leto 2008.
3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2008 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.
Nadzorni svet in uprava predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
– Bilančni dobiček za leto 2008 v višini
5.086.519 EUR ostane nerazporejen.
– Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta družbe Interfin naložbe, d.d., v poslovnem letu 2008 ter jima
podeli razrešnico za delo v poslovnem letu
2008.
4. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem
naslednjega sklepa: za revizorja se imenuje revizijska družba KPMG Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana. Kolikor revizijska družba bistveno
spremeni pogoje revidiranja, skupščina pooblašča nadzorni svet družbe, da imenuje za
revizorja drugo revizijsko družbo.
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5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov, vključno s sprejetim letnim poročilom in
poročilom nadzornega sveta je na vpogled
delničarjem družbe na sedežu družbe, vsak
delovni dan, od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 9. do 12. ure.
Glasovalne pravice uresničujejo lahko
tisti delničarji, ki se prijavijo najkasneje do
28. 8. 2009, in ki so vpisani v delniški knjigi
družbe.
Interfin naložbe,
finančna družba, d.d., Koper
predsednik uprave
Leon Klemše
predsednica nadzornega sveta
Sonja Žitko
Ob-5377/09
Na podlagi 45. člena statuta družbe
ZRMK holding, d.d. uprava sklicuje
11. redno sejo skupščine
ZRMK holding, d.d. Ljubljana,
Dimičeva 12,
ki bo v torek, 25. avgusta 2009, ob 9. uri
na sedežu družbe v Ljubljani, Dimičeva 12,
sejna soba v III. nadstropju, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– Za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat, univ. dipl. prav.
– Preštevalca glasov: Igor Janežič in Ankica Maksimović.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Majda Lokošek.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2008 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah ter podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu družbe.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2008, z revizorjevim poročilom in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: v skladu
z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave
in nadzornega sveta v poslovnem letu 2008
ter jima podeljuje razrešnico.
2. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2008.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12.
2008 znaša 276.366,00 EUR in se v skladu s statutom družbe uporabi za naslednje
namene:
– del bilančnega dobička, v višini
67.257,50 EUR, se razdeli delničarjem
v obliki dividend tako, da znaša brutto izplačana dividenda 0,50 EUR na delnico.
Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje v roku 90 dni od dneva zasedanja skupščine, in sicer po stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo družbe na dan
zasedanja skupščine.
Preostanek bilančnega dobička, v znesku 209.108,50 EUR, se ne razdeli.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2009.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2009 skupščina

imenuje družbo ABC Revizija d.o.o. Dunajska 101, 1000 Ljubljana.
4. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: sprejmejo
se spremembe in dopolnitve statuta družbe
kot so bile predlagane od strani uprave in
nadzornega sveta družbe.
5. Imenovanje članov upravnega odbora.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
V skladu z določbami spremenjenega
statuta družbe skupščina imenuje naslednje
člane upravnega odbora družbe:
1. mag. Gojmir Černe za predsednika
upravnega odbora,
2. mag. Boštjan Kralj za člana upravnega
odbora,
3. mag. Duško Kapevski za člana upravnega odbora.
Imenovani so člani upravnega odbora za
mandatno obdobje 6 let, s pričetkom 1. 12.
2009.
Vsem članom nadzornega sveta družbe
preneha mandat s 30. 11. 2009.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave
na sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do
12. ure v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu z 298/2. členom ZGD-1 (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06, 10/08) bodo
utemeljeni predlogi za sprejemanje sklepov
dostopni tudi na spletni strani družbe www.
gi-zrmk.si.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
ZRMK holding, d.d.
predsednik uprave
mag. Gojmir Černe
Ob-5378/09
Na podlagi 22. člena Statuta delniške
družbe Kompas Mejni turistični servis d.d.
sklicujem
24. skupščino
delničarjev Kompas Mejni turistični
servis d.d., Pražakova ulica 4, 1000
Ljubljana,
ki bo dne 25. 8. 2009, ob 10. uri v sejni sobi na sedežu poslovne enote družbe
v Ljubljani, Vojkova cesta 58, z naslednjim
dnevnim redom:
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1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti skupščine.
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: imenujeta se predsednik
skupščine in preštevalec glasov. Na seji
skupščine prisostvuje vabljeni notar.
3. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2008, poročilom pooblaščenega revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
3.1. Skupščina je seznanjena z letnim
poročilom za leto 2008 in s poročilom pooblaščenega revizorja ter s pisnim poročilom
nadzornega sveta, ki ga je v skladu z 282.
členom ZGD-1 predložil nadzorni svet in
s katerim obvešča skupščino, da je potrdil
letno poročilo za leto 2008.
3.2. Potrdi in odobri se delo direktorja in nadzornega sveta Kompas MTS d.d.
v poslovnem letu 2008 ter se direktorju in
članom nadzornega sveta na podlagi 293. in
294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto
2009 se imenuje revizijska družba Dinamic
d.o.o., Topliška cesta 2A, 8000 Novo mesto.
5. Uskladitev obstoječe dejavnosti družbe z novo Standardno klasifikacijo dejavnosti – SKD 2008 in dopolnitev dejavnosti
družbe ter sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa:
5.1. Dejavnosti družbe se uskladijo
z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti
(Uradni list RS, 69/07) – SKD 2008.
5.2. Dejavnost družbe se dopolni z dejavnostmi kot so navedene v predlogu dopolnitve dejavnosti.
5.3. Zaradi uskladitve in dopolnitve dejavnosti družbe, skupščina sprejme predlagano spremembo 4. člena statuta družbe.
6. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta družbe.
Predlog sklepa:
6.1. Ugotovi se, da je član nadzornega sveta Janez Marijan Lenarčič dne 19. 6.
2009 podal odstopno izjavo iz članstva
v nadzornem svetu družbe, zato mu mandat
na tej podlagi preneha z dnem zasedanja te
skupščine.
6.2. Skupščina za novega člana nadzornega sveta družbe, predstavnika delničarjev, imenuje Dejana Sadeka, z mandatom
štiri leta od 25. 8. 2009 dalje.
Predlagatelj sklepov k točki 2., 3. in 5.
dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet
družbe, predlagatelj sklepov k točki 4. in 6.
dnevnega reda pa le nadzorni svet družbe.
Gradivo za skupščino, ki obsega ta sklic
skupščine, predloge vseh sklepov z utemeljitvami, revidirano letno poročilo družbe za
leto 2008, poročilo nadzornega sveta za
leto 2008, predlog uskladitve in dopolnitve
dejavnosti ter predlog spremembe statuta
z utemeljitvijo, je delničarjem dostopno v tajništvu poslovne enote družbe v Ljubljani,
Vojkova cesta 58, vsak delovni dan med 10.
in 12. uro, od objave tega sklica v Uradnem
listu RS dalje.
Gradivo je objavljeno tudi na spletni strani družbe www.kompas-mts.si.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo izključno
delničarji, ki bodo kot imetniki delnic vpisani
v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi
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in njihovi pooblaščenci ter bodo svojo udeležbo na skupščini pravočasno, najkasneje
do 22. 8. 2009, pisno prijavili na naslov
sedeža družbe v Ljubljani, Pražakova 4 ali
osebno oziroma po pošti na naslov Ljub
ljana, Vojkova cesta 58. Pooblastila za zastopanje morajo biti pisna.
Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice v pisni obliki je delničarjem
dostopen v tajništvu poslovne enote družbe
v Ljubljani, Vojkova cesta 58, vsak delovni
dan med 10. in 12. uro, od objave tega sklica
v Uradnem listu RS dalje. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice v elektronski obliki je objavljen in dostopen na
spletni strani družbe www.kompas-mts.si.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda. O vseh predlogih sklepov
je predvideno glasovanje z glasovnicami.
Sejna soba bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja.
Skupščina bo veljavno odločala ne glede
na število prisotnih glasov delničarjev.
Skupno število vseh izdanih delnic družbe Kompas MTS d.d. (KDD oznaka MTSG)
je 594.601. Vsaka delnica daje na skupščini
en glas. Skupno število glasovalnih pravic iz
delnic Kompas MTS d.d. je 594.601.
Kompas Mejni turistični servis d.d.
direktor
Aleksander Jereb
Ob-5379/09
Na podlagi 7. člena Statuta delniške
družbe STOL Industrija pohištva d.d., Kamnik sklicujem
13. skupščino
delničarjev STOL Industrija pohištva
d.d., Kamnik, Ljubljanska cesta 45, 1241
Kamnik,
ki bo dne 25. 8. 2009, ob 10.30, v sejni
sobi poslovne stavbe, na naslovu Vojkova
cesta 58, Ljubljana, v I. nadstropju, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti skupščine.
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: imenujeta se predsednik
skupščine in preštevalec glasov. Na seji
skupščine prisostvuje vabljeni notar.
3. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2008 z mnenjem pooblaščenega revizorja
in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, odločanje
o bilančnem dobičku in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2008 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi in potrditvi letnega poročila, ki ga
je v skladu z 282. členom ZGD-1 predložil
nadzorni svet in s katerim obvešča skupščino, da je potrdil letno poročilo za leto 2008.
3.2. Bilančni dobiček družbe, ki na dan
31. 12. 2008 znaša 3.387.285,24 EUR,
ostane nerazporejen in se v celoti izkaže
kot preneseni dobiček.
3.3. Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta družbe Stol, d.d. Kamnik
v poslovnem letu 2008 ter se upravi in članom nadzornega sveta na podlagi 293. in
294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto
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2009 se imenuje revizijska družba Dinamic
d.o.o., Topliška cesta 2A, 8000 Novo mesto.
Predlagatelj sklepov k točki 2. in 3. dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet družbe, predlagatelj sklepa k točki 4. dnevnega
reda pa le nadzorni svet družbe.
Gradivo za skupščino, ki obsega ta sklic
skupščine, predloge vseh sklepov z utemeljitvami, revidirano letno poročilo družbe za
leto 2008, poročilo nadzornega sveta za leto
2008, je delničarjem dostopno v tajništvu
poslovne stavbe, na naslovu Korenova cesta 5, 1241 Kamnik, vsak delovni dan, med
10. in 12. uro, od objave tega sklica v Uradnem listu RS dalje.
Gradivo je objavljeno tudi na spletni strani družbe www.stol.si.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo izključno
delničarji, ki bodo kot imetniki delnic vpisani
v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi
in njihovi pooblaščenci ter bodo svojo udeležbo na skupščini pisno prijavili upravi družbe vsaj 3 dni pred sejo skupščine na naslov
sedeža družbe, Ljubljanska cesta 45, 1241
Kamnik. Pooblastila za zastopanje morajo
biti pisna.
Skupščina veljavno odloča, če so na seji
prvega sklica prisotni delničarji z glasovalnimi pravicami, ki predstavljajo vsaj petnajst
odstotkov vseh glasov. Kolikor v prvem sklicu ni zagotovljena sklepčnost, se seja skupščine, z istim dnevnim redom, prične čez pol
ure in se na njej veljavno odloča ne glede na
višino zastopanega kapitala.
STOL, d.d. Kamnik
direktor
Aleksander Jereb
Ob-5382/09
Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe Geodetski
zavod Slovenije d.d., generalna direktorica
družbe Geodetski zavod Slovenije d.d., Brodišče 30, Trzin, sklicuje
15. skupščino
družbe Geodetski zavod Slovenije d.d.,
Brodišče 30, Trzin
Skupščina bo v torek, 25. 8. 2009, ob 14.
uri, v dvorani Šubic, v kongresnem centru
Hotela Mons, Pot za Brdom 55, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
1.2. Imenujejo se predsednik skupščine
in dva preštevalca glasov. Na seji skupščine
prisostvuje vabljeni notar.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2008 z mnenjem pooblaščenega revizorja
in poročilom nadzornega sveta o preveritvi
in potrditvi letnega poročila, odločanje o bilančnem dobičku ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu za leto 2008.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2008 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi in potrditvi letnega poročila, ki ga
je v skladu z 282. členom ZGD-1 predložil
nadzorni svet in s katerim obvešča skupščino, da je potrdil letno poročilo za leto 2008.
2.2. Bilančni dobiček družbe ob upoštevanju prenesenega čistega dobička preteklih let v višini 102.885,65 EUR in čistega dobička poslovnega leta 2008 v višini

1.280.148,77 EUR, na dan 31. 12. 2008,
znaša 1.383.034,42 EUR. Bilančni dobiček
se ne razdeli delničarjem in v celoti ostane
kot preneseni dobiček. O njegovi uporabi bo
odločeno v naslednjih poslovnih letih.
2.3. Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta družbe Geodetski zavod
Slovenije d.d. v poslovnem letu 2008 ter
se upravi in članom nadzornega sveta na
podlagi 293. in 294. člena ZGD podeli razrešnica za leto 2008.
3. Imenovanje revizijske družbe za leto
2009.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2009 imenuje revizijska
družba PricewaterhouseCoopers podjetje
za revizijo in druge finančno računovodske
storitve, d.o.o., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljub
ljana.
Gradivo za skupščino, ki obsega ta sklic
skupščine, predloge vseh sklepov z utemeljitvami, letno poročilo družbe ter poročilo
nadzornega sveta, je delničarjem dostopno
na sedežu družbe, vsak delovni dan, med
10. in 12. uro. Gradivo za skupščino je objavljeno tudi na spletni strani družbe www.
gzs-dd.si.
Pogoj za udeležbo in glasovanje
Pogoj za udeležbo in izvrševanje glasovalne pravice na skupščini je, da delničar
svojo udeležbo pisno prijavi najkasneje tri
dni pred skupščino. Prijava za udeležbo je
pravočasna, če družba prijavo za udeležbo
prejme najkasneje tri dni pred skupščino.
Delničarji lahko na skupščini odločajo tudi
po svojih pooblaščencih, ki se morajo izkazati s pisnim pooblastilom pooblastitelja, ki
se deponira pri družbi.
Geodetski zavod Slovenije d.d.
generalna direktorica
dr. Božena Lipej
Ob-5383/09
Uprava delniške družbe Žima d.d. Ljub
ljana na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 7.3 člena
Statuta družbe na lastno pobudo sklicuje
15. sejo skupščine
delniške družbe Žima tovarna ščetk,
d.d. Ljubljana,
ki bo v ponedeljek, dne 24. 8. 2009, ob
9. uri, na sedežu družbe, Stantetova ulica 9,
Ivančna Gorica, v sejni sobi.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov,
ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega
reda.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa št. 1:
– Za predsednico skupščine se izvoli
Tina Bačić.
– V verifikacijsko komisijo se imenujeta
Slavica Režonja in Nevenka Rojšek.
– Ugotovi se, da skupščini prisostvuje
notarka mag. Nina Češarek iz Kočevja.
– Skupščina sprejme predlagani dnevni
red.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom in revizijskim poročilom družbe za
poslovno leto 2008 ter s pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
letnega poročila za poslovno leto 2008.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa št. 2: skupščina se
seznani z letnim poročilom in revizijskim
poročilom družbe za poslovno leto 2008
ter s pisnim poročilom nadzornega sveta
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o preveritvi in potrditvi letnega poročila za
poslovno leto 2008.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2008.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa št. 3: bilančni dobiček za poslovno leto 2008 ni oblikovan
zaradi izgube iz rednega delovanja družbe,
ki je pokrita iz drugih rezerv.
4. Podelitev razrešnice upravi družbe in
nadzornemu svetu družbe za poslovno leto
2008.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepov:
4.1. Skupščina ne podeli razrešnice
upravi za poslovno leto 2008.
4.2. Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2008.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2009.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa št. 5: za revizorja družbe za
poslovno leto 2009 se imenuje revizijska
hiša KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje
d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.
6. Preračun osnovnega kapitala v EUR
in spremembe Statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa št. 6:
6.1. Skupščina potrdi preračun osnovnega kapitala družbe v EUR po metodi,
določeni v 693. členu ZGD-1 tako, da se
vrednost delnice iz SIT po enotnem tečaju
239,64 SIT/EUR spremeni v valuto EUR in
vrednost zaokroži navzdol. Nova vrednost
kosovne delnice je 41 EUR/delnico. S tem
se spremeni višina osnovnega kapitala in
se razlika 10.254,13 € prenese v kapitalske
rezerve.
6.2. Skupščina sprejme spremembe Statuta za uskladitev z veljavno zakonodajo in
potrdi čistopis Statuta družbe v predlaganem besedilu (Priloga 1).
Gradivo za skupščino je na razpolago
na sedežu družbe, v tajništvu, vse delovne
dni, od dneva objave sklica skupščine do
vključno 21. 8. 2009, od 9. do 11. ure. Predlagano besedilo čistopisa Statuta družbe je
objavljeno na internetni strani družbe www.
zima.si.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo
z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa
tudi s pisnim pooblastilom. Pooblastilo mora
biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega
razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Delničarji morajo najmanj tri dni pred
skupščino prijaviti svojo udeležbo na skupščini kot pogoj za udeležbo in uresničevanje
glasovalne pravice.
Kolikor ob 9. uri ni dosežena sklepčnost
skupščine, bo ponovno zasedanje istega
dne, v istih prostorih, ob 10. uri, z istim dnevnim redom ter predlogi sklepov ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Udeležence vljudno prosimo, da se prijavijo na mestu zasedanja skupščine pol
ure pred začetkom zasedanja, kjer se bodo
izkazali z osebnim dokumentom in s podpisom potrdili svojo udeležbo na skupščini.
Žima, tovarna ščetk d.d.
direktor
Robert Rupnik
Ob-5384/09
Na podlagi 7.3. točke Statuta družbe
Kremen d.d., Industrija in rudniki nekovin,
Novo mesto sklicuje uprava družbe

12. skupščino
družbe Kremen, d.d. Novo mesto,
ki bo v sredo, dne 26. 8. 2009, ob 9. uri,
v sejni sobi na sedežu družbe, Dolenje Mokro Polje 40, Šentjernej.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
Predlog sklepa 1: ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Skupščini prisostvuje vabljena notarka. Skupščina imenuje predsedujočega na skupščini in preštevalca glasov
na predlog uprave.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom in revizijskim poročilom družbe za poslovno leto 2008 ter s poročilom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa 2: skupščina se seznani
z revidiranim letnim poročilom za poslovno
leto 2008 in s poročilom nadzornega sveta.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa 3: bilančni dobiček za poslovno leto 2008 v višini 1.785.858,46 EUR
ostane nerazporejen.
4. Podelitev razrešnice upravi družbe in
nadzornemu svetu družbe za poslovno leto
2008.
Predlog sklepa 4: skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2008.
5. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa 5: za pooblaščeno revizijsko družbo za poslovno leto 2009 se
imenuje revizijska hišo KPMG Slovenija,
podjetje za revidiranje d.o.o., Železna cesta
8a, Ljubljana.
6. Prehod na enotirni sistem upravljanja
in spremembe Statuta.
Predlog sklepa 6.1.: zaradi prehoda na
enotirni sistem upravljanja se spremeni
Statut družbe v priloženem besedilu.
(Priloga 1)
Predlog sklepa 6.2.: na podlagi sklepa,
sprejetega pod točko 6.1., se sprejme prečiščeno besedilo Statuta.
7. Prenehanje mandata direktorja družbe
in članov nadzornega sveta ter imenovanje
članov upravnega odbora in izvršnega direktorja.
Predlog sklepa 7.1.: zaradi prehoda na
enotirni sistem upravljanja z dnem vpisa
sprememb Statuta v sodni register preneha
mandat direktorju Marcelu Žmavčiču in članom nadzornega sveta: Matjažu Satlerju,
Urbanu Golobu, Martinu Lužarju.
Predlog sklepa 7.2.:
Zaradi prehoda na enotirni sistem upravljanja se za mandatno obdobje 4 let, šteto
od dne z dnem vpisa sprememb Statuta
v sodni register, imenuje upravni odbor v sestavi:
1. Matjaž Satler – predsednik upravnega
odbora,
2. Marcel Žmavčič – član upravnega odbora,
3. Urban Golob – član upravnega odbora,
4. Martin Lužar– član upravnega odbora.
8. Sklep o določitvi sejnine članom
upravnega odbora.
Predlog sklepa 8.1.: članom upravnega
odbora pripada za udeležbo na sejah sejnina, prevozni stroški ter drugi upravičeni
izdatki. Predsedniku upravnega odbora pripada sejnina v višini 200,00 EUR, članu
upravnega odbora pa v višini 150,00 EUR.
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Udeležba na skupščini
Predlagatelja sklepov pod točko 2., 3. in
4., 6. sta uprava in nadzorni svet, pod točko
5., 7., 8. in 9. pa nadzorni svet.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Pooblastila za zastopanje na skupščini družbe je treba deponirati
v tajništvu družbe, kjer mora biti hranjeno
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Vsak delničar ali njegov pooblaščenec naj
prijavi svojo udeležbo na skupščini družbe
v pisni obliki, najkasneje tri dni pred skupščino.
Udeleženci skupščine naj se prijavijo ob
prihodu na skupščino pred vstopom v sejno
sobo, kjer bodo s podpisom potrdili svojo
navzočnost in prevzeli ustrezno gradivo.
Popolno gradivo za 12. skupščino družbe je delničarjem na vpogled pri direktorju
družbe ali pri vodji ekonomskega sektorja
družbe, in sicer vsak delovni dan, od objave
sklica skupščine do 25. 8. 2009, od 8. do
9. ure.
Če ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna za odločanje, se bo ponovno sestala eno uro kasneje, z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala družbe.
Kremen d.d. Novo mesto
uprava
Ob-5394/09
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah ter v skladu s 15. členom
Statuta družbe Elektromaterial Lendava
d.d., Kolodvorska 8, uprava družbe sklicuje
14. sejo skupščine
družbe Elektromaterial Lendava d.d.,
ki bo v torek, 25. 8. 2009, ob 13. uri,
v sejni sobi družbe Elektromaterial Lendava
d.d., Kolodvorska 8.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednico skupščine se izvoli: Ksenija Kavaš.
Za preštevalki glasov se izvolita: Bernarda Biderman in Marija Kontrec.
Za sestavo notarskega zapisnika seji
prisostvuje vabljena notarka, Romana Gajšek.
2. Seznanitev z letnim poročilom o poslovanju družbe Elektromaterial Lendava d.d.
za leto 2008, konsolidiranim letnim poročilom, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom
letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina družbe se
seznani z letnim poročilom o poslovanju
družbe Elektromaterial Lendava d.d. za leto
2008 in konsolidiranim letnim poročilom ter
pisnim poročilom nadzornega sveta družbe,
ki se nanaša na preveritev letnega poročila
družbe Elektromaterial Lendava d.d. za poslovno leto 2008.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za leto 2008 in o razrešnici upravi
in nadzornemu svetu.
a) seznanitev delničarjev s prejemki organov članov vodenja in nadzora, ki so jih
za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu.
Predloga sklepov:
b) Na predlog uprave družbe in ob potrditvi predloga uprave s strani nadzornega
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sveta, ostane bilančni dobiček za poslovno
leto 2008, v višini 917.531,35 EUR, nerazporejen.
c) Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto
2008.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2009.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizorja družbe Elektromaterial Lendava d.d.
se za leto 2009 imenuje revizorska hiša AUDIT & CO, družba za revizijo in svetovanje
d.o.o. iz Murske Sobote, Lendavska 18.
Celotno skupščinsko gradivo, vključno
z besedilom letnega poročila o poslovanju
družbe za leto 2008, konsolidiranim letnim
poročilom, z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter priporočilom revizorja, je na
vpogled vsak delovni dan, od 7. do 15. ure,
v tajništvu družbe Elektromaterial Lendava
d.d., na Kolodvorski 8, Lendava.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih
točkah dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku
7 dni po objavi sklica v tajništvu uprave na
sedežu družbe.
Pravico do udeležbe in glasovanje na
skupščini imajo delničarji, ki so na dan skupščine vpisani v delniško knjigo družbe, ki
jo vodi KDD. Vsaka delnica daje delničarju
en glas.
Glasovalno pravico lahko uresničujejo
vsi delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni pred zasedanjem skupščine
v tajništvu družbe, na Kolodvorski 8, v Lendavi, pisno prijavijo svojo udeležbo.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in družbi dostavljeno
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino 30 minut pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Sejna
soba bo odprta 30 minut pred začetkom
zasedanja skupščine.
Elektromaterial Lendava d.d.
direktor
Branko Fijok
Ob-5395/09
Na podlagi točke 7.3 Statuta delniške
družbe Projektivni biro Velenje, d.d., Prešernova cesta 8, Velenje, sklicuje direktor
družbe
12. sejo skupščine
delniške družbe Projektivni biro, d.d.
Velenje,
ki bo v torek, 25. avgusta 2009, ob
13. uri, na sedežu družbe Projektivni biro
Velenje, Prešernova 8, Velenje.
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti skupščine ter imenovanje notarja.
Predlog sklepov:
1.1. Skupščina ugotavlja, da je zasedanje skupščine sklepčno.
1.2. Skupščina na predlog direktorja
družbe sprejema predlagani dnevni red in
imenuje notarja za sestavo notarskega zapisnika skupščine.
2. Izvolitev predsedujočega skupščine,
dveh preštevalcev glasov.
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Predlog sklepa:
2.1. Skupščina potrdi predsedujočega
in preštevalce glasov, skladno s predlogom
sklicatelja skupščine.
3. Seznanitev skupščine s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2008, revizorjevim poročilom in s pisnim poročilom
nadzornega sveta k letnemu poročilu ter
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepov:
3.1. Skupščina delničarjev družbe Projektivni biro d.d. Velenje se je seznanila
s sprejetim letnim poročilom za poslovno
leto 2008, revizorjevim poročilom in s poročilom nadzornega sveta družbe Projektivni
biro d.d. Velenje.
3.2. Podeli se razrešnica direktorju družbe in nadzornemu svetu družbe za poslovno
leto 2008.
4. Predlog za uporabo bilančnega dobička za leto 2008.
Predlog sklepa:
4.1. Bilančni dobiček družbe Projektivni
biro d.d. Velenje, ki na dan 31. 12. 2008 znaša 127.361,96 EUR, se razporedi:
– za dividende 1,00 EUR bruto na delnico 46.949,00 EUR.
Preostanek dobička v višini 80.412,96
EUR ostane nerazporejen.
5. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta družbe.
Predlog sklepa:
5.1. Spremenijo se besedila naslednjih
točk Statuta družbe in se v novem besedilu
glasijo:
5.1.1. spremeni se besedilo točke 5.6.,
šesta alineja in se v novem besedilu glasi:
– odloča in podpisuje vse pogodbe in
sklepa vse druge pravne posle brez omejitev, razen pravnih poslov, ki se nanašajo na
odsvojitev in obremenjevanje nepremičnin
na sedežu družbe (Velenje, Prešernova 8).
O poslih, ki se nanašajo na te nepremičnine,
odloča skupščina delničarjev z večino oddanih glasov delničarjev (navadna večina).
5.1.2. spremeni se besedilo točke 6.4. in
se v novem besedilu glasi:
Nadzorni svet imenuje skupščina delničarjev z večino oddanih glasov delničarjev
(navadna večina), razen člana Nadzornega
sveta iz točke 6.3. tega statuta.
5.1.3. spremeni se besedilo točke 6.9. in
se v novem besedilu glasi:
Članom nadzornega sveta se za njihov
prispevek pri upravljanju družbe za vsako
uspešno zaključeno poslovno leto izplača
nagrada, ki jo na predlog direktorja in NS,
določi skupščina delničarjev z večino oddanih glasov delničarjev (navadna večina).
5.1.4. spremeni se besedilo točke 7.6.,
prvi stavek in se v novem besedilu glasi:
Skupščina veljavno odloča, če je na seji
prisotnih več kot 50% (petdeset procentov)
zastopanega osnovnega kapitala.
6. Predlog čistopisa statuta družbe.
Predlog sklepa:
6.1. Sprejme se čistopis statuta družbe,
ki je vsklajen s sprejetimi spremembami,
navedenimi v točki 5.
7. Razrešitev člana NS in imenovanje
novega člana nadzornega sveta.
7.1. Skupščina ugotovi, da je član NS
Jože Mermal podal pismeno odstopno izjavo, zaradi česar se razreši kot član NS in mu
z dnem 25. 8. 2009 preneha funkcija člana
v NS družbe.
7.2. Za članico NS se imenuje Zvezdana Stankovič, stanujoča Drapšinova 1b,

3000 Celje. Imenovanje velja od 25. 8.
2009 dalje.
8. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2009.
Predlog sklepa:
8.1. Za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2009 se imenuje revizijska družba RIPRO – družba za revizijo, podjetniško svetovanje in razvoj, d.o.o.
Velenje.
Na skupščini imajo pravico glasovanja
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpisani v delniško knjigo pri
KDD – Centralni klirinški depotni družbi d.d.
Ljubljana in ki osebno, po zastopniku ali pooblaščencu pisno prijavijo svojo udeležbo na
sedežu družbe vsaj 3 dni pred zasedanjem
skupščine. Prijava je pravočasna, če prispe
na sedež družbe do vključno 21. 8. 2009.
Gradivo za zasedanje skupščine, vključno s sprejetim letnim poročilom in poročilom
nadzornega sveta, je na vpogled delničarjem v tajništvu na sedežu družbe, Prešernova cesta 8, Velenje, vsak dan od dneva
objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 11. do 12. ure.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti predloženo družbi v pisni obliki
in mora za fizične osebe vsebovati ime in
priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum izdaje pooblastila ter
podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa
poleg dneva in kraja izdaje pooblastila, še
ime in priimek in naslov pooblaščenca ter
firmo in podpis zakonitih zastopnikov pooblastitelja. Zakoniti zastopniki družb morajo
na dan zasedanja skupščine predložiti izpisek iz registra, iz katerega izhaja, da so
zastopniki delničarja, ki ne sme biti starejši
od 7 dni.
Skupščina je sklicana za 13. uro, prostor
za zasedanje pa bo odprt 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina
ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo za
eno uro odložena. Ob 14. uri bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih
delničarjev.
Projektivni biro Velenje d.d.
direktor
Janez Božič
Ob-5396/09
V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in 14. členom Statuta delniške
družbe Gostinsko podjetje Ljubljana d.d.,
Ljubljana upravni odbor družbe sklicuje
17. sejo skupščine
družbe Gostinsko podjetje Ljubljana
d.d., Ljubljana,
ki bo 28. 8. 2009, ob 12. uri, na sedežu
družbe, Dunajska 270, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa upravnega odbora:
Za predsednika skupščine se izvoli Bojana Vinkovič, za preštevalki glasov se izvolita
Polona Granda in Kristina Kurent.
Skupščina se seznani, da je na seji prisoten notar Miro Bregar iz Litije.
2. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom za poslovno leto 2008 z mnenjem
revizorja in pisnim poročilom upravnega
odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2008, sprejem sklepa
o uporabi bilančnega dobička ter podelitev
razrešnice upravnemu odboru in izvršnemu
direktorju družbe.
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2.1 Predlog sklepa upravnega odbora:
Skupščina se seznani z Letnim poročilom za poslovno leto 2008 z mnenjem
revizorja in s pisnim poročilom upravnega
odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2008.
2.2 Predlog sklepa upravnega odbora:
2.2.1. Bilančni dobiček na dan 31. 12.
2008 znaša 458.367,00 EUR.
2.2.2. Bilančni dobiček družbe se uporabi, kot sledi:
– bilančnega dobička v višini 458.367,00
EUR se ne uporabi in se odločanje o njegovi
uporabi prenese v prihodnje leto.
2.3 Predlog sklepa upravnega odbora:
Skupščina podeljuje razrešnico za delo
upravnemu odboru ter izvršnemu direktorju,
s katero potrjuje in odobrava delo teh organov družbe za poslovno leto 2008.
3. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa upravnega odbora: skupščina imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8 a, Ljubljana za revidiranje
računovodskih izkazov družbe Gostinsko
podjetje Ljubljana d.d. za poslovno leto
2009.
Udeležba na skupščini in prijava udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD d.d.
Ljubljana tri dni pred zasedanjem skupščine,
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Delničar oziroma njegov pooblaščenec
ali zastopnik, ki se želi udeležiti skupščine
in na njej glasovati, mora svojo udeležbo
na skupščini pisno prijaviti družbi vsaj tri dni
pred skupščino. Pooblaščenec lahko uresničuje glasovalno pravico le s pisnim pooblastilom, ki ga predloži družbi, kjer ostane
shranjeno.
Udeleženci morajo svojo identiteto izkazati z osebno izkaznico oziroma z izpisom iz
registra pravnih oseb in pooblastilom.
Udeleženci lahko dvignejo glasovnice
v poslovnih prostorih družbe najmanj 1 uro
pred začetkom skupščine. Zaradi potreb
identifikacije upravičencev do udeležbe in
glasovanja lahko uresničuje svoje glasovalne pravice le tisti delničar, ki se skupščine
udeleži pravočasno.
Gradivo
Popolno gradivo s predlogi sklepov, letno
poročilo, poročilo upravnega odbora o preveritvi letnega poročila, je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe, od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, in sicer vsak delavnik, od
10. do 13.ure.
Gostinsko podjetje Ljubljana d.d.,
Ljubljana
izvršni direktor
Lahajner Tomaž
Ob-5398/09
Na podlagi Statuta delniške družbe Agroind Vipava 1894 Vipava d.d., Vinarska cesta
5, Vipava, uprava družbe sklicuje
14. sejo skupščine
družbe Agroind Vipava 1894 Vipava d.d.,
Vinarska cesta 5, Vipava,
ki bo v torek, 25. 8. 2009, ob 12. uri, na
sedežu družbe, Vinarska cesta 5, Vipava.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles ter predstavitev notarke.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsedujočega skupščini se izvoli odvetnica Vida Mali Lemut, za preštevalki glasov pa Mojca Kante in Alenka Poljšak. Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2008 z revizorjevim
poročilom in pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2008 z revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
za poslovno leto 2008.
3. Nepodelitev razrešnice prejšnji upravi
za leto 2008.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina ne podeljuje razrešnice
prejšnji upravi do 31. 5. 2008.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
4.1. Podelitev razrešnice sedanji upravi
za leto 2008.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina podeljuje razrešnico sedanji upravi od 1. 6. 2008 dalje.
4.2. Podelitev razrešnice nadzornemu
svetu za leto 2008.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2008.
4.3. Podelitev razrešnice nadzornemu
svetu za leto 2007.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2007.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: na
predlog nadzornega sveta se za revizorja
družbe za poslovno leto 2009 imenuje revizijska družba BDO EOS Revizija d.o.o.,
Družba za revidiranje, Dunajska 106, Ljub
ljana.
6. Povečanje osnovnega kapitala na
osnovi konverzije.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Osnovni kapital družbe se poveča z dosedanjih 3.258.404,27 € za 499.982,93 €,
tako da celotni osnovni kapital družbe po
povečanju znaša 3.758.387,20 €.
Za povečanje osnovnega kapitala se
izda za 21.861 navadnih prosto prenosljivih
imenskih kosovnih delnic. Skupno število
novo izdanih delnic se poveča v enakem
razmerju kot osnovni kapital, tako da je celotni osnovni kapital družbe po povečanju
osnovnega kapitala razdeljen na 412.283
navadnih (rednih) imenskih kosovnih delnic.
Novo izdane delnice so prenosljive na
enak način, kot dosedanje navadne prosto
prenosljive imenske kosovne delnice.
7. Seznanitev skupščine s potekom mandata članu nadzornega sveta, z odstopnimi
izjavami članov nadzornega sveta in z imenovanjem člana nadzornega sveta s strani
sveta delavcev.
Skupščino se seznani, da je potekel
mandat članu nadzornega sveta Lucijanu
Čermelju, dne 14. 7. 2009.
Skupščino se seznani, da so člani nadzornega sveta Simon Stibilj, Branko Tomažič, Bogdan Savo Šinigoj, dne 21. 8. 2009,
podali odstopno izjavo, kot člani nadzornega
sveta z veljavnostjo dne 24. 8. 2009.
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Skupščino se seznani, da je svet delavcev za člana nadzornega sveta imenoval
Andreja Zorka, izvršnega sekretarja ZSSS,
univ. dipl. pravnik.
8. Izvolitev članov nadzornega sveta in
seznanitev skupščine z izvolitvijo člana nadzornega sveta s strani sveta delavcev.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Za člane nadzornega sveta za štiriletno
mandatno obdobje, ki prične teči z dnem
sprejetja tega sklepa, se izvolijo: Simon Stibilj, Branko Tomažiču, Bogdan Savo Šinigoj, Lucijan Čermelj za mandatno obdobje
4 let.
9. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
9.1. Točka D.C statuta se spremeni tako,
da se glasi:
Uprava družbe ima od enega do treh
članov, od katerih je eden predsednik uprave. V primeru, da ima uprava dva člana, je
odločilen glas predsednika uprave, v primeru, da ima uprava tri člane, pa sprejemajo
odločitve z večino glasov.
Za zastopanje družbe je upravičen predsednik uprave posamično, član uprave pa
lahko zastopa družbo le skupaj s predsednikom uprave.
9.2. Točka D.D statuta se spremeni tako,
da se glasi:
»Skupščina ali nadzorni svet ali uprava
lahko podelijo prokuro«.
9.3. Čistopis statuta
Skladno s prejetimi spremembami statuta se sprejme novo prečiščeno besedilo
statuta družbe, ki ga podpiše predsednik
skupščine.
10. Seznanitev skupščine o potrebni višini kapitala za dokapitalizacijo.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani, da je za dokapitalizacijo treba pridobiti do 4.000.000
EUR kapitala.
Lastnike se pozove, da se v roku 30 dni
po opravljeni skupščini izrečejo o dokapitalizaciji družbe, katere lastniki so in da dokapitalizacijo tudi izvedejo.
V primeru, da se v 30 dneh o dokapitalizaciji lastniki ne izrečejo oziroma ne začnejo
z aktivnostmi za dokapitalizacijo družbe, se
pooblašča upravo družbe in nadzorni svet,
da ponovno poskuša pridobiti zunanje partnerje, ki bi vložili sredstva v družbo in tako
izvedli dokapitalizacijo družbe s povečanjem
osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in z revidiranim letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta ter predlaganimi
spremembami statuta ter čistopisom statuta
je na vpogled na sedežu družbe, vsak delovni dan od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine, od
12. do 14. ure, v tajništvu uprave družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji ter njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki
morajo predložiti pisno pooblastilo, ki mora
biti ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do sodelovanja in glasovanja na
skupščini imajo samo tisti delničarji, ki so
vpisani v KDD najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine in ki so najmanj tri dni
pred zasedanjem skupščine pisno potrdili
svojo udeležbo na sedežu uprave družbe.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
izkažejo z osebnim dokumentom oziroma
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pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa
tudi z izpisom iz sodnega registra.
Prijavljene udeležence vljudno prosimo,
da se vsaj pol ure pred začetkom zasedanja skupščine vpišejo v listo udeležencev in
prevzamejo glasovnice.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje, z istim
dnevnim redom, istega dne, v istih prostorih, ob 13. uri. V tem primeru je skupščina
sklepčna in bo veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega kapitala.
Agroind Vipava 1894 Vipava d.d.
uprava družbe
Miroslav Miljković
Joško Ambrožič
Ob-5399/09
Na podlagi točke 7.3. Statuta družbe A1,
d.d., Ljubljana, Vodovodna cesta 93 in skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah, upravni odbor družbe sklicuje
13. skupščino
delniške družbe A1, d.d., Ljubljana,
Vodovodna cesta 93,
ki bo 31. 8. 2009, ob 14. uri na sedežu
družbe na Vodovodni cesti 93, Ljubljana,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
1.1 Za organe skupščine se izvolijo:
– predsednik: odvetnik Dušan Kecman,
– preštevalka glasov: Irena Hlebš.
1.2. Skupščini prisostvuje vabljeni notar
Darko Jerše iz Postojne, Prešernova 1.
2. Seznanitev s potrjenim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom za l.
2008 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom upravnega odbora, odločanje o uporabi
bilančnega dobička in podelitvi razrešnice
upravi, nadzornemu svetu in upravnemu
odboru.
Predlog sklepa:
2.1. Na predlog upravnega odbora se ugotovljeni bilančni dobiček v višini
31.010.583,32 EUR v skladu z določbami
230., 282. in 293. člena ZGD uporabi za:
– preneseni dobiček iz preteklih let v znesku 25.751.460,73 EUR (leto 2002 v znesku 1.671.156,77 EUR, leto 2003 v znesku 5.028.804,47 EUR, leto 2004 v znesku
4.047.044,32 EUR, leto 2005 v znesku
4.571.502,44 EUR, leto 2006 v znesku
5.413.797,13 EUR in leto 2007 v znesku
5.019.155,60 EUR) ostane nerazporejen;
– prenos iz presežka iz prevrednotenja
v znesku 8.089,50 EUR ostane nerazporejen;
– čisti dobiček poslovnega leta 2008
v višini 4.527.485,59 EUR ostane nerazporejen;
– del bilančnega dobička v višini
723.547,50 EUR oziroma 32,50 EUR bruto
na delnico se nameni za izplačilo dividend.
Dividende se izplačajo iz prenesenega čistega dobička za leto 2002 v znesku
723.547,50 EUR.
Knjiženje se opravi na dan 1. 1. 2009.
2.2. Dividende se izplačajo najkasneje
do 30. 10. 2009.
Dividende se izplačajo delničarjem, ki so
bili v delniško knjigo vpisani na dan 30. 8.
2009.
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2.3. Skupščina podeli razrešnico upravi,
nadzornemu svetu in upravnemu odboru za
poslovno leto 2008.
3. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za leto 2009.
Predlog sklepa: za revizorja računovodskih izkazov za poslovno leto 2009 se na
predlog upravnega odbora imenuje družbo
BDO EOS Revizija d.o.o., Cesta v Mestni
log 1, Ljubljana.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ostane družbi.
Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice je, da delničar
prijavi svojo udeležbo najkasneje tri dni pred
skupščino.
Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda (predlogi sklepov, obrazložitev vsake
točke dnevnega reda) bo delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v Ljubljani, Vodovodna cesta 93, v tajništvu, vsak delovni
dan od prvega naslednjega delovnega dne
od dne objave sklica od 8. do 12. ure.
A1, d.d., Ljubljana
upravni odbor
Ob-5400/09
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 8.3. člena Statuta Triglav
naložbe, finančna družba, d.d., Slovenska
54, Ljubljana, uprava družbe sklicuje
6. skupščino
Triglav naložbe, finančna družba d.d.,
Slovenska 54, Ljubljana,
ki bo dne 25. 8. 2009, ob 10. uri, v konferenčni dvorani GH Union, Garni hotel, Miklošičeva 9, Ljubljana, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje organov skupščine:
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
Predlog sklepa:
Za predsednico skupščine se imenuje
odvetnica Svetlana Vakanjac.
Za preštevalca glasov se imenujeta Barbara Demšar in Andrej Eržen.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Nada Kumar.
2. Seznanitev z letnim poročilom uprave
za poslovno leto 2008, revizijskim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta
k letnemu poročilu ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom družbe za poslovno leto
2008, z revizijskim poročilom in s pisnim
poročilom nadzornega sveta, s katerim je
sprejeto letno poročilo ter v skladu z določilom 294. člena Zakona o gospodarskih
družbah podeljuje razrešnico članom uprave
in nadzornega sveta.
3. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta družbe.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:
1. Skupščina se seznani, da je član nadzornega sveta – predstavnik delničarjev
Andrej Kocič dne 3. 6. 2009 podal odstopno izjavo, na podlagi katere mu preneha
mandat z dnem imenovanja novega člana
nadzornega sveta družbe.

2. V nadzorni svet družbe Triglav Naložbe, finančna družba, d.d., Ljubljana se za 4
letno mandatno obdobje izvolita:
– Simona Kozjek,
– Damjan Mihevc.
Mandat novo izvoljenima članoma začne
teči naslednji dan po imenovanju.
4. Imenovanje revizorja za leto 2009.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa: za revizorja za poslovno leto 2009 se imenuje KPMG Slovenija, d.o.o., Železna c. 8a, Ljubljana.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v Ljubljani, Slovenska 54, vsak delovni dan, med 10. in 12.
uro. Prav tako je na vpogled letno poročilo
za leto 2008 ter poročilo nadzornega sveta
o preveritvi in sprejemu letnega poročila.
Predlogi delničarjev
Predlogi delničarjev so lahko le v pisni
obliki, obrazloženi in vloženi v sedmih dneh
po objavi sklica skupščine.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo delničarji družbe, ki svojo udeležbo pisno prijavijo
družbi vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine. Število glasov posameznega delničarja
se določi na podlagi števila delnic, ki so po
evidenci v centralnem registru vrednostnih
papirjev pri KDD vpisane na njegovo ime na
zadnji dan roka za prijavo 3 dni pred zasedanjem skupščine. Če bo delničar zastopan
po pooblaščencu, mora prijava vsebovati
tudi originalno pooblastilo z navedbo osebnih podatkov pooblaščenca.
Triglav naložba, finančna
družba d.d.
uprava družbe
Ob-5401/09
Na podlagi 17. in 18. člena statuta družbe se skliče
dvanajsta redna skupščina
družbe Avtobusni promet Murska
Sobota d.d., Bakovska 29a, Murska
Sobota,
ki bo 27. avgusta 2009, ob 16. uri, v Jakijevi dvorani ZS Triglav d.d., Murska Sobota,
Lendavska ulica 5.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine in
preštevalk glasov.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Aleš Melihen, Barjanska cesta 3, Ljubljana, za preštevalki glasov
se izvolita Breda Antalič in Silva Titan.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka.
3. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila.
Skupščina se je seznanila s pismenim
poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila in revizijskega poročila za
leto 2008.
4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice direktorju in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa:
a) Višina bilančnega dobička po stanju na dan 31. 12. 2008 znaša 655.684,40
EUR.
Izhajajoč iz sprejetega letnega poročila
se D.S.U., družbi za svetovanje in upravljanje, d.o.o. izplača dobiček v višini 2.279,90
in direktorici družbe dobiček v višini 2.575,39
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EUR; ostali bilančni dobiček se prenese
v naslednje leto.
b) Direktorici in nadzornemu svetu družbe se podeli razrešnica za poslovno leto
2008.
5. Imenovanje revizorske družbe.
Predlog sklepa: za finančnega revizorja družbe Avtobusni promet Murska Sobota d.d. se za poslovno leto 2010 in 2011
imenuje Audit & Co, družba za revizijo in
svetovanje d.o.o.
Gradivo za skupščino je na vpogled
v tajništvu uprave, na sedežu družbe, vsak
delavnik, od 12. do 14. ure, od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja
skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo le tisti delničarji, ki bodo svojo ali
udeležbo svojega pooblaščenca prijavili
osebno ali z overjenim pooblastilom na sedežu družbe, najkasneje tri dni pred skupščino
družbe. Prijava se izvrši v tajništvu družbe,
z vpisom na seznam udeležencev skupščine
družbe. Pooblaščenci morajo ob registraciji
svoja pooblastila deponirati pri upravi družbe
najmanj tri dni pred skupščino družbe. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom
iz sodnega registra. Pravico do glasovanja
imajo delničarji, ki se pravočasno prijavijo in
so imetniki navadnih imenskih delnic. Delničarji se skupščine lahko udeležijo sami ali
po pooblaščencu. Delničarji se ob registraciji
udeležbe izkažejo z osebnim dokumentom,
enako pooblaščenci. Zastopnik oziroma pooblaščenec pravne osebe pa se mora izkazati še z izpisom iz sodnega registra, kolikor
izpisek ni bil predložen ob prijavi.
Avtobusni promet Murska Sobota d.d.
uprava in nadzorni svet družbe
Ob-5402/09
Na podlagi 17. in 18. člena statuta družbe se skliče
petnajsta redna skupščina
delniške družbe »Linija« – trgovsko in
gostinsko podjetje Murska Sobota d.d.,
Bakovska ulica 29a, Murska Sobota,
ki bo 27. avgusta 2009, ob 17. uri v Jakijevi dvorani ZS Triglav d.d., Murska Sobota,
Lendavska ulica 5.
Na podlagi sklepa uprave in predlogov
nadzornega sveta družbe se objavi naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine in
preštevalk glasov.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Aleš Melihen, Barjanska cesta 3, Ljubljana, za preštevalca
glasov se izvolita Stanislav Ficko in Silva
Titan.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka.
3. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila.
Skupščina se je seznanila s pismenim
poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila in revizijskega poročila za
leto 2008.
4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice direktorici in
nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa:
a) Višina bilančnega dobička po stanju
na dan 31. 12. 2008 znaša 58.862,09 EUR
in se prenese v naslednje leto.

b) Direktorici in nadzornemu svetu družbe se podeli razrešnica za poslovno leto
2008.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: v nadzorni svet delniške
družbe Linija d.d. se za čas štirih let imenujejo Andrej Topolnik, Silva Titan in Stanislav
Ficko.
6. Imenovanje revizorske družbe.
Predlog sklepa: za finančnega revizorja
družbe Linija d.d. se za poslovno leto 2010
in 2011 imenuje Audit & Co, družba za revizijo in svetovanje d.o.o.
7. Poročilo uprave o lastnih delnicah.
Skupščina se seznani s poročilom uprave o lastnih delnicah.
Gradivo za skupščino je na vpogled na
sedežu družbe, vsak delavnik od 12. do
14. ure.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo le tisti delničarji, ki bodo svojo ali
udeležbo svojega pooblaščenca prijavili
osebno ali z overjenim pooblastilom na sedežu družbe, najkasneje tri dni pred skupščino družbe. Prijava se izvrši na sedežu
družbe z vpisom na seznam prijavljenih
delničarjev za skupščino družbe. Uprava in
nadzorni svet se lahko udeležijo skupščine
tudi če niso delničarji.
Pooblaščenci morajo ob registraciji svoja pooblastila deponirati pri upravi družbe najmanj tri dni pred skupščino družbe.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi
z izpisom iz sodnega registra. Pravico do
glasovanja imajo delničarji, ki se pravočasno prijavijo in v korist katerih so delnice
vknjižene v delniški knjigi družbe. Delničarji
se skupščine lahko udeležijo sami ali po
pooblaščencu. Delničarji se ob registraciji
udeležbe izkažejo z osebnim dokumentom,
enako pooblaščenci.
Linija d.d.
uprava in nadzorni svet
Ob-5403/09
Na podlagi določil Statuta družbe Hidrotehnik d.d. Ljubljana uprava družbe Hidrotehnik d.d. Ljubljana, Slovenčeva ulica 97,
Ljubljana, v soglasju z nadzornim svetom
sklicuje
14. letno skupščino
družbe Hidrotehnik d.d. Ljubljana,
ki bo potekala dne 25. 8. 2009, ob 12.
uri, v prostorih družbe na Slovenčevi ulici 97 v Ljubljani, ob prisotnosti vabljenega
notarja.
Predlog dnevnega reda:
1. Proceduralna vprašanja: otvoritev
skupščine družbe, ugotovitev prisotnosti in
izvolitev delovnih teles skupščine.
Direktor družbe bo v imenu sklicatelja
skupščine začel skupščino ter podal ugotovitve o udeležbi delničarjev.
Predlog sklepa uprave:
1.1. Za predsednika skupščine se imenuje Matjaž Ulčar, odvetnik iz Ljubljane.
Jana Kovačič Pavasović in Sašo Štampe
se imenujeta kot preštevalca glasov.
2. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom uprave, mnenjem revizorja in poročilom
nadzornega sveta.
3. Obravnava in sprejem uporabe bilančnega dobička za leto 2008.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
3.1. Skupščina na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta k predlogu upra-
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ve o uporabi bilančnega dobička sprejme
sklep:
Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2008 znaša 596.563,03 EUR. Od tega je 128.349,03
EUR rezerviranega za realizacijo sklepa št.
2 z desete skupščine. Bilančni dobiček v višini 468.213,17 EUR ostane nerazporejen.
O njegovi uporabi bo skupščina odločala
v naslednjih poslovnih letih.
4. Odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
4.1. Skupščina podeli razrešnico upravi
in članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2008.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
5.1. Skupščina se seznani, da je bila
v nadzorni svet kot predstavnica delavcev
izvoljena Valentina Rutar.
5.2. Za člana nadzornega sveta se za
4 letni mandat, ki se prične z dnem 20. 12.
2009, imenujeta Martin Štubljar in Denis
Novak.
6. Imenovanje revizorja za leto 2009.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
6.1. Za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2009 se imenuje družba ABC revizija in sorodne storitve,
d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljubljana.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, ki so vpisani v knjigo družbe, ki se
vodi v centralnem registru pri KDD, Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci.
Pooblastilo mora biti pisno in sestavljeno
skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 in
nasl., v nadaljevanju: ZGD-1) ter ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, njihovi zakoniti zastopniki
ali pooblaščenci, ki bodo prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine. Pisno
pooblastilo mora biti priloženo prijavi.
Delničarji in pooblaščenci družbi izkažejo
osebno identiteto z osebno izkaznico oziroma drugim dokumentom z osebnimi podatki
z značajem javne listine s sliko, zakoniti zastopniki pa še z dokazilom o upravičenosti
zastopanja.
Udeleženci skupščine se pol ure pred zasedanjem identificirajo in podpišejo seznam
udeležencev.
Predlogi
Morebitni nasprotni in drugi predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega
reda morajo biti družbi sporočeni ter razumno utemeljeni v pisni obliki v roku 7 dni po
objavi tega sklica skupščine.
Gradivo za skupščino
Gradivo za sejo skupščine družbe je
delničarjem dostopno na sedežu družbe,
in sicer vsak delovni dan, med 10. in 12.
uro, od objave sklica dalje do dneva seje
skupščine.
Hidrotehnik d.d. Ljubljana
uprava družbe
Ob-5404/09
Na podlagi 23. člena statuta delniške
družbe Universal obrtno podjetje d.d. Ivanč-
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na Gorica in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah, uprava sklicuje
15. sejo skupščine
družbe Universal d.d. Ivančna Gorica,
ki bo v sredo, dne 26. 8. 2009 s pričetkom ob 16. uri, v sejni sobi na upravi družbe
na Malem Hudem 4a, Ivančna Gorica.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Direktor družbe odpre skupščino in predhodno ugotovi navzočnost.
Predlog sklepa:
a) Za predsednika skupščine se imenuje
Jože Nosan.
b) Za preštevalca glasov se imenujeta
Jelka Kastelec in Vendel Vaš.
c) Skupščini prisostvuje vabljeni notar
Miro Košak.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2008 in poročilom nadzornega sveta, odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2008 ter odločanje
o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2008 ter s pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2008.
b) Ugotovljeni bilančni dobiček iz leta
2008 v vrednosti 502.073,36 EUR se uporabi za naslednje namene:
Del bilančnega dobička, tj. 446.631,36
EUR se prenese v naslednje leto kot preneseni dobiček, del prenesenega čistega
dobička v skupnem znesku 55.442,00 EUR
se razdeli, in sicer preostali dobiček iz leta
2003 v znesku 7.346,84 EUR ter del dobička iz leta 2004 v znesku 48.095,16 EUR:
– delničarjem se izplača dividenda 2,00
EUR bruto na delnico oziroma skupno
53.442,00 EUR;
– članom nadzornega sveta se kot udeležba v dobičku za leto 2008 skupaj izplača
1.500,00 EUR bruto, ki se razdeli članom
nadzornega sveta v enakih zneskih;
– direktorju se kot poslovna nagrada za
leto 2008 izplača 500,00 EUR bruto.
Dividenda pripada delničarjem, ki so
vpisani v delniški knjigi na dan zasedanja
skupščine.
Delničarjem se izplača dividenda najkasneje v 60 dneh od dneva skupščine.
c) Skupščina družbe podeli upravi in
nadzornemu svetu družbe razrešnico za
poslovno leto 2008.
3. Uskladitev dejavnosti družbe.
Predlog sklepa: dejavnost družbe se
uskladi z uredbo o standardni klasifikaciji
dejavnosti - SKD 2008.
4. Statusno preoblikovanje družbe.
Predlog sklepa:
Družba Universal obrtno podjetje d.d.
Ivančna Gorica, Malo Hudo 4A, 1295 Ivančna Gorica se iz delniške družbe preoblikuje
v družbo z omejeno odgovornostjo, z značilnostmi, razvidnimi iz priložene družbene pogodbe. Firma družbe se spremeni tako, da
se glasi: Universal, proizvodnja gradbenega
materiala d.o.o., Ivančna Gorica. Skrajšana
firma se spremeni tako, da se glasi: Universal d.o.o., Ivančna Gorica.
27.287 navadnih imenskih kosovnih delnic družbe se umakne in se uniči. Delničarji pridobijo v družbi naslednje poslovne
deleže:
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– Kapitalska družba pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, d.d., skrajšana
firma Kritni sklad prvega pokojninskega
sklada, Dunajska cesta 119, 1000 Ljub
ljana, matična številka 5986010005, v nominalni višini 2.403,61 EUR, kar predstavlja
2,1109% osnovnega kapitala družbe;
– Janez Bijec, stanujoč Šentvid pri Stični 33a, Šentvid pri Stični, v nominalni višini 1.477,22 EUR, kar predstavlja 1,2973%
osnovnega kapitala družbe;
– Olga Dimnik, stanujoča Zagradec 60,
Grosuplje, v nominalni višini 1.372,90 EUR,
kar predstavlja 1,2057% osnovnega kapitala družbe;
– Jožef Habjan, stanujoč Vrh pri Višnji
Gori 18, Višnja Gora, v nominalni višini
1.723,42 EUR, kar predstavlja 1,5135%
osnovnega kapitala družbe;
– Ljudmila Hribar, stanujoča Taborska cesta 7, Grosuplje, v nominalni višini 2.787,52
EUR, kar predstavlja 2,4481% osnovnega
kapitala družbe;
– Franjo Jambrošič, stanujoč Malo
Hudo 4A, Ivančna Gorica, v nominalni višini
3.830,76, kar predstavlja 3,3642% osnovnega kapitala družbe;
– Jože Kastelec, stanujoč Vir pri Stični 111, Ivančna Gorica, v nominalni višini
50.822,23 EUR, kar predstavlja 44,6330%
osnovnega kapitala družbe;
– Alojz Kastelic, stanujoč Stična 156,
Ivančna Gorica, v nominalni višini 3.171,43
EUR, kar predstavlja 2,7852% osnovnega
kapitala družbe;
– Jelka Kastelec, stanujoča Vir pri Stični 111, Ivančna Gorica, v nominalni višini
11.821,94 EUR, kar predstavlja 10,3822%
osnovnega kapitala družbe;
– Jožef Kepa, stanujoč Šentvid pri Stični 118, Šentvid pri Stični, v nominalni višini 3.626,29 EUR, kar predstavlja 3,1847%
osnovnega kapitala družbe;
– Jožef Kosec, stanujoč Jurčičeva ulica 16, Ivančna Gorica, v nominalni višini
2.274,25 EUR, kar predstavlja 1,9973%
osnovnega kapitala družbe;
– Jože Nosan, stanujoč Zgornja Draga
4B, Višnja Gora, v nominalni višini 9.831,45
EUR, kar predstavlja 8,6342% osnovnega
kapitala družbe;
– Frančišek Pečjak, stanujoč Šentvid pri
Stični 49C, Šentvid pri Stični, v nominalni višini 5.257,91 EUR, kar predstavlja 4,6176%
osnovnega kapitala družbe;
– Franc Pevec, stanujoč Ljubljanska cesta 44, Ivančna Gorica, v nominalni višini 2.983,65 EUR, kar predstavlja 2,6203%
osnovnega kapitala družbe;
– Ivan Trnovšek, stanujoč Podboršt 9A,
Šentvid pri Stični, v nominalni višini 2.345,19
EUR, kar predstavlja 2,0596% osnovnega
kapitala družbe;
– Vendel Vaš, stanujoč Radohova vas
26, Šentvid pri Stični, v nominalni višini
3.471,89 EUR, kar predstavlja 3,0491%
osnovnega kapitala družbe;
– Milan Zupančič, stanujoč Obolno 6,
Ivančna Gorica, v nominalni višini 2.303,46
EUR, kar predstavlja 2,0229% osnovnega
kapitala družbe;
– Universal, proizvodnja gradbenega
materiala d.o.o., Ivančna Gorica, Malo Hudo
4A, 1295 Ivančna Gorica, matična številka
5015251000, lastni poslovni delež v nominalni višini 2.361,88 EUR, kar predstavlja
2,0742% osnovnega kapitala družbe.
Vsi člani in predsednik nadzornega sveta
ostanejo in dokončajo svoj mandat.

Statut družbe se spremeni v družbeno
pogodbo družbe z omejeno odgovornostjo,
ter se uskladi s sklepi te skupščine. Z vpisom preoblikovanja družbe oziroma z vpisom Družbene pogodbe družbe, z omejeno
odgovornostjo v sodni register preneha veljati Statut družbe z dne 31. 1. 2007.
Sprejme se prečiščeno besedilo družbene pogodbe družbe z omejeno odgovornostjo, ki je priloga in sestavni del tega
sklepa.
Jože Kastelec ostane direktor družbe.
Ukine se namestnika direktorja in se odpokliče Jožefa Kepa kot zastopnika družbe.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo k vsem točkam dnevnega reda
je na vpogled pri Jožetu Kastelec na sedežu družbe.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji. Delničarji ali njihovi pooblaščenci morajo svojo prisotnost na skupščini prijaviti
najmanj 3 dni pred skupščino na sedežu
družbe, pooblaščenci pa morajo v istem
roku oddati tudi pisna pooblastila, ki jih družba shrani.
Delničarje prosimo, da pridejo na sejo
vsaj pol ure pred najavljenim začetkom, da
bo lahko preverjen pripravljeni seznam udeležencev glede na prijavljeno prisotnost in
da bodo prevzeli glasovnice.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine skupščina ponovno sestane in
glasuje ne glede na število prisotnih delnic.
Universal d.d. Ivančna Gorica
uprava družbe
Ob-5405/09
V skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe Zlata
Moneta II finančna družba d.d., delničarje
vabimo na
6. skupščino,
ki bo v torek, dne 25. 8. 2009, ob 10. uri,
v sejni sobi Hotela Piramida, Ulica Heroja
Šlandra 10, 2000 Maribor (Slovenija).
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
1.1. Za predsednika skupščine se izvoli
Gregorja Drnovška, za preštevalca glasov
pa Marjana Vedlina in Ivanko Letnik. Ugotovi se prisotnost vabljenega notarja.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom družbe za poslovno leto
2008, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2008 in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega in konsolidiranega letnega
poročila družbe za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2008, ki ga je
pregledal revizor in o njem izdal revizijsko
mnenje brez pridržkov, konsolidiranim letnim
poročilom družbe za poslovno leto 2008, ki
ga je pregledal revizor in o njem izdal revizijsko mnenje brez pridržkov, in Poročilom
nadzornega sveta o preveritvi revidiranega
letnega in konsolidiranega letnega poročila
družbe za poslovno leto 2008.
3. Sklepanje o podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu ter seznanitev skupščine s prejemki članov uprave in nadzornega
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sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi
prejeli v poslovnem letu 2008.
Predlogi sklepov uprave in nadzornega
sveta:
3.1. Skupščina podeli upravi družbe razrešnico za poslovno leto 2008.
3.2. Skupščina podeli nadzornemu svetu
družbe razrešnico za poslovno leto 2008.
3.3. Skupščina se seznani s Poročilom
uprave o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog
v družbi prejeli v poslovnem letu 2008.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
4.1. Na predlog nadzornega sveta se za
revizorja letnega poročila družbe in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2009 imenuje Audit & C0, družba
za revizijo in svetovanje d.o.o., Lendavska
ulica 18, 9000 Murska Sobota.
Obrazložitev točk dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov skupščine: za delovanje in
izvedbo skupščine je potrebno, da skupščina izvoli predsednika skupščine in druge
osebe, ki opravljajo dejanja, potrebna za
tehnično izvedbo skupščine.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom družbe za poslovno leto
2008, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2008 in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega in konsolidiranega letnega
poročila družbe za poslovno leto 2008: nadzorni svet je letno poročilo in konsolidirano
letno poročilo potrdil na svoji seji dne 30. 6.
2009. V skladu z Zakonom o gospodarskih
družbah (ZGD-1, Uradni list RS, št. 42/06,
60/06 – popravek, 26/07 – ZSDU-B, 33/07
– ZSReg-B, 67/07 – ZTFI, 10/08 – ZGD-1A,
68/08 – ZGD-1B in 42/09 – ZGD-1C) je
pripravil poročilo za skupščino. Skupščina
v takem primeru ne sprejema letnega poročila, se pa skupščini predlaga, da se z letnima poročiloma in poročilom nadzornega
sveta seznani.
3. Sklepanje o podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu ter seznanitev skupščine s prejemki članov uprave in nadzornega
sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2008: v skladu
z 294. členom ZGD-1 mora skupščina odločiti tudi o razrešnici upravi in nadzornemu
svetu. Skupščini se predlaga, da obema organoma podeli razrešnico za poslovno leto
2008. V skladu s (novim) petim odstavkom
294. člena ZGD-1 mora poslovodstvo na
skupščini (ki odloča o uporabi bilančnega
dobička) delničarje seznaniti s prejemki članov organov vodenja ali nadzora, ki so jih
za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu, takšna informacija pa
mora vsebovati tudi prejemke, ki so jih člani
organov vodenja ali nadzora pridobili z opravljanjem nalog v odvisnih družbah. Uprava
je o tem pripravila pisno poročilo, vsebino
katerega bo skupščini podala tudi ustno.
4. Imenovanje revizorja: v skladu z osmo
alinejo prvega odstavka 293. člena ZGD-1
odloča o imenovanju revizorja skupščina.
V skladu s prvim odstavkom 297.a člena
in četrtim odstavkom 281. člena ZGD-1 da
nadzorni svet skupščini predlog za imenovanje revizorja, ki mora temeljiti na predlogu revizijske komisije. Dne 30. 6. 2009 je
revizijska komisija družbe Zlata Moneta II
finančna družba d.d. predlagala njenemu
nadzornemu svetu Audit & C0, družba za
revizijo in svetovanje d.o.o., Lendavska uli-

ca 18, 9000 Murska Sobota. Nadzorni svet
predlaga imenovanje Audit & C0, družba
za revizijo in svetovanje d.o.o., Lendavska
ulica 18, 9000 Murska Sobota (sedež: Murska Sobota (Slovenija)). Ključna priporočila:
Delniški vzajemni sklad Publikum International, Obvezniški vzajemni sklad Publikum
Bond, Delniški vzajemni sklad Publikum
Nova Evropa, Mešani vzajemni sklad Primus, Delniški vzajemni sklad Publikum
USA, Delniški vzajemni sklad Publikum SCI
& TECH, Delniški vzajemni sklad Publikum
Balkan, Delniški vzajemni sklad Publikum
Azijski Tigri, Vzajemni sklad Publikum Healthcare, Vzajemni sklad Publikum Energy+,
Vzajemni sklad Publikum Komet, Publikum
PDU d.d., Atka Prima d.o.o., Kolonel d.o.o.,
Center naložbe d.d.
Gradivo in dostopnost dokumentov
Na poslovnem naslovu družbe (Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor, Slovenija),
vsak delovnik med 9. in 15. uro in na uradni
spletni strani (elektronskem mediju) družbe
(http://www.zlatamoneta2.si/) so dostopni:
– ta sklic skupščine (vsebuje predloge
sklepov z navedbo, kateri organ družbe je
dal posamezen predlog in obrazložitev vsake točke dnevnega reda; dostopen tudi na
spletni strani sistema SEOnet (http://seonet.ljse.si/menu/default.asp) – objava z dne
24. 7. 2009),
– revidirano letno poročilo družbe za poslovno leto 2008 (vsebuje izjavo o upravljanju družbe) in pripadajoče revizorjevo
poročilo (dostopna tudi na spletni strani sistema SEOnet (http://seonet.ljse.si/menu/default.asp) – objava z dne 30. 4. 2009),
– konsolidirano letno poročilo družbe za poslovno leto 2008 in pripadajoče revizorjevo poročilo (dostopna tudi na
spletni strani sistema SEOnet (http://seonet.ljse.si/menu/default.asp) – objava z dne
30. 4. 2009),
– Poročilo nadzornega sveta o preveritvi
revidiranega letnega in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2008
(dostopno tudi na spletni strani sistema SEOnet (http://seonet.ljse.si/menu/default.asp)
– objavljeno skupaj s tem sklicem skupščine
dne 24. 7. 2009),
– Poročilo uprave o prejemkih članov
uprave in nadzornega sveta, ki so jih za
opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2008 (dostopno tudi na spletni strani sistema SEOnet (http://seonet.ljse.si/menu/default.asp) – objavljeno
skupaj s tem sklicem skupščine dne 24. 7.
2009),
– obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice (dostopen tudi na
spletni strani sistema SEOnet (http://seonet.ljse.si/menu/default.asp) – objavljen
skupaj s tem sklicem skupščine dne 24. 7.
2009).
Ta sklic skupščine je dne 24. 7. 2009
objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.
Udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice
Do uresničevanja glasovalne pravice in
udeležbe na skupščini so upravičeni tisti
delničarji, ki delnice shranijo najpozneje 3
dni pred skupščino in ki se najpozneje 3 dni
pred skupščino prijavijo. Šteje se, da so delnice shranili tisti delničarji, ki so kot imetniki
delnic družbe vpisani v centralnem registru
nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki
ga vodi KDD d.d. (Ljubljana, Slovenija), 3
dni pred skupščino. Prijava se opravi po
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faksu (+386/2/25-20-839) ali s pošto (Trg
Leona Štuklja 12, 2000 Maribor, Slovenija),
ki ju mora družba prejeti v roku iz prvega
stavka tega odstavka.
Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, se prijavi priloži pooblastilo.
Pravne osebe prijavi priložijo redni izpisek
iz sodnega registra, ki vsebuje podatke po
stanju ob prijavi. Dokazilo o imenovanju pooblaščenca se lahko posreduje tudi po faksu
(+386/2/25-20-839). Delničarji lahko pooblastilo na enak način prekličejo kadarkoli.
Osebe se na skupščini (pred njenim pričetkom) izkažejo z osebnim dokumentom.
Drugi podatki v zvezi z delnicami družbe
in skupščino
Skupno število delnic: 8.232.861.
Skupno število glasovalnih pravic:
8.232.861.
V skladu z ZGD-1 mora vsak skupščinski
sklep potrditi notar v notarskem zapisniku.
Skupščini bo prisostvovala notarka Ines Bukovič iz Maribora (Slovenija).
Zlata Moneta II finančna družba d.d.
uprava
Peter Zorič
Ob-5406/09
Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe Induplati,
industrija platnenih izdelkov, d.d., uprava
družbe Induplati, industrija platnenih izdelkov, d.d., Zgornje Jarše, Kamniška cesta 24,
1235 Radomlje, sklicuje
16. skupščino
delniške družbe Induplati, industrija
platnenih izdelkov, d.d., Zgornje Jarše,
Kamniška cesta 24, 1235 Radomlje
Skupščina bo v torek, 25. 8. 2009, ob
11. uri, v sejni sobi poslovne stavbe, na
naslovu Vojkova cesta 58, Ljubljana, v I.
nadstropju.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
1.2. Imenujeta se predsednik skupščine
in preštevalec glasov. Na seji skupščine prisostvuje vabljeni notar.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2008 z mnenjem pooblaščenega revizorja
in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, odločanje
o bilančnem dobičku in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2008 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi in potrditvi letnega poročila, ki ga
je v skladu z 282. členom ZGD-1 predložil
nadzorni svet in s katerim obvešča skupščino, da je potrdil letno poročilo za leto 2008.
2.2. Bilančni dobiček družbe, ki na dan
31. 12. 2008 znaša 478.344,94 EUR, ostane nerazporejen in se v celoti izkaže kot
preneseni dobiček.
2.3. Potrdi in odobri se delo direktorja in
nadzornega sveta družbe Induplati, industrija platnenih izdelkov, d.d. v poslovnem letu
2008 ter se direktorju in članom nadzornega
sveta na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1
podeli razrešnica.
3. Imenovanje revizijske družbe za leto
2009.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izka-
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zov družbe za leto 2009 imenuje revizijska
družba »Dinamic« d.o.o., revizijska družba,
Topliška cesta 2A, Novo mesto.
4. Uskladitev obstoječe dejavnosti družbe z novo Standardno klasifikacijo dejavnosti – SKD 2008 in dopolnitev dejavnosti
družbe.
Predlog sklepa:
4.1. Dejavnosti družbe se uskladijo
z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti
(Uradni list RS, 69/07) – SKD 2008.
4.2. Dejavnost družbe se dopolni z dejavnostmi, kot so navedene v predlogu dopolnitve dejavnosti.
5. Spremembe sedeža družbe.
Predlog sklepa: spremeni se sedež družbe, tako da glasi: Sedež družbe je v Zgornjih
Jaršah.
6. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagane spremembe statuta.
Predlagatelj sklepov k točki 1., 2., 4., 5.
in 6. dnevnega reda sta uprava in nadzorni
svet družbe, predlagatelj sklepov k točki 3.
dnevnega reda pa le nadzorni svet družbe.
Gradivo za skupščino, ki obsega ta sklic
skupščine, predloge vseh sklepov z utemeljitvami, revidirano letno poročilo družbe za
leto 2008, poročilo nadzornega sveta za
leto 2008, predlog uskladitve in dopolnitve
dejavnosti ter predlog spremembe statuta,
je delničarjem dostopno na sedežu družbe,
Zgornje Jarše, Kamniška cesta 24, 1235
Radomlje, vsak delovni dan, med 10. in 12.
uro, od objave tega sklica v Uradnem listu
RS dalje. Gradivo je objavljeno tudi na spletni strani družbe www.induplati.si.
Pogoji za udeležbo in glasovanje: pogoj
za udeležbo na skupščini je, da se delničarji pred skupščino prijavijo tako, da pisna
prijava prispe k upravi družbe najkasneje 3
dni pred skupščino. Pravico do udeležbe na
skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo družbe najkasneje deset dni
pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenec
delničarja mora predložiti pisno pooblastilo, zakoniti zastopniki pa ustrezna dokazila
o upravičenosti za zastopanje delničarja.
Skupščina veljavno odloča, če je na seji
prisotnih več kot 30% vseh glasov. Kolikor
v prvem sklicu ni zagotovljena sklepčnost,
se seja skupščine, z istim dnevnim redom,
prične čez pol ure in se na njej veljavno
odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
Induplati, industrija platnenih
izdelkov, d.d.
Aleksander Jereb, direktor
Ob-5407/09
Na podlagi določila 31. člena Statuta
delniške družbe Kompas Hoteli Bled, d.d.,
Cankarjeva cesta 2, Bled, uprava družbe
sklicuje
6. redno sejo skupščine
družbe Kompas Hoteli Bled, d.d.,
ter vabi delničarje družbe, da se skupščine, ki bo v četrtek, dne 27. 8. 2009, ob
14. uri, v sejni dvorani na sedežu družbe,
Cankarjeva cesta 2, Bled, udeležijo.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlogi sklepov:
a) Izvolijo se predlagani organi skupščine.
b) Na skupščini bo prisostvoval vabljeni
notar Stane Krainer iz Radovljice.
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2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom in s poročilom nadzornega sveta družbe
o potrditvi letnega poročila za leto 2008.
Skupščina se je seznanila z letnim poročilom in s poročilom nadzornega sveta družbe o potrditvi letnega poročila za leto 2008.
3. Kritje izgube iz nerazporejenega dobička prejšnjih let in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu za leto 2008.
Predlog sklepa 3.1. Izguba iz leta 2008
v višini 102.931,22 EUR se krije iz nerazporejenega dobička leta 2005 v višini
95.580,84 EUR in leta 2006 v višini 7.350,38
EUR. Tako ostane nerazporejeni dobiček
leta 2006 v višini 126.339,44 EUR in leta
2007 v višini 63.564,09 EUR. Skupaj ostane nerazporejeni dobiček družbe v višini
189.903,53 EUR.
Predlog sklepa 3.2. Upravi družbe in
nadzornemu svetu družbe se podeli razrešnica za delo v poslovnem letu 2008.
4. Uvedba kosovnih delnic ter spremembe in dopolnitve statuta družbe.
Predlogi sklepov:
4.1. Skupščina sprejme sklep o uvedbi
kosovnih delnic družbe tako, da se sedanjih
134.100 delnic z nominalnim zneskom po
4.000,00 SIT, nadomesti s 134.100 kosovnimi delnicami.
4.2. Skupščina sprejme spremembe in
dopolnitve statuta družbe v predloženem
besedilu.
4.3. Osnovni kapital družbe se skladno
z Zakonom o uvedbi evra pretvori iz slovenskih tolarjev v evre po tečaju zamenjave.
Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe,
da v statutu družbe vsebovane zneske, ki so
izraženi v slovenskih tolarjih, z dnem uvedbe
evra preračuna v evre po tečaju zamenjave
in da uskladi besedilo statuta družbe z veljavno sprejetimi odločitvami skupščine.
5. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic družbe.
Predlog sklepa:
Na podlagi določb osme alineje prvega
odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih
družbah skupščina pooblašča direktorja za
nakup lastnih delnic. Skupno število lastnih
delnic ne sme presegati 10% skupnega števila vseh delnic družbe (10% osnovnega
kapitala).
Direktor je pooblaščen za nakup lastnih
delnic po ceni, ki ne sme biti nižja od 1,00
EUR in ne višja od knjigovodske vrednosti
za delnico. Pooblastilo direktorju za nakup
lastnih delnic velja 36 mesecev.
Skupščina direktorja družbe pooblašča,
da lahko umakne lastne delnice brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Namen zmanjšanja osnovnega
kapitala določi direktor s sklepom. Skupščina pooblašča direktorja, da izvede vse
postopke in sprejme vse sklepe, ki pomenijo realizacijo pooblastila skupščine za umik
lastnih delnic zaradi zmanjšanja osnovnega
kapitala.
6. Seznanitev z izvolitvijo predstavnika
delavcev v nadzorni svet družbe:
Skupščino se seznani, da je Svet delavcev družbe na svoji seji dne 14. 5. 2009
za predstavnico zaposlenih v nadzorni svet
družbe izvolil Mileno Koselj-Šmit, rojeno
18. 9. 1954, stanujoča na naslovu Blejska
Dobrava 79, in sicer za mandatno dobo
4 let.
Skupščine družbe se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki,
ki se morajo pred sejo skupščine izkazati
s pisnim pooblastilom.

Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, ki bodo vsaj 3 dni pred sejo
skupščine najavili svojo udeležbo pri upravi
družbe.
Skupščine se lahko udeležijo tisti delničarji, ki so bili najmanj 10 dni pred skupščino
vpisani v delniško knjigo družbe.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v tajništvu na sedežu
družbe, vsak delovni dan, od 10. do 12. ure,
od dneva objave sklica skupščine dalje.
Če skupščina na dan prvega sklica ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
v petek, dne 28. 8. 2009, ob 12. uri na istem
naslovu in prostoru z istim dnevnim redom.
V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Kompas Hoteli Bled, d.d.
uprava družbe
direktor
Dejan Žlender
Ob-5409/09
Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe Kompas International, turistična in trgovinska družba,
d.d., direktor družbe Kompas International,
turistična in trgovinska družba, d.d., Vojkova
cesta 58, 1000 Ljubljana, sklicuje
20. skupščino
družbe Kompas International, turistična
in trgovinska družba, d.d., Vojkova
cesta 58, Ljubljana
Skupščina bo v torek, 25. 8. 2009, ob
11.30, v sejni sobi na sedežu družbe, v Ljub
ljani, Vojkova cesta 58, Ljubljana, v I. nadstropju.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
1.2. Imenujeta se predsednik skupščine
in preštevalec glasov. Na seji skupščine prisostvuje vabljeni notar.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2008 z mnenjem pooblaščenega revizorja
in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, odločanje
o bilančnem dobičku in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2008 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi in potrditvi letnega poročila, ki ga
je v skladu z 282. členom ZGD-1 predložil
nadzorni svet in s katerim obvešča skupščino, da je potrdil letno poročilo za leto 2008.
2.2. Bilančni dobiček družbe, ki na dan
31. 12. 2008 znaša 375.588,09 EUR, ostane nerazporejen in se v celoti izkaže kot
preneseni dobiček.
2.3. Potrdi in odobri se delo direktorja in
nadzornega sveta družbe v poslovnem letu
2008 ter se direktorju in članom nadzornega
sveta na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1
podeli razrešnica.
3. Imenovanje revizijske družbe za leto
2009.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2009 imenuje revizijska
družba »Dinamic« d.o.o., revizijska družba,
Topliška cesta 2A, Novo mesto.
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Predlagatelj sklepov k točki 1. in 2. dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet družbe, predlagatelj sklepa k točki 3. dnevnega
reda pa le nadzorni svet družbe.
Gradivo za skupščino, ki obsega ta sklic,
predloge vseh sklepov z utemeljitvami, revidirano letno poročilo družbe za leto 2008,
poročilo nadzornega sveta za leto 2008, je
delničarjem dostopno v tajništvu družbe, na
naslovu Vojkova cesta 58, Ljubljana, vsak
delovni dan, med 10. in 12. uro, ter na spletni strani www.kompas-yachting.com, od objave tega sklica v Uradnem listu RS dalje.
Pogoji za udeležbo in glasovanje:
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo izključno delničarji, ki bodo kot imetniki delnic
vpisani v delniško knjigo družbe in njihovi
pooblaščenci ter bodo svojo udeležbo na
skupščini pisno prijavili upravi družbe vsaj
3 dni pred sejo skupščine na naslov sedeža
družbe, Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana.
Pooblaščenec delničarja mora predložiti pisno pooblastilo, zakoniti zastopniki pa ustrezna dokazila o upravičenosti za zastopanje
delničarja.
Skupščina veljavno odloča ne glede na
število prisotnih glasov delničarjev.
Kompas Int d.d.
Andrej Jarc, direktor
Ob-5410/09
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 18. člena Statuta družbe
uprava sklicuje
16. sejo skupščine
delniške družbe KOMET Metlika d.d.,
ki bo dne 25. 8. 2009, ob 14. uri, na
sedežu družbe, Rosalnice 1, 8330 Metlika,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov ter predstavitev notarja.
Predlog sklepa: skupščina družbe izvoli
predsednika in dva preštevalca glasov po
predlogu uprave.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2008.
Predlogi sklepov:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe KOMET Metlika d.d. za
leto 2008, s poročilom nadzornega sveta
in s sklepom nadzornega sveta o potrditvi
letnega poročila za leto 2008.
2.2. Skupščina sprejme predlagan način
pokritja izgube za leto 2008.
2.3. Skupščina upravi in nadzornemu
svetu podeli razrešnico za poslovno leto
2008.
3. Obravnava in sprejem sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom lastnih
delnic.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe,
ki znaša 676.014,02 EUR, se zmanjša za
66.766,82 EUR z umikom 16.000 delnic,
tako da znaša osnovni kapital po zmanjšanju 609.247,20 EUR in je razdeljen na
146.000 delnic.
Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe
z umikom lastnih delnic družbe po sklepu
skupščine se izvede zaradi prilagoditve kapitala glede na obseg poslovanja v breme
drugih rezerv iz dobička.
4. Pooblastilo skupščine upravi za odkup
in umik lastnih delnic.
Predlog sklepov:
4.1. Družba kupuje lastne delnice, dokler
ne doseže 10% posesti delnic po ceni, ki ni

višja od 7,50 EUR in ne nižja od 3,50 EUR
za delnico z namenom:
– zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic,
– izplačila nagrad upravi v razmerju, ki
ga določi nadzorni svet.
4.2. Skupščina pooblašča upravo, da
lahko v roku 18 mesecev umakne lastne
delnice brez ponovnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.
Gradivo za sejo skupščine s predlogi
sklepov je na vpogled vsem delničarjem
vsak delovni dan, od 8. do 11. ure, v tajništvu družbe. Skupščine se lahko udeležijo
vsi delničarji sami ali po svojih pooblaščencih oziroma zakonitih zastopnikih, če najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo družbi udeležbo na skupščini.
Pooblaščenci morajo hkrati z najavo poslati
pisna pooblastila.
Glasovalno pravico na seji skupščine
imajo delničarji, ki bodo vpisani v delniški
knjigi Centralno klirinško depotne družbe
d.d., na dan 21. 8. 2009.
KOMET Metlika d.d.
uprava družbe
Ob-5412/09
Na podlagi ZGD-1 in Statuta družbe Cetis-Graf, d.d., Celje direktor sklicuje
17. skupščino delničarjev,
ki bo 27. 8. 2009, ob 9. uri, v poslovnih
prostorih (soba 508), na naslovu Čopova
24, Celje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2008, odločanje o delitvi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
3. Izvolitev člana nadzornega sveta.
4. Imenovanje revizorja za leto 2009.
Pod 1) se predlog sklepa glasi: za predsednika skupščine se imenuje Ljuba Pečeta.
Za preštevalca glasov se imenuje Mira Zakrajška in Bernarda Gregla. Za notarja se
imenuje Srečka Gabrila iz Žalca.
Pod 2) se predlog sklepa glasi:
I. Skupščina se seznani in potrjuje letno
poročilo za poslovno leto 2008, z revizijskim
poročilom in poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila za poslovno
leto 2008.
Ugotovi se bilančni dobiček za poslovno leto 2008 v znesku 99.312,00 EUR, ki
se deli:
a) 99.000,00 EUR za izplačilo dividend
oziroma 0,30 EUR na delnico in
b) zadržani dobiček 312,00 EUR.
Dividenda se izplača delničarjem, ki
bodo na dan 27. 8. 2009 vpisani v delniško
knjigo pri Klirinško depotni družbi v Ljub
ljani. Dividenda se izplača najkasneje do
30. 9. 2009.
II. Podeli se razrešnica direktorju in članom nadzornega sveta družbe za poslovno
leto 2008.
Pod 3) se predlog sklepa glasi: ugotovi
se, da je dne 30. 5. 2009 Antonu Tropenauerju prenehal mandat v nadzornem svetu
ter se za dobo štirih let za člana nadzornega
sveta ponovno izvoli Antona Tropenauerja. Mandat Antonu Tropenauerju začne teči
z dnem sprejema sklepa na skupščini.
Pod 4) se predlog sklepa glasi: za revizorja za poslovno leto 2009 se imenuje
družba ABC, družba za revizijo in sorodne
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storitve d.o.o., Dunajska cesta 101, 1000
Ljubljana.
Predlagatelj sklepa pod zaporedno štev.
3 in 4 je nadzorni svet sam, v ostalih primerih pa sta predlagatelja direktor in nadzorni
svet.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, v korist katerih so delnice družbe
Cetis-Graf, d.d., Celje vknjižene na računu
vrednostnih papirjev, ki se vodi pri Klirinško
depotni družbi oziroma njihovi pooblaščenci
ali zakoniti zastopniki. Delničar, pooblaščenec delničarja ali zakoniti zastopnik mora
na skupščino prinesti osebni dokument in
pisno pooblastilo, če le-to ni shranjeno pri
družbi. Vsaka delnica na skupščini družbe
zagotavlja en glas.
Delničarji se lahko udeležijo skupščine
pod pogojem, da svojo udeležbo prijavijo direktorju družbe vsaj 3 dni pred zasedanjem
skupščine. Delničarjem predlagamo, da dvignejo glasovnice pred začetkom zasedanja
skupščine, med 8.45 in 9. uro.
Gradivo za vse točke dnevnega reda skupaj s sprejetim letnim poročilom, revizorskim
poročilom in poročilom nadzornega sveta
je delničarjem na vpogled vsak delavnik od
27. 7. 2009 do 27. 8. 2009, med 8.15 in 9.
uro, pri direktorju družbe, v poslovnih prostorih, na Čopovi 24, Celje, v pisarni štev. 607.
Cetis-Graf, d.d., Celje
direktor
mag. Srečko Gorenjak
Ob-5413/09
Na podlagi 15. člena Statuta delniške
družbe Livar, d.d., Ivančna Gorica (v nadaljevanju: družba), sklicuje uprava družbe
15. redno letno skupščino družbe,
ki bo 27. 8. 2009, ob 12. uri, na poslovnem naslovu družbe (Ljubljanska cesta 43,
1295 Ivančna Gorica), v sejni sobi, z naslednjim dnevnim redom:
1. Ugotovitev sklepčnosti in otvoritev 15.
skupščine družbe ter izvolitev organov skupščine družbe.
Predlog sklepa:
– Ugotovi se, da je skupščina družbe
sklepčna.
– Za predsednika skupščine družbe se
izvoli odvetnik Simon Jeglič, Kersnikova 5,
1000 Ljubljana.
– Za preštevanje glasov na skupščini
družbe se izvolita Rok Sadar in Anica Bijek
(delavca družbe).
– Na skupščini družbe bo prisoten notar ml. Miro Košak, Trg republike 3, 1000
Ljubljana.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
in skupine družbe ter izguba za poslovno
leto 2008.
Predlog sklepa:
– Skupščina družbe se seznani z revidiranim Letnim poročilom družbe in z revidiranim konsolidiranim Letnim poročilom
skupine družbe za leto 2008, s poročilom
nadzornega sveta družbe o potrditvi Letnega poročila družbe in konsolidiranega Letnega poročila skupine družbe za leto 2008.
– Skupščina družbe se seznani, da znaša na dan 31. 12. 2008 nepokrita izguba
7.392.114,00 EUR.
3. Podelitev oziroma ne podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za
poslovno leto 2008.
Predlog sklepa:
– Skupščina družbe ne podeli razrešnice
upravi, v sestavi predsednika uprave Toma-
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ža Trobiša in članice uprave Cvetke Furlan
za poslovno leto 2008 za obdobje od 1. 1.
2008 do 3. 3. 2008.
– Skupščina družbe ne podeli razrešnice
upravi v sestavi predsednika uprave Tomaža Trobiša, članice uprave Cvetke Furlan in
člana uprave Jožeta Kastelica za poslovno
leto 2008 za obdobje od 3. 3. 2008 do 6. 11.
2008.
– Skupščina družbe podeli razrešnico
upravi v sestavi predsednika uprave mag.
Uroša Koržeta za poslovno leto 2008 za obdobje od 6. 11. 2008 do 31. 12. 2008.
– Skupščina družbe ne podeli razrešnice
nadzornemu svetu v sestavi predsednika
nadzornega sveta Stanislava Ostermana,
namestnika predsednika nadzornega sveta
Damjana Debeljaka in članov nadzornega
sveta Adriana Corsija, mag. Mitje Škrbca
ter Draga Jermana za poslovno leto 2008 za
obdobje od 1. 1. 2008 do 5. 7. 2008.
– Skupščina družbe ne podeli razrešnico
nadzornemu svetu v sestavi predsednika
nadzornega sveta Stanislava Ostermana,
namestnika predsednika nadzornega sveta
Damjana Debeljaka in članov nadzornega
sveta Adriana Corsija, mag. Mitje Škrbca ter
Matjaža Jordana za poslovno leto 2008 za
obdobje od 5. 7. 2008 do 29. 10. 2008.
– Skupščina družbe podeli razrešnico
nadzornemu svetu v sestavi predsednika
nadzornega sveta Damjana Debeljaka, namestnika predsednika nadzornega sveta
mag. Mitje Škrbca in članov nadzornega sveta Adriana Corsija, Janka Čevke, Iva Judniča
ter Matjaža Jordana za poslovno leto 2008 za
obdobje od 29. 10. 2008 do 25. 11. 2008.
– Skupščina družbe podeli razrešnico
nadzornemu svetu v sestavi predsednika
nadzornega sveta Damjana Debeljaka, namestnika predsednika nadzornega sveta
mag. Mitje Škrbca in članov nadzornega
sveta Adriana Corsija, Janka Čevke, Iva Judniča ter Draga Jermana za poslovno leto
2008 za obdobje od 25. 11. 2008 do 31. 12.
2008.
4. Spremembe in dopolnitve Statuta delniške družbe Livar, d.d., Ivančna Gorica (v
nadaljevanju: statut).
Predlog sklepa:
– V statut se doda novi 3.a člen, ki se
glasi: »Družba lahko izda prednostne delnice z ali brez glasovalne pravice. Te delnice
se lahko prisilno umaknejo. O pogojih in postopku odloča skupščina družbe.«.
– Drugi stavek prvega odstavka 17. člena
statuta se spremeni, tako da se po novem
glasi: »S ¾ (tričetrtinsko) večino oddanih
glasov odloča skupščina predvsem v naslednjih zadvah:«.
– V drugi alinei prvega odstavka 17. člena statuta se na koncu zaklepaja doda »razen če zakon dopušča navadno večino,«.
– V prvem stavku prvega odstavka
22. člena statuta se »50.000.000,00 (petdesetmilijonov 00/100) SIT nadomesti
z »208.995,00 (dvestoosemtisočdevetstopetindevetdeset 00/100) EUR«.
5. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: za revizorja družbe se
za poslovno leto 2009 imenuje Constantia
Plus, d.o.o., Dunajska 160, Ljubljana.
6. Povečanje osnovnega kapitala družbe
in pooblastilo nadzornem svetu.
Predlog sklepa:
– Osnovni kapital družbe se poveča iz
6.338.815,61 EUR za največ 3.342.113,61
EUR, tako da po povečanju znaša največ
9.680.929,22 EUR.
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– Povečanje osnovnega kapitala družbe
se izvede z izdajo največ 800.000 novih
kumulativnih prednostnih delnic. Emisijska
vrednost ene delnice je 4,25 EUR, emisijska
vrednost vseh novih delnic pa 3.400.000
EUR. Cena za vplačilo je enaka emisijski
vrednosti delnice in ne sme biti manjša. Po
povečanju bo imela družba skupaj največ
2.317.319 delnic, od tega 1.517.319 navadnih in največ 800.000 kumulativnih prednostnih delnic.
– Kumulativna prednostna delnica daje:
– pravico do dela dobička, in sicer do
prednostnega izplačila dividende pred izplačilom imetnikom navadnih delnic v višini
8% od emisijske vrednosti delnice (0,34
EUR na delnico) in do vseh še neizplačanih dividend, preden se imetnikom navadnih delnic izplačajo kakršne koli dividende
s tem, da za poslovno leto 2009 prednostnim delnicam ne pripada proporcionalni del prednostne dividende in se tudi ne
akumulira;
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe, in sicer prednostno pred navadnimi
delničarji, do izplačila emisijske vrednosti
prednostne delnice in vseh še neizplačanih
prednostnih dividend, pri čemer se za zadnje poslovno leto upošteva proporcionalni
del prednostne dividende glede na čas do
dneva likvidacije ali stečaja;
– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe, vendar brez glasovalne pravice,
razen: (i) kumulativne prednostne delnice
pridobijo glasovalno pravico (ena delnica
en glas) in se upoštevajo pri izračunu zahtevane kapitalske večine, če prednostni znesek dividende ni izplačan v enem letu ali
ni izplačan v celoti in v naslednjem letu ni
doplačan. Glasovalna pravica traja, dokler
se zaostanki ne izplačajo; (ii) kumulativne
prednostne delnice glasujejo na ločenem
zasedanju z izrednim sklepom o soglasju k:
sklepu, ki jim omejuje ali razveljavlja prednost; izdaji tistih prednostnih delnic, ki bi
pri razdelitvi dobička ali premoženja družbe
imele prednost ali bile izenačene z njimi.
V primeru razveljavitve prednosti kumulativnih prednostnih delnic te delnice zagotavljajo glasovalno pravico.
– Kumulativne prednostne delnice so kosovne, imenske, prosto prenosljive in tvorijo
poseben razred.
– Prednostne delnice se lahko kadar koli
prisilno umaknejo. Ob umiku je prednostni
delničar upravičen do nadomestila v višini,
ki je enaka emisijski vrednosti delnice povečani za morebitne neizplačane dividende iz
preteklih let in sorazmernega dela dividende za tekoče leto, do dne sprejema sklepa
o umiku. Nadomestilo se plača v roku 15 dni
od sprejetja sklepa. Umik se lahko izvede
najkasneje do 31. 12. 2015. Postopek umika
natančneje določi skupščina.
– Rok za vpis in vplačilo delnic začne teči
od javne objave poziva za vpis in vplačilo
delnic v Uradnem listu Republike Slovenije
in dnevniku Delo.
– Osebe, ki so na dan objave poziva iz
prejšnje alinee tega sklepa vpisane v delniško knjigo družbe kot delničarji, imajo prednostno pravico do vpisa in vplačila novih
delnic, in sicer sorazmerno med številom
delnic, ki jih imajo v lasti, in s številom delnic, ki so predmet nove izdaje. Delničarji
lahko prednostno pravico izkoristijo v roku
14 dni, šteto od javne objave poziva iz prejšnje alinee tega sklepa. Delnice, ki po za-

ključku 14 dnevnega roka ne bodo vpisane
in vplačane, bodo imeli možnost vpisati in
vplačati delničarji, ki so se odzvali prvemu
pozivu za vpis in vplačilo delnic, in sicer sorazmerno prvemu vpisu in vplačilu, v roku 8
dni od dne, ko jim uprava pošlje obvestilo
o dodatni možnosti vpisa in vplačila. Če tudi
po dodatnem vpisnem in vplačilnem roku ne
bodo vpisane in vplačane vse delnice, lahko uprava po svoji volji pozove tretje osebe
k vpisu in vplačilu delnic v nadaljnjem roku
največ 60 dni.
– Delnice se vpiše in vplača pri banki,
ki jo pooblasti družba. Delnice se vplača
v denarju.
– Delnice bodo izdane v nematerializirani
obliki po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register. Družba bo dala nalog za
vpis novih delnic v delniško knjigo družbe,
vodeno pri Centralni klirinško depotni družbi,
d.d., Ljubljana (KDD), v roku 8 dni po prejemu sklepa o vpisu povečanja osnovnega
kapitala v sodni register.
– Če do zadnjega roka iz sedme alinee
tega sklepa ne bo vpisanih in vplačanih najmanj 70% delnic, bodo vpisnikom in vplačnikom brezobrestno vrnjena vplačila pri pooblaščeni osebi iz osme alinee tega sklepa.
Vrnitev vplačila bo zagotovljena najpozneje
v 15 dneh od izteka zadnjega roka za vpis
in vplačilo delnic.
– Statut se uskladi s sklepom o povečanju osnovnega kapitala. Za ugotovitev dejansko vpisanih in vplačanih delnic in za
uskladitev statuta se pooblasti nadzorni svet
družbe.
Vpogled v gradivo
Letno poročilo družbe in konsolidirano
Letno poročilo skupine družbe za leto 2008,
poročilo nadzornega sveta družbe ter drugo gradivo za skupščino družbe s predlogi
sklepov so delničarjem družbe na vpogled
na sedežu družbe, v tajništvu družbe, od
ponedeljka do petka, med 11. in 13. uro, od
dneva objave sklica skupščine družbe do
zasedanja skupščine družbe. Navedeno je
dosegljivo tudi na spletnem naslovu www.
livar.si, pod rubriko »Informacije za delničarje«.
Udeležba in glasovanje na skupščini
družbe
Skupščino družbe se lahko udeležijo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo družbe
pri Klirinško depotni družbi, na dan 24. 8.
2009, oziroma njihovi zastopniki. Dokazilo
o upravičenju do zastopanja delničarja na
skupščini družbe mora biti v pisni obliki in
ostane v družbi.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpiskom iz sodnega
registra.
Delničarji oziroma zastopniki morajo svojo udeležbo na skupščini in uresničevanje
glasovalnih pravic predhodno prijaviti upravi
družbe na poslovnem naslovu družbe ali na
e-poštnem naslovu slobodan.vuk@livar.si,
in sicer najpozneje tri dni pred zasedanjem
skupščine družbe, to je do vključno 24. 7.
2009; zastopnik delničarja mora do navedenega roka tudi predložiti dokazilo v pisni
obliki o upravičenju do zastopanja delničarja
na skupščini družbe.
Delničarje družbe prosimo, da morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh od objave sklica, da jih ta
v skladu s 300. členom Zakona o gospodarskih družbah objavi.
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Vse delničarje družbe oziroma njihove
zastopnike prosimo, da se zglasijo na kraju
sklica skupščine družbe vsaj pol ure pred
začetkom zasedanja skupščine družbe.
Livar, d.d.
mag. Uroš Korže
predsednik uprave
Ob-5414/09
Na podlagi določil Statuta družbe Koroške pekarne d.d., Koroška cesta 2, 2370
Dravograd, uprava sklicuje
15. skupščino
družbe Koroške pekarne d.d.,
Dravograd,
ki bo v četrtek, dne 27. avgusta 2009, ob
10. uri, v prostorih sedeža družbe, v Dravogradu, Koroška cesta 2.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine delniške družbe,
ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih
teles skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se imenuje
Rastko Lah, za preštevalko glasov pa Bojana Lužnic.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka:
Sonja Kralj.
2. Predstavitev letnega poročila z mnenjem revizorja, poročila nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila za poslovno
leto 2008 in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice
članom uprave in nadzornega sveta.
Predlog sklepa 2.1.:
Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12.
2008 znaša 909.034,00 EUR in je sestavljen
iz prenesenega čistega dobička prejšnjih
let v znesku 884.526,00 EUR in dobička
poslovnega leta 2008 v znesku 24.508,00
EUR. Bilančni dobiček se uporabi:
– za dividendo bruto 16.614,40 EUR
(oziroma 1,60 EUR bruto na delnico),
– preostanek bilančnega dobička v znesku 892.419,60 EUR se prenese v prihodnja
poslovna leta in bo o njegovi razporeditvi
odločeno v naslednjih letih.
– Do izplačila dividende so upravičeni
delničarji, ki so na dan skupščine vpisani
v delniško knjigo. Izplačilo delničarjem bo
opravljeno najkasneje v 60 dneh po zasedanju skupščine.
Predlog sklepa 2.2.: skupščina družbe
podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu
svetu za delo v poslovnem letu 2008.
3. Imenovanje revizijske družbe za leto
2009.
Predlog sklepa: glede na to, da je družba poslovno leto 2008 zaključila kot majhna
družba ni treba opraviti revizije po ZGD-1.
V primeru, da bi se glede na poslovne rezultate leta 2009 družba štela kot srednja družba, se za izvedbo revizije leta 2009 imenuje
pooblaščeno revizijsko družbo ABC Revizija,
družba za revizijo in sorodne storitve, d.o.o.,
Dunajska cesta 101, 1000 Ljubljana.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti družbi pisno dostavljeno tri
dni pred zasedanjem in ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini
lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošto dostavijo družbi

najkasneje tri dni pred skupščino na sedež
družbe in so ta dan vpisani v delniško knjigo
pri KDD.
Udeležence skupščine prosimo, da se
prijavijo na zasedanje uro pred začetkom
skupščine. V sprejemni pisarni morajo najavljeni udeleženci podpisati seznam prisotnih
delničarjev oziroma pooblaščencev, ter prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo na skupščini.
Gradivo za skupščino družbe, vključno
z letnim poročilom, revizijskim poročilom,
poročilom nadzornega sveta z utemeljitvijo,
je vsem delničarjem na vpogled na sedežu
družbe Koroške pekarne d.d., vsak delovni
dan, od 10. do 12. ure, in sicer od dneva
objave sklica do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Koroške pekarne d.d.
uprava družbe
Št. 009/2009
Ob-5415/09
Na podlagi drugega odstavka 295. člena
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in
32. člena Statuta Gradis IPGI, d.d., uprava
Gradis IPGI, d.d. sklicuje
14. skupščino
Gradis IPGI, d.d., Ljubljana, Industrijska
cesta 2,
ki bo 26. 8. 2009, ob 10. uri, v prostorih
družbe, na naslovu Ulica Ambrožiča Novljana 2, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine:
a) ugotovitev sklepčnosti ter ugotovitev,
da je na skupščini prisoten notar iz Ljub
ljane, ki bo sestavil zapisnik,
b) imenovanje preštevalca glasov in
predsednika skupščine.
Predlog sklepa št. 1: za predsednika
skupščine se imenuje Miha Grilec, za preštevalca glasov se imenuje Miha Klep.
2. Predstavitev Letnega poročila Gradis
IPGI, d.d. za poslovno leto 2008 z mnenjem
revizijske družbe in z mnenjem nadzornega
sveta k Letnemu poročilu za poslovno leto
2008 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa št. 2.2: skupščina družbe
podeli razrešnico za poslovno leto 2008 direktorju Alešu Vahčiču in prokuristu Robertu
Špeharju, med tem ko se ne podeli razrešnica bivšemu direktorju Vanji Verdelu.
Predlog sklepa št. 2.3: skupščina družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2008
predsedniku nadzornega sveta Mihi Grilcu,
namestniku predsednika nadzornega sveta Roku Pivku in članici nadzornega sveta
Kristini Rovšek, med tem ko se ne podeli
razrešnice bivšim članom nadzornega sveta Mojci Mare Fink, Bredi Ivanc Kovačič in
Bogomirju Vnučcu.
3. Spremembe in dopolnitve Statuta
družbe.
Predlog sklepa št. 3: skupščina delničarjev sprejme predlagane dopolnitve statuta
Gradis IPGI, d.d., kot izhaja iz priloge k tej
točki in čistopis statuta Gradis IPGI, d.d.
skladno s spremembami in dopolnitvami.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2009.
Predlog sklepa št. 4: za poslovno leto
2009 se za revizorja družbe imenuje KPMG
Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.
5. Določitev višine sejnin članom nadzornega sveta družbe.
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Predlog sklepa št. 5:
Za udeležbo na seji nadzornega sveta se
začasno do 31. 12. 2010 določi naslednja
višina sejnin:
– članom nadzornega sveta v višini 75
EUR bruto,
– predsedniku nadzornega sveta v višini
97,5 EUR bruto.
Višina sejnine za korespondenčne seje,
za delo v komisijah ali odborih nadzornega
sveta se določi v višini 80% redne sejnine za
vsako udeležbo na seji.
Sklep pod točko 1. predlaga uprava,
sklep pod točko 4. predlaga nadzorni svet,
ostale sklepe predlagata uprava in nadzorni
svet skupaj.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji, ki so tretji dan pred dnevom skupščine ob 8. uri vpisani v delniško knjigo, ki
se vodi pri KDD. Delničar, ki ima pravico
do udeležbe na skupščini, se lahko udeleži
skupščine in uresničuje glasovalno pravico,
če najkasneje tri dni pred dnevom skupščine
prijavi svojo udeležbo.
Delničar, ki ima pravico do udeležbe na
skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca za
udeležbo in za uresničevanje glasovalne
pravice na skupščini. Pooblaščenec mora
pisno pooblastilo predložiti najkasneje do
začetka zasedanja skupščine.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega
registra oziroma drugim dokazilom o zakonitem zastopstvu.
Uresničevanje glasovalne pravice
Glasuje se osebno, vsaka delnica šteje
en glas.
Gradivo
Gradivo je delničarjem na vpogled na
sedežu družbe Gradis IPGI, d.d.
Uprava
Gradis IPGI, d.d.
Ob-5420/09
Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah in 16. točke Statuta delniške družbe Elmont Bled d.d., Bled sklicujem
13. redno skupščino
družbe Elmont Bled, d.d.,
ki bo v torek, 25. avgusta 2009, ob 10. uri
v prostorih družbe, Sp. Gorje 3a.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje predsednika in dveh preštevalcev glasov ter določitev notarja.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se imenuje
Kersnik Ladislav.
Za preštevalca glasov se imenujeta Jože
Legat in Cvek Boris.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Braniselj Erika.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička ter o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
A) Celotni bilančni dobiček znaša
3.223.472 € in ostaja nerazporejen.
B) Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta družbe za poslovno leto
2008. Upravi in članom nadzornega sveta
se v smislu drugega odstavka 282. člena
ZGD podeli razrešnica.
3. Imenovanje revizorja za leto 2009.

Stran

1978 /

Št.

57 / 24. 7. 2009

Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
za revizorja družbe za poslovno leto 2009
se imenuje revizijska družba GSS d.o.o.,
Ljubljana.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, vsak delovni dan od 10. do 12. ure od
objave sklica do dneva skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti skladno z zakonom in podano
v pisni obliki.
Skupščina je sklepčna, če je prisotnih
več kot 15% vseh glasov.
Če skupščina ob objavljeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 13. uri v istih prostorih.
Na ponovnem sklicu bo skupščina odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Pravico udeležbe na skupščini imajo delničarji, ki so vpisani pri KDD kot imetniki
delnic na 21. 8. 2009.
Vse delničarje oziroma njihove pooblaščence, ki se nameravajo udeležiti skupščine družbe, vljudno prosimo, da svojo
udeležbo predhodno pisno javijo v tajništvo
družbe, in sicer najkasneje tri dni pred pričetkom skupščine. Nenajavljeni delničarji ne
bodo imeli pravice udeležbe na skupščini.
Elmont Bled, d.d.
uprava
direktor Janez Žnidar
Ob-5423/09
Na podlagi 37. člena Statuta družbe Gradis skupina G d.d., Gradbene storitve in inženiring, Šmartinska cesta 134a, 1000 Ljub
ljana in prvega odstavka 295. člena ZGD-1
sklicuje upravni odbor
7. skupščino
družbe Gradis skupina G d.d.,
Gradbene storitve in inženiring,
Šmartinska cesta 134 a, 1000 Ljubljana,
ki bo petek, 28. 8. 2009, ob 16. uri v sejni
sobi v 3. nadstropju na sedežu družbe Gradis skupina G d.d. na Šmartinski cesti 134
a v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom in
naslednjimi predlogi sklepov:
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Upravni odbor za predsednika skupščine
imenuje Leonardo Peklar, za preštevalki glasov Sabino Juhant in Jano Urbanč.Skupščini prisostvuje vabljeni notar Andrej Škrk.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe Gradis skupina G d.d.
za leto 2008 in revidiranim konsolidiranim
letnim poročilom poslovne skupine Gradis
skupina G za leto 2008 ter Poročilom upravnega odbora družbe o rezultatih preveritve
revidiranega letnega poročila družbe Gradis
skupina G d.d. za leto 2008 in revidiranega
konsolidiranega letnega poročila poslovne
skupine Gradis skupina G za leto 2008 in
predlogu glavnega izvršnega direktorja za
uporabo bilančnega dobička.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice organom vodenja in nadzora
za leto 2008.
Predlog sklepa št. 3.1.:
Višina bilančnega dobička po stanju na
dan 31. 12. 2008 znaša 1.679.780,25 EUR.
Bilančni dobiček je sestavljen iz prenesenega
dobička iz prejšnjih let v višini 1.533.072,93
EUR in čistega dobička iz poslovnega leta
2008 v višini 146.707,32 EUR.
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Bilančni dobiček se ne deli, ker družba
kot dober gospodarstvenik presoja, da glede na okoliščine, v katerih družba posluje,
to ni nujno, ker je bolj smotrno bilančni
dobiček nameniti kot vir za financiranje naložbene in investicijske politike družbe kot
to predvidevata razvoj družbe in tekoči poslovni načrt.
O uporabi bilančnega dobička, ki po stanju na dan 31. 12. 2008 znaša 1.679.780,25
EUR, se bo odločalo v naslednjih letih (preneseni dobiček).
Predlog sklepa št. 3.2.: skupščina podeli
upravnemu odboru razrešnico za delo za
leto 2008.
4. Imenovanje revizorja za leto 2009.
Predlog sklepa št. 4: skupščina družbe
Gradis skupina G d.d. za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2009 imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za
revidiranje in poslovno svetovanje, d.o.o.
Utemeljeni predlogi za sprejemanje sklepov so dostopni v tajništvu družbe Gradis
skupina G d.d. na njenem sedežu v Ljubljani
na Šmartinski cesti 134 a, vsak delovni dan
od 10. do 13. ure, do dneva skupščine.
Za morebitne druge informacije lahko pokličete na tel. 01/547-77-00, vsak delavnik
od 10. do 13. ure, do dneva skupščine.
Pravico do udeležbe in izvrševanja pravic na skupščini imajo delničarji, ki udeležbo
na skupščini napovedo družbi na zanesljiv
način, najpozneje 3 dni pred sejo skupščine in so vpisani v delniško knjigo na dan,
ki je tri dni pred skupščino. Pooblaščenci
delničarjev lahko uresničujejo glasovalno
pravico na podlagi pisnega pooblastila, ki
ga je potrebno predložiti družbi in ostane
shranjeno pri njej.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi sklic) istega dne ob 18. uri, v istem prostoru in
z istim dnevnim redom. Skupščina bo takrat
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradis skupina G d.d.
upravni odbor
Ob-5425/09
Na podlagi točke 6.4. Statuta delniške
družbe SVEA Lesna industrija Litija d.d, sklicuje uprava družbe
13. skupščino delničarjev
družbe SVEA Lesna industrija Litija,
d.d.,
ki bo dne, 24. 8. 2009 ob 11. uri, v konferenčni dvorani družbe SVEA Lesna industrija d.d., Zagorje ob Savi, Cesta 20. julija
23, Zagorje ob Savi, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednika skupščine izvoli France Adamčič, za preštevalki
glasov se imenujeta Petra Jere Osmanović
in Slavka Martinčič. Skupščini prisostvuje
notarka Marjana Kolenc Rus.
2. Seznanitev z Letnim poročilom družbe
SVEA Lesna Litija d.d. za leto 2008 skupaj
z revizorjevim mnenjem in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi Letnega poročila ter podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe SVEA Lesna Litija d.d. za
leto 2008 skupaj z revizorjevim mnenjem in

Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila.
b) Skupščina potrdi in odobri delo uprave
in nadzornega sveta v poslovnem letu 2008
in jima podeljuje razrešnico za poslovno leto
2008.
3. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za leto 2009.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje Revizijski center
d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 4, Ljub
ljana, za revizorja računovodskih izkazov
družbe SVEA Lesna Litija d.d. za poslovno
leto 2009.
Popolno gradivo k posameznim točkam
dnevnega reda lahko delničarji vpogledajo
na sedežu družbe Breg pri Litiji 53, Litija,
vsak delovnik med 8. in 12. uro od dneva
objave sklica do zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki.
Pravico do udeležbe na skupščini bodo lahko uresničevali tisti delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe 3 dni pred
sklicem skupščine in bodo najkasneje 3 dni
pred zasedanjem skupščine svojo udeležbo
na skupščini pisno prijavili Upravi družbe.
Pooblastilo mora biti pisno.
Če bo sklic skupščine neuspešen, bo
skupščina ponovno sklicana istega dne ob
14. uri v istem prostoru. Po ponovnem sklicu
bo skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.
SVEA Lesna industrija Litija d.d.
uprava
Boštjan Bedrač, inž. les.
Ob-5426/09
Na podlagi tretjega odstavka 34. člena
Statuta delniške družbe Mladina časopisno
podjetje d.d., Ljubljana, sklicujem
skupščino
družbe Mladina časopisno podjetje d.d.,
Ljubljana,
ki bo dne 27. 8. 2009, ob 10. uri, v prostorih družbe Mladina časopisno podjetje d.d.,
Ljubljana, na naslovu Dunajska cesta 51,
Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Matej
Kavčič, odvetnik iz Ljubljane.
Za preštevalca glasov se imenuje Andrej
Klemenc.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Bojan
Podgoršek iz Ljubljane.
2. Predstavitev letnega poročila za leto
2008 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta družbe o preveritvi
letnega poročila za leto 2008, seznanitev
s pokrivanjem bilančne izgube, podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter
seznanitev delničarjev s prejemki članov
uprave in nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2008, z mnenjem revizorja ter pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi in potrditvi letnega poročila za
leto 2008.
2.2. Skupščina se seznani s pokrivanjem
bilančne izgube iz poslovnega leta 2008,
v skupni višini 201.909 EUR, v breme rezerv
in drugih sestavin kapitala.
2.3. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2008.
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2.4. Skupščina se seznani s prejemki
članov uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2008.
3. Imenovanje revizorja družbe za leto
2009.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2009 se imenuje Deloitte revizija d.o.o./Deloitte d.o.o., Davčna ulica 1,
1000 Ljubljana.
Udeležba in glasovanje na skupščini:
skladno z določbo 33. člena Statuta družbe Mladina časopisno podjetje d.d., Ljub
ljana se skupščine lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, ki svojo udeležbo pisno
prijavijo na sedežu družbe najmanj 3 dni
pred skupščino. Delničarji lahko odločajo na
skupščini po svojih pooblaščencih, ki morajo
pisna pooblastila za zastopanje shraniti na
sedežu družbe vsaj 3 dni pred sejo skupščine, v upravičenih primerih pa najmanj 1
uro pred sejo.
Gradivo: gradivo za skupščino z utemeljenimi predlogi sklepov je vsem delničarjem
na vpogled v tajništvu družbe Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana, Dunajska
cesta 51, Ljubljana, vsak delovni dan, med
10. in 12. uro, od dneva objave sklica skupščine dalje.
Mladina časopisno podjetje d.d.,
Ljubljana,
Denis Tavčar
predsednica uprave
Št. 84/09
Ob-5427/09
Uprava s soglasjem nadzornega sveta
na podlagi 7.3. točke Statuta delniške družbe Minervo d.d., Ljubljana, sklicuje
15. skupščino
delniške družbe Minervo d.d., Ljubljana,
ki bo v ponedeljek, 31. 8. 2009, ob 7.30,
v prostorih družbe Minervo d.d., Letališka c.
27 A, Ljubljana.
Dnevni red in predlog sklepov.
1. Otvoritev skupščine delniške družbe,
ugotovitev sklepčnosti, seznanitev z dnevnim redom in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa št. 1/1 – Skupščina družbe ugotavlja, da je prisotnih .% glasov zastopanega osnovnega kapitala, kar pomeni,
da je skupščina sklepčna.
Predlog sklepa št. 1/2 – Skupščina se
seznani z dnevnim redom.
Skupščini družbe prisostvuje notarka
mag. Nina Češerek.
Predlog sklepa št. 1/3: – Za preštevalca
glasov se imenujeta:
1. Jože Valenčič,
2. Grbić Katarina.
2. Predložitev mnenja revizorja, letnega
poročila, in poročila nadzornega sveta za
Minervo d.d., Ljubljana.
Skupščino družbe se seznani s pisnim
poročilom nadzornega sveta z dne 10. 7.
2009, ki se nanaša na preveritev poročila
o poslovanju družbe za leto 2008, z revidiranimi računovodskimi izkazi in Poslovnim
poročilom uprave družbe za poslovno leto
2008.
3. Predložitev mnenja revizorja, letnega
poročila in poročila nadzornega sveta za
skupino Minervo d.d., Ljubljana.
Skupščino družbe se seznani s pisnim
poročilom nadzornega sveta z dne 10. 7.
2009, ki se nanaša na preveritev poročila
o poslovanju skupine Minervo d.d., Ljubljana
za leto 2008, z revidiranimi konsolidiranimi
računovodskimi izkazi in Poslovnim poroči-

lom uprave skupine Minervo d.d., Ljubljana
za poslovno leto 2008.
4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2008 in podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa št. 1/4: – Na podlagi
sprejetega letnega poročila se ugotovi: bilančni dobiček za leto 2008 po stanju na dan
31. 12. 2008 znaša 2.026.010,66 EUR.
O bilančnem dobičku v višini 2.026.010,66
EUR bo odločeno v naslednjih letih.
Skupščina potrjuje in odobri delo uprave
in nadzornega sveta družbe v poslovnem
letu 2008 in jima podeljuje razrešnico.
5. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa št 1/5 – Na predlog nadzornega sveta se za revizijo poslovanja
družbe Minervo d.d., Ljubljana in za skupino
Minervo d.d., za leto 2009 imenuje revizijska
hiša, BO Consulting d.o.o. Neubergerjeva
9, Ljubljana.
6. Informacija o poslovni politiki, poslih in
gospodarskem načrtu družbe v letu 2009.
Uprava podaja informacijo o poslovni
politiki, poslovanju in gospodarskem načrtu
v letu 2009.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastila za zastopanje na skupščini morajo biti
pisna.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki do
vključno 27. 8. 2009 pisno prijavijo svojo
udeležbo na sedežu družbe v Ljubljani, Letališka c. 27 A, in so na dan zasedanja skupščine vpisani v centralni register pri KDD.
Pooblastila za zastopanje se ob prijavi predajo v hrambo upravi družbe.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe – tajništvo, na Letališki c. 27 A, Ljubljana, vsak
delovni dan v tednu, med 10. in 12. uro.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasijo v sejni sobi eno
uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo
s podpisom potrdili svojo prisotnost.
Nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda lahko delničarji vložijo
v pisni obliki z obrazložitvijo predloga v 7
dneh po objavi sklica skupščine na upravo
družbe.
Če je prvi sklic skupščine neuspešen
zaradi nesklepčnosti, se skupščina ponovi
istega dne ob 8.30, v istem prostoru, z enakim dnevnim redom. Na tem zasedanju se
bo veljavno odločalo ne glede na višino zastopanega kapitala.
Minervo d.d., Ljubljana,
uprava – direktor
Vojko Reven, univ. dipl. inž. rud.
Ob-5428/09
Na podlagi določil točk 7.2, 7.3 in 7.4
Statuta delniške družbe ZVEZDA, tekstilna
tovarna, d.d., Savska cesta 46, 4000 Kranj,
in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah-1 (ZGD-1) sklicujem
10. zasedanje skupščine
delniške družbe ZVEZDA, tekstilna
tovarna, d.d.,
ki bo v sredo, 26. avgusta 2009, ob
10. uri, na sedežu družbe, Savska cesta 46,
4000 Kranj, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
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Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave in nadzornega sveta družbe se za predsednico skupščine izvoli Nevena Tea Gorjup in za preštevalki glasov Nataša Skok in Biserka Rošic. Seji
prisostvuje vabljena notarka Marija Murnik
iz Kranja.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila
družbe ZVEZDA, tekstilna tovarna, d.d., za
poslovno leto 2007; obravnava predloga za
razporeditev bilančnega dobička; razprava
in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa št. 2.1
Skupščina družbe ZVEZDA, tekstilna tovarna, d.d. sprejme letno poročilo družbe
in revidirane računovodske izkaze družbe
ZVEZDA, tekstilna tovarna, d.d. za poslovno
leto 2007.
Predlog sklepa št. 2.2:
Na dan 31. 12. 2007 je znašal ugotovljeni bilančni dobiček družbe 43.454,09 EUR.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da se ugotovljeni bilančni dobiček za
poslovno leto 2007 v višini 43.454,09 EUR
razporedi in prenese v naslednje poslovno
leto, kot preneseni dobiček.
Predlog sklepa št. 2.3:
V skladu z 294. členom veljavnega
ZGD-1 skupščina ne odobri delo uprave in
nadzornega sveta družbe ZVEZDA, tekstilna tovarna, d.d. v poslovnem letu 2007 in
jima ne podeljuje razrešnice.
3. Seznanitev s Poročilom nadzornega
sveta družbe ZVEZDA, tekstilna tovarna,
d.d. o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskega poročila in
o načinu in obsegu preverjanja spremljanja
vodenja družbe ZVEZDA, tekstilna tovarna,
d.d. med poslovnim letom 2007.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s Poročilom nadzornega sveta družbe
ZVEZDA, tekstilna tovarna, d.d. o rezultatih
preveritve letnega poročila, s stališčem do
revizijskega poročila in o načinu in obsegu preverjanja spremljanja vodenja družbe
ZVEZDA, tekstilna tovarna, d.d. med poslovnim letom 2007.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2008.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za poslovno leto 2008
imenuje revizijsko družbo CONSTANTIA
PLUS, svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta
160, 1000 Ljubljana.
5. Predstavitev letnega poročila družbe
ZVEZDA, tekstilna tovarna, d.d., za poslovno leto 2008; razprava in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa št. 2.1
Skupščina družbe ZVEZDA, tekstilna tovarna, d.d. se seznanim z Letnim poročilom
družbe in revidiranimi računovodskimi izkazi
družbe ZVEZDA, tekstilna tovarna, d.d. za
poslovno leto 2008.
Predlog sklepa št. 2.2:
V skladu z 294. členom veljavnega
ZGD-1 skupščina ne odobri delo uprave in
nadzornega sveta družbe ZVEZDA, tekstilna tovarna, d.d. v poslovnem letu 2008 in
jima ne podeljuje razrešnice.
6. Seznanitev s Poročilom nadzornega
sveta družbe ZVEZDA, tekstilna tovarna,
d.d. o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskega poročila in
o načinu in obsegu preverjanja spremljanja
vodenja družbe ZVEZDA, tekstilna tovarna,
d.d. med poslovnim letom 2008.
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Predlog sklepa: skupščina se seznani s Poročilom nadzornega sveta družbe
ZVEZDA, tekstilna tovarna, d.d. o rezultatih
preveritve letnega poročila, s stališčem do
revizijskega poročila in o načinu in obsegu preverjanja spremljanja vodenja družbe
ZVEZDA, tekstilna tovarna, d.d. med poslovnim letom 2008.
7. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2009.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za poslovno leto 2009
imenuje revizijsko družbo CONSTANTIA
PLUS, svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta
160, 1000 Ljubljana.
8. Izbira enotirnega sistema upravljanja družbe ZVEZDA, tekstilna tovarna, d.d.
z upravnim odborom.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta, družba v skladu z določbami drugega odstavka 253. člena ZGD-1,
izbere enotirni sistem upravljanja družbe
z upravnim odborom.
9. Obravnava in sprejem predloga sprememb dejavnosti družbe in predloga sprememb in dopolnitev statuta družbe ZVEZDA,
tekstilna tovarna, d.d. ter sprejem novega
prečiščenega besedila statuta.
Predlog sklepa št. 9.1:
Na predlog uprave in nadzornega sveta se osnovni kapital družbe, ki znaša
187.000.000,00 SIT, preračuna v evre in
po preračunu znaša 780.337,17 EUR ter je
razdeljen na 187.000 kosovnih delnic. Vrednost ene kosovne delnice je 4,17 evra. Nov
osnovni kapital tako znaša 779.790,00 EUR
in je razdeljen na 187.000 kosovnih delnic.
Razlika iz preračunavanja v znesku
547,17 EUR se prerazporedi v rezerve družbe za druge namene.
V skladu z izvedenim preračunom osnovnega kapitala v evre se ustrezno spremenijo
ostali zneski navedeni v dosedanjem statutu.
Predlog sklepa št. 9.2:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
skupščina sprejme predlagano spremembo
in uskladitev dejavnosti družbe z veljavno
Standardno klasifikacijo dejavnosti v predloženi vsebini.
Predlog sprememb in uskladitev statuta
družbe ZVEZDA, tekstilna tovarna, d.d. dejavnosti družbe z veljavno Standardno klasifikacijo dejavnosti, je priloga in sestavni
del tega sklepa.
Predlog sklepa št. 9.3:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe v predloženi vsebini.
Predlog sprememb in dopolnitev statuta
družbe ZVEZDA, tekstilna tovarna, d.d. je
priloga in sestavni del tega sklepa.
Predlog sklepa št. 9.4:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se črta do sedaj veljavno prečiščeno besedilo Statuta družbe ZVEZDA, tekstilna tovarna, d.d., sprejeto dne 26. 10. 2006, in
nadomesti z novim prečiščenim besedilom
statuta družbe v predloženi vsebini, v katerem so upoštevane sprejete predlagane
spremembe in dopolnitve statuta iz predloga
sklepa 5.1, 5.2 in 5.3.
Za podpis novega prečiščenega besedila
se pooblasti predsednica skupščine.
Predlog novega prečiščenega besedila
statuta družbe ZVEZDA, tekstilna tovarna,
d.d. je priloga in sestavni del tega sklepa.
10. Izvolitev članov upravnega odbora
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Predlog sklepa:
Zaradi uvedbe enotirnega sistema upravljanja družbe z upravnim odborom, se
z dnem registracije sprememb Statuta družbe ZVEZDA, tekstilna tovarna, d.d., izvolijo
s šest letnim mandatnim obdobjem, kot člani
upravnega odbora:
– Nevena Tea Gorjup,
– Marko Pogorelčnik,
– Drago Naberšnik.
Plačilo za opravljanje funkcij članov
upravnega odbora se določi v razmerju do
plačila predsednika upravnega odbora, pri
čemer znaša plačilo predsednika upravnega
odbora eno povprečno bruto plačo v družbi;
plačilo namestnika predsednika znaša 60%
plačila predsednika upravnega odbora in
plačilo članu upravnega odbora 40% plačila
namestnika predsednika upravnega odbora.
Člani upravnega odbora imajo tudi pravico
do nadomestila stroškov in drugih plačil, ki
jih predvideva zakon.
11. Določitev nadomestil članom upravnega odbora.
Predlog sklepa:
Skupščina potrdi predlog nadomestil
članom upravnega odbora. Predlog nadzornega sveta je priloga gradivu za skupščino
in predstavlja sestavni del tega sklepa.
12. Spremembe v članstvu nadzornega
sveta
Predlog sklepa št. 11.1:
Skupščina se seznani, da sta od treh
članov, dva člana Bojan Simonič (ki je bil
predsednik nadzornega sveta) in Luka Podjed, na podlagi posredovane pisne odstopne
izjave, odstopila kot člana nadzornega sveta, zato sta bila s strani Okrožnega sodišča
v Kranju s Sklepom pod opr. št. Ng/8/2009-2
z dne 1. 6. 2009 za člana nadzornega sveta družbe ZVEZDA, tekstilna tovarna, d.d.
z začasnim mandatom do sklica skupščine
družbe, imenovana:
– Pogorevčnik Marko, rojen: 31. 8. 1965,
stanujoč: Cesta v Rošpoh 022 A, 2351 Kamnica,
– Gorjup Nevena Tea, rojena: 30. 3.
1954, stanujoča: Na Jelovcu 25, 2354 Bresternica.
Predlog sklepa št. 11.2:
Za člane nadzornega sveta družbe,
predstavnike kapitala, se z mandatom do
pričetka mandata članov upravnega odbora,
ki so bili imenovani s sklepom št. 10. zasedanja skupščine delniške družbe ZVEZDA,
d.d. imenujejo:
– Pogorevčnik Marko, rojen: 31. 8. 1965,
stanujoč: Cesta v Rošpoh 022 A, 2351 Kamnica,
– Gorjup Nevena Tea, rojena: 30. 3.
1954, stanujoča: Na Jelovcu 25, 2354 Bresternica.
13. Določitev višine sejnin članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Na predlog nadzornega sveta skupščina
določi naslednje višine sejnin članom nadzornega sveta:
– za predsednika nadzornega sveta sejnina v višini 400,00 EUR bruto,
– za podpredsednika nadzornega sveta
sejnina v višini 250,00 EUR bruto,
– za člana nadzornega sveta sejnina
v višini 200,00 EUR bruto.
Z dnem zasedanja skupščine preneha
veljati na 9. zasedanju skupščine družbe
dne 30. 8. 2007 sprejet sklep pod točko 6.
dnevnega reda.

14. Predlog za imenovanje posebnega
revizorja.
Predlog sklepa:
Na predlog nadzornega sveta se pooblaščena Revizijska družba BORERA, Pod
gradiščem 7, 2000 Maribor, imenuje za pooblaščenega revizorja, ki bo izvedel posebno
revizijo poslovanja družbe za poslovna leta
od 2004 do vključno 2008.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so tri
dni pred izvedbo skupščine vpisani v delniški knjigi družbe in pisno prijavijo svojo
udeležbo osebno ali s priporočeno pošiljko
najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine upravi družbe ZVEZDA, tekstilna tovarna, d.d.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine najmanj eno uro pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje.
O vseh točkah dnevnega reda, razen prve
točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v 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, eno uro 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 z revidiranimi računovodskimi izkazi družbe za poslovno leto
2007, pisno poročilo nadzornega sveta za
poslovno leto 2007, predlog uskladitev dejavnosti ter sprememb in dopolnitev statuta
družbe in novo prečiščeno besedilo statuta
družbe ZVEZDA, tekstilna tovarna, d.d., je
na vpogled delničarjem v informativni pisarni – tajništvu uprave ZVEZDA, tekstilna
tovarna, d.d., Savska cesta 46, 4000 Kranj,
vsak delavnik, od 10. do 12. ure, po dnevu
objave sklica skupščine, vključno do dneva
zasedanja skupščine.
Predlog uskladitev dejavnosti, spremembe in dopolnitve statuta družbe ter novo
prečiščeno besedilo statuta so skladno z določili ZGD-1 objavljeni na spletni strani družbe ZVEZDA, tekstilna tovarna, d.d. www.
zvezda.si.
ZVEZDA, tekstilna tovarna, d.d.
uprava – direktor
Dušan Dolamič
Št. 24/09
Ob-5430/09
Na podlagi 15. člena Statuta Term Dobrna d.d. ter v skladu z določili 295. člena
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD – 1)
sklicuje uprava družbe
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14. redno skupščino
delniške družbe Terme Dobrna,
termalno zdravilišče d.d.,
ki bo v sredo, dne 26. 8. 2009, ob 12. uri,
v sejni sobi Viva v hotelu Vita, Dobrna 46,
3204 Dobrna, z naslednjim dnevnim redom
in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov ter seznanitev skupščine s pristojnim
notarjem.
Predlog sklepa:
1.1. Za predsednika skupščine se imenuje Zvonko Kolšek.
1.2. Za preštevalki glasov se imenujeta
Milica Smrečnik in Irena Žagavec.
1.3. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Ines Bukovič iz Maribora.
2. Seznanitev z revidiranim Letnim poročilom družbe Terme Dobrna d.d. za leto
2008 in seznanitev s pisnim Poročilom nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in
o preveritvi Letnega poročila družbe Terme
Dobrna d.d. za leto 2008.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
za leto 2008.
3.1. Predlog sklepa: bilančni dobiček na
dan 31. 12. 2008 v višini 952.242,68 €, ki ga
sestavljata preneseni čisti dobiček iz preteklih let v višini 800.264,90€ in čisti dobiček
poslovnega leta 2008 v višini 151.977,78 €,
ostane nerazporejen in se prenese v naslednje leto.
3.2. Predlog sklepa: skupščina potrjuje
in odobri delo upravi in nadzornemu svetu
družbe Terme Dobrna d.d., za leto 2008 ter
podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za leto 2008.
4. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe Terme Dobrna d.d. za poslovno leto 2009 se
imenuje revizijska družba ABC Revizija,
družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 101, 1000 Ljubljana.
5. Obravnava in sprejem sklepa o višini
sejnine članom komisij nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Predsedniku komisije nadzornega sveta
se določi sejnina v višini 50% zneska sejnine, določene za predsednika nadzornega
sveta, kar znaša 150,00 € bruto, članom
komisije nadzornega sveta se določi sejnina
v višini 50% zneska sejnine, določene za
člane NS, kar znaša 125,00 € bruto.
Predsednik in člani komisij so upravičeni
do povračila stroškov v zvezi z opravljanjem
funkcije.
Skupščine družbe se lahko udeležijo
delničarji, njihovi pooblaščenci in zakoniti
zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo samo tisti delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi tako, da jo ta prejme vsaj tri
dni pred zasedanjem skupščine in so tri dni
pred zasedanjem skupščine vpisani v delniško knjigo družbe.
Udeleženci skupščine naj se prijavijo ob
prihodu na skupščino pred vstopom v sejno
sobo, kjer bodo s podpisom potrdili svojo
navzočnost in prevzeli glasovnice.
Prostor, v katerem bo potekala skupščina, bo zaradi administrativnih opravil odprt
30 minut pred začetkom zasedanja.

Vabljene delničarje prosimo, da utemeljene nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo upravi
družbe v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.
Skupščina veljavno odloča ne glede na
število prisotnih glasov delničarjev.
Gradivo za skupščino sestavljajo:
– Revidirano Letno poročilo družbe Terme
Dobrna d.d. za leto 2008,
– Poročilo nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi Letnega poročila družbe Terme Dobrna d.d. za leto 2008.
– Obrazložitev predlogov sklepov.
Gradivo za skupščino bo na voljo delničarjem od dneva objave tega sklica skupščine do dneva skupščine, vsak delovni dan,
med 9. in 12. uro, na sedežu družbe, v tajništvu uprave družbe, na sedežu Dobrna 50,
Dobrna, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure,
od dneva objave dnevnega reda do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Terme Dobrna d.d.
uprava – direktor
Jože Duh
Ob-5433/09
Na podlagi točke 6.3. statuta družbe in
Zakona o gospodarskih družbah, sklicuje
uprava družbe Instalacije Grosuplje, družba
za projektiranje in izvajanje strojnih instalacij,
d.d., Grosuplje, Adamičeva c. 51
13. skupščino družbe
Instalacije Grosuplje, d.d. Grosuplje,
ki bo dne 11. 8. 2009, ob 9. uri, v prostorih
družbe v Grosupljem, Adamičeva 51, 1290
Grosuplje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje delovnih teles in razglasitev sklepčnosti skupščine.
Skupščini bo prisostvoval notar Andrej
Škrk.
Skupščina delničarjev družbe Instalacije
Grosuplje d.d. imenuje:
– predsednika Stojana Likeba,
– preštevalko glasov Tatjano Bambič,
– ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Povečanje osnovnega kapitala z novimi
denarnimi vložki s prednostno pravico delničarjev do vpisa novih delnic.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
Potrdi se povečanje osnovnega kapitala
družbe v višini 2.700.000,00 EUR. Osnovni
kapital se iz sedanjih 451.185,66 EUR, ki
predstavlja 108.198 kosovnih delnic v nominalni vrednosti 4,17 EUR, poveča z vplačilom
novih vložkov v višini 2.700.000,00 EUR, kar
predstavlja 647.482 novih delnic v isti nominalni vrednosti. Po povečanju bo osnovni kapital družbe znašal 3.151.185,66 EUR in bo
razdeljen na 755.680 kosovnih delnic.
Novo izdane delnice dajejo njihovim imetnikom naslednja upravičenja in pravice, ki
so enaka kot upravičenja in pravice obstoječih delnic:
– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,
– pravico do dela dobička (dividenda) in
– pravico do ustreznega dela preostalega
premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.
Ob nakupu nove delnice mora biti za tako
delnico vplačan celotni emisijski znesek posamezne nove delnice.
Nove delnice se najprej ponudijo dosedanjim delničarjem; le-ti imajo v sorazmerju
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s svojimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic.
Uprava družbe javno objavi poziv za vpis
in vplačilo novih delnic na podlagi povečanja
osnovnega kapitala v treh delovnih dneh od
dneva, ko se zaključi zasedanje skupščine,
na kateri se sprejme ta sklep. Rok za uveljavitev prednostne pravice do vpisa novih
delnic je 14 dni in začne teči naslednji dan
po dnevu objave iz drugega odstavka 337.
člena ZGD-1. Rok za vpis in vplačilo delnic
je 15 dni po objavi poziva za vpis in vplačilo
novih delnic.
Izdaja novih delnic bo uspela, če bodo
v rokih, ki so določeni s tem sklepom, vpisane in vplačane vse delnice nove emisije.
Delnice bodo izdane v nematerializirani
obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi, d.d. Delničar,
ki bo vpisal in vplačal nove delnice, se vpiše
kot imetnik v centralni register.
Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe, da ustrezno spremeni statut družbe zaradi uskladitve s sklepi skupščine družbe.
Denarne zneske morebitnih vplačil bo
družba vrnila vplačnikom v roku 8 dni od
morebitne ugotovitve neuspešnega vpisa in
vplačila.
Udeležba in glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
družbe osebno ali po pooblaščencu. Pooblaščenci morajo predložiti tudi pooblastilo.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so na dan 5. 8. 2009 vpisani
v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Osnovni kapital družbe je razdeljen na 108.198
navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno
z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan
15. 7. 2009 ima družba Instalacije Grosuplje,
družba za projektiranje in izvajanje strojnih
instalacij, d.d., Grosuplje, 3.484 lastnih delnic, ki nimajo glasovalnih pravic.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči
delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj petindvajset odstotkov zastopanega
osnovnega kapitala. Pravico udeležbe na
skupščini in uveljavitev glasovalne pravice
imajo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki najpozneje tri dni pred zasedanjem
skupščine v tajništvu uprave pisno prijavijo
svojo udeležbo. Če skupščina ne bo sklepčna, se ponovno zasedanje skliče čez en
teden z enakim dnevnim redom, na katerem
se veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
V skladu s točko 3.3. Statuta družbe,
o povečanju osnovnega kapitala z novo izdajo delnic odloča skupščina s ¾ (tričetrtinsko
večino) pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo za zasedanje skupščine je vsem
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
od dneva objave sklica naprej, vsak delavnik
med 10. in 12. uro.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda oziroma volilni
predlogi delničarjev morajo biti predloženi
tajništvu družbe v roku 7 dni po objavi tega
sklica.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino uro pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in pripravo na glasovanje na
skupščini.
Instalacije Grosuplje, d.d. Grosuplje
uprava družbe
dr. Irena Marta Lipar Oštir
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Ob-5434/09
Na podlagi 8.3. točke Statuta družbe Železar Štore D.P., delniška družba pooblaščenka, d.d., sklicuje uprava družbe
8. sejo skupščine
delniške družbe Železar Štore D.P.,
delniška družba pooblaščenka d.d.
Skupščina bo dne 27. avgusta 2009, ob
12. uri, v mali telovadnici Osnovne šole Štore (Lipa), Cvetke Jerin 5, Štore.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa št. 1:
Za predsednika skupščine se izvoli Leonardo Peklar, za preštevalca glasov pa Žiga
Vavpotič in Vlasta Verhovšek.
Seji skupščine prisostvuje vabljeni notar
Milan Grasselli iz Šentjurja.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2008 in poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 2:
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2008 in poročilom nadzornega sveta
v skladu z 282. členom Zakona o gospodarskih družbah.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa št. 3:
Skupščina podeli upravi in članom nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno leto 2008.
4. Sprejem sprememb statuta in čistopisa statuta.
Predlog sklepa št. 4:
Statut in čistopis statuta delniške družbe
Železar Štore D.P., delniška družba pooblaščenka d.d. se spremeni, in sicer tako:
– da se v celoti črta besedilo točke 9.4.
– da se črta besedilo poglavja 5. Prenos
delnic in novo besedilo glasi:
5.1 Delnice družbe so prosto prenos
ljive.
Sprejme se čistopis statuta.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
letno poročilo, poročilo nadzornega sveta
o preveritvi in potrditvi letnega poročila ter
o delu nadzornega sveta je na vpogled
vsem delničarjem, vsak delovni dan med
10. in 12. uro na sedežu družbe.
Pogoji za udeležbo
Do udeležbe in glasovanja na skupščini so upravičeni delničarji, ki so se prijavili
upravi družbe najpozneje 3 dni pred skupščino. Vsaka delnica daje delničarju na
skupščini en glas.
Delničarji uresničujejo svoje pravice na
skupščini osebno ali po zastopniku oziroma
pooblaščencu. Pisno pooblastilo se predloži upravi družbe skupaj s prijavo na sejo
skupščine.
Zasedanje: prostor, kjer bo potekala seja
skupščine, bo odprt pol ure pred začetkom
zasedanja.
Železar Štore D.P. d.d.
Anton Franulič, direktor
Ob-5435/09
Na podlagi točke 6.3. statuta družbe in
Zakona o gospodarskih družbah, sklicuje
uprava družbe Instalacije Grosuplje, družba
za projektiranje in izvajanje strojnih instalacij, d.d., Grosuplje, Adamičeva c. 51
14. skupščino družbe
Instalacije Grosuplje, d.d. Grosuplje,
ki bo dne 31. 8. 2009, ob 8.30, v prostorih družbe v Grosupljem, Adamičeva 51,
1290 Grosuplje.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje delovnih teles in razglasitev sklepčnosti skupščine. Skupščini bo prisostvoval notar Andrej Škrk.
Predlogi sklepov:
Skupščina delničarjev družbe Instalacije
Grosuplje d.d. imenuje:
– predsednika Stojana Likeba,
– preštevalka glasov Tatjana Bambič,
– ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za leto 2008, z revizijskim
mnenjem k letnemu poročilu za leto 2008 in
s poročilom nadzornega sveta, ki se nanaša
na preveritev poročila o poslovanju družbe
za leto 2008, predlogom za uporabo bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlogi sklepov:
– Skupščina družbe se seznani z letnim
poročilom uprave družbe za leto 2008, mnenjem revizorja, poročilom nadzornega sveta
o delovanju v obdobju od zadnje skupščine s preveritvijo dela uprave in potrditvijo
poslovnega poročila za leto 2008 s strani
nadzornega sveta.
– Na predlog uprave in ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta ostane bilančni
dobiček nerazporejen in se prenese v naslednje poslovno leto.
– Upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica za opravljeno delo v letu 2008.
3. Imenovanje revizijske hiše za izvedbo
revizije za leto 2009.
Predlog sklepa:
– Za izvedbo revizije za leto 2008 se
imenuje revizijska hiša Revizijska družba
Revizijski center d.o.o. Ljubljana.
3. Imenovanje novega člana nadzornega sveta
Predlog sklepa:
– Za novega člana nadzornega sveta se
imenuje Milan Pirc.
Udeležba in glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
družbe osebno ali po pooblaščencu. Pooblaščenci morajo predložiti tudi pooblastilo.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki
predstavljajo vsaj petnajst odstotkov zastopanega osnovnega kapitala. Pravico udeležbe na skupščini in uveljavitev glasovalne
pravice imajo delničarji, njihovi zastopniki
ali pooblaščenci, ki najpozneje tri dni pred
zasedanjem skupščine v tajništvu uprave
pisno prijavijo svojo udeležbo. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
istega dne ob 9.30, na istem kraju. Na tem
zasedanju skupščina veljavno odloča ne
glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Gradivo za zasedanje skupščine je vsem
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
od dneva objave sklica naprej, vsak delavnik med 10. in 12. uro.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda oziroma volilni
predlogi delničarjev morajo biti predloženi
tajništvu družbe v roku 7 dni po objavi tega
sklica.
Instalacije Grosuplje, d.d. Grosuplje
uprava družbe
dr. Irena Marta Lipar Oštir
Ob-5437/09
Na podlagi 43. člena Statuta družbe Elektro Ljubljana, d.d., uprava sklicuje

14. redno sejo skupščine
Elektro Ljubljana podjetja
za distribucijo električne energije, d.d.,
ki bo v torek, dne 25. avgusta 2009, ob
12. uri, na sedežu družbe, v Ljubljani, Slovenska 58, velika (sejna soba – I. nadstropje) z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa predsednika uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat, univ. dipl. prav.
– preštevalca glasov: Egon Hoda, Mateja Pečnik.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
2.a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2008 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu družbe.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2008, z revizorjevim poročilom in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Predlog sklepa: v skladu z 294. členom
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega
sveta v poslovnem letu 2008 ter jima podeljuje razrešnico.
2.b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2008.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni
dobiček družbe na dan 31. 12. 2008 znaša
76.174,95 EUR in se razporedi v druge rezerve iz dobička.
3. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:
Sprejmejo se naslednje spremembe in
dopolnitve statuta:
1) V drugem odstavku 53. člena se
črta besedilo »in sicer za izplačilo delavcem
skladno z Zakonom o udeležbi delavcev pri
dobičku.«
2) Črta se tretji odstavek 53. člena,
ki se glasi: »Kolikor se predlaga uporaba
bilančnega dobička za druge namene, je
to možno upoštevaje, da je dosežena 6
(šest)% donosnost kapitala in le v višini 2
(dveh)% od zneska, ki je namenjen za dividende.«
3) Doda se novo XI. poglavje »Udeležba delavcev pri dobičku« in nov 54. (štiriinpetdeseti člen), ki se glasi: »Dobiček
družbe, kakor ga opredeljuje zakon, ki ureja udeležbo delavcev pri dobičku, se lahko
v skladu z zakonom in pogodbo o udeležbi
delavcev pri dobičku uporabi za udeležbo
delavcev pri dobičku«.
4) V prvem odstavku 58. člena (po
spremembi statuta je to 59. člen) se datum
8. 6. 2007 (osmi junij dva tisoč sedem) nadomesti z datumom 27. 8. 2008 (sedemindvajseti avgust dva tisoč osem).
Dosedanje poglavje XI. postane poglavje XII.
Dosedanji 54. člen postane 55. člen,
ostali členi se preštevilčijo.
Čistopis statuta na podlagi sprejetih sklepov skupščine potrdi notar.
4. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta predstavnikov delničarjev.
Uprava obvešča skupščino o poteku
mandata članom nadzornega sveta:
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Skupščina ugotovi, da se dne 25. 8. 2009
izteče mandat dosedanjim članom nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev:
– dr. Marjanu Riharju,
– Mihi Klunu,
– mag. Mariji Bezovšek,
– Radovanu Tesliču.
Uprava skupščini daje na glasovanje
predlog delničarja Republike Slovenije za
imenovanje novih članov nadzornega sveta,
predstavnikov kapitala, ki ga je Vlada Republike Slovenije, zakoniti zastopnik delničarja
Republike Slovenije, sprejela na dopisni seji
s sklepom št. 01411-24/2009/5 z dne 20. 7.
2009, ki glasi:
Skupščina Elektra Ljubljana, podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., imenuje
naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike kapitala:
– Marjan Rekar,
– Andrej Šušteršič,
– Jasna Kalšek,
– Aleš Šaver.
Skupščino se seznani, da je svet delavcev izvolil dva člana nadzornega sveta,
predstavnika delavcev za naslednje mandatno obdobje:
– Mitja Fabjan,
– Virna Konrad.
5. Sprememba sejnin za člane nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Skladno s Sklepom in priporočili glede
nagrajevanja članov nadzornih svetov, ki jih
je Vlada RS sprejela dne 22. 1. 2009, znaša
sejnina za predsednika nadzornega sveta
bruto 357,50 €, za člane nadzornega sveta
pa znaša bruto 275,00 €, za redne in izredne
seje; za korespondenčne seje pa znaša 80%
redne seje. Predsedniku in članom nadzornega sveta se povrnejo tudi materialni stroški
po predpisih, ki urejajo dnevnice in prevozne
stroške za gospodarske družbe.
6. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2009.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2009 skupščina imenujem družbo KPMG poslovno svetovanje
d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana.
7. Na podlagi pisnega predloga Ministrstva za gospodarstvo – Direktorata za
energijo, uprava uvršča na dnevni red seje
skupščine naslednjo točko:
»Ločitev omrežne in tržne dejavnosti
družbe«
Skupščina zadolži upravo, da takoj prične s pripravo in izvedbo vseh potrebnih
postopkov s ciljem delitve družbe na dve
družbi, z namenom ločitve omrežne in tržnih
dejavnosti, na način oddelitve z ustanovitvijo
nove kapitalske družbe v skladu z določbami ZGD-1 o delitvi družb. Ustanovitev nove
družbe na ta način naj bo izvedena na dan
1. 1. 2010.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2008 z mnenjem revizorja
in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila bo na voljo v tajništvu uprave na sedežu družbe v Ljubljani,
Slovenska 58, vsak delavnik, od 9. do 12.
ure, v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.
V skladu z 298/2. členom ZGD-1 (Ur. l. RS,
št. 42/06, 60/06, 10/08) bo gradivo z utemeljitvijo objavljeno tudi na spletni strani družbe http://www.elektro-ljubljana.si.

Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom skupščine.
Elektro Ljubljana, d.d.,
predsednik uprave
mag. Mirko Marinčič
Ob-5438/09
Na podlagi 43. člena Statuta družbe Elektro Maribor, d.d., uprava sklicuje
13. redno sejo skupščine
Elektro Maribor, podjetja za distribucijo
električne energije, d.d.
ki bo v petek, dne 28. avgusta 2009, ob
13. uri, na sedežu družbe, v Mariboru, Vetrinjska ulica 2, velika sejna soba – II. nadstropje, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa predsednika uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat, univ. dipl. prav.,
– preštevalca glasov: Marjana Gredin,
Franc Vindiš.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Ines Bukovič.
2.a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2008 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu družbe
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2008, z revizorjevim poročilom in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Predlog sklepa: v skladu z 294. členom
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega
sveta v poslovnem letu 2008 ter jima podeljuje razrešnico.
2.b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2008.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni
dobiček družbe na dan 31. 12. 2008 znaša
711.894,41 EUR in se razporedi za prenos
v naslednje leto.
3. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje spremembe in
dopolnitve statuta družbe:
Sprejmejo se naslednje spremembe in
dopolnitve statuta:
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1) V drugi alineji prvega odstavka 39.
člena se za besedo preveri doda besedilo
»in potrdi«.
2) V drugem odstavku 53. člena se
črta besedilo »in sicer za izplačila delavcem
skladno z Zakonom o udeležbi delavcev pri
dobičku.«
3) Črta se tretji odstavek 53. člena,
ki se glasi: »Kolikor se predlaga uporaba
bilančnega dobička za druge namene, je
to možno upoštevanje, da je dosežena 6
(šest)% donosnost kapitala in le v višini 2
(dveh)% od zneska, ki je namenjen za dividende.«
4) Doda se novo XI. poglavje »Udeležba delavcev pri dobičku« in nov 54. (štiriinpetdeseti člen), ki se glasi: »Dobiček
družbe, kakor ga opredeljuje zakon, ki ureja udeležbo delavcev pri dobičku, se lahko
v skladu z zakonom in pogodbo o udeležbi
delavcev pri dobičku uporabi za udeležbo
delavcev pri dobičku«.
5) V prvem odstavku 58. člena (po spremembi statuta je to 59. člen) se datum 24. 8.
2007 (štiriindvajseti avgust dva tisoč sedem)
nadomesti z datumom 26. 8. 2008 (šestindvajseti avgust dva tisoč osem).
Dosedanje poglavje XI. postane poglavje XII.
Dosedanji 54. člen postane 55. člen,
ostali členi se preštevilčijo.
Čistopis statuta na podlagi sprejetih sklepov skupščine potrdi notar.
4. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta predstavnikov delničarjev:
a) Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednja sklepa:
Skupščina ugotovi, da se bo dne 31. 8.
2009 iztekel mandat dosedanjim članom
nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev:
– Rajku Fajtu,
– Milanu Mendašu,
– Slavku Visenjaku,
– Matjažu Rutarju.
Skupščina izvoli naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev:
– Rajko Fajt,
– Milan Mendaš,
– Slavko Visenjak,
– Matjaž Rutar,
za naslednje štiriletno mandatno obdobje.
b) Uprava skupščini daje na glasovanje
predlog delničarja Republike Slovenije za
imenovanje novih članov nadzornega sveta,
predstavnikov kapitala, ki ga je Vlada Republike Slovenije, zakoniti zastopnik delničarja
Republike Slovenije, sprejela na dopisni seji
s sklepom št. 01411-25/2009/5 z dne 20. 7.
2009, ki glasi:
Skupščina Elektra Maribor, podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., imenuje
naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike kapitala:
– Roman Ferenčak,
– Matjaž Madžarac,
– Peter Grubelnik,
– Srečko Kokalj.
5. Sprememba sejnin za člane nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skladno
s Sklepom in priporočili glede nagrajevanja članov nadzornih svetov, ki jih je Vlada
RS sprejela dne 22. 1. 2009, znaša sejnina za predsednika nadzornega sveta bruto
429,00 €, za člane nadzornega sveta pa
znaša bruto 330,00 €, za redne in izredne
seje; za korespondenčne seje pa znaša
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80% redne seje. Predsedniku in članom
nadzornega sveta se povrnejo tudi materialni stroški po predpisih, ki urejajo dnevnice in
prevozne stroške za gospodarske družbe.
6 Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2009.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2009 skupščina
imenuje družbo Auditor revizijska družba
d.o.o., Murkova ul. 4, Ptuj.
7. Na podlagi pisnega predloga Ministrstva za gospodarstvo – Direktorata za
energijo, uprava uvršča na dnevni red seje
skupščine naslednjo točko:
»Ločitev omrežne in tržne dejavnosti
družbe«
Skupščina zadolži upravo, da takoj prične s pripravo in izvedbo vseh potrebnih
postopkov s ciljem delitve družbe na dve
družbi, z namenom ločitve omrežne in tržnih
dejavnosti, na način oddelitve z ustanovitvijo
nove kapitalske družbe v skladu z določbami ZGD-1 o delitvi družb. Ustanovitev nove
družbe na ta način naj bo izvedena na dan
1. 1. 2010.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2008 z mnenjem revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, bo na voljo v tajništvu
uprave na sedežu družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica 2, vsak delavnik, od 9. do 12.
ure, v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.
V skladu z določili drugega odstavka 298.
člena ZGD-1 (Ur. l. RS, št. 42/06, 60/06,
10/08 in 68/08) bo vabilo z gradivom in utemeljitvijo objavljeno tudi na spletni strani
družbe http://www.elektro-maribor.si/.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom skupščine.
Elektro Maribor, d.d.
predsednik uprave
Stanislav Vojsk, univ. dipl. inž. el.
Ob-5439/09
Na podlagi 43. člena Statuta družbe Elektro Celje, d.d., predsednik uprave sklicuje
13. redno sejo skupščine
Elektro Celje, podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 28. avgusta
2009, ob 9. uri, na sedežu družbe, v Celju,
Vrunčeva 2a, velika sejna soba/IV. z nasled
njim dnevnim redom:
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1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa predsednika uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat, univ. dipl. prav.,
– preštevalca glasov: Vlado Verzegnassi, Mojca Potecin.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Katja Fink.
2.a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2008 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu družbe.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2008, z revizorjevim poročilom in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Predlog sklepa:
V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in
odobri delo uprave in nadzornega sveta
v poslovnem letu 2008 ter jima podeljuje
razrešnico.
2.b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2008.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni dobiček na dan 31. 12. 2008, v znesku
715.132,25 EUR, se razporedi v druge rezerve iz dobička.
3. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Sprejmejo se naslednje spremembe in
dopolnitve statuta:
1) V drugem odstavku 53. člena se
črta besedilo, »in sicer za izplačilo delavcem skladno z Zakonom o udeležbi pri dobičku.«
2) Črta se tretji odstavek 53. člena,
ki se glasi: »Kolikor se predlaga uporaba
bilančnega dobička za druge namene, je
to možno upoštevaje, da je dosežena 6
(šest)% donosnost kapitala in le v višini 2
(dveh)% od zneska, ki je namenjen za dividende.«
3) Doda se novo XI. poglavje »Udeležba delavcev pri dobičku« in nov 54. člen
(štiriinpetdeseti člen), ki se glasi: »Dobiček
družbe, kakor ga opredeljuje zakon, ki ureja udeležbo delavcev pri dobičku, se lahko
v skladu z zakonom in pogodbo o udeležbi
delavcev pri dobičku uporabi za udeležbo
delavcev pri dobičku.
Dosedanje poglavje XI. postane poglavje XII.
Dosedanji 54. člen postane 55. člen,
ostali členi se ustrezno preštevilčijo.
4) V prvem odstavku 58. člena (po spremembi statuta je to 59. člen) se datum 22. 8.
2007 (dvaindvajseti avgust dva tisoč sedem)
nadomesti z datumom 29. 8. 2008 (devetindvajseti avgust dva tisoč osem).
Čistopis statuta na podlagi sprejetih sklepov skupščine potrdi notar.
4. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta predstavnikov delničarjev.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
Skupščina ugotovi, da se dne 25. 8. 2009
izteče mandat dosedanjim članom nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev:
– Marku Zidanšku,
– Stanislavu Hrenu,

– Martinu Kodriču,
– Lucijanu Čermelju.
Skupščina izvoli naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev:
– Vladimir Malenkovič,
– Uroš Merc,
– Drago Štefe,
– Marjan Šunta
za naslednje štiriletno mandatno obdobje.
5. Sprememba sejnin za člane nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skladno
s Sklepom in priporočili glede nagrajevanja članov nadzornih svetov, ki jih je Vlada
RS sprejela dne 22. 1. 2009, znaša sejnina za predsednika nadzornega sveta bruto
429,00 €, za člane nadzornega sveta pa
znaša bruto 330,00 €, za redne in izredne
seje; za korespondenčne seje pa znaša
80% redne seje. Predsedniku in članom
nadzornega sveta se povrnejo tudi materialni stroški po predpisih, ki urejajo dnevnice in
prevozne stroške za gospodarske družbe.
6. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2009.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2009 skupščina
imenuje družbo: ABC revizija družba za revizijo in sorodne storitve, d.o.o., Dunajska
cesta 101, 1000 Ljubljana.
7. Na podlagi pisnega predloga Ministrstva za gospodarstvo – Direktorata za
energijo, uprava uvršča na dnevni red seje
skupščine naslednjo točko:
»Ločitev omrežne in tržne dejavnosti
družbe«.
Skupščina zadolži upravo, da takoj prične s pripravo in izvedbo vseh potrebnih
postopkov s ciljem delitve družbe na dve
družbi, z namenom ločitve omrežne in tržnih
dejavnosti, na način oddelitve z ustanovitvijo
nove kapitalske družbe v skladu z določbami ZGD-1 o delitvi družb. Ustanovitev nove
družbe na ta način naj bo izvedena na dan
1. 1. 2010.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2008 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila, bo na voljo
v tajništvu družbe na sedežu družbe v Celju, Vrunčeva 2a, vsak delavnik, od 9. do
12. ure, v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu z 298/2. členom ZGD-1 (Ur.
l. RS, št. 42/06, 60/06, 10/08) bo gradivo
z utemeljitvijo objavljeno tudi na spletni strani družbe http://www.elektro-celje.si.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
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Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Elektro Celje, d.d.
predsednik uprave
mag. Viktor Tajnšek
Ob-5440/09
Na podlagi 45. člena Statuta družbe Elektro Gorenjska, d.d., uprava sklicuje
13. redno sejo skupščine
Elektro Gorenjska, podjetja za
distribucijo električne energije, d.d.
ki bo v sredo, dne 26. avgusta 2009, ob
9. uri, na sedežu družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 3a (sejna soba – II. nadstropje),
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa predsednika uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat, univ. dipl. prav.
– preštevalki glasov: Romana Božnar,
Marjeta Rozman.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Škrk.
2.a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2008 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu družbe.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2008, z revizorjevim poročilom in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Predlog sklepa:
V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in
odobri delo uprave in nadzornega sveta
v poslovnem letu 2008 ter jima podeljuje
razrešnico.
2.b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2008.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni dobiček na dan 31. 12. 2008 v znesku
283.640,54 EUR se uporabi tako, da se
razporedi v druge rezerve iz dobička.
3. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:
Sprejmejo se naslednje spremembe in
dopolnitve statuta:
1) V preambuli se črta besedilo »javno«.
2) Črta se 4. člen.
3) Črta se 19. člen.
4) Vsi členi se ustrezno preštevilčijo
v skladu s spremembami iz 2. in 3. točke.
5) V drugem odstavku sedanjega 55.
člena (po preštevilčenju iz 4. točke je to 53.
člen) se črta besedilo:
»delavcem skladno z Zakonom o udeležbi delavcev pri dobičku.«
6) Črta se tretji odstavek sedanjega
55. člena (po preštevilčenju iz 4. točke je to
53. člen), ki se glasi:
»Kolikor se predlaga uporaba bilančnega dobička za druge namene, je to možno
upoštevaje, da je dosežena 6 (šest)% donosnost kapitala in le v višini 2 (dveh)% od
zneska, ki je namenjen za dividende.«
7) Doda se novo XI. poglavje »Udeležba delavcev pri dobičku« in nov 54. (šti-

riinpetdeseti člen), ki se glasi: »Dobiček
družbe, kakor ga opredeljuje zakon, ki ureja udeležbo delavcev pri dobičku, se lahko
v skladu z zakonom in pogodbo o udeležbi
delavcev pri dobičku uporabi za udeležbo
delavcev pri dobičku.«
Dosedanja XI., XII. In XIII. poglavje se
ustrezno preštevilčijo.
8) V prvem odstavku 60. člena (po
preštevilčenju iz 4. točke je to 58. člen) se
datum 8. 6. 2007 (osmi junij dva tisoč sedem) nadomesti z datumom 26. 8. 2008
(šestindvajseti avgust dva tisoč osem).
Čistopis statuta na podlagi sprejetih sklepov skupščine potrdi notar.
4. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta predstavnikov delničarjev
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
Skupščina ugotovi, da se dne 26. 8. 2009
izteče mandat dosedanjim članom nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev:
– mag. Marijanu Koželju,
– Francu Lavriču,
– Vidi Lorber,
– mag. Branku Mencingerju.
Skupščina imenuje naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev:
– Aleša Groznika,
– Ludviga Sotoška,
– Mojco Golc,
– Darjana Petriča,
za naslednje štiriletno mandatno obdobje.
5. Sprememba sejnin za člane nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Skladno s Sklepom in priporočili glede
nagrajevanja članov nadzornih svetov, ki
jih je Vlada RS sprejela dne 22. 1. 2009,
znaša sejnina za predsednika nadzornega
sveta bruto 429,00 €, za člane nadzornega
sveta pa znaša bruto 330,00 €, za redne
in izredne seje; za korespondenčne seje
pa znaša 80% redne seje. Predsedniku in
članom nadzornega sveta se povrnejo tudi
materialni stroški po predpisih, ki urejajo
dnevnice in prevozne stroške za gospodarske družbe.
6. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2009.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2009 skupščina
imenuje družbo KPMG Slovenija, podjetje
za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a,
1000 Ljubljana.
7. Na podlagi pisnega predloga Ministrstva za gospodarstvo – Direktorata za
energijo, uprava uvršča na dnevni red seje
skupščine naslednjo točko:
»Ločitev omrežne in tržne dejavnosti
družbe«
Skupščina zadolži upravo, da takoj prične s pripravo in izvedbo vseh potrebnih
postopkov s ciljem delitve družbe na dve
družbi, z namenom ločitve omrežne in tržnih
dejavnosti, na način oddelitve z ustanovitvijo
nove kapitalske družbe v skladu z določbami ZGD-1 o delitvi družb. Ustanovitev nove
družbe na ta način naj bo izvedena na dan
1. 1. 2010.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2008 z mnenjem revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, bo na voljo v tajništvu
uprave na sedežu družbe v Kranju, Ulica
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Mirka Vadnova 3a, vsak delavnik od 9. do
12. ure, v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu z 298/2. členom ZGD-1 (Ur.
l. RS, št. 42/06 in 60/06, 10/08, 68/08) bo
vabilo z gradivom in utemeljitvijo objavljeno
tudi na spletni strani družbe http://www.elektro-gorenjska.si.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom skupščine.
Elektro Gorenjska, d.d.
predsednik uprave:
mag. Jože Knavs
Ob-5441/09
Na podlagi 43. člena Statuta družbe
Elektro Primorska, d.d. predsednik uprave
sklicuje
13. redno sejo skupščine
Elektro Primorske, podjetja za
distribucijo električne energije, d.d.,
ki bo v četrtek, 27. avgusta 2009, ob 11.
uri, na sedežu družbe, v Novi Gorici, Erjavčeva 22, velika sejna soba, pritličje, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa predsednika uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat,
– preštevalki glasov: Mojca Volarič, Boža
Petrovčič.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Zdenka Gustinčič.
2.a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2008 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu družbe.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2008, z revizorjevim poročilom in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Predlog sklepa:
V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in
odobri delo uprave in nadzornega sveta
v poslovnem letu 2008 ter jima podeljuje
razrešnico.
2.b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2008.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni
dobiček družbe na dan 31. 12. 2008 znaša
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680.511,15 EUR in se razporedi v druge
rezerve iz dobička.
3. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:
Sprejmejo se naslednje spremembe in
dopolnitve statuta:
1) V drugem odstavku 53. člena se
črta besedilo »in sicer za izplačilo delavcem skladno z Zakonom o udeležbi pri dobičku.«
2) Črta se tretji odstavek 53. člena,
ki se glasi: »Kolikor se predlaga uporaba
bilančnega dobička za druge namene, je to
možno upoštevaje, da je dosežena 6 (šest)%
donosnost kapitala in le v višini 2 (dveh)% od
zneska, ki je namenjen za dividende.«
3) Doda se novo XI. poglavje »Udeležba delavcev pri dobičku« in nov 54. (štiriinpetdeseti člen), ki se glasi: »Dobiček
družbe, kakor ga opredeljuje zakon, ki ureja udeležbo delavcev pri dobičku, se lahko
v skladu z zakonom in pogodbo o udeležbi
delavcev pri dobičku uporabi za udeležbo
delavcev pri dobičku«.
4) V prvem odstavku 58. člena (po
spremembi statuta je to 59. člen) se datum
23. 8. 2007 (triindvajseti avgust dva tisoč
sedem) nadomesti z datumom 28. 8. 2008
(osemindvajseti avgust dva tisoč osem).
Dosedanje poglavje XI. postane poglavje XII.
Dosedanji 54. člen postane 55. člen,
ostali členi se preštevilčijo.
Čistopis statuta na podlagi sprejetih sklepov skupščine potrdi notar.
4. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta predstavnikov delničarjev.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednja sklepa:
a) Skupščina ugotovi, da se je dne 24. 8.
2009 iztekel mandat dosedanjim članom
nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev:
1. Antonu Kosmačinu,
2. Elizeju Prinčiču,
3. mag. Milanu Turku,
4. Robert Čehovin pa je 15. 4. 2009 podal odstopno izjavo.
Skupščina izvoli naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev:
1. Matevža Marca,
2. Miloša Pantoša,
3. Uroša Saksido,
4. Karla Petra Peršoljo
za naslednje štiriletno mandatno obdobje.
5. Sprememba sejnin za člane nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Skladno s Sklepom in priporočili glede
nagrajevanja članov nadzornih svetov, ki jih
je Vlada RS sprejela dne 22. 1. 2009, znaša
sejnina za predsednika nadzornega sveta
bruto 429,00 €, za člane nadzornega sveta
pa znaša bruto 330,00 €, za redne in izredne
seje; za korespondenčne seje pa znaša 80%
redne seje. Predsedniku in članom nadzornega sveta se povrnejo tudi materialni stroški
po predpisih, ki urejajo dnevnice in prevozne
stroške za gospodarske družbe.
6. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2009.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2009 skupščina
imenuje družbo KPMG Slovenija, podje-
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tje za revidiranje d.o.o., Železna cesta 8A,
1000 Ljubljana.
7. Na podlagi pisnega predloga Ministrstva za gospodarstvo – Direktorata za
energijo, uprava uvršča na dnevni red seje
skupščine naslednjo točko:
»Ločitev omrežne in tržne dejavnosti
družbe«
Skupščina zadolži upravo, da takoj prične s pripravo in izvedbo vseh potrebnih
postopkov s ciljem delitve družbe na dve
družbi, z namenom ločitve omrežne in tržnih
dejavnosti, na način oddelitve z ustanovitvijo
nove kapitalske družbe v skladu z določbami ZGD-1 o delitvi družb. Ustanovitev nove
družbe na ta način naj bo izvedena na dan
1. 1. 2010.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2008 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila in spremembe
ter čistopis statuta bo na voljo v tajništvu
družbe na sedežu družbe v Novi Gorici,
Erjavčeva 22, vsak delavnik od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.
V skladu z 298/2. členom ZGD-1 (Ur. l. RS,
št. 42/06, 60/06, 10/08) bo gradivo z utemeljitvijo objavljeno tudi na spletni strani družbe http://www.elektro-primorska.si.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Elektro Primorska, d.d.
Julijan Fortunat, univ. dipl. inž. el.
predsednik uprave
Ob-5442/09
Na podlagi določila 18. člena Statuta
družbe Turistično podjetje Portorož, d.d.,
uprava in nadzorni svet družbe sklicujeta
11. sejo skupščine
družbe Turistično podjetje Portorož,
d.d.,
ki bo dne 31. 8. 2009, ob 12. uri, v prostorih Jahtnega kluba, Cesta solinarjev 6.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvolijo se delovni organi skupščine: predsednica skupščine Bojana Brataševec ter verifikacijska komisija Alenka
Rožaj in Detoni Ketty. Seji bo prisostvoval
vabljeni notar Dravo Ferligoj.
2. Predstavitev letnega poročila 2008 in
poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2008.

Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom družbe, mnenjem revizorja k letnemu poročilu in poročilom nadzornega sveta o sprejemu revidiranega letnega
poročila za leto 2008.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2008 ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepov:
3.1. Bilančni dobiček za leto 2008 v višini
13.817.135,44 EUR ostane nerazporejen.
3.2. Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto
2008.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2009.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov družbe se za poslovno leto
2009 imenuje revizijska družba Renoma,
družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Kamniška ulica 25, Ljubljana.
5. Izključitev manjšinskih delničarjev
družbe.
Predlog sklepov:
5.1. Skupščina se seznani s Poročilom
o predpostavkah za prenos delnic in primernosti višine denarne odpravnine manjšinskim delničarjem, ki ga je pripravil glavni
delničar Terme Čatež d.d.
5.2. Terme Čatež d.d. imajo v lasti
93,37% delnic družbe Turistično podjetje
Portorož d.d.
5.3. Skladno s 384. členom Zakona o gospodarskih družbah se delnice manjšinskih
delničarjev družbe Turistično podjetje Portorož d.d. prenesejo na družbo Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob
Savi, manjšinskim delničarjem pa se izplača
odpravnina v višini 25,00 EUR za posamezno delnico. Prenos delnic na družbo Terme Čatež d.d. se izvrši z dnem vpisa tega
sklepa v sodni register Okrožnega sodišča
v Kopru.
Obrazložitev:
Kot priloga je tej točki dnevnega reda
priloženo Poročilo o predpostavkah za prenos delnic in primernosti višine denarne odpravnine manjšinskim delničarjem, ki ga je
pripravil in podpisal glavni delničar Terme
Čatež d.d. Iztisnitev se bo izvajala v skladu
z določbami Zakona o gospodarskih družbah.
Glede na to, da se bo izključitev manjšinskih delničarjev izvedla v skladu z določbami ZGD-1, se uporabljajo določbe ZGD-1,
predvsem členi od 384. do 388., o:
– načinu in postopku določitve primernosti denarne odpravnine,
– sodelovanju revizorja pri ugotavljanju
primernosti višine denarne odpravnine,
– morebitnem sodnem preizkusu denarne odpravnine.
6. Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta in imenovanje novega člana
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja,
da je nadzorni svet sprejel odstopno izjavo
člana nadzornega sveta Zvonka Krulca in
predlaga skupščini v izvolitev novega člana
nadzornega sveta Sama Roša.
Gradivo in udeležba na skupščini
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe, na Cesti solinarjev 6, vsak delavnik, med 10. in 12. uro.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo delničarji,
ki bodo kot imetniki delnic vpisani v delniški
knjigi družbe Turistično podjetje Portorož,
d.d, ki se vodi pri KDD Centralni klirinško

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
depotni družbi, d.d., Ljubljana, na dan 26. 8.
2009, in bodo sami ali prek svojih zakonitih
zastopnikov ali pooblaščencev prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko dostavili družbi
najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine. Za udeležbo na skupščini se fizične
osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenci morajo ob prijavi
priložiti pravilno izpolnjena pooblastila. Če
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, z istim dnevnim redom,
ob 13. uri. Skupščina bo takrat veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Turistično podjetje Portorož, d.d.
uprava in nadzorni svet družbe
Ob-5443/09
Na podlagi 23. člena Statuta delniške
družbe Hmezad export-import d.d., Vrečerjeva ulica 14, 3310 Žalec, sklicujemo
12. redno skupščino družbe
Hmezad export-import, d.d.,
ki bo na sedežu družbe Hmezad exportimport d.d., Vrečerjeva ulica 14, 3310 Žalec, dne 31. 8. 2009, ob 13. uri, s sledečim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, in izvolitev organov skupščine.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe za leto 2008 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta, odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto
2008, sprejem sklepa o razrešnici upravi in
nadzornemu svetu in določitev nagrade za
predsednico in člane nadzornega sveta.
3. Odločanje o pooblastilu upravi za nakup lastnih delnic.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
5. Spremembe in dopolnitve Statuta
družbe.
6. Imenovanje revizorja za leto 2009.
Uprava predlaga k posameznim točkam
dnevnega reda naslednje sklepe:
Sklep k tč. 1:
a) Uprava otvori skupščino in ugotovi
sklepčnost.
b) Skupščina izvoli za predsedujočo
skupščini Branko Neffat, univ. dipl. prav.,
za preštevalki glasov pa Vlasto Jan in Rozalijo Čvan ter ugotovi, da seji prisostvuje
vabljeni notar.
Sklep k tč. 2:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2008 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta.
b) Bilančni dobiček leta 2008 v višini
352,89 EUR ostane nerazporejen.
c) Skupščina potrdi delo uprave in nadzornega sveta ter upravi in članom nadzornega sveta podeli razrešnico za leto 2008.
č) Skupščina določi višino nagrade za
uspešno delo v letu 2008 za predsednico
nadzornega sveta v neto višini 2.000,00
EUR, za člane nadzornega sveta pa v neto
višini 1.000,00 EUR.
Sklep k tč. 3.
Na podlagi osme alinee prvega odstavka
247. člena Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD) se pooblasti upravo družbe, da ob
upoštevanju določil 221. člena ZGD odkupi
največ 10% delnic družbe po ceni, ki ne sme
biti nižja od 4,00 EUR in ne višja od 7,00
EUR. Uprava je upravičena nakup lastnih
delnic izvršiti tako, da priporočeno pošlje
istočasno vsem delničarjem enak poziv, da

v določenem roku posredujejo ponudbe za
prodajo delnic družbe za po upravi vnaprej
določeno ceno, oblikovano skladno temu
sklepu, nato pa od tistih delničarjev, ki v roku
podajo ponudbo, odkupi od vsakega tolikšen sorazmerni del delnic, da skupno ne
preseže omejitve pridobitve več kot 10%
lastnih delnic; če skupni obseg s strani delničarjev v roku ponujenih delnic ne preseže
te omejitve, pa odkupi vse ponujene delnice.
Pooblasti se upravo družbe, da za odkupljene lastne delnice izvrši umik in znižanje
kapitala družbe brez nadaljnjega sklepanja
o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe.
Sklep k tč. 4.
Ugotovi se, da na podlagi odstopne izjave preneha mandat članici in predsednici
nadzornega sveta Branki Neffat in članici
Zdenki Jerenec.
Za člana nadzornega sveta, ki zastopata
interese delničarjev in katerih mandat začne
teči z dnem sprejema tega sklepa, se izvolita: Vojko Golavšek, EMŠO: 1006960500220,
stanujoč Šešče 74, Prebold, Anton Tasič,
EMŠO: 1001958500130, stanujoč Pušnikova 3, Maribor.
Skupščina se seznani, da je Svet delavcev za članico nadzornega sveta, ki zastopa
interese delavcev in katere mandat prične
teči 12. 5. 2009, imenoval: Rozalijo Čvan,
EMŠO: 1809963505245, stanujoča Nad tovarno 17, Prebold.
Sklep k tč. 5.
a) Določba drugega odstavka triindvajsetega člena Statuta se spremeni, tako da
odslej glasi:
»Skupščina se skliče vsaj mesec dni
pred dnem zasedanja skupščine z objavo
v Uradnem listu Republike Slovenije, v katerem se navede čas in kraj seje ter dnevni
red in pogoji za udeležbo in uresničevanje
glasovalne pravice.
b) Sprejme se čistopis Statuta družbe
s sprejetimi spremembami in dopolnitvami
iz te točke.
Sklep k tč. 6:
Za revizijo računovodskih izkazov družbe za leto 2009 se imenuje družba Plus
Revizija d.o.o., Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov za vse točke dnevnega reda, vključno
z letnim poročilom, revizijskim poročilom,
poročilom nadzornega sveta in ostalo dokumentacijo, je delničarjem na vpogled na
sedežu družbe Žalec, Vrečerjeva ulica 14,
3310 Žalec, v tajništvu, vsak delavnik, od
10. do 14. ure, od datuma objave dalje.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
katerih delnice so sedem dni pred dnem zasedanja skupščine vpisane v delniško knjigo
pri Centralni klirinško depotni družbi d.d.,
Ljubljana, ob pogoju, da svojo udeležbo na
skupščini predhodno pisno s priporočeno
pošto najavijo upravi družbe najkasneje
v roku 3 dni pred dnem zasedanja skupščine. Skupščine se lahko udeležijo in glasujejo delničarji osebno ali po zastopniku ali pooblaščencu, ki se pred pričetkom skupščine
izkaže s pisnim pooblastilom.
Skupščina je sklepčna, če bo prisotnih
več kot 15% vseh glasov. V primeru, da
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, ob 14. uri, na
mestu prvega sklica. Ob ponovnem sklicu
skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Hmezad export-import d.d.,
uprava
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Na podlagi točke 6.2. določil Statuta
družbe, uprava sklicuje
15. skupščino
DP Calcit d.d., Stahovica 15, Stahovica,
ki bo v ponedeljek 31. 8. 2009, ob 12. uri,
v sejni sobi družbe Calcit d.o.o., Stahovica
15, Stahovica.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Skupščina na predlog uprave izvoli:
predsednico skupščine: Ljuba Zupančič
Čokert,
preštevalca glasov: Mirjana Rus in Meta
Tišler.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Janez Novak.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe in skupine Calcit, z mnenjem
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta o sprejemu in preveritvi letnega poročila za leto 2008, sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter odločanje o podelitvi
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe in skupine Calcit za leto 2008
z mnenjem revizorja in pisnim poročilom
nadzornega sveta o sprejemu in preveritvi
letnega poročila.
2.2. Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12.
2008 znaša 6.664.406,50 ostane v celoti nerazporejen ter bo o njem skupščina odločala
v naslednjih poslovnih obdobjih.
2.3. Skupščina podeljuje upravi družbe in
članom nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno leto 2008.
3. Izvolitev nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta se izvolijo Brišnik Janez, Rus Mirjana,
Simončič Klemen, Vnuk Čedomir, Zupanc
Uroš, za mandatno obdobje od 1. 9. 2009
do 31. 8. 2013.
4. Imenovanje pooblaščene revizorske
družbe za leto 2009.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo
za leto 2009 imenuje za KPMG d.o.o. Ljub
ljana.
5. Vprašanja delničarjev.
Gradivo za skupščino družbe s predlogi
sklepov delničarjem, vključno z letnim poročilom uprave za leto 2008, z mnenji revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi in sprejemu letnega poročila za
leto 2008 bo vsem delničarjem na vpogled
v tajništvu družbe, vsak delovni dan od 11.
do 13. ure in sicer v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti
v pisni obliki, obrazloženi ter razumno utemeljeni in vloženi v roku sedem dni po objavi
tega sklica, na naslov družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki. Glasuje se osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku in sicer na
podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar
ob prijavi. Pooblastilo za zastopanje mora
biti pisno in pred zasedanjem predloženo
družbi.
Skupščina je sklepčna, če je ob sklicu prisotnih najmanj 15% vseh glasov. Če
skupščina ob času prvega sklica ne bo
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sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne ob 12.15 na kraju prvega sklica. Ob ponovljenem sklicu skupščina veljavno odloča
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
DP Calcit d.d.
Uprava
Matevž Kirn
Ob-5446/09
Na podlagi 29. člena Statuta SID – Prve
kreditne zavarovalnice d.d., Ljubljana, uprava družbe sklicuje
5. skupščino delničarjev
SID – Prve kreditne zavarovalnice d.d.,
Ljubljana,
ki bo v Ljubljani, dne 27. 7. 2009, ob 15.
uri, v prostorih družbe na Ul. Josipine Turnograjske 6, Ljubljana, z naslednjim predlaganim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in prisotnosti notarke ter imenovanje
preštevalke glasov.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
1. Predlog sklepa: skupščina družbe
se seznani z revidiranim letnim poročilom za
leto 2008 in s pisnim poročilom nadzornega
sveta k letnemu poročilu.
2. Predlog sklepa: bilančni dobiček na
dan 31. 12. 2008 znaša 681.760,53 EUR.
Ob upoštevanju priporočila Agencije za zavarovalni nadzor glede obravnave presežka
iz prevrednotenja finančnih sredstev, uprava
in nadzorni svet predlagata, da se bilančni
dobiček v višini 543.346,86 EUR ne razdeli delničarjem. Bilančni dobiček v višini
138.413,67 EUR se uporabi za izplačilo dividend.
Dividende se izplačajo delničarjem,
ki so na dan skupščine vpisani v KDD kot
delničarji, izplačilo dividend bo družba izvedla v 30 dneh po sprejemu sklepa na
skupščini.
3. Predlog sklepa: skupščina družbe
upravi in nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za poslovno leto 2008.
3. Sprejem sprememb statuta SID – Prve
kreditne zavarovalnice d.d., Ljubljana
Predlog sklepa: na predlog uprave in
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina družbe sprejme spremembe statuta SID – Prve kreditne zavarovalnice d.d.,
Ljubljana v predlaganem besedilu.
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4. Odpoklic in izvolitev člana nadzornega sveta.
1. Predlog sklepa: po predlogu nadzornega sveta, skupščina z dnem zasedanja
skupščine (27. 7. 2009) odpokliče članico
nadzornega sveta, Alenko Ferjančič.
2. Predlog sklepa: po predlogu nadzornega sveta se za novega člana nadzornega
sveta SID – Prve kreditne zavarovalnice
d.d., Ljubljana z dnem zasedanja skupščine SID – Prve kreditne zavarovalnice d.d.,
Ljubljana, izvoli Leon Lebar.
Mandat novega člana nadzornega
sveta traja od 27. 7. 2009 do poteka mandata odpoklicane članice nadzornega sveta,
to je do 24. 2. 2013.
5. Letno poročilo o notranjem revidiranju v SID – Prvi kreditni zavarovalnici, d.d.,
Ljubljana za leto 2008.
Predlog sklepa: skupščina SID – Prve
kreditne zavarovalnice d.d., Ljubljana se
seznani z Letnim poročilom o notranjem revidiranju v SID – Prvi kreditni zavarovalnici
d.d., Ljubljana za leto 2008 z mnenjem nadzornega sveta.
6. Imenovanje pooblaščenega revizorja za revidiranje letnega poročila za leto
2009.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina delničarjev SID – Prve kreditne zavarovalnice d.d., Ljubljana, za revizorja za poslovno leto 2009 imenuje revizijsko družbo Deloitte revizija d.o.o., Davčna
ulica 1, Ljubljana.
7. Vprašanja in pobude delničarja.
Delničarji lahko nastopajo na skupščini
zavarovalnice osebno ali prek svojih zastopnikov oziroma pooblaščencev. Delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, dokazujejo svojo istovetnost z osebnimi dokumenti.
Delničarji na skupščini lahko odločajo po
svojih pooblaščencih, ki se morajo izkazati
s pisnim pooblastilom pooblastitelja. Pooblaščenec mora pisno pooblastilo predložiti
na sedežu zavarovalnice, najkasneje 3 dni
pred dnem skupščine.
Gradivo, o katerem sklepa skupščina,
je bilo edinemu delničarju SID – Slovenska
izvozna in razvojna banka d.d., Ljubljana,
izročeno dne 21. 7. 2009.
Uprava SID – Prve kreditne
zavarovalnice d.d., Ljubljana
dr. Rasto Hartman
član
Ladislav Artnik
predsednik

Razširitve dnevnih redov
Ob-5385/09
K dnevnemu redu 11. redne letne skupščine družbe HTG d.d. Sežana, Partizanska cesta 1, Sežana, ki je sklicana za dne
17. avgusta 2009, z objavo v Uradnem listu
RS, št. 55/09, dne 17. 7. 2009, se na predlog delničarja Gama Tera d.o.o., Šlandrova
ulica 4, Ljubljana-Črnuče, skladno z 296.,
298. in 353. členom ZGD-1, dodajo nove 5.,
6., 7. in 8. točka dnevnega reda:
5. Prevedba osnovnega kapitala v evre
6. Pooblastilo poslovodstvu za povečanje osnovnega kapitala – odobreni kapital
7. Določitev prečiščenega besedila statuta
8. Uvrstitev delnic družbe na vstopno
kotacijo Ljubljanske borze.
Zahteva delničarja in predlogi sklepov
z utemeljitvijo so skladno s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1, v povezavi z drugim
odstavkom 296. člena ZGD-1 od dneva te
objave do dneva skupščine vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe, vsak
delavnik, med 9. in 10. uro.
HTG d. d.
uprava družbe
Ob-5397/09
K dnevnemu redu 15. redne letne skupščine družbe Agrogorica d.d., Vrtojbenska
cesta 48, Šempeter pri Gorici, ki je sklicana
za dne 17. avgusta 2009, z objavo v Urad
nem listu RS, št. 55/09, dne 17. 7. 2009, se
na predlog delničarja S. T. Hammer d.o.o.,
Zalaznikova ulica 24, Ljubljana, skladno
z 296., 298. in 353. členom ZGD-1 dodajo
nove 5., 6., 7. in 8. točka dnevnega reda:
5. Pooblastilo poslovodstvu za povečanje osnovnega kapitala – odobreni kapital
6. Sprememba statuta in sprejem prečiščenega besedila statuta
7. Razrešitev članov nadzornega sveta
in članov uprave družbe ter imenovanje članov upravnega odbora
8. Uvrstitev delnic družbe na vstopno
kotacijo Ljubljanske borze.
Zahteva delničarja in predlogi sklepov
z utemeljitvijo so skladno s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 v povezavi z drugim
odstavkom 296. člena ZGD-1 od dneva te
objave do dneva skupščine vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe, vsak
delavnik med 12. in 13. uro.
Agrogorica d.d.
uprava družbe
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Zavarovanja terjatev
SV 658/09
Ob-5322/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ksenije Košar Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 658/2009 z dne
15. 7. 2009, je stanovanje številka 5, v pritličju večstanovanjske stavbe v Mariboru,
Svetozarevska ulica 4, ki stoji na parceli številka 1350, katastrska občina Maribor-Grad,
in je last Gabrijan Petra, rojen 20. 4. 1954,
stanujoč Svetozarevska ulica 004, Maribor,
na podlagi originalne overjene prodajne pogodbe z dne 15. 4. 2009, sklenjene med
Javnim medobčinskim skladom Maribor kot
prodajalcem in Gabrijan Petrom kot kupcem, zastavljeno v korist SKB banka d.d.
Ljubljana, s sedežem Ajdovščina 4, Ljub
ljana, matična številka 5026237000, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v znesku 50.000,00 EUR s pp.

do dokončnega vračila kredita ne spreminja, razen v primeru dogovora iz 15. člena Hipotekarne kreditne pogodbe številka
726555-003, z vsemi pripadki, zamudnimi
obrestmi in stroški, povezanimi z izterjavo
obveznosti do dolžnika,
– v višini 20.000,00 EUR (čista vrednost
kredita), s končnim datumom vračila kredita
18. 7. 2024 in z dogovorjeno pogodbeno
obrestno mero 6.30% letno in se v času
do dokončnega vračila kredita ne spreminja, razen v primeru dogovora iz 15. člena Hipotekarne kreditne pogodbe številka
726469-004, z vsemi pripadki, zamudnimi
obrestmi in stroški, povezanimi z izterjavo
obveznosti do dolžnika,
vse v korist upnice SKB banke d.d. Ljub
ljana, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, matična
številka 5026237000.

SV 481/09
Ob-5323/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 481/09 z dne 15. 7. 2009,
je bilo stanovanje št. 2, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe na Jesenicah,
Ulica Viktorja Kejžarja 37A, stoječi na parc.
št. 1121/1, k.o. Jesenice, v skupni izmeri
75,75 m2, last zastavitelja Radomirja Otovića, Ulica Viktorja Kejžarja 37A, Jesenice,
na podlagi Pogodbe št. ISP 262/93-O, o prodaji stanovanja z dne 16. 4. 1993, zastavljeno v korist upnice SKB banka d.d. Ljubljana,
matična številka: 5026237000, s sedežem
v Ljubljani, Ajdovščina 4, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 70.000,00 EUR
s pripadki.

SV 471/09
Ob-5325/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja iz
Radovljice, opr. št. SV 471/09 z dne 29. 6.
2009, je bilo stanovanje št. 8, v skupni izmeri 68,23 m2, ki se nahaja v 3. nadstropju
večstanovanjske stavbe, z naslovom Cankarjeva ulica 48, 4240 Radovljica, katerega
solastnika, vsak v deležu do ene polovice,
sta Bajrić Edin, stanujoč Gradnikova c. 91,
4240 Radovljica, in Horvat Tjaša, stanujoča
Hlebce 39, 4248 Lesce, z identifikacijsko
številko stavbe 00620, ki je zgrajena na nepremičnini s parc. št. 279/21, pripisani pri vl.
št. 2011, k.o. Radovljica, skupaj s solastnino
na skupnih prostorih, delih in napravah in
zemljišču, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Radovljici, zastavljeno v korist SKB
banke d.d. Ljubljana, s sedežem Ajdovščina
4, 1000 Ljubljana, MŠ 5026237000.

SV 204/09
Ob-5324/09
Na podlagi izvršljivih notarskih zapisov
notarke mag. Sonje Železnik iz Ilirske Bistrice, z dne 14. 7. 2009, opr. št. SV 204/09
in SV 205/09, zastaviteljice Natalije Šenkinc Hrenovec, rojene 10. 5. 1973, EMŠO:
1005973505195, stanujoča Rozmanova ulica
24B, 6250 Ilirska Bistrica in Dejana Hrenovec,
rojen 6. 9. 1970, EMŠO: 0609970500043,
stanujoč Rozmanova ulica 24B, 6250 Ilirska Bistrica, vsak za svoj solastninski delež
½-ice, izrecno in nepogojno dovoljujeta pri
nepremičnini, dvosobnem stanovanju v skupni izmeri 60,90 m2, z oznako št. 11, v III.
nadstropju večstanovanjske hiše, na naslovu
Rozmanova 24B, 6250 Il. Bistrica, ki stoji na
parceli št. 432/2, vpisani v z.k. vl. št. 420,
k.o. Ilirska Bistrica, s solastniškim deležem
na vseh skupnih prostorih, delih, objektih in
napravah hiše ter pripadajočim funkcionalnim zemljiščem; večstanovanjska hiša na
naslovu Rozmanova ulica 24B, se nahaja na
parceli št. 432/2, k.o. Ilirska Bistrica; številka
stavbe: 925, ustanovitev in vknjižbo hipoteke
in zaznambo neposredne izvršljivosti za zavarovanje denarne terjatve:
– v višini 20.000,00 EUR (čista vrednost
kredita), s končnim datumom vračila kredita
18. 7. 2024 in z dogovorjeno pogodbeno
obrestno mero 6.30% letno in se v času

SV 472/09
Ob-5326/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja iz
Radovljice, opr. št. SV 472/09 z dne 29. 6.
2009, je bilo stanovanje št. 8, v skupni izmeri 68,23 m2, ki se nahaja v 3. nadstropju
večstanovanjske stavbe, z naslovom Cankarjeva ulica 48, 4240 Radovljica, katerega
solastnika, vsak v deležu do ene polovice,
sta Horvat Tjaša, stanujoča Hlebce 39, 4248
Lesce, in Bajrić Edin, stanujoč Gradnikova
c. 91, 4240 Radovljica, z identifikacijsko številko stavbe 00620, ki je zgrajena na nepremičnini s parc. št. 279/21, pripisani pri vl. št.
2011, k.o. Radovljica, skupaj s solastnino
na skupnih prostorih, delih in napravah in
zemljišču, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Radovljici, zastavljeno v korist SKB
banke d.d. Ljubljana, s sedežem Ajdovščina
4, 1000 Ljubljana, MŠ 5026237000.
SV 448/09
Ob-5327/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz Maribora, opr. št. SV 448/09, z dne 14. 7. 2009,
je nepremičnina, enosobno stanovanje, št.
3, v skupni izmeri 44,82 m2, ki se nahaja

v pritličju večstanovanjske hiše v Mariboru,
Meljska cesta 85, stoječe na parc. št. 281,
k.o. Melje, katere lastnik do celote je, na
podlagi prodajne pogodbe, št. 42/94, z dne
30. 6. 1994, Milan Ficko, stanujoč Meljska
cesta 85, 2000 Maribor, zastavljena v korist upnika Raiffeisenbank Unterpremstaetten, reg. zadruga z omejeno odgovornostjo,
enolična identifikacijska številka 1870785,
Hauptstrasse 151, 8141 Unterpremstaetten,
Republika Avstrija, za zavarovanje denarne
terjatve do dolžnikov Milana in Adriane Ficko, oba stanujoča Meljska cesta 85, 2000
Maribor, v višini 26.600,00 EUR s pripadki.
SV 1755/2009
Ob-5418/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-1755/2009 z dne 16. 7.
2009, je bilo enosobno stanovanje št. 33,
v izmeri 38,91 m2, v V. nadstropju stanovanjskega objekta na naslovu Bratovševa
ploščad 4, Ljubljana, stoječega na parc. št.
273/5, parc. št. 273/16, parc. št. 273/17 in
parc. št. 553.ES, k.o. Stožice, z ident. štev.
stavbe 1735-553, last zastaviteljice Danice Bukvić, Ljubljana, Bratovševa ploščad 4,
na podlagi Sklepa o dedovanju Okrajnega
sodišča v Ljubljani, opr. št. I D 25/97 z dne
10. 10. 2002 ter Prepisa sodne poravnave Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št.
N 428/2006 z dne 15. 5. 2009, zastavljeno
v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana,
Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, matična št.
5026237000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 25.000,00 EUR, s pripadki.
SV 1310/2009
Ob-5419/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič iz
Maribora, opravilna številka SV 1310/2009
z dne 16. 7. 2009, je stanovanje št. 5, v pritličju v skupni izmeri 57,85 m², v večstanovanjski stavbi na naslovu Cesta XIV. Divizije
37 v Mariboru, vpisano pri vložku številka
3296, k.o. Pobrežje, last Kukovec Petre,
stanujoče 2222 Jakobski Dol, Spodnji Jakobski Dol 78, na temelju prodajne pogodbe
z dne 9. 7. 2009, zastavljeno v korist SKB
banke d.d., za zavarovanje denarne terjatve
v znesku 42.000,00 EUR s pp.
SV 494/09
Ob-5429/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 494/09 z dne 20. 7. 2009,
je bilo stanovanje št. 11, ki se nahaja v 2.
nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta 1. maja 26 B, stoječi na parc.
št. 802/8, parc. št. 802/9, parc. št. 804/14,
parc. št. 804/7 in parc. št. 806/2, vse k.o.
Jesenice, v skupni izmeri 76,02 m2, last zastaviteljice Bernarde Kobal, stanujoče na Jesenicah, Cesta 1. maja 26 B, zastavljeno
v korist upnice Abanka Vipa d.d., matična
številka: 5026024000, s sedežem v Ljubljani,
Slovenska cesta 58, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 27.000,00 EUR s pripadki.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 75/2007
Os-5099/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Domžalah, opr. št. In 75/2007
z dne 30. 5. 2007, ki je postal pravnomočen dne 13. 6. 2007, zoper dolžnika Fister
Bojana in rubežnega zapisnika izvršitelja
Marijana Hojsa, opr. št. IZV 2008/00796
z dne 30. 5. 2008, je bila nepremičnina,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo in je v solasti dolžnika do 1/2, to je stanovanje št.
28 (stavba 5454), na Ljubljanski cesti 89
v Domžalah, zarubljena v korist upnice Metalka Stanovanjske storitve d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljubljana, zaradi izterjave
769,76 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 3. 7. 2009
In 1107/2006
Os-5012/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Mariboru, opr. št. In 1107/2006
z dne 5. 2. 2009, zaradi izterjave denarne
terjatve v višini 36.138,61 EUR s pp, je
bil v korist upnika Miloša Andrejašiča, Ul.
Črnkovih 1, Ruše, dne 18. 5. 2009 opravljen rubež nepremičnine, poslovnega prostora, št. TL 56, v velikosti 26,60 m2, v 3.
nadstropju trgovskega objekta, na naslovu
Mlinska 22 v Mariboru, last dolžnice Irene
Kos do 1/2.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 6. 2009
In 208/2006
Os-5013/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Mariboru, opr. št. In 208/2006
z dne 29. 8. 2006, zaradi izterjave denarne
terjatve v višini 92.415,40 EUR s pp, je bil
v korist upnice Nova Kreditna banka Maribor d.d., dne 7. 12. 2006, opravljen rubež
nepremičnine, stanovanja št. 9, v velikosti
173,28 m2, v 2. nadstropju večstanovanjske
stavbe v Mariboru, Maistrova ulica 10, last
dolžnikov Herberta Paar in Tanje Paar.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 6. 2009
In 117246/2008
Os-4890/09
Izvršitelj Aljoša Valent, Vodnikova ulica
2, Ptuj, je dne 20. 2. 2009, s pričetkom ob
16. uri, v zadevi UL 117246/08, Okrajno
sodišče Ptuj, zoper dolžnico Valenčič Ireno, Rimska pl. 5, Ptuj, za upnika Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova ul. 10, Ptuj,
v kraju Rimska pl. 5, Ptuj, ob prisotnosti
Aljoša Valenta, izvršitelja, opravil rubež nepremičnin, stanovanja v prvem nadstropju,
št. 6, v izmeri 60,51 m2, ki ni vpisano v zemljiško knjigo na naslovu Rimska ploščad
5, Ptuj, vpisano pod vl. št. 1818 k.o. Ptuj,
parc. št. 514/8.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 24. 6. 2009

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 30744/2004
Os-8020/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Tonce Erjavec, Pokopališka 40, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje, v izmeri 52,04 m2, klet, v izmeri
1,53 m2 in klet, v izmeri 3,22 m2, na naslovu
Pokopališka ulica 40, Ljubljana, z ident. št.
dela stavbe 2706-00546-16, 2706-00546-17
in 2706-00546-18, stoječe na parc. št.
1553/3, k.o. Zelena Jama, dne 19. 8. 2008,
pod opr. št. Dn 30744/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
251-348/91 z dne 8. 11. 1991, sklenjene
med prodajalcem Skupnostjo pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije ter
kupcema Oroslavom in Tonco Erjavec, oba
Pokopališka 40, Ljubljana, za stanovanje,
v izmeri 52,04 m2, klet, v izmeri 1,53 m2 in
klet, v izmeri 3,22 m2, na naslovu Pokopališka ulica 40, Ljubljana, z ident. št. dela
stavbe 2706-00546-16, 2706-00546-17 in
2706-00546-18, stoječe na parc. št. 1553/3,
k.o. Zelena Jama.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 2008
Dn 8770/2006
Os-1243/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Varlec Franca, Gabrje 51/b, Dobrova, ki ga zastopa Ataurus, Perdan Andrej s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, garažo št. 160 H1/N
v nadstropju, na naslovu Vodnikova cesta
160, Ljubljana, z ident. št. 60.E, vpisano
v podvl. št. 4016/60, k.o. Zgornja Šiška, dne
12. 12. 2008, pod opr. št. Dn 8770/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o nakupu garaže št. G-1394
z dne 12. 8. 1971, sklenjene med Poslovnim
združenjem Giposs Ljubljana (kot prodajalcem) ter Sadar Tončko, Kogojeva 6, Ljub
ljana in Modic Ireno, Vodnikova 61, Ljub
ljana (kot kupovalkama), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 60.E, vpisano v podvl.
št. 4016/60, k.o. Zgornja Šiška,
– kupoprodajne pogodbe z dne 15. 11.
1978, sklenjene med Sadar Tončko in Modic Ireno (kot prodajalkama) ter Zec Slobodanom in Anico (kot kupcema), za ne-

premičnino, ki ima sedaj ident. št. 60.E,
vpisano v podvl. št. 4016/60, 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 navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 1. 2009
Dn 15761/2005
Os-2498/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Čavušević Hidajeta, Preglov trg 11, Ljubljana,
ki ga zastopa odvetnik Sergij Simšič, Linhartova 62, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine za nepremičnino, stanovanje št. 2, na
naslovu Preglov trg 11, Ljubljana, z ident. št.
2.E, vpisano v podvl. št. 1607/2, k.o. Moste,
dne 4. 2. 2009, pod opr. št. Dn 15761/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, soinvestitorske
pogodbe št. MS 4/5 649/83 z dne 10. 1.
1984, sklenjene med Zavodom za izgradnjo
Ljubljane, TOZD Inženiring, Ljubljana (kot
prodajalcem) Balabanič Jozom in Balabanič (Filipovič) Katico, oba Pot na Fužine 19,
Ljubljana (kot kupca), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 2.E, vpisano v podvl. št.
1607/2, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 2009
Dn 1666/2009
Os-3554/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jakhel Nade, Pot v Zeleni gaj 19, Ljubljana, ki
jo zastopa odv. družba Učakar in Rženičnik
o.p. d.n.o., Smoletova cesta 8/a, Kamnik,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 4579/2 – stanovanje št. 2 v pritličju s kletjo št. 2, z ident. št.
1770-1118-002, v stanovanjski stavbi v Ljub
ljani, Agrokombinatska cesta 3, k.o. Kašelj,
dne 24. 3. 2009, pod opr. št. Dn 1666/2009,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe neznanega datuma, sklenjene med
Agroobnova Ljubljana in Perdigal Katarino,
Polje št. 363/a, Ljubljana, za stanovanje št.
2 v pritličju.
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

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 4. 2009
Dn 6578/2006
Os-3814/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ahčin Uroša, Ulica bratov Učakar 114, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 4146/41 – stanovanje št. 17 v 3. nadstropju, s kletjo z isto
številko, z ident. št. 1739-0004-117, v stavbi
v Ljubljani, Ulica bratov Učakar 114, k.o.
Zgornja Šiška, dne 20. 3. 2009, pod opr. št.
Dn 6578/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– listine o prenosu lastninske pravice neznanega datuma, sklenjene med GIP Ingrad
Celje in Občino Ljubljana Šiška,
– prodajne pogodbe št. VI-516/86-P
z dne 27. 5. 1986, sklenjene med Občino
Ljubljana-Šiška ter Občino Ljubljana Vič-Rudnik, za stanovanje št. 17/III v bloku H 5-6,
Ulica bratov Učakar 114,
– menjalne pogodbe št. V-255/86-M.M1
namesto razlastitve sklenjene med Ahčin
Urošem, Ločnikarjeva 9, Ljubljana ter Občino Ljubljana Vič-Rudnik.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 5. 2009
Dn 7796/2009
Os-3856/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Zajec Domna, Ulica bratov Učakar 134, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 4115/24 – stanovanje št. 1 v pritličju s kletjo št. 1, z ident. št.
1739-0015-101, v stavbi v Ljubljani, Ulica
bratov Učakar 134 k.o. Zgornja Šiška, dne
24. 3. 2009, pod opr. št. Dn 7796/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe z dne 8. 9. 1983,
sklenjene med Batič Francem in Batič Marjeto, oba Ul. bratov Učakar 134, Ljubljana
ter Cerle Barbaro, Oražnova 8, Ljubljana, za
stanovanje št. 1 v bloku, Ulica bratov Učakar
134, Ljubljana,
– kupoprodajne pogodbe z dne 7. 10.
1987, sklenjene med Cerle Barbaro, Oražnova 8, Ljubljana ter Bah Majo in Bah Jožetom, oba Adamičeva 18, Ljubljana,
– kupoprodajne pogodbe z dne 17. 1.
1997, sklenjene med Bah Majo in Bah Jožetom, oba Ul. bratov Učakar 134, Ljubljana
ter Zajec Vilimom in Šetrajčič Zajec Polono,
oba Ul. borca Petra 1/a, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedenih listin oziroma druge po-

goje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 5. 2009
Dn 31246/2007
Os-4166/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Podgoršek Mojce, Bratov Komel 3, Ljub
ljana - Šentvid, ki jo zastopa Otium d.o.o.,
Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine pri nepremičnini, vpisani v vl.
št. 2058/20 – stanovanje s kletjo št. 4 v 1.
in 3. etaži, z ident. št. 1754-0534-106, Ul.
bratov Komel 3, Ljubljana, k.o. Šentvid
nad Ljubljano, dne 16. 4. 2009, pod opr. št.
Dn 31246/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 4. 6. 1986,
sklenjene med IMP, DO IKO, TOZD Strojno kovinska industrijska proizvodnja, Ljub
ljana in Grobiša Darkom, Ul. bratov Komel
3, Ljubljana, za 3-sobno stanovanje št. 4/1
v stanovanjskem bloku I, k.o. Šentvid.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 5. 2009
Dn 18636/2007
Os-4476/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Zaplotnik Roka, Tbilisijska 52, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 4219/76 – garaža št. 76 z ident.
št. 1723-5201-076, v duplex garažni stavbi
v Ljubljani, ob Tbilisijski ulici k.o. Vič, dne
30. 3. 2009, pod opr. št. Dn 18636/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 17. 9. 1991, sklenjene med
Ašković Dragićem, Ljubljana, Tbilisijska 38
in Klavs Pavlom, Ljubljana, Tržaška 121, za
garažo št. 76, nadstropje v objektu garaž
Duplex ob Tbilisijski ulici v Ljubljani.
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 8. 5. 2009
Dn. št. 23066/2007
Os-4506/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Blažič Milene, Dolenjska cesta 45a, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, stanovanje št. 13 v 3. nadstropju, na naslovu Dolenjska cesta 45a,
Ljubljana, z ident. št. 13.E, vpisano v podvl.
št. 4405/13, k.o. Karlovško predmestje, dne
24. 4. 2009, pod opr. št. Dn 23066/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
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zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št.
RA 67-746 z dne 13. 4. 1967, sklenjene med
Poslovnim združenjem Giposs, Ljubljana,
ki ga zastopa Stanovanjsko gospodarstvo
»Standard«, Ljubljana (kot prodajalcem) in
Blažič Slavkom in Mileno, Rakovnik 6, Ljub
ljana (kot kupcema), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 13.E, vpisano v podvl. št.
4405/13, k.o. Karlovško predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 5. 2009
Dn. št. 27568/2006
Os-4507/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Rakić Ljubice, Grajzerjeva ul. 28, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 14 v 1. nadstropju
na naslovu Grajzerjeva ulica 28, Ljubljana,
z ident. št. 14.E, vpisani v podvl. št. 4586/15,
k.o. Kašelj, dne 24. 4. 2009, pod opr. št.
Dn 27568/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, aneksa št. 1/87 k prodajni pogodbi št.
20/987 z dne 29. 6. 1987, sklenjenega dne
5. 11. 1987 med SOZD ZIGP IMOS, Linhartova 11a, Ljubljana (kot prodajalcem) ter
Rakić Stevanom in Ljubico, oba Cesta 30.
avgusta št. 3, Ljubljana (kot kupcema), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 14.E,
vpisani v podvl. št. 4586/15, k.o. Kašelj.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 6. 2009
Dn 9822/2008
Os-4617/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Adria-Impex d.o.o., podjetje za zunanjo in
notranjo trgovino, Majorja Lavriča 12, Ljub
ljana, ki ga zastopa direktor Ivo Judnič,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, poslovni prostor – lokal 4A v pritličju, na naslovu Linhartova cesta 1, 3, 5, 7,
9 in 11, Ljubljana, z ident. št. 325.E, vpisno
v podvl. št. 2667/325, k.o. Bežigrad, dne
20. 4. 2009, pod opr. št. Dn 9822/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe z dne 15. 2.
1985, sklenjene med ABC Pomurko DO
»Delikateso«, p.o. Ljubljana, Stegne 3,
TOZD Gostinstvo Laguna, Linhartova 3,
Ljubljana (kot prodajalcem) in Pletenino
Ljubljana, Zaloška 14, Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 325.E, vpisano v podvl. št. 2667/325,
k.o. Bežigrad;
– vknjižbeno dovoljenje z dne 12. 11.
1999, ki ga daje Delikatesa p.o., Trgovina na
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debelo, drobno, gostinstvo in proizvodnja,
Stegne 3, Ljubljana, za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 325.E, vpisano v podvl. št.
2667/325, k.o. Bežigrad;
– kupoprodajne pogodbe z dne 14. 3.
1994, sklenjene med Pletenino p.o., Zaloška 14, Ljubljana (kot prodajalko) in Mibex
d.o.o., Gradnikove brigade 11, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 325.E, vpisano v podvl. št.
2667/325, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 6. 2009
Dn 1586/2009
Os-4618/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Lenič Marka, Gornja Brezovica 3, Preserje,
ki ga zastopa odvetnik Miha Velkavrh, Trg
OF 14, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnine s parc. št. 1315, 1348,
1350, 1387/8, 1928/2, 1987/1, 1998, 2018,
2178/17, 2178/29, 2179/15, 185.S vpisane v vl. št. 133, k.o. Preserje in parc. št.
1045, vpisano v vl. št. 614, k.o. Rakitna,
dne 6. 2. 2009, pod opr. št. Dn 1586/2009,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, darilne pogodbe
z dne 26. 10. 1994, sklenjene med Plečko Terezijo, Hauptplatz 13, 8784 Trieben,
Avstrija (kot darovalko) in Lenič Markom,
Gornja Brezovica 3, Preserje (kot obdarjencem), za nepremičnine s parc. št. 1315,
1348, 1350, 1387/8, 1928/2, 1987/1, 1998,
2018, 2178/17, 2178/29, 2179/15, 185.S,
vpisane v vl. št. 133, k.o. Preserje in parc. št.
1045, vpisano v vl. št. 614, k.o. Rakitna.
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 4. 6. 2009
Dn 12878/2007
Os-4622/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Dajić (Milke) Ljudmile, Polje cesta VIII/2,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičninah podvl. št. 1934/20, k.o. Slape, stanovanje št. 20 v I. nadstropju z ident.
št. 39.E in klet št. 20 z ident. št. 40.E, dne
16. 4. 2009, pod opr. št. Dn 12878/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 51-68/91-12/48 z dne 13. 11.
1991 o prodaji enosobnega stanovanja št.
20 v Ljubljani, Polje cesta VIII/2, I. nadstropje, blok E-3, soseska MS-6, parc. št.
551/1, 556/1, 557/1, 558/1, k.o. Slape, sklenjene med strankama Republiko Slovenijo,
RTV Slovenija – javni zavod v Ljubljani,
Kolodvorska 10, kot prodajalcem in Alešem

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Krševanom, Polje cesta VIII/2, Ljubljana,
kot kupcem.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 5. 2009
Dn 14510/2007
Os-4623/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Florijana Miculinića, Cesta na Markovec 12,
Koper, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini ient. št. 1723-2629-38, stanovanje št. 38, v 4. etaži, vl. št. 4361/38,
k.o. Vič, Vidmarjeva ulica 8, Ljubljana, dne
28. 4. 2009, pod opr. št. Dn 14510/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 167/62 z dne 19. 6. 1962 in
dodatek pogodbe z dne 31. 3. 1964 glede
prodaje in izročitve dvosobnega stanovanja v pritličju, prvo stopnišče, v stanovanjski
zgradbi B-5 na parc. št. 127/18, 127/44,
127/21 in 127/41, k.o. Gradiško predmestje,
sklenjene med Stanovanjskim skladom občine Ljubljana - Vič - Rudnik kot prodajalcem
in Marijo Križman kot kupovalko.
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 25. 5. 2009
Dn 13427/2007
Os-4624/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Edvarda Verbiča, Rojčeva ulica 21, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičnini vl. št. 4343/22, k.o.
Zgornja Šiška, garaža št. 222 v kleti RGD 2,
Rašiška, Ljubljana, z ident. št. 1739-6052-22,
dne 14. 4. 2009, pod opr. št. Dn 13427/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu
garaže št. G-541 z dne 8. 9. 1967 o nakupu ene garaže, boks št. 22 v objektu garaž
Triplex D2, soseska S6, ki stoji na zemljišču
parc. št. 257, 254, 256/2, 255/2, 257/3, 252,
k.o. Zgornja Šiška, klet, v izmeri 11,76 m2,
sklenjene med strankama Poslovnim združenjem Giposs, Ljubljana, ki ga zastopa Stanovanjsko gospodarstvo Standard Ljubljana,
Celovška c. 87, kot prodajalcem in Francem
Križnarjem, Zofke Kvedrove 18, Ljubljana,
kot kupcem.
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 25. 5. 2009

Dn 16825/2007
Os-4625/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Boštjana Sušnika, Dolenjska cesta 8, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini vl. št. 4019/18, k.o. Karlovško predmestje, stanovanje št. 18 v 4.
nadstropju, Dolenjska cesta 38, Ljubljana,
z ident. št. 18.E, dne 12. 3. 2009, pod opr.
št. Dn 16825/2007, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 4 z dne 28. 10. 1991 o prodaji
stanovanja št. 18 v 4. nadstropju, parc. št.
168/2, k.o. Karlovško predmestje, sklenjene med strankama Unitex zunanja trgovina
p.o., Ljubljana, Titova cesta 81, kot prodajalcem in Sušnik Boštjanom, Dolenjska cesta
38, Ljubljana, kot kupcem.
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 25. 5. 2009
Dn 32127/2007
Os-4626/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ivana
Lovrenca Širclja, Nurberger Str. 2, Betzenstein, Nemčija, ki ga zastopa Manca Vrečar,
direktorica družbe Otium d.o.o., Lili Novy
34, 1000 Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičninah vl. št. 4707/40,
k.o. Zgornja Šiška, stanovanje št. 6, Ulica bratov Učakar 54, Ljubljana, ident. št.
1739-1198-109, dne 31. 3. 2009, pod opr.
št. Dn 32127/2006, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 16. 4. 1996
o prodaji stanovanja št. 6 v 1. nadstropju
stanovanjskega bloka na Ulici bratov Učakar
54, parc. št. 2219/25, k.o. Zgornja Šiška,
sklenjene med Stare Borisom in Stare Jasminko kot prodajalcema ter Šircelj Ivanom
in Šircelj Magdo, kot kupcema.
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 25. 5. 2009
Dn 16201/2008
Os-4627/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Marjana Palka, Dunajska 443, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnine parc. št. 605/7 in 605/13, vl. št.
226, k.o. Črnuče, dne 12. 5. 2009, pod opr.
št. Dn 16201/2008, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, listine o ureditvi zemljiškoknjižnega
stanja z dne 30. 6. 1975, sklenjene med
Alojzom Črnugljem, Planinska 15, Črnuče,
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Ivanom Horvatom, Stankom Radovičem,
Marijo Radovič, Marijo Bajc in Marico Merslavič, vsi Titova 441, Ljubljana, za nepremičnine, vpisane v vl. št. 226, k.o. Črnuče.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 6. 2009
Dn 27605/2007
Os-4628/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mitja Božidarja Stražarja, Valvazorjeva
3, Ljubljana, ki ga zastopa Otium d.o.o. iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin za
stanovanje št. 16, na naslovu Ulica bratov
Učakar 52, Ljubljana, z identifikatorjem št.
17.E, podvl. št. 4707/17, k.o. Zgornja Šiška,
dne 29. 4. 2009, pod opr. št. Dn 27605/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe z dne 15. 8. 1975,
sklenjene med prodajalcem GIP Ingrad
Celje in kupcem Občinsko izobraževalno
skupnostjo Maribor, Skladom združevalcev
sredstev za nakup stanovanj prosvetnim
delavcem, za garsonjero št. 16 v 3. etaži
stanovanjskega bloka v Ljubljani – Koseze,
v izmeri 33,33 m2,
– kupoprodajne pogodbe z dne 10. 4.
1982, sklenjene med prodajalcem Občinska izobraževalna skupnost Maribor – Sklad
vzdrževalcev sredstev za nakup stanovanj
prosvetnim delavcem, Maistrova 5/III, Maribor, in kupovalko Ano Stražar, Ulica bratov
Učakar 52, Ljubljana, za garsonjero št. 16
v 3. etaži stanovanjskega bloka na Ulici bratov Učakar 52, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 6. 2009
Dn 22091/2008
Os-4629/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Marje Prelovšek, Grampovčanova 23, Ljub
ljana, ki jo zastopa odvetnik Gregor Simončič
iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 30 v 10. nadstropju na Kersnikovi 10 v Ljubljani, z identifikatorjem št. 30.E,
vpisani v podvl. št. 1313/32, k.o. Ajdovščina,
dne 29. 4. 2009, pod opr. št. Dn 22091/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu
stanovanja kot posameznega dela stavbe
z dne 19. 6. 1970, sklenjene med prodajalcem Gradbenim industrijskim podjetjem
Gradis Ljubljana, Korytkova 2, in kupovalko Zoro Koprivnik, Žibertova 1, Ljubljana, za
dvosobno stanovanje št. 30 v 10. nadstropju,
v izmeri 62,82 m2, v stanovanjski stolpnici
SB-1 v Kersnikovi ulici v Ljubljani.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 6. 2009
Dn 14301/2002
Os-4630/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Hirkić Beširja, ki ga zastopa Gregor Simončič, odvetnik v Ljubljani, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino, parc. št.
290, vpisano v vl. št. 1453, k.o. Bežigrad,
dne 6. 5. 2009, pod opr. št. Dn 14301/2002,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, aneksa h kupoprodajni pogodbi z dne 10. 12. 2001, sklenjenega dne 11. 12. 2001 med prodajalcem
Balzer, d.o.o., Tržaška 115, Ljubljana in kupcem Hirkić Beširjem, Trubarjeva 60, Ljub
ljana, za nepremičnino parc. št. 290, vpisano v vl. št. 1453, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 6. 2009
Dn 23167/2006
Os-4780/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Teje
Markuš, Kvedrova 36, Ljubljana, ki jo zastopa Tina Šnajder, odvetnica v Ljubljani, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnini,
stanovanje št. 9 v 1. nadstropju in pomožni
prostor št. 9 v kleti, na naslovu Kvedrova
36, Ljubljana, z ident. št. 17.E in 18.E, vpisani v podvl. št. 317/9, k.o. Nove Jarše, dne
18. 5. 2009, pod opr. št. Dn 23167/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 78-76-S z dne 12. 10. 1978,
sklenjene med GIP Gradis Ljubljana n.sol.o.
(kot prodajalcem) ter Toni Jožetom in Veleno, oba Hauptmance 38 (kot kupca), za
nepremičnini, ki imata sedaj ident. št. 17.E
in 18.E., vpisani v podvl. št. 317/9, k.o. Nove
Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 6. 2009
Dn 36178/2004
Os-4781/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Maure Sbrizaj Hribernik, Rašiška 1, Ljub
ljana, ki jo zastopa odv. Andrej Stanovnik,
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Resljeva cesta 26, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, garaži št.
364, v nadstropju, RGD 3, z ident. št. 64.E,
vpisani v podvl. št. 2852/11, k.o. Bežigrad,
dne 6. 5. 2009, pod opr. št. Dn 36178/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o nakupu garaže št. G-1068
z dne 7. 8. 1969, sklenjene med Poslovnim
združenjem Giposs, Ljubljana (kot prodajalcem) in Sicherl Pavlom, Novi Beograd
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 64.E, vpisani v podvl. št. 2852/11,
k.o. Bežigrad,
– kupoprodajne pogodbe z dne 23. 9.
1975, sklenjene med Sicherl Pavlom, Šišenska 2, Ljubljana (kot prodajalcem) in SbrizajHribernik Mauro, Rašiška 1, Ljubljana (kot
kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 64.E, vpisani v podvl. št. 2852/11,
k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 2009
Dn 9493/2008
Os-4782/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Helene Urbančič, Cesta Dolomitskega odreda 49, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za parc. št. 2007/3, vl. št.
1083, k.o. Dobrova, dne 18. 5. 2009, pod
opr. št. Dn 9493/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 2. 10.
1968, sklenjene med prodajalci Martino Pregelj, Ravenska vas 54, Zagorje ob Savi,
Francem Završnikom, Klenovik, p. Podkum
in Jožetom Završnikom, Francija, ter kupovalko Sonjo Glušič, Velebitska 6, Ljubljana,
za parc. št. 2007/3, vl. št. 1083, Dobrova.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 6. 2009
Dn 4197/2001
Os-4783/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Mozetič Julijane in Popovič Mija,
oba Dunajska cesta 19, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnine
z ident. št. dela stavbe 2636-07734-15,
2636-07734-16 in 2636-07734-17, na naslovu Dunajska cesta 19, Ljubljana, parc. št.
2130/4, k.o. Bežigrad, dne 18. 5. 2009, pod
opr. št. Dn 4197/2001, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe št. 149 z dne
13. 11. 1991, sklenjene med prodajalcem
PRR podjetje Ljubljana, p.o. Cigaletova
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15, in kupcem Popovič Mijom, Titova 49,
Ljubljana, za nepremičnine, ki imajo sedaj ident. št. dela stavbe 2636-07734-15,
2636-07734-16 in 2636-07734-17, na naslovu Dunajska cesta 19, Ljubljana, parc. št.
2130/4, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 6. 2009
Dn 8871/2006
Os-4784/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja notarja Andreja Škrka, Dunajska 56, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice, vknjižbe
pridobitve hipoteke, zaznambe neposredne
izvršljivosti notarskega zapisa in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 104 v 11. etaži, na
naslovu Preglov trg 6, Ljubljana, z ident.
št. 104.E, vpisano v podvl. št. 2060/104,
k.o. Slape, dne 12. 12. 2008, pod opr. št.
Dn 8871/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 29. 5. 1986,
sklenjene med Rotar (Strnad) Zdenko in Jožetom, oba Leninov trg 8 (kot prodajalca) ter
Hlade Dalmo in Željkom, oba Hoshiminhova
9, Ljubljana (kot kupca), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 104.E, vpisano v podvl.
št. 2060/104, k.o. Slape.
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 17. 6. 2009
Dn 9427/2006
Os-4786/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Tominec Janeza, Celovška cesta 99a, Ljub
ljana, ki ga zastopa Ataurus, Andrej Perdan
s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za stanovanje, na naslovu
Celovška cesta 99a, Ljubljana, z ident. št.
26.E, vpisano podvl. št. 2335/26, k.o. Spodnja Šiška, dne 18. 5. 2009, pod opr. št.
Dn 9427/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 208/62 neznanega
datuma, sklenjene med prodajalcem Skladom za zidanje stanovanjskih hiš Občine
Ljubljana-Šiška in kupcem Adria-Aviopromet, Titova cesta 48, Ljubljana, za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 26.E, vpisano
podvl. št. 2335/26, k.o. Spodnja Šiška,
– kupoprodajne pogodbe št. IV-1/71
z dne 20. 1. 1971, sklenjene med prodajalcem Stanovanjskim podjetjem Bežigrad-Moste ter kupcema Koren Antonom, Solinska
14, Portorož in Koren Antonom, Gregorčičeva 5, Ljubljana, za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 26.E, vpisano podvl. št.
2335/26, k.o. Spodnja Šiška,
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– aneksa k pogodbi št. IV-1/71 z dne
28. 1. 1975, sklenjenega med prodajalcem
Stanovanjskim podjetjem Bežigrad-Moste
ter kupcema Koren Antonom, Solinska 14,
Portorož in Koren Antonom, Gregorčičeva
5, Ljubljana, za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 26.E, vpisano podvl. št. 2335/26,
k.o. Spodnja Šiška,
– darilne pogodbe z dne 14. 4. 1983,
sklenjene med darovalcem Koren Antonom, Solinska pot 14, Portorož, in obdarjencem Koren Antonom, Celovška 99a,
Ljubljana, za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 26.E, vpisano podvl. št. 2335/26,
k.o. Spodnja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 6. 2009
Dn 4720/2009
Os-4787/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Hribar Anice, Pokljukarjeva ulica 20, Ljub
ljana, ki jo zastopa Ataurus, Andrej Perdan s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
stanovanje št. 36 v 6. nadstropju, na naslovu Celovška cesta 163, Ljubljana, z ident.
št. 236.E, vpisano v podvl. št. 4544/140, k.o.
Zgornja Šiška, dne 7. 5. 2009, pod opr. št.
Dn 4720/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupne pogodbe št. 2257/64-65 z dne 30. 6.
1965, sklenjene med Skladom za zidanje
stanovanjskih hiš Občine Ljubljana Šiška,
Ljubljana (kot prodajalcem) in Hribar Anico,
Vilharjeva 39, Ljubljana (kot kupovalko), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 236.E,
vpisano v podvl. št. 4544/140, k.o. Zgornja
Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 6. 2009
Dn 24341/2003
Os-4788/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jožice Blaž Jamnik, Kotnikova 12, Ljubljana,
ki jo zastopa Barbka Zdolšek, odvetnica
v Ljubljani, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnine parc. št. 191, vl. št. 69, k.o.
Šentpeter, ident. št. 902.E, podvl. št. 9/3,
k.o. Gradišče I; parc. št. 1/5, vl. št. 4640, k.o.
Trnovsko predmestje; parc. št. 761, vl. št.
1228, k.o. Moste; parc. št. 2082/2, 2082/3,
2080/1, 2080/3, 2081/1, vl. št. 3410, k.o. Kašelj; parc. št. 2087, vl. št. 1068, k.o. Kašelj;
parc. št. 2080/2, vl. št. 3411, k.o. Kašelj; parc.
št. 1255/1, vl. št. 1645, k.o. Kašelj; parc. št.
1278, 1886, 3460, 3346, 974, 3584, 3598,
2081/2, vl. št. 381, k.o. Kašelj in parc. št.

2099, 3667, 1259/1, 1259/2, 3350, 2101/5,
3668, 2098, 2089/1, vl. št. 371,k.o. Kašelj in
parc. št. 3698, 3699, vl. št. 604, k.o. Tabor,
dne 5. 5. 2009, pod opr. št. Dn 24341/2003,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– sporazuma o razdružitvi skupnega
premoženja z dne 6. 1. 1992, sklenjenega
med Blaž Alenko, Trtnikova 35, Ljubljana
(kot prvo pogodbenica) in Blaža Francem,
Trtnikova 35, Ljubljana,
– dodatka k sporazumu o razdružitvi
skupnega premoženja z dne 6. 1. 1992,
sklenjenega med Blaž Alenko, Trtnikova 35,
Ljubljana (kot prvo pogodbenica) in Blaža
Francem, Trtnikova 35, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 6. 2009
Dn 31525/2007
Os-4789/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Čevnik Alenke, Beblerjev trg 11, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. 60 v 7. nadstropju, na naslovu Beblerjev trg 11, Ljubljana,
z ident. št. 60.E, vpisano v podvl. št. 349/60,
k.o. Nove Jarše, dne 8. 5. 2009, pod opr. št.
Dn 31525/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
soinvestitorske pogodbe št. 137/84 z dne
14. 5. 1984, sklenjene med Zavodom za
izgradnjo Ljubljane, TOZD Inženiring, Kersnikova 10, Ljubljana (kot prodajalcem) in
Avbelj Milanom ter Čibej Avbelj Mirando (kot
kupcema), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 60.E, vpisano v podvl. št. 349/60,
k.o. Nove Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 6. 2009
Dn 14585/2008
Os-4831/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Terezije Intihar, Brodarjev trg 13, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, garažo št. 31 v kleti, na naslovu Gt
1/2 Pot na Fužine, z ident. št. 31.E, vpisani
v podvl. št. 1682/31, k.o. Moste, dne 18. 5.
2009, pod opr. št. Dn 14585/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 797/86
z dne 15. 10. 1986, sklenjene med IMOS,
podjetje za gradbeni inženiring investicijskih
del doma in v tujini, p.o. Ljubljana, Trg VII.
Korpusa ZKJ št. 1, Ljubljana (kot prodajalcem) in Nose Ireno ter Jožetom, oba Prijateljeva 17, Ljubljana (kot kupcema), za nepre-
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mičnino, ki ima sedaj ident. št. 31.E, vpisano
v podvl. št. 1682/31 k.o. Moste;
– kupoprodajne pogodbe z dne 23. 1.
1990, sklenjene med Nose Ireno in Jožetom,
oba Marinkov trg 2, Ljubljana (kot prodajalcema) in Grahovac Vlajkom, Trg oktobrske
revolucije 7, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 31.E, vpisano v podvl. št. 1682/31 k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 6. 2008
Dn 15508/2007
Os-4881/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Natalije Bračun, Panonsko naselje 6, Lendava,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani pod vl. št. 1058/1, k.o. Medvode, stanovanje z ident. št. 1973-456-1,
Kržišnikova 1, Medvode, dne 12. 5. 2009,
pod opr. št. Dn 15508/2007, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– pogodbe o prodaji stanovanja št.
04/04-466-24/93 z dne 10. 2. 1993 za stanovanje št. 3 v stanovanjski hiši Kržišnikova
1, Medvode, ki stoji na parc. št. 84, vl. št.
175, k.o. Medvode,
– aneks št. 04/04-466-24/93 z dne 14. 4.
1993 k pogodbi št. 04/04-466-24/93 z dne
10. 2. 1993, za stanovanje št. 1 v stanovanjski hiši Kržišnikova 1, Medvode, sklenjene
med strankama Občina Ljubljana-Šiška, ki
jo zastopa Peter Zule, predsednik Izvršnega
sveta (kot prodajalcem) in Žener Rudijem,
Kržišnikova 1, Medvode (kot kupcem).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 6. 2009
Dn 10213/2007
Os-4883/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Cifrek
Juraja, Vošnjakova ulica 9, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
vpisani v vl. št. 1303/15, k.o. Ajdovščina,
stanovanje z ident. št. 1725-1435-029 in klet
z ident. št. 1725-1435-030, dne 12. 5. 2009,
pod opr. št. Dn 10213/2007, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. Pr. 2283/91-Šu/žm-1 z dne 12. 11.
1991 o prodaji stanovanja v stanovanjski
hiši, Vošnjakova 9, Ljubljana, SO Lj.-Center, k.o. Ajdovščina, sklenjena med strankama Sestavljeno podjetje Geološki zavod
Ljubljana, Podjetje za strojno proizvodnjo
in vzdrževanje, Letališka 27, Ljubljana (kot
pravni naslednik Geološkega zavoda LRS),

ki ga zastopa direktor Marjan Binter, ing.
stroj. (kot prodajalcem) in Musar Marijo, Vošnjakova 9, Ljubljana (kot kupcem),
– prodajne pogodbe za etažno lastnino
z dne 21. 6. 1999 o prodaji stanovanja v stanovanjski hiši Vošnjakova 9, v peti etaži,
parc. št. 2302, k.o. Ajdovščina, sklenjene
med strankama Musar Marijo, Vošnjakova 9, Ljubljana (kot prodajalcem) in Cifrek
Djurom, Vošnjakova 9, Ljubljana (kot kupcem).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 6. 2009
Dn 6881/2007
Os-4884/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljub
ljana, ki jo po pooblastilu župana Zorana
Jankovića zastopa Nataša Turšič, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
parc. št. 964, vpisana pod vl. št. 1959, k.o.
Trnovsko predmestje, dne 12. 5. 2009, pod
opr. št. Dn 6881/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe o prevzemu zemljišča
št. 466-6/90 z dne 5. 3. 1990 o izročitvi
zemljišča parc. št. 964, vpisano pri vl. št.
1959, k.o. Trnovsko predmestje ter aneksa
št. 466-6/90 z dne 25. 5. 1990 k pogodbi
o prevzemu zemljišča št. 466-6/90 z dne
5. 3. 1990, sklenjene med strankama Frangelj Grozdanom (kot izročiteljem) in Občino
Ljubljana Vič Rudnik, Trg MDB št. 7 (kot
prevzemnikom).
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 16. 6. 2009
Dn 15506/2007
Os-4885/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki ga zastopa generalni direktor Samo
Fakin, Miklošičeva 24, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini, vpisani pod vl. št. 1009/6, k.o. Udmat,
stanovanje št. 6 v 2. nadstropju, z ident. št.
1731-1140-6, Jana Husa 1, Ljubljana, dne
12. 5. 2009, pod opr. št. Dn 15506/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 908/60-TV/VA z dne 4. 2.
1960 o prodaji stanovanja v stanovanjskem
bloku na Povšetovi ulici, sklenjene med
Zavodom za stanovanjsko izgradnjo Olo
Ljubljana, Beethovnova ulica 11/VII, ki ga
zastopa direktor ing. Leon Skaberne (kot
prodajalcem) in Okrajnim zavodom za socialno zavarovanje, Ljubljana, Miklošičeva
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c. 20, ki ga zastopa direktor Slavko Kovačič
(kot kupcem).
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 10. 6. 2009
Dn 726/2008
Os-4919/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Študentski servis d.o.o., Gregorčičeva ulica
23, Maribor, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin
pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 2593/18
– poslovni prostor št. 18 v I. kleti, v poslovni stavbi v Ljubljani, Dunajska cesta 107,
k.o. Bežigrad, dne 19. 5. 2009, pod opr. št.
Dn 726/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 19. 5. 1999,
sklenjene med Eventus Computers d.o.o.
Ljubljana in ERS računalniški sistemi d.o.o.
Ljubljana, za poslovni prostor v poslovni
stavbi na Dunajski cesti 107 v 1. kleti št. 18,
vpisan v vl. št. 2593/18, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 6. 2009
Dn 891/2008
Os-4920/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Žibert Marinke, Ulica Hermana Potočnika 41,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini, vpisani v vl. št. 374/17 – stanovanje št. 16, v 2. nadstropju s shrambo
v kleti, z ident. št. 2680-00091-017, v Ljub
ljani, Ulica Hermana Potočnika 41, k.o.
Nove Jarše, dne 18. 5. 2009, pod opr. št.
Dn 891/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 10/91 z dne 12. 11. 1991, sklenjene
med Gradis Biro za projektiranje Maribor ter
Žibert Marinko in Žibert Borisom, oba Petrovičeva 27, Ljubljana, za stanovanje v 2.
nadstropju, k.o. Stožice in k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 6. 2009
Dn 29675/2007
Os-4921/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Jusič Liljane in Vilar Zdravka, oba Vulče-
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va ulica 40, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl.
št. 2057 – parc. št. 909/20, k.o. Trnovsko
predmestje, dne 14. 4. 2009, pod opr. št.
Dn 29675/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe o priznanju lastninske pravice in
uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim – posadna listina z dne 13. 11. 2007,
sklenjene med Kurent Francem, Jelovškova
5g, Ljubljana, Kurent Petro, Iška 16, Ig, Kurent Rahelo, Iška 16, Ig in Kurent Silvanom,
Iška 16, Ig ter Jusič Liljano in Vilar Zdravkom, oba Vulčeva ulica 40, Ljubljana, za
nepremičnino parc. št. 909/20, k.o. Trnovsko
predmestje.
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 10. 6. 2009
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– notarskega zapisa darilne pogodbe
z dne 17. 11. 1999, št. SV 397/99 notarke Metke Zupančič iz Ljubljane, sklenjenega med Ptiček Antonijo, Rožanska ulica 5,
Ljubljana in Logar Janezom, Ulica Kralja
Matjaža 16, Mežica ter Dežman Renato, Na
produ 1, Ljubljana;
– notarskega zapisa prodajne pogodbe
z dne 13. 3. 2003, št. SV 191/03 notarja
Jožeta Dernovška iz Ljubljane, sklenjenega
med Dežman Renato, Na produ 1, Ljub
ljana in Mišvelj Janezom, Triglavska ulica
5, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 6. 2009

Dn 29415/2007
Os-4922/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Krapež Miloša, Pot za Stan 2, Dragomer in Krapež Jožeta, Pot za Stan 4, Dragomer, ki ju
zastopa odv. Andrej Kozelj iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
vpisani v vl. št. 4528 – parc. št. 492/28, k.o.
Trnovsko predmestje, dne 14. 4. 2009, pod
opr. št. Dn 29415/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, prodajne pogodbe z dne 12. 2. 1993,
sklenjene med Hoja stavbno pohištvo d.o.o.
Ljubljana in Krapež Milošem in Jožetom,
oba Cesta v Mestni log 100b, Ljubljana, za
nepremičnino, parc. št. 492/28, k.o. Trnovsko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 6. 2009

Dn 651/2008
Os-4924/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Juvan Marije Tatjane,
Ob žici 3, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listi pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 2624/66
– stanovanje št. 66 v 8. nadstropju s kletjo št.
66 v kletni etaži, z ident. št. 1738-2331-066,
na naslovu Ob žici 3, Ljubljana, k.o. Dravlje,
dne 19. 5. 2009, pod opr. št. Dn 651/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. V-77/79
z dne 2. 8. 1979, sklenjene med Palčič Hermino in Občino Ljubljana Bežigrad, za nakup stanovanja št. 66 v 8. nadstropju stanovanjskega bloka, na naslovu Ob žici 3,
Ljubljana,
– menjalne pogodbe št. M 274/80 z dne
15. 4. 1980, sklenjene med Občino Ljub
ljana Bežigrad in Juvan Tatjano, Adamičeva
2, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 6. 2009

Dn 39/2008
Os-4923/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Asena d.o.o., Podmilščakova 38, Ljubljana, ki
ga zastopa Riko Poženel, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 3728/8 – stanovanje št. 8 v 2.
nadstropju, s kletno shrambo št. 8, z ident.
št. 2636-00323-008, v stanovanjski stavbi
v Ljubljani, Rožanska ulica 5 – k.o. Bežigrad,
dne 30. 4. 2009, pod opr. št. Dn 39/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 4. 10.
1963, sklenjene med Skladom za zidanje
stanovanjskih hiš ObLO Ljubljana-Bežigrad
in Logar Janezom, Rimska cesta 20, Ljub
ljana, za stanovanje v Triglavski ulici, Ljub
ljana, v k.o. Bežigrad;

Dn 24383/2007
Os-4925/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Bohinc Irinke, Zg. Pirniče 22, Medvode, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini vpisani v vl. št. 485/22 – stanovanje št. 22, v 6.
etaži, z ident. št. 1727-00275-022, v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Povšetova ulica
20, k.o. Poljansko predmestje, dne 18. 5.
2009, pod opr. št. Dn 24383/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 466-1987/91
z dne 23. 12. 1991 in dodatka k tej pogodbi
z dne 2. 3. 1992, sklenjene med Občino
Ljubljana Center, Ljubljana in Marijo Blažon, Povšetova 20, Ljubljana, za stanovanje v stanovanjski hiši Povšetova 20, v IV.
nadstropju.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 6. 2009
Dn 13735/2007
Os-4926/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ismeta Zukanovića, Steletova 6, 1000 Ljub
ljana, ki ga zastopa Did Mušinović, odvetnik
iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri
nepremičnini, vpisani pod vl. št. 1363/127,
k.o. Štepanja vas, stanovanje št. 127, Steletova 6, Ljubljana, ident. št. 1732-759-127,
dne 18. 5. 2009, pod opr. št. Dn 13735/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 27. 7.
1993, za stanovanje št. 127, v IV. nadstropju
na Steletovi 6 v Ljubljani, sklenjene med prodajalcem KEFO, Kemoservis – fotomaterial
p.o., Kongresni trg 3, Ljubljana, in kupovalko
Mojco Doblšek, Selanov trg 7, Ljubljana;
– kupoprodajne pogodbe z dne 28. 7.
1996, za stanovanje št. 127, v IV. nadstropju na Steletovi 6 v Ljubljani, sklenjene med
prodajalko Mojco Doblšek, Selanov trg 7,
Ljubljana in kupcem Ismetom Zukanovićem,
Rusjanov trg 10, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 6. 2009
Dn 23861/2008
Os-4928/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Marije Svetič, Pot na Fužine 23, Ljubljana,
ki jo zastopa odvetnica Nadjuša Koželj, Cigaletova 11, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino, stanovanje
št. 10, na naslovu Pot na Fužine 23, Ljub
ljana, z ident. št. 62.E, vpisano v podvl.
št. 1513/62, k.o. Moste, dne 28. 5. 2009,
pod opr. št. Dn 23861/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. MS 4/5 685/81
z dne 8. 2. 1982, sklenjene med Staninvest
Ljubljana TOZD Inženiring, Kersnikova 6,
Ljubljana (kot prodajalcem) in Svetič Tinetom ter Svetič (Bevc) Marijo, oba Bilečanska
2, Ljubljana (kot kupca), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 62.E, vpisano v podvl. št.
1513/62, k.o. Moste;
– aneksa k prodajni pogodbi št. MS 4/5
685/81 z dne 8. 2. 1982, sklenjenega med
Staninvest Ljubljana TOZD Inženiring, Kersnikova 6, Ljubljana (kot prodajalcem) in
Svetič Tinetom ter Svetič (Bevc) Marijo, oba
Bilečanska 2, Ljubljana (kot kupcema), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 62.E,
vpisano v podvl. št. 1513/62, k.o. Moste.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 6. 2009
Dn 23522/2007
Os-4929/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Stankovič Andreja, Brilejeva ulica 13, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. 712, v 7. nadstropju, na naslovu Brilejeva ulica 13, Ljub
ljana, z ident. št. 50.E, vpisano v podvl. št.
3002/53, k.o. Dravlje, dne 28. 5. 2009, pod
opr. št. Dn 23522/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 1 z dne 7. 11. 1991, sklenjene
med Gorenje Servis, d.o.o., Partizanska 12,
Velenje (kot prodajalcem) in Vasilič Branetom, Brilejeva 13, Dravlje (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 50.E,
vpisano v podvl. št. 3002/53, k.o. Dravlje.
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 24. 6. 2009
Dn 4583/2007
Os-4930/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Mestne občine Ljub
ljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa
odvetnica Nataša Platovšek, Letališka 32,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnine parc. št. 781/1, 781/2, 781/4,
781/5, 782/1, 782/3, 782/5, 783/1 in 783/3,
vpisane v vl. št. 6, k.o. Moste, dne 8. 5. 2009,
pod opr. št. Dn 4583/2007, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe o prenosu lastninske pravice in uskladitvi zemljiškoknjižnega
stanja z dejanskim z dne 30. 9. 2002, sklenjene med Babnik Jožefo, Milčetova pot 20,
Ljubljana (kot izročevalka) in Mestno občino
Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana (kot pridobitelj), za nepremičnine, ki imajo sedaj parc.
št. 781/1, 781/2, 781/4, 781/5, 782/1, 782/3,
782/5, 783/1 in 782/3, vpisane v vl. št. 6,
k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 6. 2009
Dn 23323/2007
Os-4931/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,

v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ponikvar Nataše, Chengdujska 2, Ljubljana,
ki jo zastopa SPL d.d., Frankopanska 18a,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, stanovanje št. 13, na naslovu Chengdujska cesta 2, Ljubljana, z ident.
št. 13.E, vpisano v podvl. št. 2165/13,
k.o. Slape, dne 18. 5. 2009, pod opr. št.
Dn 23323/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 010659/86 z dne
5. 6. 1986, sklenjene med Gradbenim podjetjem Grosuplje, n.sol.o., Taborska c. 13,
Grosuplje, ki ga zastopa Zavod za izgradnjo
Ljubljen, TOZD, Inženiring, Ljubljana (kot
prodajalcem) in Meden Marijo, Kolodvorska
22a, Pivka, ter Ferko Dragom, Vilharjeva
35, Pivka (kot kupcema), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 13.E, vpisano v podvl.
št. 2165/13, k.o. Slape.
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 22. 6. 2009
Dn 15864/2007
Os-4932/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Pohar Marka, Štihova ulica 11, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini,
ident. št. 2636-3902-19, stanovanje št. 19,
Neubergerjeva ulica 11, Ljubljana, vl. št.
4192/19, k.o. Bežigrad, dne 12. 5. 2009, pod
opr. št. Dn 15864/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, prodajne pogodbe št. BS 2/1-240/94
z dne 13. 5. 1994 o prodaji stanovanja št. 19
in kleti, objekt 4 v soseski BS 2/1, Zupančičeva jama, K-III v k.o. Bežigrad, sklenjene
med strankama SCT, Stanovanjski inženiring d.o.o. Ljubljana, Štihova 26, kot prodajalcem, in Pristan d.o.o., Hacquetova 3,
Ljubljana, kot kupcem.
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 23. 6. 2009
Dn 29205/2007
Os-4933/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Jaše Marije, Stranska pot 20, Ljubljana,
ki jo zastopa Ataurus, Perdan Andrej s.p.,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 636/2 –
stanovanje št. 9, v III. nadstropju, z ident.
št. 1727-00197-050 ter pomožni prostor,
z ident. št. 1727-00197-051, v Ljubljani, Povšetova ulica 12, k.o. Poljansko predmestje,
dne 16. 4. 2009, pod opr. št. Dn 29205/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
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pogodbe z dne 31. 8. 1991, sklenjene med
G. P. Universal Ljubljana in Ješe Marijo,
Stranska pot 20, Ljubljana, za stanovanje št.
9, v 3. nadstropju, s pripadajočo shrambo,
na naslovu Povšetova ulica 12, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 6. 2009
Os-4934/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Milavec Mojce, Dolenjska cesta 45d, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. 15, v 3. nadstropju, na naslovu Dolenjska cesta 45d, Ljub
ljana, z ident. št. 217.E, vpisano v podvl.
št. 4404/59, k.o. Karlovško predmestje, dne
19. 5. 2009, pod opr. št. Dn 15164/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 12/A-2
o prodaji in nakupu stanovanja z dne 8. 11.
1968, sklenjene med Gradbenim industrijskim podjetjem »Ingrad« Celje (kot prodajalcem) in Milavec Stankom ter Mojco, Ljub
ljana (kot kupcema), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 217.E, vpisano v podvl.
št. 4404/59, k.o. Karlovško predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 6. 2009
Dn 27582/2006
Os-4938/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Štumberger Elize, Štihova 10, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 16, v 4. nadstropju na naslovu Štihova ulica 10, Ljubljana,
z ident. št. 16.E, vpisani v podvl. št. 4020/16,
k.o. Bežigrad, dne 24. 4. 2009, pod opr.
št. Dn 27582/2006, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. BS 2/1-101/93
z dne 30. 9. 1993, sklenjene med SCT Stanovanjskim inženiringom d.o.o., Ljubljana
(kot prodajalcem) in Elizo Štumberger, Herman str. 4, Kornwestheim, Deutschland (kot
kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 16.E, vpisani v podvl. št. 4020/16,
k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 6. 2009
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Dn 13612/05
Os-5079/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Mare Lovrić, stanujoče Streliška cesta 75,
Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini parc. 1883, pripisani vl. št.
114, k.o. Spodnje Radvanje, na deležu 1/2
celote v lasti Tovarne Zlatorog n.sol.o. Maribor, Ulica 10. oktobra 9, Maribor, pod opr.
št. Dn 13612/05, dne 29. 5. 2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
z dne 21. 7. 1987, ki sta jo sklenila prodajalec Tovarna Zlatorog Maribor n.sol.o.,
Industrijska ulica 23, ki ga je zastopal glavni direktor Franjo Radi, in kupcem SGP
Konstruktor n.sol.o. TOZD Gradbeništvo
n.sol.o. Maribor, Sernčeva ulica 8, ki ga je
zastopal direktor Armando Hreščak, s katero je prodajalec prodal kupcu idealno polovico nepremičnin v Mariboru, Streliška
cesta 75 s parc. št. 1883, pripisano vl. št.
114, k.o. Spodnje Radvanje (kar je v naravi predstavljalo celotno pritličje stanovanjske hiše z dvoinpolsobnim stanovanjem,
z izključno pravico uporabe kleti in južno
polovico prizidka, gospodarskega poslopja
ter souporabo podstrešja in zemljišča) in
na njih dovolil vknjižbo pravice uporabe
v korist kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 2. 7. 2009
Dn 3095/2009
Os-4619/09
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju je s sklepom opr. št. Dn 3095/2009 z dne 3. 6. 2009
uveden postopek za izbris stare hipoteke,
vknjižene za kreditno terjatev upnice Ane
Satler na podlagi pogodbe o dolgoročnem
kreditu z dne 1. 9. 1993, št. VII-92-61, v znesku 6.822,50 DEM s pp, na nepremičninah: parc. št. 429/2, 439/9, 439/11, 443/1
in 443/2, vpisanih pri vl. št. 548, k.o. Markovci.
S tem oklicem se poziva hipotekarni
upnik oziroma zastavni upnik, ki je na hipoteki pridobil nadhipoteko, da v skladu s 3.
točko 209. člena Zakona o zemljiški knjigi –
ZZK-1 v treh mesecih od objave tega oklica
vložijo ugovor proti izbrisu stare hipoteke.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 3. 6. 2009
Dn 8321/2008
Os-4620/09
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju je s sklepom opr. št. Dn 8321/2008 z dne 23. 2. 2009
uveden postopek za izbris stare hipoteke
na podlagi pogodbe o dolgoročnem kreditu
z dne 1. 9. 1992, št. XV/STS-92/168, vknjižene za kreditno terjatev upnika Avgusta
Brleka, Zagrebška cesta 107, 2250 Ptuj,
v znesku 4.236,50 DEM s pp, na nepremičninah:
– parc. št. 2699, 2740/3, 2740/4, 2740/5,
2746/1, 2746/2, 2747, 2748, 2768/1, 2768/2,
2769, 2770, 3102 in 3111, vpisane v vl. št.
1361, k.o. Ptuj;
– parc. št. 2941/2, vpisani v vl. št. 3073,
k.o. Ptuj;
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– parc. št. 2700/2, vpisani v vl. št. 3150,
k.o. Ptuj;
– parc. št. 2744, vpisani v vl. št. 3151,
k.o. Ptuj;
– parc. št. 2756/6, 2756/7, 2756/8,
2756/9, 2756/10, 2756/11, 2756/12, 2756/13
in 2756/14, vpisane v vl. št. 3410, k.o. Ptuj.
S tem oklicem se poziva hipotekarni
upnik oziroma zastavni upnik, ki je na hipoteki pridobil nadhipoteko, da v skladu s 3.
točko 209. člena Zakona o zemljiški knjigi –
ZZK-1 v treh mesecih od objave tega oklica
vložijo ugovor proti izbrisu stare hipoteke.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 23. 2. 2009
Dn 413/2009
Os-4621/09
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
je s sklepom z dne 15. 5. 2009, Dn št.
413/2009, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, in sicer pogodbe
o dosmrtnem preživljanju z dne 30. 3. 1995,
sklenjene med Pavlo Primožič, Bezina 63,
Slovenske Konjice, in Boštjanom Primožičem, Bezina 63a, Slovenske Konjice. Listina se nanaša na nepremičnine, parc. št.
425/15, vpisane v vl. št. 342, k.o. Bezina.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu s četrtim odstavkom 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od objave tega oklica, z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 25. 5. 2009
Dn 2133/2008
Os-4389/09
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
31. 3. 2009 začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 2/93-RRPS/T z dne 30. 7. 1993,
sklenjeno med Rudnik rjavega premoga Slovenije, p.o., Trg revolucije 12, Trbovlje, kot
prodajalcem in Pangeršič Antonom, Šuštarjeva 25, Trbovlje, kot kupcem, aneksa št. 1
z dne 20. 5. 1994, sklenjen med Rudnikom
rjavega premoga Slovenije, p.o., Trg revolucije 12, Trbovlje in Pangeršič Antonom, Šuštarjeva 25, Trbovlje, ter prodajno pogodbo
z dne 2. 9. 1996, sklenjeno med Pangeršič Antonom, kot prodajalcem in Hauptman
Edvardom, kot kupcem, za stanovanje št.
38, ki se nahaja v 9. etaži večstanovanjske
hiše Šuštarjeva kolonija 25, Trbovlje in ki
skupaj s pripadajočo kletjo št. 38 v 1. etaži
meri 57,42 m2 ter ima identifikacijsko št.
1871-3782-38.E.
Originali pogodb so se po izjavi predlagatelja RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje, ki ga zastopa odvetnik Ostrožnik Sašo, Kešetovo 4,
Trbovlje, izgubili.
Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist Jošt
Nada, Šuštarjeva kolonija 25, Trbovlje, do
celote. S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu s četrtim odstavkom
237. člena Zakona o zemljiški knjigi v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 1. 6. 2009

Dn 2655/2006
Os-4829/09
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
14. 4. 2009 začel postopek vzpostavitev
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 1/93, sklenjene dne 12. 2. 1993 med Gabrijel Dragico
in Gabrijel Danijelom, oba stanujoča Keršičeva cesta 22a, Trbovlje, kot kupcema in Avtoprevozom p.o.o. Trbovlje kot prodajalcem
za stanovanje, v skupni izmeri 36,80 m2,
Keršičeva cesta 22a, Trbovlje,
– darilne pogodbe, sklenjene dne 20. 5.
1994 med Gabrijel por. Drugovič Danico,
Šuštarjeva 27, Trbovlje, kot darovalcem in
Gabrijel Danijelom, Zavrstnik 49, Šmartno
pri Litiji, kot obdarjencem, za stanovanje,
v skupni izmeri 36,80 m2 v stanovanjskem
bloku Keršičeva 22a, Trbovlje, do 1/2,
– darilne pogodbe, sklenjene dne 14. 11.
1997 med Gabrijel Danijelom, Zavrstnik 49,
Šmartno pri Litiji, kot darovalcem in Gabrijel
Petje Jasmino, Zavrstnik 49, Šmartno pri
Litiji kot obdarjenko, za stanovanje, v stanovanjskem bloku Keršičeva 22a, Trbovlje,
do 1/2,
– menjalne pogodbe, sklenjene dne
21. 11. 1997 med Ahlin Janušo in Ahlin Pavlom, oba Trg revolucije 4, Trbovlje in Gabrijel Petje Jasmino in Gabrijel Danijelom, oba
Zavrstnik 49, Šmartno pri Litiji, na podlagi
katere sta Ahlin Januša in Ahlin Pavle pridobila lastninsko pravico na stanovanju, v skupni izmeri 36,80 m2 v stanovanjskem bloku
Keršičeva 22, Trbovlje, do celote.
Originali pogodb so se po izjavi predlagatelja Ahlin Pavla, Keršičeva cesta 22a,
Trbovlje, izgubili. Na navedeni nepremičnini,
ident. št. 32.E – stanovanje Keršičeva cesta
22a, Trbovlje, v izmeri 36,80 m2, vpisano
v vl. št. 2998/32, k.o. Trbovlje, je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist Ahlin
Pavla, Keršičeva cesta 22a, Trbovlje, do
celote. S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu s četrtim odstavkom
137. člena Zakona o zemljiški knjigi v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 9. 6. 2008
Dn 1915/2008
Os-5328/09
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Miroslava Berleca, Drnovškova pot 15, Kamnik,
ki ju zastopa odvetnik Silvester Učakar, Steletova c. 8/a, Kamnik, zaradi vknjižbe lastninske pravice na nepremičnini parc. št.
87/4, vpisani v vl. št. 362, k.o. Mekinje, na
Mileno Berlec in Miroslava Berleca, oba Drnovškova pot 15, Kamnik, izdalo sklep Dn
št. 1915/2008 z dne 1. 7. 2009 za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, listine o prenosu
lastništva nepremičnine na Mileno Berlec in
Miroslava Berleca, oba Drnovškova pot 15,
Kamnik, za nepremičnino parc. št. 87/4 –
travnik v izmeri 135,00 m2, vpisani v vl. št.
362, k.o. Mekinje.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagatelja Miroslava Berleca, Drnovškova pot 15, Kamnik in Milene Berlec, Drnovškova pot 15, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v enem mesecu od objave tega oklica
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z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljev tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 13. 7. 2009
Dn 6550/09
Os-5447/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Marka Krnjića, stanujočega Obrežna ulica 19,
Maribor, Jele Krnjić, stanujoče Preradovičeva ulica 29, Maribor, Slavice Krnjić, stanujoče Na podrtem 20, Maribor, Mata Krnjića,
stanujočega Sokolska ulica 109, Maribor,
in Marjana Krnjića, stanujočega Preradovičeva ulica 29, Maribor, ki jih zastopa odvetnica Biserka Grmek, Ulica heroja Bračiča
22, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice
na nepremičninah parc. št. 915/3 in 915/7,
vl. št. 1557, k.o. Studenci, na sedežu vknjižene imetnice Elizabete Špitaler, in sicer za
vsakega na sedežu 1/5 deleža vknjižene
imetnice Elizabete Špitaler oziroma 2/30 celote, pod opr. št. Dn 6550/09, 2. 6. 2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
z dne 18. 3. 1985, sklenjene med prodajalko
Elizabeto Špitaler, stanujočo Obrežna ulica
19, Maribor, in kupcem Cestnim podjetjem
Maribor, n.sub.o., Maribor, Iztokova ulica 30,
ki ga je zastopal direktor DO Boris Vadnjal,
s katero je prodajalka kupcu prodala svoj
1/3-ski delež stanovanjske hiše na naslovu Obrežna ulica 19, Maribor, stoječe na
parc. št. 915/3, vl. št. 1558, k.o. Studenci,
kar je predstavljalo ulični trakt hiše, severni del z enosobnim stanovanjem, v izmeri
42,05 m2, drvarnico in pritikline in enak delež parc. št. 915/3, stavbišče 152 m2 in dvorišče 252 m2, pripisanih vl. št. 1557, k.o. Studenci, in na tem dovolila vknjižbo prenosa
lastninske pravice oziroma pravice uporabe
v korist Cestnega podjetja Maribor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedenih nepremičninah, da v enem
mesecu od objave oklica v Uradnem listu
RS, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 7. 2009
Dn 2839/2008
Os-5431/09
Okrajno sodišče v Piranu je po okrajni
sodnici Tini Benčič, v zemljiškoknjižni zadevi začeti na predlog predlagateljice Eveline Ferrar, Martina Krpana 30, Ljubljana,
ki jo zastopa odv. Andrej Razdrih iz Ljub
ljane, zoper nasprotna udeleženca Fazli
Hoti, Strunjan 85, Portorož, in Sejdi Hoti,
Smrekarjeva 30, Izola, zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine in vknjižbe lastninske pravice, dne 2. 12. 2008 sklenilo:
Pri nepremičnini s parc. št. 832, k.o. Izola, vpisani v vl. št. 369, v naravi stanovanjska
stavba v izmeri 62 m2, se začne postopek
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – uskladitvene pogodbe, sklenjene leta 2001, med
Sejdi Hoti in Fazli Hoti ter Zdenko Koren,
katere izvirnik listine je izgubljen, obstajata
pa overjeni izjavi lastnikov sosednjih nepremičnin, ki potrjujeta to dejstvo.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist predlagateljice Eveline Ferrar,

Martina Krpana 30, Ljubljana, začasno: Švica, Geneva, 39 ch. Des Crts-de-Champel,
CH-1206, EMŠO: 090795405257, do 1/4,
in Marka Ewalda Korena, Derčeva ulica 41,
Ljubljana, začasno: Republika Avstrija, Salzburg, Birken Strasse 14, do 1/4.
Vknjižba se zahteva na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 31. 5. 1985,
med Sejdi Hoti in Fazli Hoti, kot prodajalcema, in Zdenko Koren in Ivanom Bočkom,
kot kupcema, overjeno dne 29. 8. 1986,
pod Ov. št. 940/86, uskladitvene pogodbe,
sklenjene leta 2001, med Sejdi Hoti in Fazli
Hoti ter Zdenko Koren, katere izvirnik listine
je izgubljen, izjave Bojana Kržišnika, Zg.
Pirniče 94h, Medvode, z dne 4. 9. 2008,
notarsko overjene dne 4. 9. 2008 pri notarki Marini Ružič-Tratnik iz Ljubljane, pod št.
OV3415/08, izjave Draga Staninvukovića,
Smrekarjeva 56, Izola, z dne 5. 9. 2008,
notarsko overjene dne 5. 9. 2008 pri notarju Dravu Ferligoju iz Kopra, pod št. OV
3928/08, ter sklepa o dedovanju Okrajnega
sodišča v Piranu opr. št. D 169/2003 z dne
13. 5. 2003, pravnomočnega dne 14. 11.
2007.
Okrajno sodišče v Piranu poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica v Uradnem listu RS,
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katero
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 9. 7. 2009
Dn 1364/2007
Os-5329/09
Okrajno sodišče v Tolminu na predlog
Kajfež Andreja, Delpinova ulica 18, Nova
Gorica, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe
o nakupu in prodaji stanovanja (apartmaja)
v Kaninski vasi, Bovec, prijavljena z odmero davka, dne 9. 11. 1987, sklenjene med
Gorkič Stojanom in Aleksandrom kot prodajalcema in Delovno organizacijo ZOIA
CROATIA kot kupovalko za apartma št. 20,
v II. nadstropju stan. stavbe A7 in pripadajočo shrambo št. 20, Kaninska vas 13, Bovec, na parc. št. 646, k.o. Bovec, v skupni
izmeri 28,70 m2, z identifikacijsko številko
2207-1128-20, vpisan v vl. št. 1548/20, k.o.
Bovec.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Kajfež Andreja, roj. 28. 2. 1940, Delpinova ulica 18, Nova Gorica.
Vsi morebitni imetniki pravic se pozivajo, da v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 14. 7. 2009
Dn 2875/2007
Os-5330/09
Okrajno sodišče v Tolminu na predlog
Šporar Ivana in Marije, Knobleharjeva ulica
17, Ljubljana, ki ju zastopa Božič Kristjan,
Za gradom 18, Idrija, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe z dne 7. 12. 1983, št.
830/BC, sklenjene med Brejc Tatjano kot
kupovalko in SGP Gorica, TOZD GO Tolmin kot prodajalcem za apartma št. 14, v II.
nadstropju stanovanjske stavbe A8 v Bovcu,
Kaninska vas 18, stoječa na parc. št. 651,

Št.

57 / 24. 7. 2009 /

Stran

1999

k.o. Bovec, označen z oznako S1.8 L1.2
s pripadajočo shrambo št. 14, z identifikacijsko številko 2207-1105-14, vpisan v vl. št.
1543/14, k.o. Bovec.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Šporar Ivana, roj. 13. 2. 1937, Knobleharjeva ulica 17, Ljubljana, do 1/2, in
Šporar Marije, roj. 22. 11. 1944, Knobleharjeva ulica 17, Ljubljana, do 1/2.
Vsi morebitni imetniki pravic se pozivajo, da v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 13. 7. 2009
Dn 2489/2007
Os-5331/09
Okrajno sodišče v Tolminu na predlog Melamin d.d. Kočevje, Tomšičeva ul.
9, Kočevje, ki ga zastopa Božič Kristjan,
Za gradom 18, Idrija, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe z dne 11. 4. 1983, št.
5012/BC, sklenjene med Melamin, Kočevje kot kupcem in SGP Gorica, TOZD GO
Tolmin kot prodajalcem, za apartma št. 4,
v stanovanjski stavbi na parc. št. 650, k.o.
Bovec, na naslovu Kaninska vas 17, Bovec,
v izmeri 28,35 m2, z identifikacijsko številko
2207-1112-4, vpisan v vl. št. 1677/4, k.o.
Bovec.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist pravne osebe Melamin d.d. Kočevje,
Tomšičeva ulica 9, Kočevje, matična številka: 5034043.
Vsi morebitni imetniki pravic se pozivajo, da v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 14. 7. 2009
Dn 2361/2007
Os-5332/09
Okrajno sodišče v Tolminu na predlog
Surovina d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, ki jo zastopa Božič Kristjan, Za gradom 18, Idrija, oklicuje začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne
pogodbe z dne 6. 2. 1982, št. 301/BC, sklenjene med Surovino Maribor, TOZD Ljub
ljana kot kupcem in SGP Gorica, TOZD GO
Tolmin kot prodajalcem za apartma št. 2,
v pritličju stanovanjske stavbe C3 v Bovcu,
Kaninska vas 11, stoječa na parc. št. 644,
k.o. Bovec, označen z oznako S1.8P L1.1,
z dodatno sobo in pripadajočo shrambo št.
2, v izmeri 39,00 m2, z identifikacijsko številko 2207-1110-2, vpisan v vl. št. 1675/2,
k.o. Bovec.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist pravne osebe Surovina d.d., Ulica
Vita Kraigherja 5, Maribor, matična številka
5003393.
Vsi morebitni imetniki pravic se pozivajo, da v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 13. 7. 2009
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Dn 803/2008
Os-5448/09
Okrajno sodišče v Tolminu na predlog
Carli Kristina, Žagarjeva ulica 6, Tolmin,
oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine – aneks št. 2 k pogodbi o prodaji stanovanja št. 122/6 z dne
11. 11. 1991, sklenjen med Alpkomercem
Tolmin kot prodajalcem in Carli Valentinom
kot kupcem za trisobno stanovanje v 2., 1.
etaži št. 103, v stanovanjski stavbi na parc.
št. 143/6 k.o. Tolmin, na naslovu Žagarjeva
ulica 6, Tolmin, v skupni izmeri 70,12 m2,
z identifikacijsko številko 2248-608-103, vpisano v vl. št. 1139/12, k.o. Tolmin.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Carli Kristine, roj. 16. 12. 1925, Žagarjeva ulica 6, Tolmin.
Vsi morebitni imetniki pravic se pozivajo, da v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 14. 7. 2009

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
D 236/1997
Os-4637/09
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Martini Franca v postopku izdaje dodatnega sklepa o dedovanju v zapuščinski zadevi po pok. Stevu Tučiću, sinu Ivana, roj. 25. 2.
1917, nazadnje stanujočem v Črnem Kalu,
Črni Kal 68, umrlem dne 19. 3. 1996, s sklepom z dne 29. 4. 2009 dedičem DraganuKarlu Tučiću, Božidarju Tučiću, Dragici Tučić,
Mary Panetta in Danijeli Tučić, ki so neznanega bivališča in v RS nimajo pooblaščenca,
skladno z določbo 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku
v zvezi s 163. členom Zakona o dedovanju,
postavilo začasno zastopnico, odvetnico Ireno Jerman iz Kopra. Začasna zastopnica bo
dediče zastopala vse do takrat, dokler slednji
ali njihovi pooblaščenci ne bodo nastopili pred
sodiščem, oziroma drug organ, pristojen za
socialne zadeve, ne bo sporočil, da je dedičem postavil skrbnika za poseben primer.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 29. 4. 2009
I 1703/2003
Os-3732/09
V izvršilni zadevi upnika Javni jamstveni
in preživninski sklad RS, Kotnikova 28, Ljub
ljana, proti dolžniku Soklič Vinku, Kranjska c.
31, Tržič, ki ga zastopa odvetnica Ladi Voršič,
Benedičičeva pot 15, Kranj, zaradi izterjave
2.511,34 EUR s pp, je sodišče postavilo dolžniku Vinku Sokliču, Kranjska cesta 31, Tržič,
začasno zastopnico, odvetnico Ladi Voršič,
Benedičičeva pot 15, Kranj, ki ima v tem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega
zastopnika od dneva postavitve in vse do
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 8. 5. 2009
II P 49/2009
Os-4983/09
Okrožno sodišče v Kranju je po okrožni
sodnici svetnici Danici Koren v pravdni za-
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devi tožeče stranke Maje Petrič, Kuratova
28, Kranj, ki jo zastopa Odvetniška družba
Hočevar-Mokorel iz Kranja, zoper toženo
stranko Zagim Hajdari, neznanega prebivališča, zaradi razveljavitve zakonske zveze, na
podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), dne 24. 4. 2009 toženi stranki
Zagim Hajdariju, postavilo začasnega zastopnika odvetnika Mitja Severja, Gorenjska
cesta 1, Radovljica.
Začasni zastopnik ima v postopku, v katerem je postavljen, vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika.
Te pravice in dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva postavitve in vse do takrat,
dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler
organ za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 24. 4. 2009
I 2801/2005
Os-5091/09
V izvršilni zadevi upnika Komunala Kranj,
javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj, Elektro Gorenjska d.d., Ulica
Mirka Vadnova 3/a, Kranj, Mestna občina
Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, ki ga zastopa
Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj,
proti dolžniku Bauman Branko, Ulica Tuga
Vidmarja 12, Kranj, ki ga zastopa odvetnica Ladi Voršič, Benedičičeva pot 15, Kranj,
zaradi izterjave 4.059,50 EUR s pp, je sodišče postavilo dolžniku Branku Baumanu,
stanujočem Ulica Tuga Vidmarja 12, Kranj,
začasno zastopnico, odvetnico Ladi Voršič
iz Kranja, ki ima v tem postopku vse pravice
in dolžnosti zakonitega zastopnika od dneva
postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 3. 6. 2009
VL 79615/2008
Os-4351/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika NLB d.d., Trg republike 2,
Ljubljana, ki ga zastopa Anica Maleš, Trg
revolucije 2a, Trbovlje, proti dolžniku Davorju Marinović, Trg na stavbah 7, Litija, zaradi
izterjave 1.013,70 EUR, sklenilo:
dolžniku Davorju Marinović, Trg na stavbah 7, Litija, 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 Vasja Jesenko, Kolodvorska 14a,
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 28. 4. 2009
VL 117866/2008
Os-4709/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil d.d., Šmartinska
cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa odv.
Biljana Ana Filipov, Tomšičeva ulica 3, Ljub
ljana, proti dolžniku Szabo Akos Istvanu, Je-

senkova ulica 1, Ljubljana, zaradi izterjave
223,16 EUR, sklenilo:
dolžniku Szabo Akos Istvanu, Jesenkova ulica 1, Ljubljana, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
odvetnik Bojan Franko, Gradišče 30, Škofljica.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 4. 2009
VL 113771/2008
Os-4716/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil d.d., Šmartinska
cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa odv.
Biljana Ana Filipov, Tomšičeva ulica 3, Ljub
ljana, proti dolžnici Darinki Narat, Hrastje
Mota 38, Radenci, ki jo zastopa odv. Maks
Mihelčič, Gregorčičeva 2, Kamnik, zaradi
izterjave 218,21 EUR, sklenilo:
dolžnici Darinki Narat, Hrastje Mota 38,
Radeci, 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 Maks Mihelčič, Gregorčičeva 2, Kamnik.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen 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 20. 5. 2009
VL 99630/2008
Os-4771/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnica Maribor d.d.,
Cankarjeva ulica 3, Maribor, ki jo zastopa
Helena Sever Hamad, Cankarjeva ulica 3,
Maribor, proti dolžniku Juretu Steiner, Cesta IX. 21, Velenje, zaradi izterjave 432,33
EUR, sklenilo:
dolžniku Juretu Steiner, Cesta IX. 21,
Velenje, 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
Alojz Osojnik, Trg mladosti 6, 3320 Velenje.
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
VL 26668/2008
Os-4821/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvr-
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šilni zadevi upnika Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria
- dostava, ki ga zastopa Barbara Kosmač,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria
- dostava, proti dolžniku Dušanu Babič, Rožnodolska ulica 51, Limbuš, ki ga zastopa
odv. Breda Gobec-Vrtovec, Glinškova 6,
Maribor, zaradi izterjave 213,11 EUR, sklenilo:
dolžniku Dušanu Babič, Rožnodolska ulica 51, Limbuš, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi
začasni zastopnik.
Razreši se začasnega zastopnika odv.
Tomaža Avsenika, Linhartova cesta 62,
Ljubljana, ki je bil postavljen s sklepom dne
20. 2. 2009.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Breda Gobec-Vrtovec, Glinškova 6, Maribor.
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 93656/2008
Os-4827/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Maribor d.d.,
Cankarjeva ulica 3, Maribor, ki jo zastopa
Helena Sever Hamad, Cankarjeva ulica
3, Maribor, proti dolžniku Miroslavu Krnjič,
Koroška cesta 53, Maribor, zaradi izterjave
1.921,14 EUR, sklenilo:
dolžniku Miroslavu Krnjič, Koroška cesta
53, 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
Grobelnik Boris, Dalmatinova 11, 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 19. 6. 2009
VL 9915/2009
Os-4888/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper - Capodristria, ki ga
zastopa Nina Grižonič, Celovška 182, Ljub
ljana, proti dolžniku Danielu Zupan, Tacenska cesta 125e, Ljubljana, zaradi izterjave
2.104,02 EUR, sklenilo:
dolžniku Danielu Zupan, Tacenska cesta 125e, Ljubljana, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Andrej Jarkovič, Tavčarjeva 8, 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 22. 4. 2009
VL 111084/2008
Os-4912/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil dd., Šmartinska
cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa odv.
Biljana Ana Filipov, Tomšičeva ulica 3, Ljub
ljana, proti dolžniku Marku Černecki, Vrečkova ulica 7, Kranj, zaradi izterjave 407,05
EUR, sklenilo:
dolžniku Marku Černecki, Vrečkova ulica 7, Kranj, 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.
Mirko Modic.
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. 5. 2009
VL 112209/2008
Os-4914/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria,
proti dolžniku Dejanu Fajfar, Kidričeva ulica
9b, Maribor, zaradi izterjave 630,55 EUR,
sklenilo:
dolžniku Dejanu Fajfar, Kidričeva ulica
9b, 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.
Rija Krivograd.
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 18. 6. 2009
VL 49439/2008
Os-4915/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper - Capodistria - dostava, proti dolžnici Tini Remšak, Krekova
ulica 4, Maribor - dostava, zaradi izterjave
811,75 EUR, sklenilo:
dolžnici Tini Remšak, Krekova ulica 4,
Maribor - dostava, 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.
Iztok Drozdek.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen 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 30. 3. 2009
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VL 34360/2008
Os-4981/09
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 Davorinu Šebjanič, Cesta revolucije 8, Jesenice, zaradi izterjave 4.078,40
EUR, sklenilo:
dolžniku Davorinu Šebjanič, Cesta revolucije 8, 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 začasnega zastopnika se postavi odv. Mojca Košir, Cesta železarjev 8b,
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 26. 5. 2009
VL 35102/2008
Os-4982/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika SKB d.d., Ajdovščina 4, Ljub
ljana, ki ga zastopa Janez Ulčnik, Ajdovščina 4, Ljubljana, proti dolžnicama Dunji Košir,
Poklukarjeva 23, Ljubljana, in Nevenki Košir,
Plavje 21, Škofije, zaradi izterjave 11.545,57
EUR, sklenilo:
drugo dolžnici Nevenki Košir, Plavje 21,
Škofije, 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.
Aleš Vodičar, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 2. 2009
I 826/2007
Os-1825/09
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča
v Mariboru, opr. št. I 826/2007 z dne 10. 2.
2009 in v skladu z določili 82., 83. in 84.
člena Zakona o pravdnem postopku, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju, se dolžniku Adnanu Dizdariću kot
začasni zastopnik postavi Valentin Breznik,
odvetnik iz Maribora, Partizanska 37, Maribor. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
v postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali
njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne bo sporočil sodišču,
da je dolžniku postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 2. 2009
P 20/2008
Os-4811/09
Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici Nataši Pavlin Rogelja v pravdni
zadevi tožeče stranke Roberta Pahorja, Cesta 25. junija 25, Nova Gorica, ki ga zastopa
odvetnica Tanja Marušič iz Nove Gorice,
zoper toženo stranko Franca Pahorja, Via
S. Polo 155, Tržič, Italija, sedaj neznanega
bivališča, zaradi ugotovitve lastninske pravice pcto 3.000,00 EUR sklenilo:
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Na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
toženi stranki Francu Pahorju, Via S. Polo
155, Tržič, Italija, sedaj neznanega bivališča
postavi začasna zastopnica odvetnica Hilda
Pipan iz Nove Gorice, Kidričeva 19. Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko v pravdni zadevi opr. št. P 20/2008 vse
dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec
ne nastopita pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 19. 6. 2009

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva potomce po pokojnem
zap. sinu Preglly Franciju, da se v roku enega leta od oklica na sodni deski tukajšnjega
sodišča in od objave tega oklica v Uradnem
listu RS priglasijo kot dediči pri tem sodišču.
Če se osebe, ki so pozvane k prijavi
s tem oklicem, ne bodo oglasile, bo sodišče
po preteku opredeljenega roka zaključilo
zapuščinski postopek na podlagi podatkov,
s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 2009

zaradi razglasitve nasprotnega udeleženca
za mrtvega, dne 24. 6. 2009 sklenilo:
Uvede se postopek za razglasitev pogrešanega nasprotnega udeleženca Peroša
Ivana, pok. Ivana Marije, neznanega bivališča za mrtvega.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi, kakor tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju
ali smrti, da to sporočijo v treh mesecih po
objavi oglasa v Uradnem listu RS, ker bo
sodišče po poteku tega roka pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 24. 6. 2009

I 1071/2005
Os-2238/09
Okrajno sodišče v Radovljici je po okrajni sodnici Barbari Gomilar v izvršilni zadevi
upnika Jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije, Kotnikova 28, Ljubljana, proti
dolžniku Edi Lojen, zadnji znani naslov Obrne
5, Bohinjska Bela, zaradi izterjave 4.088,52
EUR s pp, na podlagi 82. člena ZPP, dne
26. 2. 2009, dolžniku Ediju Lojenu postavilo
začasnega zastopnika, odvetnika Mitjo Severja, Gorenjska cesta 1, Radovljica.
Začasni zastopnik ima v postopku, v katerem je postavljen, vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika.
Te pravice in dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva postavitve in vse do takrat, dokler tožena stranka (dolžnik) ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem,
oziroma dokler organ za socialne zadeve ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 26. 2. 2009

D 47/2009
Os-4892/09
Pri Okrajnem sodišču v Šentjurju je v teku
zapuščinski postopek po dne 12. 2. 2009
umrli Antoniji Ščurek, roj. 29. 4. 1918, nazadnje stanujoči Svetinova ulica 1, Šentjur.
Kot dediči po njej bi prišli v poštev tudi njeni
nečaki in nečakinje, za katere pa sodišče ne
ve. Sodišče poziva zakonite dediče, da se
v roku 1 leta od objave tega oklica prijavijo
sodišču kot dediči. Po preteku tega roka bo
sodišče zaključilo zapuščinsko obravnavo
na podlagi razpoložljivih podatkov.
Okrajno sodišče v Šentjurju
dne 19. 6. 2009

N 27/2009
Os-5354/09
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagateljice Irene
Rudez, Androna Campo Marzio 2, Trst (Trieste), Italija, ki jo zastopa pooblaščenec dr.
Peter Močnik, in nasprotne udeleženke Katarine Kramarič, Hruševica, Štanjel, zaradi
razglasitve Katarine Kramarič za mrtvo.
Pogrešana Katarina Kramarič je bila rojena 22. 4. 1884, materi Mariji Rudež in
očetu Antonu Rudežu, ter sklenila zakonsko zvezo dne 3. 1. 1915. Predlagateljica
je po poizvedbah pri sorodnikih prišla do
podatka, da naj bi nasprotna udeleženka
odšla v ZDA, odtlej o njej ni glasu, nihče
je ni več videl, ter se ne ve, kdaj in kje je
umrla.
Zaradi opisanega pozivamo vse, ki bi
karkoli vedeli o pogrešani in njenem življenju, naj to sporočijo Okrajnemu sodišču
v Sežani v roku treh mesecev od objave
tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku
tega roka pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 14. 7. 2009

Oklici dedičem
D 373/2007
Os-3580/09
Okrajno sodišče v Krškem po sodnici
Mariji Breznik v zapuščinski zadevi po dne
26. 5. 2004 umrli Marii Katharini Dreher, roj.
Holzschuh, stan. Schillerstr. 14, 88058 Langenargen, Nemčija, izdaja oklic:
Neznane dediče, drugega dednega reda
po pok. Marii Katharini Dreher, roj. Holzschuh, stan. Schillerstr. 14, 88058 Langenargen, Nemčija, se poziva, da v roku 1 leta od
objave oklica na oglasni deski tukajšnjega
sodišča in v Uradnem listu RS, priglasijo
svoje pravice do zapuščine.
Po poteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 30. 4. 2009
III D 2017/2008
Os-5103/09
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pokojni Mrežar
Angeli, roj. 26. 8. 1925, umli 18. 6. 2008,
nazadnje stanujoči Prušnikova ulica 104,
Ljubljana.
Kot zakoniti dediči pridejo v poštev zap.
hči Suhač Slavica Fanika, zap. hči Mrežar
Irena in potomci pok. zap. sina Preglly Francija, ki je živel v ZDA, in so neznanih imen,
priimkov ter prebivališča.

D 33/2009
Os-4509/09
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je
v zapuščinski zadevi po pokojni Frančiški
Pergamož, rojeni 23. 1. 1924, Slovenki,
stalno stan. Bezgovica 4a, 3253 Pristava
pri Mestinju, nazadnje prebivajoči v Domu
upokojencev Šmarje pri Jelšah, umrli dne
10. 12. 2008, v skladu s 103/1. in 2. členom
Zakona o dedovanju (v nadaljevanju ZD) ter
131/1. členom ZD, dne 5. 5. 2009 sklenilo:
Objavi se oklic tistim, ki imajo pravico
do dediščine po pok. Frančiški Pergamož,
naj se priglasijo sodišču, v roku enega leta
od objave oklica v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Vabilo z oklicem neznanim dedičem po
pok. Frančiški Pergamož se po pravnomočnosti tega sklepa objavi za čas enega leta
tudi z nabitjem na oglasno desko tukajšnjega sodišča.
Za začasno skrbnico neznanim dedičem po pok. Frančiški Pergamož se postavi Patricia Goručan, delavka tukajšnjega
sodišča.
Začasna skrbnica bo zastopala neznane
dediče v zapuščinskem postopku.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 5. 5. 2009

Oklici pogrešanih
N 11/2009
Os-5039/09
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Martini Franca v nepravdni zadevi
predlagatelja postopka: Bojana Hladnika,
Gubčeva št. 3, Kranj, ki ga zastopa odvetnik Rok Munih iz Kopra, zoper nasprotnega udeleženca: Ivana Peroša, pok. Ivana
Marije, neznanega bivališča, ki ga zastopa
skrbnica za poseben primer Cvetka Birsa,

Kolektivni delovni spori
X Pd 2687/2008
Os-5306/09
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
na podlagi 49. člena Zakona o delovnih
in socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 19/94)
obvešča vse zainteresirane stranke, da je
uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem Sindikatom kulturnih in umetniških
ustvarjalcev RTV Slovenije in nasprotnima
udeležencema 1. RTV Slovenija Javni zavod in 2. Sindikat delavcev radiodifuzije Slovenije, zaradi razveljavitve aneksa.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki
so nosilci pravic in obveznosti v razmerju,
o katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v 8 dneh od objave v Uradnem
listu RS, lahko pa tudi ves čas postopka na
naroku s pisno vlogo.
Poravnalni in prvi narok je razpisan na
dan 22. oktober 2009, ob 10. uri, soba št.
3/III., Delovno in socialno sodišče, Resljeva
14, Ljubljana.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne 14. 7.
2009.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 14. 7. 2009
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Sirar Larisa, Ulica Franca Mlakarja
14, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
41601002981,
izdala
zavarovalnica
KD Življenje, izdana na ime Ilič Larisa.
gny-305547

Spričevala preklicujejo
Arivuković Spasoje, Loke pri Mozirju
10, Rečica ob Savinji, diplomo za voznike,
izdala poklicna šola za voznike Ježica leta
1983. gnn-305533
Batista Iris, Šibeniška 26, Ajdovščina,
maturitetno spričevalo Srednje šole Veno
Pilon Ajdovščina. gnl-305510
Božjak Tina, Saveljska cesta 68,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole tiska in papirja v Ljubljani,
izdano leta 2001. gnu-305551
Gorenc Maja, Seidlova cesta 38, Novo
mesto, spričevalo o poklicni maturi Srednje
strokovne zdravstvene in poklicne ter
tehniške kemijske šole, izdano leta 2002.
gnd-305543
Gorjanc Maja, Sušica 10, Ivančna
Gorica, indeks, št. 23081090, Fakulteta za
strojništvo Ljubljana. gnx-305548
Hribar Janko, Dolenje Makro Polje 5a,
Šentjernej, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gradbene šole v Mariboru, izdano
leta 2000. gnt-305527
Kovačevič Drago, Šnjegotina, Teslić,
spričevalo o zaključnem izpitu izdal
Strokovni izobraževalni center za voznike
motornih vozil šola za voznike v Ljubljani,
izdano leta 1981. gne-305517
Najrajter Ervin, Šolska ulica 12, Slovenj
Gradec, spričevalo 3. letnika Šolskega
centra Slovenj Gradec – gimnazija, izdano
leta 2008. gni-305513
Rakovec Boštjan, Dolenja vas 60,
Selca, spričevalo Srednje kovinarske in
cestnoprometne šole Škofja Loka, smer
orodjar, izdano leta 1994. gns-305528
Rozin Špela, Radehova 7, Lenart v Slov.
goricah, spričevalo o zaključnem izpitu
SŠGT Radenci. gnf-305541
Smrdelj Polona, Klenik 4, Pivka,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Postojna,
izdano leta 2007. gnk-305536
Smrekar Mateja, Podroje 24, Šmartno
pri Litiji, spričevalo 4. letnika Srednje
šole Zagorje, smer gospodinjski tehnik.
gnp-305531
Smrekar Mateja, Podroje 24, Šmartno pri
Litiji, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje šole Zagorje,
smer gospodinjska pomočnica. gnq-305530
Strmole Jure, Krakovska 3, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Vič, izdano
leta 2009. gnl-305535
Tomše Antonija, Globočice 2, Krška vas,
spričevalo 4. letnika Tehniške kmetijske šole
Grm Novo mesto, izdano leta 1981, izdano
na ime Mikulanc Antonija. gnr-305508

Urh Maja, Zgornje Stranje 31a,
Stahovica, spričevalo 3. letnika Šolskega
centra Rudolfa Maistra Kamnik, izdano leta
2008. gnm-305534
Veselič Rajko, Ulica Slavka Gruma 53,
Novo mesto, spričevalo o končani OŠ Drska
Novo mesto. gnq-305555
Veselič Rajko, Ulica Slavka Gruma
53, Novo mesto, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje gozdarske in lesarske šole
Postojna, program pomočnik obdelovalca
kovin. gnp-305556
Virant Marjetka, Sela pri Šmarju 4,
Grosuplje, maturitetno spričevalo Gimnazije
Poljane, izdano leta 1977, izdano na ime
Stražišar Marjetka. gnc-305519
Zupančič Marjanca, Prinčičeva ulica 12,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne frizerske šole Ljubljana, izdano leta
1982, izdano na ime Hercigonja Marjana.
gnv-305554
Žalac Monika, Herbersteinova 14,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika in spričevalo
o končnem uspehu Gimnazije Poljane,
izdano leta 2007 in 2008. gnz-305546
Žele Ingrid, Kraška ulica 18, Izola – Isola,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske in družboslovne šole v Kopru,
izdano leta 1992, izdano na ime Valčič
Ingrid. gnj-305512

Drugo preklicujejo
Abdić Nisvet, Železnikarjeva 16,
Ljubljana, certifikat za voznike v cestnem
prometu št. 1336, izdala Agencija za promet,
razvoj in raziskave, d.o.o. gnc-305544
Avtobusni promet Murska Sobota d.d.,
Bakovska 29 A, Murska Sobota, tri velike
štampiljke: pravokotne oblike z odtisom logotipa AP in besedilom AVTOBUSNI PROMET
Murska Sobota d.d., zgoraj se nahaja številka 8; pravokotne oblike z odtisom logotipa AP
in besedilom AVTOBUSNI PROMET Murska
Sobota d.d., zgoraj se nahaja številka 13;
pravokotne oblike z odtisom logotipa AP in
besedilom AVTOBUSNI PROMET Murska
Sobota d.d., zgoraj se nahaja številka 15; in
malo štampiljko pravokotne oblike z odtisom
logotipa AP in besedilom AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d., zgoraj se nahaja
številka 6. Ob-5424/09
Bertok Martin, Ob Ljubljanici 26,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-3232/00-98, ser.
št. 1228/98, izdala Uprava RS za pomorstvo
v Kopru. gnd-305522
Bratuš Davorin, Kropa 54, Kropa, potrdilo
o usposobljenosti za voditelja čolna, št.
26293-02107-0/04, izdala Uprava RA za
pomorstvo v Kopru. gnh-305539
Bratuš Davorin, Kropa 54, Kropa,
upravljanje z radijsko postajo št. 2629300169/04. gng-305540
Črešnar Gregor, Kolodvorska ulica 25,
Ruše, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-00429-0/01, ser. št. 3504,
izdala Uprava RS za pomorstvo v Kopru.
gnb-305520

Dagarin Erik, Binkelj 11, Škofja Loka,
službeno izkaznico, št. 01238-1, MNZ.
gns-305553
Damjan Miha, Župančičeva 12, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 26293-02183-0/05, ser. št. 54, izdala
Uprava za pomorstvo Koper. gno-305557
Derenčin Rok, Zrinskega 5, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 21040203, FDV.
gnx-305523
FADINA d.o.o., Ulica talcev 002,
Novo mesto, delovnega dovoljenja št.
0838830591, izdanega na ime Čićković
Vedran in št. 0838830511, izdanega na ime
Bašić Fuad. gnv-305550
Hočevar Borut, Ljubljanska cesta
5/a, Kočevje, študentsko izkaznico, št.
19263285, izdala Ekonomska fakulteta
Ljubljana. gnq-305505
Hodnik Andrej, Mestni log II/40, Kočevje,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-6057/00-99, izdala Uprava RS za
pomorstvo Koper. gne-305542
INTEREUROPA d.d., Vojkovo nabrežje
32, Koper – Capodistria, štampiljko
pravokotne oblike z napisom Intereuropa
d.d., v vrstici pod njim pa je napis Filiala
UPS in številka 4. gnh-305514
INTEREUROPA d.d., Vojkovo nabrežje
32, Koper – Capodistria, štampiljko
pravokotne oblike z napisom Intereuropa
d.d., v vrstici pod njim je napis Filiala UPS
in št. 10. gng-305515
Jenko Anže, Seidlova 30, Novo mesto,
študentsko izkaznico, št. 20201570, izdala
Pravna fakulteta Ljubljana. gnr-305504
Jevšnik Viktor, Selo 14, Velenje, potrdilo
o usposobljenosti za voditelja čolna, št.
02/13-99629-00/96. gnk-305511
Klanšek Borut, Vrhovo 61, Radeče,
službeno izkaznico, št. 105052, Ministrstvo
za notranje zadeve. gnj-305537
Kunej Matej, Vojsko 33a, Koprivnica,
voznikove kartice št. 1070500011212000,
izdal Cetis d.d. Celje. gnv-305525
Lukanović Tomaž, Pod topoli 68,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
41990425,
Medicinska
fakulteta.
gno-305532
MBM komunikacije d.o.o., Štefanova
ulica 13a, Ljubljana, štampiljko z napisom
MBM Komunikacije d.o.o. gnf-305516
Meršolj Uroš, Prušnikova ulica 9,
Ljubljana, potrdilo o opravljenem izpitu za
NPK varnostnika z oznako C206, izdala
Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega
varovanja. gni-305538
Mihalič Alojzij, Rašiška ulica 16,
Ljubljana, delovno knjižico. gnb-305545
Miklič Nika, Vevška cesta 10, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19481726,
Ekonomska fakulteta. gnn-305558
Mlin, d.o.o., Podbrezje 003, Naklo,
tahografske kartice št. 1070500022545000,
izdana na ime Silvo Eker. gnw-305549
Nuhanovič Marizela, Šalek 83, Velenje,
študentsko izkaznico, št. 11050037, Visoka
šola za zdravstvo. gnz-305521
Pavšek Erika, Šmartno ob Dreti 86,
Šmartno ob Dreti, študentsko izkaznico,
št. 01004258, izdala Pedagoška fakulteta.
gno-305507
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Podhraški Ana Marija, Ulica 14. divizije
56, Rogaška Slatina, študentsko izkaznico,
št. 37001260, izdala Veterinarska fakulteta
v Ljubljani. gnd-305518
Praska d.o.o., Cesta na grad 19, Celje,
delovno dovoljenje št. 99289834225, izdano
na ime Potapova Maryna. gnx-305552
Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Carinska uprava RS, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, službeno izkaznico
javnega uslužbenca Stanič Alberta, zap. št.
684, izdano dne 2. 4. 2002. Ob-5390/09
Tašker Tea, Rusjanov trg 9, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 41200072, izdala
Medicinska fakulteta Ljubljana. gns-305503
Trček Janez, Na Vovčne 51, Horjul,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-01743-0/00, s ser. št. 1415,
izdala Uprava RS za pomorstvo v Kopru.
gnu-305526
Trpin Samo, Partizanska cesta 45,
Bled, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 26293-99174-0/05, ser. št. 17670.
gnp-305506
Vitrans d.o.o., Blatnica 016, Trzin, izvod
licence št. GE0004080/003861/001, za
vozilo LJ 21-2KN. gnw-305524
Volf Boštjan, Ulica Tončke Čečeve 3,
Celje, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 26293-03187-0/04. gnm-305509
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