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Leto XIX

Javni razpisi
Št. 55450-4/2009

Ob-5509/09

Dopolnitev
Na podlagi določb Uredbe Sveta
(ES) št. 1083/2006/ES 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/ES (UL L, št. 210,
z dne 31. 7. 2006, str. 25, z vsemi spremembami, v nadaljevanju: Uredba 1083/2006/ES),
Uredbe (ES) št. 1081/2006/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o
Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi
Uredbe (ES) št. 1784/1999/ES (UL L št. 210,
z dne 31. 7. 2006, str. 12, v nadaljevanju:
Uredba 1081/2006/ES), Uredbe Komisije
(ES) št. 1828/2006/ES z dne 8. decembra
2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta
(ES) št. 1083/2006/ES o splošnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (UL L št. 371, z dne 27. 12.
2006, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljevanju: Uredba 1828/2006/ES), Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 127/06, 14/07
in 109/08), Proračuna Republike Slovenije za leto 2009 (Uradni list RS, št. 114/07
in 26/09), Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leti 2008 in 2009
(Uradni list RS, št. 114/07, 58/08, 109/08 in
26/09), Zakona o državni upravi (Uradni list
RS, št. 113/05 – UPB 4 in 126/07), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07
in 61/08), Uredbe o izvajanju postopkov pri
porabi sredstev evropske kohezijske politike
v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni
list RS, št. 17/09 in 40/09), Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06 –
UPB1), Resolucije o nacionalnem programu
izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji
do leta 2010 (Uradni list RS, št. 70/04), Nacionalnega strateškega referenčnega okvira 2007-2013, št. CCI 2007SI16UNS001,
z dne 18. 6. 2007, Operativnega programa
razvoja človeških virov za obdobje 2007–
2013, št. CCI 2007SI051PO001, z dne
21. 11. 2007 in sklepa Službe Vlade RS
za lokalno samoupravo in regionalno politiko, v vlogi organa upravljanja o potrditvi
instrumenta javni razpis za izbor operacij, z
dne 2. 7. 2009, št.: OP RČV 3/1/019-0-MŠŠ
in z dne 21. 7. 2009, št. OP RČV 3/1/0191-MŠŠ, objavlja Ministrstvo za šolstvo in
šport dopolnitve javnega razpisa za sofinanciranje razvoja kakovosti v izobraževanju odraslih od 2009 do 2013 (Uradni list
RS, št. 53/09).

Dopolni se 9. točka (Upravičeni stroški)
Javnega razpisa za sofinanciranje razvoja
kakovosti v izobraževanju odraslih od 2009
do 2013 z novo alinejo, ki se glasi:
– davek na dodano vrednost (DDV).
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 4301-13/2009-205

Ob-5543/09

Dopolnitev
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja
dopolnitev javnega razpisa za pridobitev
sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR – ESRR – za dodatno
promocijo turistične ponudbe Slovenije v
letu 2009, objavljenega v Uradnem listu
RS, št. 38/09.
V točki 7 javnega razpisa »Okvirna višina
sredstev, ki je na razpolago prejemnikom«
se tekst spremeni, tako da se sedaj glasi:
Okvirna višina nepovratnih sredstev po
tem razpisu znaša 2.075.000 EUR.
– 1.763.750 EUR – namenska sredstva
EU – ESRR,
– 311.250 EUR – slovenska udeležba.
Sredstva bremenijo proračunski postavki:
6837

Razvoj turističnih destinacij-0713-EU,

6959

Razvoj turističnih destinacij-0713-slovenska udeležba.
Delež prispevka EU v celotnih upravičenih javnih izdatkih znaša 85%.
Sredstva so zagotovljena na navedenih
proračunskih postavkah. Koriščenje sredstev bo možno v letu 2009, kolikor bodo
zahtevki za sofinanciranje na ministrstvo prispeli najkasneje do 15. 10. 2009.
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj. Javni razpis za
izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne
prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov; prednostne usmeritve Dvig
konkurenčnosti turističnega gospodarstva.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 54450-7/2009/3

Ob-5510/09

Spremembe
Na podlagi določb Uredbe Sveta
(ES) št. 1083/2006/ES 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/ES (UL L št. 210,
z dne 31. 7. 2006, str. 25, z vsemi spremembami, v nadaljevanju: Uredba 1083/2006/ES),
Uredbe (ES) št. 1081/2006/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o
Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi
Uredbe (ES) št. 1784/1999/ES (UL L št. 210,
z dne 31. 7. 2006, str. 12, v nadaljevanju:
Uredba 1081/2006/ES), Uredbe Komisije
(ES) št. 1828/2006/ES z dne 8. decembra
2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta
(ES) št. 1083/2006/ES o splošnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (UL L št. 371, z dne 27. 12.
2006, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljevanju: Uredba 1828/2006/ES), Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 127/06, 14/07
in 109/08), Proračuna Republike Slovenije
za leto 2009 (Uradni list RS, št. 114/07 in
26/09), Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2008 in 2009
(Uradni list RS, št. 114/07, 58/08, 109/08 in
26/09), Zakona o državni upravi (Uradni list
RS, št. 113/05 in 126/07), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08),
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07
– UPB5 in 36/08), Pravilnika o nadaljnjem
izobraževanju in usposabljanju strokovnih
delavcev v vzgoji in izobraževanju (Uradni
list RS, št. 64/04, 83/05, 27/07 in 123/08),
Priporočilo 2006/962/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o
ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje 2006/962/ES (UL L št. 394, z dne 30. 12.
2006, str. 10), Uredbe o izvajanju postopkov
pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2007–2013
(Uradni list RS, št. 17/09, 40/09), Nacionalnega strateškega referenčnega okvira
2007-2013, št. CCI 2007SI16UNS001, z
dne 18. 6. 2007, Operativnega programa
razvoja človeških virov za obdobje 20072013, št. CCI 2007SI051PO001, z dne
21. 11. 2007 in sklepa Službe Vlade RS za
lokalno samoupravo in regionalno politiko,
v vlogi organa upravljanja o potrditvi instrumenta javni razpis za izbor operacij, z dne
8. 6. 2009, št. OP RČV 3/1/018-0-MŠŠ in z
dne 21. 7. 2009, št. OP RČV 3/1/018-1-MŠŠ
objavlja Ministrstvo za šolstvo in šport spremembo besedila javnega razpisa za sofinanciranje profesionalnega usposabljanja
strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za razvijanje ključne kompetence učenje
učenja v letih od 2009 do 2014 (Uradni list
RS, št. 46/09).
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1. Besedilo Javnega razpisa za sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju
za razvijanje ključne kompetence učenje
učenja v letih od 2009 do 2014 (Uradni list
RS, št. 46/09 – v nadaljevanju: javni razpis)
se v 9. točki »Upravičeni stroški« spremeni
tako, da se sedaj glasi:
»Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa so:
1. plače (z davki in prispevki) in druga
povračila stroškov dela,
2. delo po avtorski pogodbi (le za zunanje izvajalce),
3. delo po podjemni pogodbi (le za
zunanje izvajalce),
4. delo preko študentskega servisa,
5. založniške in tiskarske storitve,
e-publikacije,
6. stroški oglaševalskih storitev,
7. stroški za izvedbo zaključne konference,
8. stroški najema prostorov in opreme
za izvajanje projekta,
9. izdatki za službena potovanja
(dnevnice, hoteli, prevozi) za strokovne delavce v projektu,
10. kotizacija (za udeležbo projektnih
strokovnjakov na usposabljanjih oziroma
seminarjih po predhodni odobritvi s strani
ministrstva),
11. nakup strokovnih gradiv in podpornih materialov (po predhodni odobritvi s
strani ministrstva),
12. stroški brezalkoholnih pijač in prigrizkov na seminarjih oziroma usposabljanjih,
13. posredni – operativni stroški (komunikacijske in poštne storitve, elektrika,
ogrevanje, pisarniški material in storitve),
14. amortizacija računalniške in druge
opreme, ki ni bila kupljena z javnimi sredstvi
15. davek na dodano vrednost
(DDV).
Dokazila za dokazovanje upravičenih
stroškov so navedena v Navodilih Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje projektov ESS, ki se nahajajo v razpisni dokumentaciji in smiselno povzemajo Navodila
organa upravljanja o upravičenih stroških
za sredstva evropske kohezijske politike za
programsko obdobje 2007–2013.
V primeru potrditve uveljavljanja posrednih stroškov v pavšalnem znesku v smislu
čl. 11 (3) Uredbe 1081/2006/ES s strani
organa upravljanja v času izvajanja operacije, bo izbranim prijaviteljem dana možnost, da se določeni zgoraj navedeni upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa
obravnavajo v okviru posrednih stroškov v
pavšalnem znesku brez dokazil, v skladu z
navodili, ki jih bo ministrstvo v zgoraj predvidenem primeru naknadno posredovalo izbranim prijaviteljem.«
2. Vse ostale točke javnega razpisa ostanejo nespremenjene.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 6710-15/2009
Ob-5488/09
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), določb Pravilnika o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa (Uradni list
RS, št. 95/99, 11/06) ter v skladu z določili
Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni (Uradni list RS, št. 6/07, 86/08 in 51/09),
objavlja Ministrstvo za šolstvo in šport

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javni razpis
za izbor izvajalcev in sofinanciranje
plačila strokovnih delavcev v programih
panožnih športnih šol in strokovnih
delavcev, ki vodijo izvajanje programov
športne rekreacije v letu 2009
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.
2. Na razpis se lahko prijavijo tisti, ki so
kot izvajalci letnega programa športa navedeni v 8. členu Zakona o športu in izpolnjujejo pogoje navedene v Pravilniku o
merilih za sofinanciranje izvajanja letnega
program športa na državni ravni (Uradni list
RS, št. 6/07, 86/08 in 51/09).
3. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
– plačila strokovnim delavcem, ki izvajajo
programe namenjene izključno športni vzgoji otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni
in vrhunski šport v individualnih športih in v
kolektivnih športih s športnimi igrami v športnih panogah oziroma disciplinah rednega
programa Olimpijskih iger (programi panožnih športnih šol),
– plačila strokovnim delavcem, ki vodijo
izvajanje programov športne rekreacije, ki
imajo za cilj povečanje števila gibalno/športno dejavnega prebivalstva.
4. Pogoji in merila, po katerih se izberejo
izvajalci za sofinanciranje plačila strokovnim
delavcem v programih panožnih športnih šol
so določeni v 45. do 49. členu Pravilnika
o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega program športa na državni ravni (Uradni
list RS, št. 6/07, 86/08 in 51/09). Pogoji in
merila, po katerih se izberejo izvajalci za
sofinanciranje plačila strokovnim delavcem,
ki vodijo izvajanje programov športne rekreacije, ki imajo za cilj povečanje števila gibalno/športno dejavnega prebivalstva, so določeni v 59. do 62. členu Pravilnika o merilih
za sofinanciranje izvajanja letnega program
športa na državni (Uradni list RS, št. 6/07,
86/08 in 51/09).
5. Okvirna višina sredstev:
– za sofinanciranje plačila strokovnim delavcem v programih panožnih športnih šol je
namenjeno za leto 2009 okvirno 25.000,00
EUR in na letni ravni 150.000,00 EUR na
proračunski postavki 5619 (šport otrok in
mladine ter športna rekreacija) konto 4120
(tekoči transferji neprofitnim organizacijam
in ustanovam).
– za sofinanciranje plačila strokovnim delavcem, ki vodijo izvajanje programov športne rekreacije je namenjeno za leto 2009
okvirno 7.000,00 in na letni ravni 42.000,00
EUR, na proračunski postavki 5619 (šport
otrok in mladine ter športna rekreacija), konto 4120 (tekoči transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam).
6. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena za sofinanciranje plačila strokovnim
delavcem v programih panožnih športnih
šol oziroma strokovnim delavcem, ki vodijo izvajanje programov športne rekreacije
v letu 2009.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: vloge morajo biti poslane ali
dostavljene na naslov Ministrstvo za šolstvo
in šport, Direktorat za šport, Masarykova 16,
1000 Ljubljana, najkasneje do 28. avgusta
2009. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila najkasneje zadnji dan roka za
oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno
pošiljko ali zadnji dan roka do 12. ure, odda-

na v vložišču Ministrstva za šolstvo in šport,
Masarykova 16, 1000 Ljubljana. Vloga za
sofinanciranje plačila strokovnim delavcem
v programih panožnih športnih šol mora biti
predložena v zapečateni ovojnici, ovojnica
pa mora biti označena z »Ne odpiraj – Panožne športne šole (6710-15/2009)«. Vloga za
sofinanciranje plačila strokovnim delavcem,
ki vodijo izvajanje programov športne rekreacije mora biti predložena v zapečatenem
ovojnici, ovojnica pa mora biti označena z
»Ne odpiraj – Strokovni delavci v športni
rekreaciji (6710-15/2009)«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov
izvajalca. Vloge, ki ne bodo oddane na zgoraj predpisan način, se ne bodo odpirale in
bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
8. Datum odpiranja vlog: strokovna komisija bo pričela odpirati pravočasne in pravilno opremljene vloge 1. septembra 2009.
Odpiranje vlog ne bo javno.
9. Rok v katerem bodo izvajalci obveščeni o izidu javnega razpisa je najkasneje 30
dni od datuma odpiranja vlog.
Vse informacije, razpisna dokumentacija
in navodila, kako izpolniti in oddati obrazce,
so na voljo na spletnih naslovih www.mss.
gov.si – Javni razpisi. Dodatne informacije
o javnem razpisu lahko izvajalci dobijo na
Direktoratu za šport (01/400-54-71 – Dušan Hauptman). Izvajalci izpolnijo razpisne
obrazce preko spletne aplikacije na spletni
strani: www.mss.gov.si – Javni razpisi. Izpolnjene razpisne obrazce izvajalci natisnejo. Natisnjene obrazce ožigosa in podpiše
pooblaščena oseba izvajalca. Podpisane in
ožigosane obrazce izvajalci pošljejo ali dostavijo v skladu s 7. točko tega razpisa.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 10030-209/2009
Ob-5511/09
Ministrstvo za šolstvo in šport objavlja na
podlagi 4. člena Pravilnika o pripravništvu
in strokovnih izpitih strokovnih delavcev v
športu (Uradni list RS, št. 35/00) in Letnega
programa športa v Republiki Sloveniji za
leto 2009, sprejetega na Vladi Republike
Slovenije s sklepom, št. 67100-4/2009/4 z
dne 2. 4. 2009
javni razpis
za sofinanciranje pripravništva
strokovnih delavcev v športu
Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje pripravništva za strokovne delavce
v športu, ki bodo pripravništvo opravljali
v športnih društvih, nacionalnih panožnih
športnih zvezah, zvezah športnih društev,
Olimpijskem komiteju Slovenije, zavodih,
gospodarskih družbah, pri zasebnikih in
drugih organizacijah, registriranih za opravljanje dejavnosti v športu in ustanovah, ki
so ustanovljene za opravljanje dejavnosti
v športu (v nadaljnjem besedilu: izvajalci
letnega programa športa).
Ministrstvo razpisuje in bo sofinanciralo
v skladu s pogoji in merili iz tega razpisa
plačilo za delo največ desetim pripravnikom, v okvirno ocenjeni skupni vrednosti
100.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena
na proračunski postavki 7159 – strokovne in
razvojne naloge športa.
Pogoji prijave
Izvajalci letnega programa športa lahko za pripravnike predlagajo kandidate,
ki imajo visoko strokovno ali univerzitetno
izobrazbo športne smeri. Ministrstvo bo
sofinanciralo izvajalce letnega programa

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
športa, ki bodo zaposlovali pripravnike, ki
se bodo usposabljali za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v športnih panogah oziroma disciplinah pod okriljem nacionalnih panožnih in drugih športnih zvez.
Izbere se lahko samo tiste izvajalce letnega
programa športa, ki so podali izjavo, da
bodo predlaganega kandidata za pripravnika, v primeru, da bodo izbrani na javnem
razpisu, zaposlili za poln delovni čas za
čas pripravništva, in sicer za opravljanje
vzgojno-izobraževalnega dela na področju
športa. Takoj po končanem pripravništvu
in uspešno opravljenem strokovnem izpitu

so izbrani izvajalci letnega programa športa dolžni zaposliti strokovnega delavca v
športu za poln delovni čas oziroma z njim
skleniti ustrezno pogodbo o delu, najmanj
za obdobje enega leta. Nacionalna panožna oziroma druga športna zveza mora podati tudi svoje pozitivno mnenje o izvajalcu
letnega programa športa in trenerju.
Vlog, ki ne izpolnjujejo vseh navedenih
pogojev, se ne ocenjuje in se jih zavrne.
Merila za izbor
Posamezne vloge se ocenjujejo po merilih iz naslednje preglednice:

Merilo

Opis

Razred športne
panoge

Športne panoge v I. razredu
Športne panoge v II. razredu
Športne panoge v III. Razredu
Športne panoge v IV. Razredu
Skupno število sofinanciranih štipendistov, pripravnikov in
trenerjev v programih panožnih športnih šol v panogi. Maksimalno število točk 20 prejme vloga v tisti panogi, v kateri
ministrstvo ne sofinancira nobenega strokovnega delavca.
Za vsakega sofinanciranega strokovnega delavca v panogi
prejme vloga po eno točko manj.
Predlagan pripravnik je kategoriziran športnik in ima izkušnje kot trener.
Predlagan pripravnik je le kategoriziran športnik.
Predlagan pripravnik ima izkušnje samo kot trener.
Športno treniranje
Ostale smeri
Povprečna ocena vseh opravljenih izpitov nad 9,0 do 10
Povprečna ocena vseh opravljenih izpitov nad 8,49 do 8,99
Povprečna ocena vseh opravljenih izpitov nad 7,99 do 8,49
Povprečna ocena vseh opravljenih izpitov nad 7,49 do 7,99
Povprečna ocena vseh opravljenih izpitov nad 6,99 do 7,49
Povprečna ocena vseh opravljenih izpitov od 6,0 do 6,99
Športno treniranje

Deficitarnost

Izkušnje

Smer študija
Študijski uspeh

Štipendija

Podlaga za ocenjevanje:
Razred športne panoge: veljavna razvrstitev športnih panog v razrede za tekoče
leto. S podatki razpolaga ministrstvo.
Deficitarnost: upošteva se štipendiste,
pripravnike in trenerje v programih panožnih
športnih šol, ki jih sofinancira ministrstvo.
Podatke ugotavlja ministrstvo na podlagi
svojih evidenc.
Izkušnje: podatke o kategorizaciji predlaganega pripravnika poda izvajalec letnega
programa športa v prijavi na javni razpis, ki
jih ministrstvo preverja na podlagi seznamov kategoriziranih športnikov v Republiki Sloveniji, ki jih objavlja Olimpijski komite
Slovenije. Upošteva se kategorizacijo kateregakoli razreda predlaganega pripravnika,
najmanj eno leto v obdobju petih let pred
prijavo na javni razpis. Trenerske izkušnje
predlaganega kandidata za pripravnika se
ugotavlja na podlagi potrdila pristojne nacionalne panožne in druge športne zveze o
dosedanjem trenerskem delu predlaganega
kandidata za pripravnika. Potrebna dokazila
mora predložiti izvajalec letnega programa
športa ob prijavi na javni razpis.
Smer študija in študijski uspeh: podatki
so razvidni iz obrazca – Prijavnice na javni
razpis pripravništva strokovnih delavcev v
športu.
Štipendija: podatke ugotavlja in ocenjuje
ministrstvo na podlagi svojih evidenc.
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Vse popolne vloge ministrstvo ocenjuje
na podlagi gornjih meril. Skupna ocena je
seštevek pripadajočih točk po vseh merilih.
Izbere se izvajalce letnega programa športa, katerih vloge so bile ocenjene z višjim
številom točk. Izbere se lahko največ dva
pripravnika iz posamezne športne panoge.
Višina sofinanciranja
Ministrstvo bo sofinanciralo plačilo pripravnikov v višini 80% izračunanega v skladu z 48. členom Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni (Uradni list RS, št. 51/09
z dne 3. 7. 2009).
Postopek prijave
Izvajalci letnega programa športa se prijavijo na obrazcu – Prijavnica na javni razpis
pripravništva strokovnih delavcev v športu.
Obrazec lahko izvajalci letnega programa dobijo na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo
in šport http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.
gov.si/pageuploads/razpisi/sport/JR_pripravnistvo_sport_09_prijava.doc.
Poleg izpolnjene prijavnice je potrebno
prijavi priložiti še naslednja dokazila:
– potrdilo pristojne nacionalne panožne
ali druge športne zveze o dosedanjem trenerskem delu kandidata za pripravnika,
– pozitivno mnenje pristojne nacionalne panožne ali druge športne zveze o izvajalcu letnega programa in kandidatu za
pripravnika.
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Rok, do katerega morajo biti predložene
vloge
Vloge morajo biti poslane ali dostavljene
na naslov Ministrstvo za šolstvo in šport,
Direktorat za šport, Masarykova 16, 1000
Ljubljana, najkasneje do petka, 2. oktobra
2009. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila najkasneje zadnji dan
roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali zadnji dan roka do 12.
ure oddana v vložišču Ministrstva za šolstvo
in šport, Direktorat za šport, Masarykova
16, 1000 Ljubljana. Vloga za sofinanciranje
pripravništva strokovnih delavcev mora biti
predložena v zapečateni ovojnici, ovojnica
pa mora biti označena z »Ne odpiraj – Pripravništvo v športu (10030-209/2009)«. Na
hrbtni strani ovitka mora biti izpisan polni
naslov izvajalca.
Vloge, ki ne bodo dospele pravočasno in
ne bodo oddane na zgoraj predpisan način,
se ne bodo odpirale in bodo s sklepom izločene iz nadaljnjega postopka.
Vsa dodatna pojasnila glede razpisa pripravništva strokovnih delavcev v športu lahko dobite na Ministrstvu za šolstvo in šport
– Direktorat za šport, Masarykova 16, tel.
400-54-71 (Dušan Hauptman).
Predviden pričetek dela in sofinanciranja
je 1. 11. 2009 in traja 12 mesecev oziroma
kot je določeno v 3. členu Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih strokovnih delavcev v športu (Uradni list RS, št. 35/00).
Postopek izbora
Odpiranje prispelih vlog ni javno in bo
opravljeno najkasneje v roku 7 dni po roku
prijave. Izvajalci letnega programa športa
bodo o izbiri pripravniških mest obveščeni s
sklepom najkasneje v roku 30 dni od poteka
roka prijave. Izbrani izvajalci letnega programa bodo morali predložiti pogodbo o zaposlitvi pripravnika za čas pripravništva za
opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela
na področju športa.
Na podlagi sklepa o izbiri pripravniških
mest in pogodbe o zaposlitvi pripravnika
bodo sklenjene ustrezne pogodbe o sofinanciranju pripravništva, ki bodo urejale
medsebojna razmerja med ministrstvom,
izvajalcem letnega programa in pripravnikom.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 1101-3/2009
Ob-5531/09
Na podlagi 6. člena Pravilnika o štipendiranju za delovanje na področju športa (Uradni list RS, št. 51/00) in Programa štipendiranja na področju športa za leto 2009 ter Letnega programa športa v Republiki Sloveniji
za leto 2009, sprejetega na Vladi Republike
Slovenije s sklepom št. 67100-4/2009/4 z
dne 2. 4. 2009, objavlja Ministrstvo za šolstvo in šport
javni razpis
kadrovskih štipendij za delovanje na
področju športa
Predmet razpisa
V letu 2009 razpisuje Ministrstvo za šolstvo in šport (v nadaljevanju: ministrstvo) kadrovske štipendije za delovanje na področju
športa za študente, ki niso v rednem delovnem razmerju in niso prijavljeni kot iskalci
zaposlitve na Zavodu Republike Slovenije
za zaposlovanje.
V letu 2009 ministrstvo razpisuje in bo
podelilo, v skladu s pogoji in merili iz javnega razpisa, največ 5 štipendij v okvirni višini
10.000 EUR. Finančna sredstva so v skladu
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z Letnim programom športa v Republiki Sloveniji za leto 2009 zagotovljena v proračunu
za leto 2009 na proračunski postavki 7159
Strokovne in razvojne naloge v športu, konto 4117 (Štipendije).
Pogoji prijave
Štipendije se lahko podelijo študentom,
ki se zavežejo po končanem študiju opravljati vzgojno-izobraževalno delo na področju športa ter se zavežejo zaposliti pri delodajalcih, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje
programov panožnih športnih šol ali drugih
programov, ki jih vodi ministrstvo oziroma
pri drugih delodajalcih na področju športa
ali bodo, v soglasju z ministrstvom, opravljali
delo kot zasebni športni delavci.
Štipendije se podeljujejo študentom tretjega in četrtega letnika oziroma ustreznim
letnikom bolonjskega študijskega programa

Merilo

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

Opis

Razred športne Športne panoge v I. razredu
panoge
Športne panoge v II. razredu
Športne panoge v III. razredu
Deficitarnost
Skupno število sofinanciranih štipendistov, pripravnikov, trenerjev v programih panožnih športnih šol v panogi. Maksimalno število točk 15 prejme vloga v tisti panogi, v kateri ministrstvo ne sofinancira nobenega strokovnega delavca.
Za vsakega sofinanciranega strokovnega delavca v panogi
prejme vloga po eno točko manj.
Letnik študija
Absolvent
Študent 4. letnika
Študent 3. letnika
Študijski uspeh Povprečna ocena vseh opravljenih izpitov nad 9,0
Povprečna ocena vseh opravljenih izpitov od 8,6 do 9,0
Povprečna ocena vseh opravljenih izpitov od 8,1 do 8,5
Povprečna ocena vseh opravljenih izpitov od 7,6 do 8,0
Povprečna ocena vseh opravljenih izpitov od 7,0 do 7,5
Študijska smer Športno treniranje
Izkušnje
Študent je kategoriziran športnik
Študent opravlja strokovno delo kot trener

Podlaga za ocenjevanje
Razred športne panoge: veljavna razvrstitev športnih panog v razrede za leto 2008.
S podatki razpolaga ministrstvo.
Deficitarnost: upošteva se štipendiste,
pripravnike in trenerje v programih panožnih
športnih šol, ki jih sofinancira ministrstvo.
Podatke ugotavlja ministrstvo na podlagi
svojih evidenc.
Letnik študija: se ugotavlja na podlagi
potrdila o vpisu, ki ga predloži kandidat za
štipendijo.
Smer študija in študijski uspeh: se ugotavlja na podlagi potrdila o opravljenih izpitih,
ki ga predloži kandidat za štipendijo.
Izkušnje: podatke o kategorizaciji poda
kandidat za štipendijo v prijavi na javni razpis, ministrstvo pa te podatke preverja na
podlagi seznamov kategoriziranih športnikov v Republiki Sloveniji, ki jih objavlja
Olimpijski komite Slovenije. Upošteva se
kategorizacijo kandidata za štipendijo kateregakoli razreda, ki mora trajati najmanj
eno leto, v obdobju petih let pred prijavo
na javni razpis. Trenerske izkušnje kandidata za štipendijo se ugotavlja na podlagi
potrdila in priporočila pristojne nacionalne
panožne športne zveze o dosedanjem trenerskem delu predlaganega kandidata za
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štipendijo. Potrdilo mora predložiti kandidat
za štipendijo.
Vse popolne vloge ministrstvo ocenjuje
na podlagi gornjih meril. Skupna ocena je
seštevek pripadajočih točk po vseh merilih.
Izbere se štipendiste, katerih vloge so bile
ocenjene z večjim številom točk. Izbere se
lahko največ dva štipendista iz posamezne
športne panoge.
Višina štipendije
Višino štipendij se določi v skladu z 11.
do 13. členom Pravilnika o štipendiranju za
delovanje na področju športa in je odvisna
od študijskega uspeha, kraja bivanja in stroškov izobraževanja.
Čas štipendiranja
V skladu s 15. členom Pravilnika o štipendiranju za delovanje na področju športa.
Postopek prijave
Prijava na javni razpis mora biti podana
na obrazcu “Vloga za pridobitev štipendije
za delovanje na področju športa” (obrazec
MŠŠ – 09 Obr. 7), ki ga kandidati lahko
dobijo na spletnih straneh Ministrstva za
šolstvo in šport http://www.mss.gov.si/ ali
vsak delavnik na Ministrstvu za šolstvo in
šport – Direktorat za šport, Masarykova 16,
Ljubljana.

Poleg izpolnjene prijave je potrebno prijavi priložiti še naslednja dokazila:
– izjavo izvajalca letnega programa športa, da bo štipendista po dokončanju študija
zaposlil,
– potrdilo o vpisu v tekoči letnik študija,
smer študija in izbirni predmet,
– potrdilo pristojne nacionalne panožne
športne zveze o dosedanjem trenerskem
delu kandidata za štipendijo in mnenje o
kandidatu za štipendijo,
– fotokopijo bančne kartice kandidata za
štipendijo,
– kratek življenjepis.
Vloge morajo biti poslane ali dostavljene
na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport,
Direktorat za šport, Masarykova 16, 1000
Ljubljana, najkasneje do petka, 2. oktobra
2009. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila najkasneje zadnji dan roka za
oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno
pošiljko ali zadnji dan roka do 12. ure oddana v vložišču Ministrstva za šolstvo in šport.
Vloga za financiranje kadrovske štipendije na področju športa mora biti predložena v zapečateni ovojnici, ovojnica mora biti
označena z »Ne odpiraj-štipendije v športu
(1101-3/2009)«. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti izpisan polni naslov izvajalca.
Vloge, ki ne bodo dospele pravočasno in
ne bodo oddane na zgoraj predpisan način,
se ne bodo odpirale in bodo s sklepom izločene iz nadaljnjega postopka.
Vsa dodatna pojasnila glede javnega
razpisa kadrovskih štipendij za delovanje
na področju športa lahko dobite na Ministrstvu za šolstvo in šport, Masarykova
16, 1000 Ljubljana, tel. 400-54-71 (Dušan
Hauptman).
Predviden pričetek štipendiranja je mesec november 2009.
Postopek izbora
Odpiranje prispelih vlog ni javno in bo
opravljeno najkasneje v roku 7 dni po roku
prijave. Kandidati za štipendijo bodo o izbiri
obveščeni s sklepom najkasneje v roku 30
dni od poteka roka prijave.
Na podlagi sklepa bodo v skladu s Pravilnikom o štipendiranju za delovanje na
področju športa izvajalec letnega programa
športa, štipendist in ministrstvo sklenili pogodbo o štipendiranju, ki bo urejala medsebojna razmerja med ministrstvom, izvajalcem letnega programa in štipendistom.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 331-21/2007/9
Ob-5539/09
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: MKGP), na podlagi:
– IX. poglavja Uredbe o ukrepih 1., 3. in
4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 (Uradni
list RS, št. 73/08 in 17/09) (v nadaljnjem
besedilu: uredba),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne
20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277 z
dne 21. 10. 2005; str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 473/2009 z
dne 25. maja 2009 o spremembi Uredbe (ES)
št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe (ES) št. 1290/2005
o financiranju skupne kmetijske politike (UL
L št. 144 z dne 9. 6. 2009, str. 3);
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. decembra 2006 o podrob-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
nih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta
(ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 368
z dne 23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 482/2009 z
dne 8. junija 2009 o spremembi Uredbe (ES)
št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede
uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005
o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
(EKSRP) in Uredbe (ES) št. 883/2006 o
podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 v zvezi z vodenjem
računovodskih evidenc plačilnih agencij, izjavami o izdatkih in prejemkih ter pogojih za
povračila izdatkov v okviru EKJS in EKSRP
(UL L št. 145 z dne 10. 6. 2009, str. 17) in
– Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (v
nadaljnjem besedilu: PRP 2007-2013), objavlja
II. javni razpis
za ukrep 125 – Izboljšanje in razvoj
infrastrukture, povezane z razvojem in
prilagoditvijo kmetijstva, podukrep št. 2:
izgradnja velikih namakalnih sistemov
in tehnološke posodobitve
hidromelioracijskih sistemov
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v okviru podukrepa št. 2
»izgradnja velikih namakalnih sistemov in
tehnološke posodobitve hidromelioracijskih
sistemov«, ki je po 36. členu uredbe del
ukrepa »Izboljšanje in razvoj infrastrukture,
povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva«. Nepovratna sredstva bodo prispevala k splošnemu izboljšanju konkurenčnosti
kmetijskega sektorja oziroma k izboljšanju
ureditve funkcionalne infrastrukture, racionalnejše porabe vode in bolj kontroliranega
vnosa hranil.
Podpirajo se aktivnosti izgradnje in dograditve velikih namakalnih sistemov in
tehnološke posodobitve hidromelioracijskih
sistemov skladno s predpisom, ki ureja kmetijska zemljišča.
Višina nepovratnih sredstev za ta namen
znaša do 10.000.000 EUR. Sredstva bremenijo proračunski postavki MKGP:
– 9200 PRP 2007-2013-EU, v višini
7.500.000 EUR;
– 9201 PRP 2007-2013-slovenska udeležba, v višini 2.500.000 EUR.
Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 75 odstotkov.
Javni razpis bo odprt do objave o zaprtju
javnega razpisa na spletnih straneh MKGP:
http://www.mkgp.gov.si.
II. Vlagatelji
Vlagatelji zahtevkov za dodelitev nepovratnih sredstev iz I. poglavja tega javnega razpisa so investitorji izgradnje novega
velikega namakalnega sistema in tehnološke posodobitve namakalnih sistemov v
skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih
(ZKZ-UPB-1, Uradni list RS, št. 55/03), ki jih
predhodno izbere MKGP, v skladu s predpisom, ki ureja uvedbo velikega namakalnega
sistema.
Končni uporabniki učinka dodeljenih nepovratnih sredstev so lastniki ali večletni
zakupniki zemljišč, ki bodo namakalni sistem uporabljali.
III. Predmet podpore
Predmet podpore v okviru tega javnega
razpisa je:

1. Izgradnja in dograditev velikih namakalnih sistemov skladno s predpisom,
ki ureja kmetijska zemljišča. V smislu tega
javnega razpisa se kot izgradnja velikih namakalnih sistemov smatra postavitev novih
namakalnih sistemov ali izgradnja velikih
namakalnih sistemov vključno z izgradnjo
vodnih zbiralnikov. Dograditev ali širitev
obstoječih velikih namakalnih sistemom so
novogradnje, vezane na obstoječe namakalne sisteme (v teh primerih gre za širitve
velikih namakalnih sistemov v smislu povečanja obsega namakalnega sistema na
zemljiščih, ki mejijo na območje velikega
namakalnega sistema oziroma so v bližini
območja velikega namakalnega sistema in
koristijo obstoječi vodni vir. Kot dograditev je
v smislu tega javnega razpisa mišljena tudi
fazna izgradnja na obstoječem namakalnem
sistemu).
2. Tehnološke posodobitve namakalnih
sistemov določene s predpisom ministra,
pristojnega za kmetijstvo, skladno s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča. V smislu tega javnega razpisa se kot tehnološke
posodobitve namakalnih sistemov smatrajo
posodobitve obstoječega namakalnega sistema vključno z vodnim virom z obvezno
hkratno uvedbo tehnologij za zmanjšano
porabo vode (kapljično namakanje, namakanje z razpršilci itd.) in električne energije
za vsaj 25 odstotkov na enoto površine in
vrsto kulture. Pri tem je potrebno ustrezno
prilagoditi vodni vir, cevovode in ostalo infrastrukturo ter vzpostaviti sistem vodovodnih
števcev. Obstoječi namakalni sistemi, kjer
zaradi zastarane tehnologije ni rentabilna
uvedba vodnih števcev – vodomerov (npr.
ko imajo sistemi vgrajeni tak tip hidrantov,
kjer bi bila dograditev vodomerov preveč
tehnološko in cenovno zahtevna), lahko še
naprej izvajajo proporcionalno obračunavanje porabljene vode, vendar pa morajo
na večje odseke (veje ali namakalna polja)
vgraditi sektorske vodomere za kontrolo količin porabljene vode.
IV. Pogoji za dodelitev sredstev
Pogoji za dodelitev sredstev so:
1. vlagatelj mora predložiti popolno vlogo
na prijavnem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, z vsemi potrebnimi prilogami in
dokazili, ki so v njej navedene;
2. vlagatelj, ki je za isti upravičljiv strošek,
kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev,
že prejel javna sredstva Republike Slovenije
ali sredstva EU, do sredstev ni upravičen;
3. vlagatelj mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v
Republiki Sloveniji;
4. melioracija je bila že uvedena s predpisom ministra, pristojnega za kmetijstvo;
5. vlagatelj, ki pridobi nepovratna sredstva iz I. poglavja tega javnega razpisa mora
voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena s tem javnim razpisom in odločbo o
pravici do sredstev in jo mora hraniti še najmanj pet let po zadnjem izplačilu sredstev;
6. vlagatelj mora vse naložbe, za katere je prejel podporo po tem razpisu, označiti v skladu s Priročnikom za obveščanje
javnosti in označevanje projektov za PRP
2007-2013, ki je dosegljiv na spletni strani:
www.mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si;
7. končni uporabniki učinka dodeljenih
nepovratnih sredstev za namakalni sistem
ne smejo uporabljati naložbe v nasprotju z
namenom dodeljenih sredstev še vsaj naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev;
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8. vlagatelj mora o doseganju ciljev poročati Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem
besedilu: ARSKTRP) še pet let od zadnjega
izplačila sredstev;
9. v primeru, da je vlagatelj občina, mora
biti financiranje projekta izkazano v občinskem proračunu, projekt pa mora biti uvrščen v načrt razvojnih programov;
10. za projekte, pri katerih vrednost presega 1.500.000 EUR upravičenih stroškov,
mora razliko do celotne vrednosti projekta,
vlagatelj zagotoviti sam;
11. projekt oziroma naložba mora biti zaključena pred zadnjim izplačilom sredstev.
Kot zaključek izgradnje in dograditve velikih
namakalnih sistemov se šteje pravnomočno uporabno dovoljenje. Kot zaključek tehnoloških posodobitev namakalnih sistemov
se, v primeru, da je po predpisih o graditvi
objektov zahtevana pridobitev uporabnega
dovoljenja, kot dokazilo šteje le-to, drugače
pa izjavo gradbenega nadzora, da so dela
zaključena;
12. vlagatelj mora priložiti ustrezno projektno, investicijsko in tehnično dokumentacijo in vsa potrebna dovoljenja za izgradnjo
objektov in infrastrukture;
13. finančno ovrednotenje projekta;
14. investicija mora izkazati pozitivno
oceno pričakovanih ekonomskih učinkov
projekta (izkazana interna stopnja donosnosti mora biti vsaj 6,5 odstotkov);
15. pri naložbah v tehnološke posodobitve javnih namakalnih sistemov morajo posodobitve izkazovati vsaj 25 odstotno racionalnejšo porabo vode in električne energije
na enoto površine in vrste kulture;
16. časovna opredelitev operativne izvedbe projekta, ki mora biti končana najpozneje v treh letih po odobritvi vloge;
17. za območje namakalnega sistema
mora biti vzpostavljen sistem trženja in skladiščenja kmetijskih proizvodov, kar vlagatelj
izkazuje s kopijami pogodb ali predpogodb,
oziroma z ustreznim programom trženja in
skladiščenja;
18. do dokončanja naložbe mora vlagatelj izgradnje namakalnega sistema predložiti pogodbe z lastniki oziroma zakupniki
zemljišč znotraj namakalnega sistema, ki so
se strinjali z uvedbo namakalnega sistema
in katerih zemljišča predstavljajo več kot
polovico vseh zemljišč. Svoje strinjanje so
ti lastniki oziroma zakupniki potrdili z izjavami, potrebnimi za postopek uvedbe velikega namakalnega sistema. To so izjave, ki
potrjujejo strinjanje z uvedbo namakalnega
sistema ter zavezo o uporabi novozgrajenega namakalnega sistema in plačevanju vseh
stroškov za njegovo delovanje in vzdrževanje. Te pogodbe morajo vsebovati vse informacije o obveznostih uporabnikov, dogovor
o načinu plačila vode, fiksnih obratovalnih
stroškov in stroškov vzdrževanja ter vse informacije o morebitnih sankcijah ob kršenju
dogovorov in določil javnega razpisa za ta
ukrep. Vzorec pogodbe mora biti predhodno
usklajen in ga mora potrditi upravljavec oziroma koncesionar hidromelioracijskih sistemov na tistem območju;
19. do dokončanja naložbe mora vlagatelj tehnološke posodobitve namakalnega
sistema predložiti pogodbe z lastniki oziroma zakupniki zemljišč, ki so se strinjali
z uvedbo namakalnega sistema in katerih
zemljišča predstavljajo več kot polovico
vseh zemljišč, za uporabo tehnološko posodobljenega hidromelioracijskega sistema
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ter o plačevanju vseh stroškov za njegovo
delovanje in vzdrževanje. Te pogodbe morajo vsebovati vse informacije o obveznostih uporabnikov, dogovor o načinu plačila
vode, fiksnih obratovalnih stroškov in stroškov vzdrževanja ter vse informacije o morebitnih sankcijah ob kršenju dogovorov in
določil javnega razpisa za ta ukrep;
20. vlagatelj je dolžan izbrati izvajalca
operativnih del izvedbe po predpisih, ki določajo pravila javnega naročanja;
21. vlagatelj mora imeti poravnane obveznosti do države (ne velja, če je vlagatelj
občina);
22. vloga mora na podlagi meril doseči
minimalno število točk;
23. vlagatelj mora vlogi predložiti izjavo,
da bo po prejemu odločbe o pravici do sredstev podpisal z MKGP predpogodbo, katere
predmet bo sklenitev pogodbe o prenosu lastništva namakalnega sistema na Republiko
Slovenijo najkasneje v petih letih po končani
melioraciji (v nadaljnjem besedilu: predpogodba). Predpogodbo bo MKGP poslalo v
podpis upravičencem, katerih vloge bodo
odobrene z odločbo o pravici do sredstev.
Upravičenec bo moral podpisano predpogodbo vrniti MKGP v roku, določenem v odločbi o pravici do sredstev. Predpogodba bo
vsebovala tudi določilo o pogodbeni kazni v
primeru neizpolnitve predmeta predpogodbe (sklenitev pogodbe o prenosu lastništva
na Republiko Slovenijo najkasneje v petih
letih po končani melioraciji) v višini izplačanih sredstev posameznemu upravičencu.
Upravičenec bo upravičen vlagati zahtevek
za izplačilo sredstev šele po podpisu predpogodbe.
V. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev
Delež javnega financiranja znaša do 100
odstotkov upravičenih stroškov; od tega 75
odstotkov zagotovi EU, 25 odstotkov pa Republika Slovenija. DDV ni upravičen strošek.
Sredstva se izplačajo na podlagi največ
do dveh zahtevkov za izplačilo sredstev v
letu. Znesek zadnjega zahtevka mora znašati najmanj 20 odstotkov zneska odobrenih
sredstev.
Zahtevku za izplačilo sredstev mora
upravičenec priložiti originalne račune z originalnimi dokazili o njihovem plačilu oziroma
dokazilo o plačanih začasnih gradbenih situacijah, končni gradbeni situaciji, potrjene
(z žigom in pripisom, da so dela opravljena)
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od vlagatelja in osebe, določene za nadzor
nad izvajanjem poročilo o opravljenem delu,
podpisano s strani vlagatelja ter fotokopijo
podpisane predpogodbe.
Občine lahko v roku 30 dni od pravnomočnosti odločbe o pravici do sredstev
pošljejo na ARSKTRP zahtevek za izplačilo predplačila do 20 odstotkov odobrene
pomoči, ki mu priložijo bančno garancijo
v višini 110 odstotkov zneska predplačila. Garancija se sprosti, ko dejanski znesek izdatkov, povezan z naložbo, preseže
znesek predplačila. Preostanek sredstev
do višine zneska odobrenih sredstev bo
ARSKTRP izplačala po dogovorjeni dinamiki po predložitvi dokazil o izvedenih in
plačanih delih, ki presegajo že izplačano
predplačilo.
Vlagatelj, pri katerem se ugotovi, da je
sredstva pridobil nezakonito ali jih porabil
nenamensko oziroma del ni izvršil v skladu
z odločbo o pravici do sredstev in s tem
javnim razpisom, mora vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči je
20.000 EUR, najvišji znesek dodeljene pomoči pa je 1.500.000 EUR.
Sredstva bodo vlagatelji koristili na podlagi odločbe o pravici do sredstev. Dinamika
koriščenja nepovratnih sredstev bo določena z odločbo o pravici do sredstev.
VI. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški za aktivnosti v okviru
tega javnega razpisa so:
1. stroški materiala in del, potrebnih za
pripravo izgradnje, geodetska dela ter izvedbo izgradnje ter stroški morebitne odškodnine lastnikom oziroma zakupnikom zemljišč,
ki nastanejo kot posledica gradnje;
2. stroški vseh del za izvedbo naložbe v
tehnološko posodobitev namakalnih sistemov in naložbe v namakalno infrastrukturo;
3. splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe do višine
10 odstotkov upravičenih stroškov iz 1. in 2.
točke tega poglavja. Splošni stroški so stroški odkupa zemljišč za skupne objekte oziroma infrastrukturo (črpališča, transformatorske postaje, vodni zbiralniki itd.), stroški
izvedbe študij, meritev in poskusnih črpanj,
potrebnih za pridobitev vodne pravice, vsi
stroški za pripravo projektne, investicijske
in tehnične dokumentacije (dokumentacije
za pridobitev gradbenega dovoljenja in druga z razpisom zahtevana dokumentacija),

stroški vpisa objektov v uradne evidence,
stroški strokovne recenzije in potrebnega
strokovnega mnenja, stroški izvedbe javnega razpisa za izgradnjo v skladu s predpisi,
ki urejajo javna naročila, stroški inženiringa
in zunanjega nadzora pri gradnji, stroški plačila fiksnih obratovalnih stroškov, potrebnih
za zagon sistema – plačilo elektrodistribucijskega soglasja ter plačilo zavarovanja
objektov za prvo leto delovanja ter stroški
prve zimske konzervacije črpališča.
Upravičeni stroški za naložbe so samo
stroški, nastali od datuma odločbe o pravici
do sredstev do oddaje zadnjega (končnega)
zahtevka za izplačilo. Kot začetek stroška
se šteje prevzem obveznosti upravičenca na
račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del).
Ne glede na prejšnji odstavek se za
upravičene štejejo tudi morebitni splošni
stroški iz 3. točke upravičenih stroškov tega
poglavja, nastali pred datumom izdaje odločbe o pravici do sredstev, vendar ne pred
1. 1. 2002.
VII. Merila za ocenjevanje vlog
Vsaka popolna in vsebinsko ustrezna
vloga bo ocenjena na podlagi meril za izbor.
Odobri se le tista vloga, ki doseže oziroma
preseže postavljen prag minimalnega števila točk, do porabe sredstev.
Vloge bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril:
1. interna stopnja donosnosti investicije;
2. zaveza k namakanju;
3. strinjanje lastnikov zemljišč znotraj območja namakalnega sistema z izgradnjo in
dograditvijo velikega namakalnega sistema
ali tehnološko posodobitvijo namakalnega
sistema;
4. sofinanciranje projekta s strani lokalne
skupnosti oziroma vlagatelja;
5. trženje in skladiščenje kmetijskih proizvodov;
6. delež površin, ki so opremljene z namakalno opremo, namenjeno tehnologijam
za zmanjšano porabo vode;
7. delež površin, ki so opremljene z namakalno opremo, namenjeno tehnologijam
za kontroliran vnos hranil;
8. sovpadanje dveh ali več agrarnih operacij;
9. indeks razvojne ogroženosti razvojne
regije.
Minimalno število točk za odobritev projekta je 25.

Merilo
1. Interna stopnja donosnosti investicije

Točke
(maksimalno št. točk: 76)
Točke 0-12

12 – ISD ≥ 10,0%
10 – ISD ≥ 8,5% < 10,0%
8 – ISD ≥ 7,0% < 8,5%
4 – ISD > 6,5% < 7,0%
0 – ISD ≤ 6,5%
2. Zaveza k namakanju
Upošteva se delež pogodb za zavezo o uporabi novo izgrajenega namakalnega sistema (terciarni
razvodni sistem) ali tehnološko posodobljenega namakalnega sistema, ter o plačevanju vseh stroškov za
delovanje in vzdrževanje tega sistema.
Upošteva se delež v površini.
12 – nad 30% soglasje
10 – soglasje ≥ 20% in ≤ 30%
5 – soglasje ≥ 15% in < 20%
0 – soglasje < 15%

Točke 0-12
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3. Strinjanje lastnikov zemljišč znotraj območja namakalnega sistema z izgradnjo in dograditvijo velikega
namakalnega sistema ali tehnološko posodobljenega namakalnega sistema
Upošteva se delež površin zemljišč znotraj območja namakalnega sistema, katerih lastniki se strinjajo
z izgradnjo in dograditvijo velikega namakalnega sistema ali tehnološko posodobljenega namakalnega
sistema.
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Točke 0-5

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

Točke 0-15

15 – sofinanciranje projekta v višini > 20% vrednosti projekta
10 – sofinanciranje projekta v višini ≤ 20% vrednosti projekta
0 – ni sofinanciranja projekta
5. Trženje in skladiščenje kmetijskih proizvodov
Upošteva se delež skupne vrednosti kmetijskih proizvodov, za katere so podpisane pogodbe oziroma
predpogodbe o trženju in skladiščenju. Vrednost se izračuna iz pogodbenih količin in cen pridelkov, ki se
uporabijo za izračun bruto dodane vrednosti.

Točke 0-12

12 – vsaj 40% predpogodb ali pogodb
10 – vsaj 30% predpogodb ali pogodb
5 – vsaj 20% predpogodb ali pogodb
3 – vsaj 10% predpogodb ali pogodb
0 – ni predpogodb ali pogodb
6. Delež površin, ki bodo opremljene z namakalno opremo, namenjeno tehnologijam za zmanjšano porabo
vode
Upošteva se kapljično namakanje, namakanje z mikrorazpršilci.

Točke 1-5

5 – vsaj 50% pokritje površin
3 – vsaj 30% pokritje površin
1 – vsaj 20% pokritje površin
7. Delež površin, ki bodo opremljene z namakalno opremo, namenjeno tehnologijam za kontroliran vnos
hranil

Točke 1-5

5 – vsaj 50% pokritje površin
3 – vsaj 30% pokritje površin
1 – vsaj 20% pokritje površin
8. Sovpadanje dveh ali več agrarnih operacij

Točke 0-5

5 – na območju namakanja se izvaja komasacija ali pa je bila izvedena komasacija v zadnjih 30 letih
3 – na območju namakanja se izvajajo druge agrarne operacije
0 – na območju se ne izvajajo druge agrarne operacije
9. Indeks razvojne ogroženosti razvojne regije

Točke 1-5

5 – hidromelioracija se nahaja v Pomurski, Notranjsko-kraški, Podravski ali Spodnjeposavski regiji
3 – hidromelioracija se nahaja v Zasavski, Koroški, Jugovzhodni Sloveniji, Goriški, Savinjski, Gorenjski
ali Obalno-kraški regiji
1 – hidromelioracija se nahaja v Osrednjeslovenski regiji

VIII. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za javni razpis
za ukrep 125 Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo
kmetijstva; podukrep št. 2: izgradnja velikih
namakalnih sistemov in tehnološke posodobitve hidromelioracijskih sistemov, vsebuje:
– povabilo k oddaji vloge;
– navodilo vlagateljem za izdelavo vloge;
– postopek za izbor upravičencev;
– merila in ocene vlog;
– upravičeni stroški;
– vsebina vloge:
– prijavni obrazec – izgradnja in dograditev velikih namakalnih sistemov in
tehnološke posodobitve hidromelioracijskih
sistemov;
– priloge.
Vloga mora biti izpolnjena in oddana z
vsemi prilogami v skladu z razpisno dokumentacijo.
Vlogo je potrebno poslati priporočeno po
pošti na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za

kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (velja poštni žig) ali
oddati v vložišču ARSKTRP, od naslednjega
dneva po objavi javnega razpisa v Uradnem
listu Republike Slovenije do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletnih straneh
MKGP.
Informacije v zvezi z javnim razpisom je
možno dobiti na ARSKTRP, tel. 01/580-7792, od ponedeljka do četrtka od 8. do 15.30
in v petek od 8. do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na
naslov: aktrp@gov.si ali preko foruma, kjer
bodo objavljeni tudi odgovori, na spletnih
straneh www.arsktrp.gov.si ter www.mkgp.
gov.si.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa do
vključno zadnjega dneva objave razpisa, na
spletnih straneh MKGP in ARSKTRP.
IX. Rok in način prijave
Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je
del razpisne dokumentacije dostopne na
spletnih straneh ARSKTRP in MKGP, v skladu z zahtevami javnega razpisa. Sestavni

deli vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo
po vrstnem redu. Na ovojnici vloge mora biti
razviden datum in čas (ura, minuta) oddaje
vloge, označen s strani pošte oziroma vložišča ARSKTRP, naslov vlagatelja ter oznaka
javnega razpisa, na katerega se prijavlja.
Na ovojnici mora biti označeno: Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za dodeljevanje
sredstev iz naslova ukrepa »Izgradnja velikih namakalnih sistemov in tehnološke posodobitve hidromelioracijskih sistemov«.
Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se ne obravnavajo in se vrnejo vlagateljem.
X. Obravnava vlog in postopek odobritve:
1. Sredstva se dodelijo v skladu z odprtim javnim razpisom. Postopke za dodelitev
in izplačilo sredstev izvede ARKTRP.
2. ARSKTRP odpira in obravnava vloge
ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti
po vrstnem redu oddaje vlog, oziroma po
vrstnem redu prejema popolnih vlog, ki izpolnjujejo predpisana merila, do porabe razpisanih sredstev. Če je skupna višina zapro-
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šenih sredstev višja od razpisanih sredstev,
ARSKTRP v primeru, da imata na zadnjem
mestu seznama prejetih vlog, dve ali več vlog
na ovojnici enak datum in čas (ura, minuta)
oddaje, izvede žrebanje o določanju vrstnega
reda prispelih vlog. Žrebu lahko prisostvuje
tudi vlagatelj. O dnevu žrebanja se obvesti
vlagatelje pisno. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje ter osebo, ki vodi žrebanje,
imenuje predstojnik ARSKTRP izmed javnih
uslužbencev, zaposlenih na ARSKTRP.
3. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih
ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpiše
na prepognjene listke, ki se jih z žigom ARSKTRP overi v prisotnosti komisije, ki nadzira
žrebanje. Listki z evidenčnimi številkami vlog
se v prisotnosti komisije zaprejo v škatlo, ki
se takoj zapečati. Škatla se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev in komisije. Oseba,
ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle in javno
pove evidenčno številko izžrebane vloge in
izžrebani listek takoj odda komisiji.
Z žrebom se določi vrstni red prispelih
vlog. O žrebanju se sestavi zapisnik, ki ga
podpišejo člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje in vlagatelji,
če so prisotni.
4. Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge
obravnava ARSKTRP in jih tudi oceni. Po
odprtju vloge se preveri njena popolnost.
Vloga je popolna in se šteje za razumljivo,
kadar so priloženi vsi zahtevani dokumenti
in je zahteva stranke jasna. Če so podatki iz
vloge in prilog nasprotujoči, se vloga zavrne
zaradi neizpolnjevanja pogojev.
5. Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva,
mora ARSKTRP v roku treh mesecev od vložitve vloge od vlagatelja pisno zahtevati, da
pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev
vloge je 30 dni od dneva vročitve poziva k
dopolnitvi. Vsaka dopolnjena vloga se uvrsti
na konec seznama prejetih vlog. Za datum
in čas njenega prejema se štejeta datum in
čas (ura, minuta) oddaje na pošti ali oddaje
v vložišču ARSKTRP. Po prejemu dopolnjene vloge na ARSKTRP se dopolnjena vloga
ponovno pregleda. Nepopolne vloge, ki jih
vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se
s sklepom zavržejo. Če se med postopkom
pregleda popolnost ugotovi, da vloga vsebinsko ni ustrezna, se zavrne.
6. Po pozivu dopolnjena vloga se po vrstnem redu uvrsti na konec seznama popolnih vlog in dobi zaporedno številko. Poziv za
dopolnitev vloge zaradi manjkajočega pečata, številk uradnih dokumentov ali evidenc,
ne vpliva na uvrstitev na seznam prejetih ali
popolnih vlog.
7. Izpolnjevanje pogojev vloge se preverja po vrstnem redu uvrstitve na seznam popolnih vlog. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev
javnega razpisa, se zavrnejo. Vloge, ki so
popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo
vse pogoje, se ocenijo na podlagi meril iz
tega javnega razpisa. Odobri se le tista vloga, ki preseže postavljeni prag minimalnega
števila točk, do porabe sredstev.
8. ARSKTRP lahko odstopi vsebinski
pregled vloge in ocenjevanje na podlagi meril zunanjim strokovnjakom, ki so bili predhodno izbrani z javnim naročilom.
9. Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva sredstva
ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri do višine razpoložljivih
sredstev, če se vlagatelj s tem strinja, sicer
se vloga zavrne. V tem primeru, se mora
vlagatelj zavezati, da bo kljub temu izvedel
investicijo, sicer se vloga zavrne.
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10. Sredstva se upravičencu odobrijo z
odločbo o pravici do sredstev. Odločbo izda
predstojnik ARSKTRP. Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v roku 15 dni od
dneva njene vročitve. Pritožbo se vloži pisno
na način kot je določen za vložitev vloge.
11. Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev,
ni upravičen do kandidiranja za sredstva iz
ukrepov politike razvoja podeželja, razen
za kmetijsko okoljske ukrepe in ukrepe izravnalnih plačil za območja z omejenimi dejavniki po predpisih Skupnosti o razvoju podeželja, naslednjih pet let od dneva zadnje
obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev.
Ta določba velja tudi v primeru iz drugega in
četrtega odstavka te točke.
Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev v
roku in v njem ne vloži zahtevka za izplačilo sredstev, mora prejeta sredstva vrniti v
osmih dneh od dneva vročitve odločbe za
vračilo sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.
Določilo prejšnjega odstavka ne velja,
v primerih:
– če stranka zaradi višje sile ali izrednih
okoliščin po predpisih skupnosti o razvoju
podeželja, zamudi obveznosti iz odločbe o
pravici do sredstev glede rokov in predloži ustrezne dokaze v 10 delovnih dneh od
dneva, ko je to zmožen storiti. ARSKTRP
v tem primeru lahko podaljša rok, če bi bile
s to spremembo obveznosti izpolnjene vse
zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter
dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev, ob smiselni uporabi
prvega odstavka 54. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08; v nadaljnjem
besedilu: ZKme-1),
– če upravičenec v skladu z prvim odstavkom 54. člena ZKme-1 po izdaji odločbe
o pravici do sredstev in pred potekom rokov
za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev
na ARSKTRP posreduje utemeljeno prošnjo
za podaljšanje rokov, določenih v odločbi o
pravici do sredstev in ARSKTRP z odločbo
ugotovi, da bodo ne glede na spremembo
rokov izpolnjene vse zahteve iz predpisov in
javnega razpisa ter dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev.
Kot utemeljen razlog za podaljšanje roka
se štejejo razlogi, na katere upravičenec ni
mogel dejavno vplivati.
Kadar prejemnik sredstva uporablja v nasprotju z namenom, za katerega so mu bila
dodeljena, ali ne izpolnjuje zahtev iz Uredbe
PRP in odločbe o pravici do sredstev, ali
je sredstva pridobil nezakonito na podlagi
lažnih podatkov ali lažnih izjav, ARSKTRP
izda odločbo, s katero zahteva vračilo dodeljenih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.
12. Za izplačilo sredstev upravičenci vlagajo zahtevke na ARSKTRP, ki sredstva izplača na transakcijski račun upravičenca, po
opravljeni administrativni kontroli in nadzoru
iz 114. člena uredbe. Nakazilo na transakcijski račun upravičenca šteje, da je bilo zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno. Če zahtevku
ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku
odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba ni
dovoljena, možen pa je upravni spor.
13. ARSKTRP lahko kadar koli ugotavlja
dejansko stanje upravičenca glede izpolnjevanja pogojev iz javnega razpisa. Administrativne kontrole na kraju samem lahko
izvaja tudi Organ upravljanja. Organ upravljanja je MKGP.

14. V primeru kontrol se preveri znesek,
ki se plača upravičencu na podlagi zahtevka. Kolikor razlika med upravičenimi stroški,
ki jih prizna ARSKTRP na podlagi vloženega
zahtevka, in višino stroškov, ki jih upravičenec uveljavlja v zahtevku, presega 3 odstotke, se za razliko uporabi znižanje zneska,
glede na navedbe 31. člena Uredbe Komisije (ES) št.1975/2006.
15. Prejemniki sredstev (naziv pravne
osebe in kraj), opis aktivnosti oziroma naložbe in znesek odobrenih javnih sredstev,
se objavijo na spletni strani MKGP.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ob-5533/09
Na podlagi drugega odstavka 6. člena
Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad
futura, znanstveno-izobraževalna fundacija
Republike Slovenije, javni sklad« v Javni
sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije (Uradni list RS, št. 51/09) in v
skladu s Poslovnim in finančnim načrtom za
leto 2009 Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, ki ga je
Vlada Republike Slovenije sprejela na 33.
redni seji dne 24. junija 2009, ter Splošnimi
pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
(Uradni list RS, št. 33/08, 73/08) Javni sklad
Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje pedagoškega ali
raziskovalnega sodelovanja slovenskih
državljanov iz tujine v Republiki
Sloveniji v letu 2009/2010
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje pedagoškega ali raziskovalnega sodelovanja gostujočih pedagoških sodelavcev
oziroma raziskovalcev (v nadaljevanju: gostujoči znanstveniki), ki so državljani Republike Slovenije in že dalj časa delujejo v tujini, za dva do dvanajstmesečno pedagoško
sodelovanje ali za tri do dvanajstmesečno
raziskovalno sodelovanje v Republiki Sloveniji.
Prijavitelj bo upravičen do sredstev za
pedagoško ali raziskovalno sodelovanje v
Republiki Sloveniji od dneva vložitve vloge,
vendar najkasneje do vključno 30. septembra 2010.
2. Vrednost javnega razpisa: višina sredstev javnega razpisa znaša 90.000,00 EUR.
Višina sofinanciranja znaša 1.500,00 EUR
mesečno za vsak mesec trajanja sodelovanja, vendar skupno za najmanj dva in
največ dvanajst mesecev pedagoškega sodelovanja ali za najmanj tri in največ dvanajst mesecev raziskovalnega sodelovanja
v Republiki Sloveniji.
3. Pogoji javnega razpisa
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne
osebe, registrirane v Republiki Sloveniji:
– za sofinanciranje pedagoškega sodelovanja – javno veljavne visokošolske izobraževalne institucije, za sodelovanje na
javno veljavnih visokošolskih izobraževalnih
programih;
– za sofinanciranje raziskovalnega sodelovanja – raziskovalne ali gospodarske organizacije, vpisane v register raziskovalnih
organizacij pri Javni agenciji za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, za sodelovanje na raziskovalnem projektu ali programu,
ki je že sprejet in je ali bo financiran iz pro-
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računskih sredstev Republike Slovenije ali
sredstev Evropske unije.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati gostujoči
znanstvenik:
– ima dosežen naziv doktor znanosti,
– je državljan Republike Slovenije,
– že vsaj 3 ali več let deluje v tujini brez
sofinaciranja ali štipendije sklada.
Prijavitelj lahko sredstva za prijavljenega
gostujočega znanstvenika po tem razpisu
pridobi le enkrat, in sicer za obdobje pedagoškega oziroma raziskovalnega sodelovanja, za katerega prijavitelju za tega gostujočega znanstvenika še niso bila podeljena
sredstva po predhodnih razpisih sklada.
Pridobljena sredstva lahko prijavitelj porabi izključno za stroške gostujočega znanstvenika.
4. Dokumentacija
Prijava na javni razpis mora vsebovati izpolnjeno prijavnico, žigosano in podpisano s
strani zakonitega zastopnika prijavitelja.
Prijavnici iz prejšnjega odstavka mora
biti predloženo tudi soglasje gostujočega
znanstvenika, da ga prijavitelj prijavi za sofinanciranje.
Prijavnica skupaj s soglasjem iz prejšnjega odstavka mora biti vložena v originalu.
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. 01100-1000315637, sklic
11, številka sklica 96091-7111002-101370,
o čemer ob prijavi predloži dokazilo o izvedenem plačilu.
5. Izbirni postopek in razmejitvena merila
Postopek javnega razpisa vodi v skladu
z določbami zakona, ki ureja splošni upravni
postopek, razpisna komisija. Razpisno komisijo s sklepom imenuje direktor sklada.
V postopku javnega razpisa sklad popolno vlogo, ki izpolnjuje pogoje razpisa,
posreduje v mnenje posebnemu ocenjevalcu, ki poda oceno o primernosti gostujočega
znanstvenika.
V postopku javnega razpisa z odprtim
rokom prijave prejmejo sredstva tisti upravičenci, ki izpolnjujejo pogoje razpisa in ki so
pozitivno ocenjeni s strani posebnega ocenjevalca, in sicer po vrstnem redu prispelih
popolnih vlog do porabe sredstev.
Če bo na isti dan prispelo več popolnih
vlog, ki izpolnjujejo pogoje in so bile pozitivno ocenjene s strani posebnega ocenjevalca, se za odločitev o upravičencih uporabi
sledeči razmejitveni merili, pri čemer se vsako naslednje upošteva le, če vlog ni mogoče
razvrstiti po predhodnem merilu:
1. gostujoči znanstvenik bo posredoval
novo znanje in bo prispeval k tehnološkemu razvoju,
2. gostujoči znanstvenik bo opravljal pedagoško sodelovanje v Republiki Sloveniji.
Vloge prijaviteljev, ki prispejo po porabi
sredstev in pred pretekom odprtega roka,
se zavrnejo.
6. Obravnavanje vlog in trajanje sofinanciranja: o vlogi prijavitelja direktor sklada
odloči z odločbo. Po dokončnosti odločbe
bo sklad z izbranim prijaviteljem sklenil pogodbo o sofinanciranju.
7. Nakazilo sredstev
Nakazilo dodeljenih sredstev se izvrši
po sklenitvi pogodbe in po prejemu sledečih
dokazil s strani prijavitelja:

– obvestila o prihodu gostujočega znanstvenika in datumu začetka raziskovalnega
oziroma pedagoškega sodelovanja,
– potrdila o pridobljenem doktorskem nazivu gostujočega znanstvenika,
– potrdila tujega delodajalca, iz katerega
je razvidno, da gostujoči znanstvenik že 3 ali
več let deluje v tujini.
Dokazila iz prejšnjega odstavka morajo
biti originali ali overjeni prepisi.
8. Pogodbene obveznosti
Prijavitelj je dolžan zagotoviti izvedbo
pedagoškega oziroma raziskovalnega sodelovanja gostujočega znanstvenika v dogovorjenem obsegu in trajanju ter skladu
v roku enega meseca po zaključku le-tega
predložiti poročilo o opravljenem pedagoškem oziroma raziskovalnem sodelovanju
gostujočega znanstvenika.
S pogodbo bodo podrobneje urejene tudi
druge medsebojne pravice in obveznosti
sklada in prijavitelja.
9. Dostopnost dokumentacije: besedilo
javnega razpisa, prijavnico in obrazec soglasja gostujočega znanstvenika prijavitelji
dobijo na spletni strani www.sklad-kadri.si
ter na naslovu Javnega sklada Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, Ljubljana, v poslovnem času in
sicer v ponedeljek, torek in četrtek med 9. in
15. uro, v sredo med 9. in 16. uro ter v petek
med 9. in 14. uro.
10. Rok in način oddaje prijav
Prijave morajo biti predložene Javnemu
skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije v zaprti kuverti, s pripisom »Vloga na 70. javni razpis« in naslovom prijavitelja na hrbtni strani.
Rok za oddajo prijav prične teči na dan
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS
in traja do vključno 31. avgusta 2010 oziroma do porabe sredstev.
Prijavo je možno oddati osebno na naslovu sklada v poslovnem času, kot je naveden v 9. točki tega razpisa. Osebno oddana prijava se šteje za pravočasno, če
bo vložena zadnji dan prijavnega roka v
poslovnem času.
Prijave, vložene po poteku prijavnega
roka, bo sklad zavrgel.
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu prijavnice in
vsebuje vse zahtevane priloge in podatke,
ki jih določa ta javni razpis. Prijavitelji, ki ne
bodo oddali popolne prijave, bodo pozvani,
da prijavo dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih
prijavitelj ne bo dopolnil v skladu s pozivom
za dopolnitev, bodo zavržene. Vloge, ki ne
bodo izpolnjevale pogojev javnega razpisa,
bodo zavrnjene.
O pritožbi zoper odločbo bo odločilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Prijavitelj lahko pritožbo vloži na sklad
v roku 15 dni od prejema sklepa oziroma
odločbe. Pritožnik mora v odločbi natančno
opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba
vložena. Pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranimi prijavitelji.
11. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo na spletni strani sklada
www.sklad-kadri.si v razdelku Aktualni razpisi, osebno ali telefonsko pa v času uradnih
ur, vsak delovni dan med 9. in 12. uro, ob
sredah tudi med 14. in 16. uro, pri Špeli
Sušec, e-pošta spela.susec@sklad-kadri.si,
tel. 01/434-10-86.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
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Ob-5534/09
Na podlagi drugega odstavka 6. člena
Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad
futura, znanstveno-izobraževalna fundacija
Republike Slovenije, javni sklad« v Javni
sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije (Uradni list RS, št. 51/09) in v
skladu s Poslovnim in finančnim načrtom za
leto 2009 Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, ki ga je
Vlada Republike Slovenije sprejela na 33.
redni seji dne 24. junija 2009, ter Splošnimi
pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
(Uradni list RS, št. 33/08, 73/08) Javni sklad
Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) objavlja
javni razpis
štipendij za izobraževanje tujih
državljanov iz držav Zahodnega
Balkana na gimnazijskem programu
mednarodne mature v Republiki
Sloveniji v šolskem letu 2009/2010
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je štipendiranje
tujih državljanov na javno veljavnem gimnazijskem programu mednarodne mature v
Republiki Sloveniji.
Štipendija se dodeli za pokritje stroškov
bivanja v dijaškem domu in za pokritje dela
šolnine do skupnega zneska celotne štipendije za posameznega dijaka. Skupna višina
podeljene štipendije lahko znaša največ toliko, kolikor znašajo skupni stroški bivanja v
dijaškem domu in šolnine.
2. Vrednost javnega razpisa: vrednost
razpisa je 170.000,00 EUR za dve leti štipendiranja izbranih kandidatov, in sicer v
šolskih letih 2009/2010 in 2010/2011 do
opravljanja mature v spomladanskem izpitnem roku v šolskem letu 2010/2011.
3. Pogoji javnega razpisa
Kandidat mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
a) je državljan katere izmed naslednjih
držav, in sicer Republike Hrvaške, Republike Srbije, Republike Črne Gore, Bosne in
Hercegovine, Republike Kosovo ali Republike Makedonije in ima v tej državi stalno
prebivališče ter hkrati ni državljan Republike
Slovenije,
b) je drugi letnik gimnazijskega ali drugega primerljivega programa, ki ga je obiskoval v tujini, zaključil z odličnim oziroma
drugim primerljivim šolskim uspehom glede
na način ocenjevanja v državi, kjer je ta letnik zaključil,
c) bo v šolskem letu 2009/2010 vpisan v
1. letnik programa priprav na mednarodno
maturo in s tem v 3. letnik gimnazijskega
programa na izobraževalni instituciji v Republiki Sloveniji, ki tak program izvaja na
podlagi zakona o gimnazijah in v skladu s
soglasjem ministra, pristojnega za šolstvo,
z namenom zaključka programa priprav na
mednarodno maturo v dveh šolskih letih ter
opravljanja mednarodne mature,
d) se v Sloveniji ne izobražuje na podlagi
mednarodne (dvostranske ali večstranske)
pogodbe ali druge oblike izmenjave,
e) njegovi starši oziroma zakoniti zastopniki nimajo ne začasnega ne stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji oziroma niso
diplomatski ali konzularni predstavniki tujih
držav v Republiki Sloveniji,
f) hkrati ne prejema katere od štipendij iz
zakona, ki ureja štipendiranje,
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g) kandidat v času izobraževanja, za
katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo
prejemal štipendije ali drugih prejemkov za
izobraževanje po drugih predpisih,
h) kandidat v času izobraževanja, za katerega štipendiranje se prijavlja ne bo zaposlen oziroma samozaposlen v Republiki
Sloveniji in ne bo prijavljen na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje v evidenci
brezposelnih oseb.
4. Dokumentacija
Kandidat mora oddati v celoti izpolnjeno
in lastnoročno podpisano prijavnico. Če je
kandidat mladoletna oseba, mora prijavnico
podpisati zakoniti zastopnik kandidata.
Izpolnjeni in podpisani prijavnici morajo
predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– fotokopijo veljavnega potnega lista
kandidata,
– potrdilo izobraževalne institucije o višini letne šolnine za program priprav na mednarodno maturo, ki se glasi na ime kandidata, in sicer ločeno za posamezno šolsko
leto (šolsko leto 2009/2010, v katerem je
kandidat vpisan v 1. letnik tega programa
oziroma 3. letnik gimnazije, in za šolsko leto
2010/2011, v katerem bo kandidat vpisan
v 2. letnik tega programa oziroma 4. letnik
gimnazije),
– potrdilo, ki ga izda dijaški dom, o višini stroškov bivanja v dijaškem domu v
šolskem letu 2009/2010, ki se glasi na ime
kandidata,
– potrdilo o vpisu kandidata v 1. letnik
programa priprave na mednarodno maturo
oziroma 3. letnik gimnazije v šolskem letu
2009/2010,
– spričevalo 2. letnika srednješolskega
izobraževanja, ki ga je izdala tista izobraževalna institucija v tujini, na kateri je kandidat
obiskoval 2. letnik,
– lastnoročno podpisano izjavo staršev
ali zakonitega zastopnika kandidata, da nimajo ne začasnega ne stalnega prebivališča
v Republiki Sloveniji oziroma niso diplomatski ali konzularni predstavniki tujih držav v
Sloveniji,
– pooblastilo staršev oziroma zakonitega
zastopnika kandidata osebi s prebivališčem
v Republiki Sloveniji za zastopanje na tem
javnem razpisu.
Vsa dokazila z izjemo dokazila iz prve
alineje prejšnjega odstavka morajo biti originali oziroma overjeni prepisi. Originalov in
overjenih prepisov sklad ne vrača.
5. Izbirni postopek
Postopek javnega razpisa vodi v skladu
z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, posebna komisija. Komisijo s
sklepom imenuje direktor sklada.
Za štipendiranje bodo med prijavami izbrani tisti kandidati, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa. Vloge
kandidatov, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
razpisa, bodo z odločbo zavrnjene.
Razpisana sredstva se bodo porazdelila
med vse kandidate, ki bodo izpolnjevali pogoje, tako, da bo vsak štipendist upravičen do
enake višine štipendije, pri čemer skupna višina štipendije ne bo presegala skupnih stroškov bivanja v dijaškem domu in šolnine.
6. Obravnavanje vlog in trajanje štipendiranja
Direktor sklada vsem kandidatom izda
odločbe o izidu razpisa. Po dokončnosti odločbe sklad z izbranimi kandidati sklene pogodbo o štipendiranju.
Pogodba o štipendiranju se izvršuje le za
šolsko leto 2009/2010, njeno izvrševanje pa
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se nadaljuje tudi v šolskem letu 2010/2011, če
štipendist uspešno napreduje v višji letnik.
7. Nakazilo sredstev
Nakazilo štipendije za šolsko leto
2009/2010 se lahko izvrši šele po sklenitvi
pogodbe o štipendiranju, nakazilo štipendije za šolsko leto 2010/2011 pa po predložitvi dokazil o izpolnjevanju pogojev za
nadaljevanje štipendiranja v šolskem letu
2010/2011.
Način izplačila štipendije se podrobneje
uredi s pogodbo.
8. Pogodbene obveznosti: štipendistove
obveznosti se podrobneje uredijo s pogodbo.
9. Dostopnost dokumentacije in način
prijave: besedilo javnega razpisa, prijavnico
in obrazec za pooblastilo kandidati dobijo
na spletni strani www.sklad-kadri.si ter na
naslovu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska
22, Ljubljana, v poslovnem času in sicer v
ponedeljek, torek in četrtek med 9. in 15.
uro, v sredo med 9. in 16. uro ter v petek
med 9. in 14. uro.
10. Rok in način oddaje prijav
Kandidati morajo prijavo, in sicer v celoti
izpolnjeno in podpisano prijavnico skupaj z
dokazili predložiti Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom: za
71. javni razpis).
Rok za zbiranje prijav prične teči na dan
objave tega razpisa v Uradnem listu RS in
traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo
prijav, ki je torek, 15. september 2009.
Prijava je vložena pravočasno, če jo
sklad prejme, preden se izteče rok za vložitev prijav. Če se prijava pošlje priporočeno
po pošti, se za dan, ko sklad prejme prijavo,
šteje dan oddaje na pošto.
Prijavo je možno oddati osebno na naslovu sklada v poslovnem času, in sicer v
ponedeljek, torek in četrtek med 9. in 15.
uro, v sredo med 9. in 16. uro ter v petek
med 9. in 14. uro.
Prijave, vložene po poteku prijavnega
roka, bo sklad zavrgel.
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisani prijavnici in vsebuje vse
zahtevane priloge in podatke, ki jih določa
ta razpis.
Kandidati, ki ne bodo oddali popolne prijave, bodo pozvani k dopolnitvi prijave. V primeru, da kandidati prijave ne bodo dopolnili
v roku, določenem v zahtevi za dopolnitev
prijave, bo sklad njihove prijave zavrgel.
Prijava je v skladu z določili 26. točke
28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 14/07 – UBP3, 126/07) takse
prosta.
11. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo na spletni strani sklada
www.sklad-kadri.si v razdelku Aktualni razpisi, osebno ali telefonsko pa v času uradnih
ur, vsak delovni dan med 9. in 12. uro, ob
sredah tudi med 14. in 16. uro, pri Špeli
Sušec, e-pošta spela.susec@sklad-kadri.si,
tel. 01/434-10-86.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Ob-5457/09
Svet javnega zavoda »Dom podiplomcev
Ljubljana«, Gosarjeva 9, 1000 Ljubljana, na
podlagi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda »Dom podiplomcev Ljubljana« (Ur. l.
RS, št. 18/00, 60/01 in 60/03) in Pravil o
upravljanju prostorov v »Domu podiplomcev
Ljubljana« (Ur. l. RS, št. 65/07) objavlja

javni razpis
za sprejem študentov podiplomskega
študija v Dom podiplomcev Ljubljana za
študijsko leto 2009/2010
Vsebina razpisa
I. Prošnja za sprejem, rok za oddajo in
priloge.
II. Pogoji in merila za bivanje.
III. Obveščanje študentov.
IV. Predvideno število prostih mest za
sprejem, čas in cena bivanja.
I. Prošnja za sprejem, rok za oddajo in
priloge
1. Prošnja za sprejem z dokazili se vloži
na obrazcu »Vloga za sprejem študentov v
Dom podiplomcev Ljubljana, za študijsko
leto 2009/2010«. Prošnja mora biti poslana
v slovenskem jeziku, vse priloge pa uradno
prevedene v slovenščino.
Obrazec dobite na internetnem naslovu:
www.dpl.si, na recepciji Doma podiplomcev
Ljubljana (v nadaljevanju: DPL) ali pa vam
ga na zahtevo pošljemo po pošti.
2. Študenti pošljejo ali oddajo prošnjo za
sprejem najpozneje do ponedeljka, 14. septembra 2009, na naslov: Dom podiplomcev
Ljubljana, Komisija za sprejem, Gosarjeva
9, 1000 Ljubljana, z označbo »Ne odpiraj –
Vloga za sprejem v DPL«.
3. Vse priloge k vlogi morajo študenti
predložiti Komisiji za sprejem najpozneje do
petka, 9. oktobra 2009.
Naslednja dokazila:
– potrdilo o vpisu,
– potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje, iz
katerega je razvidno, da študent ni prijavljen
v evidenci brezposelnih oseb,
– potrdilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o vrsti zdravstvenega
zavarovanja, iz katerega je razvidno, da študent ni zaposlen,
pridobi Komisija za sprejem po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc na podlagi 66., 139., 173. in 175. člena Zakona
o splošnem upravnem postopku (Ur. l.
RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo,
Ur. l. RS, št. 126/07 in Ur. l. RS, št. 65/08).
II. Pogoji in merila za bivanje
Študenti morajo za bivanje v DPL izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo status študenta in se izobražujejo po podiplomskih študijskih programih
ter niso zaposleni ali iskalci zaposlitve,
– da so pri dosedanjem študiju dosegli
220 ali več kreditnih točk po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS),
– državljani Republike Slovenije morajo
imeti prebivališče, iz katerega prihajajo v
kraj študija, oddaljeno najmanj 25 km od
kraja študija,
– da se študij izvaja v Ljubljani oziroma
največ 25 km oddaljenem kraju od Ljubljane.
Pogoj iz prejšnjega odstavka tega člena o nezaposlenosti ne velja za študente s
statusom mladega raziskovalca in asistenta
stažista.
Izjemoma lahko v DPL biva študent, katerega stalno prebivališče je od kraja študija
oddaljeno manj kot 25 km, če:
– ima do najbližjega postajališča javnega
prevoznega sredstva najmanj 4 km ali
– nima več kot dvakratne možnosti javnega prevoza dnevno ali
– živi v posebno težkih socialnih in zdravstvenih razmerah.
Vrednost meril za nastanitev študentov
v DPL je 100%.
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Vrednost posameznega merila je:
1. študijska uspešnost 60%,
2. izjemen uspeh in obštudijske dejavnosti 8%,
3. oddaljenost stalnega prebivališča od
kraja študija 15%,
4. posebne socialne, zdravstvene razmere študenta in drugo 10%,
5. dodatna razvrstitvena merila 7%.
1. Študijska uspešnost se ob upoštevanju povprečne ocene izračuna po naslednji
formuli:
Število točk =
(povprečna ocena – 6) * 15
Pri študentih prvega letnika podiplomskega študija se povprečna ocena, zaokrožena na dve decimalni mesti, izračuna kot
srednja vrednost ocen vseh opravljenih izpitov zadnjega letnika dodiplomskega študija,
ki so se ocenjevali z ocenami od 1 do 10. Pri
računanju se ne upošteva ocena diplomske
naloge oziroma diplomskega izpita.
Pri študentih višjih letnikov podiplomskega študija se povprečna ocena, zaokrožena
na dve decimalni mesti, izračuna kot srednja
vrednost ocen pri vseh opravljenih obveznostih v preteklih letih podiplomskega študija,
ki so se ocenjevale z ocenami od 1 do 10.
2. Za izjemen uspeh in obštudijske dejavnosti se lahko dodeli največ 8 točk, in
sicer:
– za državno, univerzitetno ali tujo nagrado – 5 točk,
– avtorstvo in objava članka, razprave
oziroma drugega prispevka v domači ali tuji
strokovni reviji, publikaciji, zborniku, učbeniku – 5 točk,
– udeležba s samostojnim prispevkom
oziroma dosežkom, izdelkom, storitvijo,
stvaritvijo na strokovnih seminarjih, znanstvenih simpozijih, konferencah oziroma
drugih vrstah strokovne udeležbe na državni ali mednarodni ravni – 5 točk,
– fakultetna ali regijska nagrada, nagrada
iz gospodarstva, udeležba na strokovnih seminarjih, znanstvenih simpozijih, konferencah
oziroma drugih vrstah strokovne udeležbe na
državni ali mednarodni ravni – 3 točke.
Točke se lahko seštevajo, zbrati je mogoče največ 8 točk.
3. Oddaljenost prebivališča, iz katerega študenti, državljani Republike Slovenije
prihajajo v kraj študija, od kraja študija se
točkuje tako, da je mogoče zbrati največ 15
točk, in se izračuna po naslednji formuli:
Število točk, zaokroženo na dve decimalni
mesti = oddaljenost v km / 13
Za oddaljenost prebivališča študenta od
kraja študija v km se upoštevajo podatki s
spletne strani www.sledenje.com.
4. Posebne socialne, zdravstvene razmere študenta in drugo se točkujejo tako, da
je mogoče zbrati največ 10 točk.
Če študent predloži dokazila pristojnih
organizacij oziroma organov (socialno skrbstvo, zdravnik specialist, invalidska komisija,
upravni organ) o težkem socialnem ali zdravstvenem položaju (npr. najmanj 80% invalid, težak bolnik, težke socialne razmere),
ki niso starejša od treh mesecev, se mu po
individualni obravnavi dodeli 5 točk.
Študentki materi ali študentu očetu, ki
bo imel(a) med študijem otroka pri sebi, kar
v vlogi izkaže s fotokopijo rojstnega lista
otroka in izjavo, da bo imel(a) med študijem
otroka pri sebi, se prišteje 5 točk. Otrok mora
biti mlajši od šestih let ali šoloobvezen.

5. Dodatna razvrstitvena merila se točkujejo tako, da je mogoče zbrati največ 7
točk.
Študentom, Slovencem brez slovenskega državljanstva in študentom, tujim državljanom, se dodeli 7 točk.
Študentom, otrokom padlih v vojni za
Slovenijo in žrtvam naravnih nesreč, ki niso
starejši od 27 let, ko prvič vložijo prošnjo za
sprejem v DPL, se dodeli 7 točk.
III. Obveščanje študentov
O sprejemu študentov v DPL odloča Komisija za sprejem, ki jo imenuje Svet zavoda.
Na podlagi popolnih in pravočasno prispelih vlog bo Komisija za sprejem ugotovila,
ali študent izpolnjuje pogoje za sprejem v
DPL. Predvidoma do 9. novembra 2009 bo
na podlagi meril za bivanje v DPL določila
zbrano število točk za posameznega študenta in ga uvrstila na prednostni seznam. Študenti z enakim številom točk se bodo razvrstili na seznam tako, da se bodo po vrstnem
redu upoštevala merila 3., 4. in 1. točke II.
poglavja tega razpisa. Če bo več študentov
še vedno doseglo enako število točk, se bodo
pri razvrstitvi po vrsti dodatno upoštevala oddaljenost prebivališča, iz katerega prihajajo
v kraj študija, od kraja študija iz 3. točke II.
poglavja tega razpisa in povprečna ocena iz
1. točke II. poglavja tega razpisa.
Najkasneje v treh dneh po določitvi prednostnega seznama bo ta objavljen na oglasni deski DPL, Gosarjeva 9, Ljubljana in na
spletnih straneh DPL (www.dpl.si).
Študenti bodo o tem, ali izpolnjujejo pogoje in merila za bivanje v DPL, obveščeni
po pošti na naslov stalnega prebivališča najpozneje do 13. novembra 2009.
IV. Predvideno število prostih mest za
sprejem, čas in cena bivanja
Za sprejem študentov v DPL je v študijskem letu 2008/2009 na voljo predvidoma
30 garsonjer.
Bivanje študentov, ki so vpisani v podiplomske študijske programe pred uvedbo novih študijskih programov, sprejetih po
11. 6. 2004, lahko traja največ:
– dve leti in pol za študente, vpisane v
študijski program za pridobitev specializacije ali magisterija,
– pet let za študente, vpisane v študijski
program za pridobitev doktorata znanosti
brez poprejšnjega magisterija,
– dve leti in pol za študente, vpisane
v študijski program za pridobitev doktorata
znanosti po poprejšnjem magisteriju.
Skupna dolžina bivanja za študente, ki
začnejo bivanje v Domu podiplomcev v prvem letniku študija, je omejena na največ
pet let. Za ostale se bivanje sorazmerno
skrajša glede na to, v katerem letniku so
začeli bivanje v njem.
Bivanje študentov, ki so vpisani v nove
podiplomske študijske programe, sprejete
po 11. 6. 2004, lahko traja največ:
– eno leto in pol za študente, ki so vpisani v študijski program za pridobitev magisterija,
– tri leta in pol za študente, ki so vpisani
v študijski program za pridobitev doktorata,
če so začeli bivanje v Domu podiplomcev
v prvem letu študija; za ostale se bivanje
sorazmerno skrajša glede na to, v katerem
letniku so začeli bivanje v njem.
Skupna dolžina bivanja za študente, ki
so vpisani v nove podiplomske študijske
programe, sprejete po 11. 6. 2004, je omejena na največ 4 leta in pol.
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Cene mesečnega najema z vključenim
DDV so v obdobju od 1. 3. 2009 do 30. 9.
2009 naslednje:
a) garsonjera v podpritličju: 134,90 EUR,
b) garsonjera v pritličju: 163,01 EUR,
c) garsonjera v nadstropju: 176,49 EUR.
Cene najema se 1. 10. 2009 revalorizirajo z rastjo življenjskih potrebščin v obdobju
od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009, po objavljenih
podatkih Statističnega urada Republike Slovenije in bodo veljale do 30. 9. 2010.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobite na tel. 01/580-56-02, Suzana Flegar,
ali na elektronskem naslovu: info@dpl.si.
Svet DPL
Ob-5466/09
Na podlagi Poslovnega načrta Rudnika
Žirovski vrh za leto 2009, objavlja Rudnik
Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana d.o.o.
javni razpis
za dodelitev sredstev za spodbujanje
odpiranja novih delovnih mest
I. Naročnik: Rudnik Žirovski vrh, javno
podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o.,
Todraž 1, 4224 Gorenja vas.
II. Predmet razpisa
Predmet razpisa so sredstva za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest, katera se nanašajo na zaposlovanje delavcev
Rudnika Žirovski vrh, javnega podjetja za
zapiranje rudnika urana, d.o.o. (v nadaljevanju RŽV).
Dodeljena sredstva iz prejšnjega odstavka se bodo izplačevala na osnovi pogodbe o prezaposlitvi delavcev RŽV (v nadaljevanju pogodba) v obliki premij. Višina premije za odprtje delovnega mesta in
zaposlitev delavca RŽV znaša 21.700,00
€. Pogoj za sklenitev pogodbe je pridobljeno soglasje delavca RŽV, s katerim
le-ta nepreklicno soglaša k sklenitvi delovnega razmerja z izbranim delodajalcem.
Izplačilo premije bo realizirano v roku 60
dni od sklenitve pogodbe in predložitve
ustreznega instrumenta zavarovanja terjatev RŽV, za primer nespoštovanja pogodbenih obveznosti prejemnika sredstev,
ki so sledeče:
– odprtje delovnega mesta in zaposlitev
delavca RŽV, ki je dal nepreklicno soglasje
k prezaposlitvi v 30 dneh po podpisu pogodbe o prezaposlovanju delavcev RŽV za
obdobje najmanj 5 let od sklenitve delovnega razmerja. Kot dokazilo o izpolnjevanju
te obveznosti se predloži obrazec M-1/M-2,
potrjen s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje, in sicer prvič ob sami realizaciji
zaposlitve in drugič po preteku 5 let od sklenitve delovnega razmerja;
– ohranitev novo odprtega delovnega
mesta najmanj pet let od odprtja le-tega,
kar prejemnik sredstev dokaže s predložitvijo s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje potrjenega obrazca o številu zaposlenih in sicer prvič ob prijavi, drugič po
izvedbi prezaposlitev in tretjič po preteku
petletnega obdobja. Kot povečanje števila
delovnih mest se šteje neto povečanje števila zaposlenih po realizaciji prezaposlitev
v primerjavi s stanjem pred tem. Število zaposlenih po petih letih ne sme biti manjši od
števila zaposlenih, ugotovljenega po izvedbi
prezaposlitev.
Za zavarovanje terjatev RŽV iz navedenih alinej mora prejemnik sredstev predložiti
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dve bianco podpisani menici družbe, z menično izjavo in pooblastilom za izpolnitev. Te
instrumente zavarovanja bo RŽV vrnil takoj,
ko bo prejel zahtevana dokazila o izpolnjevanju obveznosti.
V primeru neizpolnjevanja katerekoli izmed navedenih pogodbenih obveznosti bo
RŽV odstopil od pogodbe in zahteval takojšnje vračilo prejetih sredstev, skupaj z
zakonitimi zamudnimi obrestmi.
III. Osnovni pogoji in merila
Na razpis se lahko prijavijo:
1. gospodarske družbe ter samostojni
podjetniki, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
a) so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 in
kasnejšimi spremembami), kot gospodarska
družba ali samostojni podjetnik,
b) niso v stanju kapitalske neustreznosti po tretjem odstavku 11. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Uradni list
RS, št. 126/7),
c) nad njimi ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacije,
d) dve leti pred prijavo na razpis niso odpustili nobenega zaposlenega po programu
ugotavljanja trajno presežnih delavcev.
2. Delavci RŽV, ki so se pripravljeni samozaposliti.
Prijavitelj mora v vlogi predložiti:
– izpolnjeno in podpisano izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji (obrazec št. 1a
oziroma 1b),
– prijavni obrazec (obrazec št. 2a oziroma 2b),
– osnovne podatke o prijavitelju in novih delovnih mestih (obrazec št. 3a oziroma
3b),
– podpisan vzorec pogodbe (obrazec št. 4a oziroma 4b).
Po pridobljenem soglasju delavca za prezaposlitev prijavitelj predloži v 15 dneh še:
– izpisek iz sodnega registra, ki na dan
odpiranja vlog ne sme biti starejši od 30 dni,
oziroma kopijo priglasitvenega lista, potrjeno s strani davčnega organa, ki na dan odpiranja vlog ne sme biti starejša od 30 dni,
– potrdilo davčnega organa o poravnavi
davčnih obveznosti in prispevkov, določenih
z zakonom, ki na dan odpiranja vlog ne sme
biti starejše od 30 dni,
– podatke o boniteti poslovanja (BON-1
za preteklo leto, potrjen s strani APP oziroma odločbo o odmeri davka iz dejavnosti za
preteklo leto, če samostojni podjetnik odločbe še ni prejel, naj dostavi kopijo napovedi davka iz dejavnosti, potrjeno s strani
DURS),
– podatke o plačilni sposobnosti, ki na
dan odpiranja vlog ne smejo biti starejši od
30 dni (BON-2, potrjen s strani APP, oziroma
potrdilo poslovne banke, da prijaviteljev račun zadnjih šest mesecev ni bil blokiran),
– fotokopijo bilance stanja in izkaza
uspeha za leto 2007 in leto 2008,
– število zaposlenih, potrjeno s strani
Zavoda za zdravstveno zavarovanje za obdobje, ki na dan odpiranja vlog ne sme biti
starejše od 30 dni.
Opomba: v primeru vlog za samozaposlitev se zahtevajo samo obrazci od prve
do pete alinee, enako velja za novo nastale
družbe oziroma samostojne podjetnike.
IV. Orientacijska vrednost sredstev
Orientacijska višina sredstev razpisa, ki bodo na razpolago za leto 2009, je
43.400,00 €.
Sredstva javnega razpisa bo RŽV zagotovil iz lastnih virov družbe.
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V. Način prijave in razpisni rok
Popolna vloga, v skladu s prejetimi navodili, mora biti dostavljena na naslov: Rudnik
Žirovski vrh, d.o.o., Todraž 1, 4224 Gorenja
vas.
Vloga se lahko dostavi po pošti s priporočeno pošiljko ali odda v tajništvo RŽV,
Todraž 1, 4224 Gorenja vas. Upoštevane
bodo vse vloge, ki bodo prispele na naveden naslov do vključno 2. 9. 2009, do
10. ure v zaprti ovojnici z navedbo »Ne
odpiraj – razpis – spodbujanje odpiranja
novih delovnih mest« in s polnim naslovom
pošiljatelja na hrbtni strani. Če sredstva ne
bodo porabljena, bo vloge možno oddati
tudi kasneje.
VI. Datum odpiranja ponudb: komisija
bo vloge odpirala dne 2. 9. 2009, ob 12. uri.
Morebitna dodatna odpiranja bodo vsako
zadnjo sredo v mesecu, do konca decembra
2009, ob 12. uri.
VII. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo v slovenskem
jeziku lahko prijavitelji prevzamejo proti plačilu 15 € + DDV, ki jih nakažejo na
TRR, št. 07000-0000168385 pri Gorenjski
banki d.d. Kranj, ali plačajo na blagajni družbe vsak delovni dan med 9. in 12. uro. V primeru nakazila je potrebno na plačilni nalog
obvezno vpisati namen, in sicer »prezaposlovanje – 401«. Plačniki morajo fotokopijo
dokazila o plačilu, skupaj s podatki o prijavitelju, ki so potrebni za izstavitev računa,
poslati na naročnikov faks 04/51-59-399.
V času trajanja razpisa bo razpisna dokumentacija na voljo vsak delovni dan med
9. in 12. uro na sedežu družbe RŽV pri Petru
Dolencu (tel. 04/51-59-300, int.: 310, e-mail:
peter.dolenc@rudnik-zv.si), kjer bodo na
razpolago tudi vsa dodatna pojasnila in informacije.
VIII. Veljavnost razpisa: razpis velja do
31. 12. 2009.
Rudnik Žirovski vrh d.o.o.
Št. 441-1/2009-1404
Ob-5458/09
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranje
programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kočevje (Uradni
list RS, št. 52/09), 27. člena Statuta Občine
Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99-popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) in
Odloka o proračunu Občine Kočevje za leto
2009 (Uradni list RS, št. 11/09), Občina Kočevje (v nadaljevanju: občina) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Kočevje za leto 2009
I. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov za ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kočevje v letu
2009 (v nadaljevanju državne pomoči).
Sredstva
se
bodo
dodeljevala za ukrepe skladno z Uredbo Komisije
(ES) št. 1857/2006.
1. Zagotavljanje tehnične podpore v
kmetijstvu
Prvi sklop aktivnosti:
1.1. Izobraževanje kmetov na področju
tehnologij ekološke pridelave sadja.
1.2. Spodbujanje obnove travniških sadovnjakov in evidentiranje starih sort sadnega drevja.
1.3. Razvoj ekoloških kmetij, izobraževanje in usposabljanje kmetov na področju
živinoreje in izkoriščanja travinja.

Drugi sklop aktivnosti:
Usposabljanje in izobraževanje kmetov v
okviru društvene dejavnosti.
1.4. Predstavitev kmetijske dejavnosti
kočevskega podeželja na temo pridelave
sadja in zelenjave.
1.5. Izobraževanje na področju pridelave
in shranjevanja pridelkov kočevskega podeželja, ozimnica in njen pomen v sodobnem
času.
1.6. Organizacija in izvedba delavnice na
temo shranjevanja pridelkov.
II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo upravičenci, ki za ukrep »Zagotavljanje tehnične
podpore v kmetijstvu« izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva in gozdarstva na območju občine ali
regije,
– registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju
kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije.
III. Posebni pogoji za kandidiranje na
javnem razpisu
Upravičenci morajo izpolnjevati tudi razpisne pogoje, ki so sestavni del razpisne dokumentacije za vsak posamezen namen.
Predmet podpore:
Med podpore za zagotavljanje tehnične
podpore štejejo:
– usposabljanje in izobraževanje kmetov
v okviru društvene dejavnosti,
– izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetov in članov njihovih družin.
Upravičenci do sredstev (izvajalci tehnične podpore) so:
– registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju
kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije,
– organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva na območju občine ali regije.
Upravičeni stroški:
– Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu:
– stroški organiziranja programov
usposabljanja.
– Na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje strani:
– honorarji za storitve, ki ne spadajo
med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v
zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje,
redne pravne storitve ali oglaševanje.
– Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na
njih:
– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroški izdaje publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simboličnih nagrad, podeljenih na
tekmovanjih do vrednosti 250 € na nagrado
in zmagovalca.
– Na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in demonstracijski poskusi, delavnice, forumi in predavanja za širšo javnost) pod pogojem, da posamezna
podjetja, znamke ali poreklo niso imenovani, z izjemo proizvodov iz Uredbe Sveta
(ES) št. 510/2006, kjer so posamezna podjetja, znamke in poreklo imenovani.
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– Stroški publikacij, katalogov ali spletišč, ki predstavljajo dejanske podatke o
proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih
danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v
publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska
katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na
podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če
tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za
vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah
ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop
do storitev.
Pomoč se dodeli do 100% upravičenih
stroškov v obliki subvencioniranih storitev
in ne sme vključevati neposrednih plačil v
denarju proizvajalcem. Izvajalci ne smejo
pričeti izvajati tehnične podpore pred prejemom sklepa o dodelitvi pomoči.
Občina z izvajalci sklene pogodbo, v kateri opredeli posamezne naloge, časovne
roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe
plačil.
Teme tehničnih podpor:
1.1. Izobraževanje kmetov na področju
tehnologij ekološke pridelave sadja.
– Izvedba izobraževanja, animacijskega
predavanja o travniških sadovnjakih kot viru
dohodka ekoloških kmetij, in določanje kvalitete pridelkov sadja.
1.2. Spodbujanje obnove travniških sadovnjakov in evidentiranje starih sort sadnega drevja.
– Individualno svetovanje obnove sadovnjakov na terenu in evidentiranje starih sort
kočevskih travniških sadovnjakov.
1.3. Razvoj ekoloških kmetij, izobraževanje in usposabljanje kmetov na področju
živinoreje in izkoriščanja travinja.
– Organizacija in izvedba ekološkega izobraževanja. Predstavitev novosti v kontroli
ekoloških kmetij. Agrotehnični ukrepi, načini izkoriščanja travinja s pašo in košnjo in
skrb za zdravstveno stanje domačih živali
v ekološki reji.
– Individualno svetovanje na ekoloških
kmetijah (tehnologija pridelave, razvoj in izboljšave dejavnosti).
Usposabljanje in izobraževanje kmetov v
okviru društvene dejavnosti.
1.4. Predstavitev kmetijske dejavnosti
kočevskega podeželja na temo pridelave
sadja in zelenjave.
– Predstavitev in izbor naj pridelkov sadja, zelenjave kočevskega podeželja.
– Izvedba razstave ocenjevanja naj kmetijskih pridelkov.
1.5. Izobraževanje na področju pridelave
in shranjevanja pridelkov kočevskega podeželja, ozimnica in njen pomen v sodobnem
času.
– Spodbujanje pridelave zelenjave na
kočevskem podeželju.
– Izobraževanje in pomen pridelave na
dvig kakovosti ponudbe podeželja.
1.6. Organizacija in izvedba delavnice na
temo shranjevanja pridelkov.
– Praktična predstavitev načina shranjevanja pridelkov za zimo.
IV. Merila za izbor programov
Merila za dodelitev državnih pomoči za
zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu
po posameznih temah so:
– primernost predloženih vsebin glede
na cilje strategije,

– večletne izkušnje pri delu s podeželskim prebivalstvo iz razpisanih tem,
– dosedanja vključenost v programe razvoja podeželja.
Obravnavajo se vloge, ki dosežejo minimalno 70 točk.
Ponudba mora biti podana za kompleksno
izvedbo posameznega sklopa aktivnosti.
V. Višina razpisanih sredstev
Občina Kočevje razpisuje nepovratna
sredstva v višini 11.400,00 EUR iz proračunske postavke št. 5211004: Programi s
področja kmetijstva.
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki
so namenjena za izvedbo programov podeželja je po posameznih namenih sledeča:
1.1. Izobraževanje kmetov na področju tehnologij ekološke pridelave sadja
2.200,00 €.
1.2. Spodbujanje obnove travniških sadovnjakov in evidentiranje starih sort sadnega drevja 1.500,00 €.
1.3. Razvoj ekoloških kmetij, izobraževanje in usposabljanje kmetov na področju živinoreje in izkoriščanja travinja 2.000,00 €.
Usposabljanje in izobraževanje kmetov v
okviru društvene dejavnosti:
1.4. Predstavitev kmetijske dejavnosti
kočevskega podeželja na temo pridelave
sadja in zelenjave 3.000,00 €.
1.5. Izobraževanje na področju pridelave
in shranjevanja pridelkov kočevskega podeželja, ozimnica in njen pomen v sodobnem
času 2.300,00 €.
1.6. Organizacija in izvedba delavnice na
temo shranjevanja pridelkov 400,00 €.
VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena nepovratna sredstva za leto 2009
morajo biti porabljena, najkasneje do 16. novembra 2009.
VII. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati na predpisanem obrazcu razpisne dokumentacije
izključno po pošti kot priporočeno pošiljko
na naslov Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, in sicer vključno do
14. avgusta 2009 (datum žiga pošte).
Vlogi je potrebno priložiti vse dokumente,
ki jih kot obvezna dokazila zahteva razpisna
dokumentacija in so navedeni na obrazcu
vloga.
Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici
z obvezno navedbo na prednji strani ovojnice »Ne odpiraj – razpis razvoj kmetijstva in
podeželja «.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov vlagatelja.
VIII. Datum odpiranja vlog: odpiranje
vlog 17. avgusta 2009 bo vodila strokovna komisija, ki jo je za ta namen imenoval
župan Občina Kočevje. Odpiranje vlog ne
bo javno.
IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Na odpiranju bo komisija ugotavljala
popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru
nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo
dokumentacijo, bo komisija v roku 3 dni od
odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo
v roku 3 dni od prejema obvestila dopolnijo.
Nepopolne vloge, ki v navedenem roku niso
dopolnjene, se zavrže. Vloge, ki ne bodo
ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
Občina Kočevje bo vse vlagatelje vlog
obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni po
zaključku odpiranja vlog.
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X. Sklenitev pogodbe: medsebojne obveznosti med Občino Kočevje in prejemnikom sredstev se uredijo s pogodbo.
XI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo,
od dneva objave, pa do zaključka javnega
razpisa, na spletni strani Občine Kočevje
http://www.obcinakocevje.si ali pa jo v tem
roku zainteresirani lahko prevzamejo v sprejemni pisarni Občine Kočevje, vsak delovni
dan med 8. in 12. uro.
XII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z
razpisom dobijo zainteresirani po telefonu,
vsak delovni dan od 9. do 12. ure pri Alojzu
Veselu (tel. 01/893-82-10).
Občina Kočevje
Št. 03/09
Ob-5459/09
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257
Pivka objavlja na podlagi Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju
pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list RS, št. 26/90), Odloka o načinu in
pogojih izvajanja gospodarske javne službe
na področju opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališč
(Uradni list RS, št. 70 z dne 6. 7. 2006, št. 19
z dne 13. 3. 2009, št. 51 z dne 3. 7. 2009),
Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti
ter urejanju pokopališč (Uradni list RS, št. 37
z dne 18. 5. 1999), Sklepa o določitvi cen
najema grobnih mest, mrliških vežic in pokopaliških storitev v Občini Pivka (Uradni
list RS, št. 77 z dne 21. 7. 2006, št. 33 z dne
30. 4. 2009)
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe na področju
opravljanja pokopališke in pogrebne
dejavnosti ter urejanja pokopališč na
območju Občine Pivka
1. Naročnik: Občina Pivka, Kolodvorska
cesta 5, 6257 Pivka.
2. Predmet razpisa: podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe
na področju opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališč na
območju Občine Pivka. Predmet izvajanja
gospodarske javne službe je pokopališka
dejavnost, pogrebna dejavnost in urejanje
pokopališč.
Koncesionar poleg storitev, ki so predmet izvajanja gospodarske javne službe,
skladno z odlokom, opravlja še druge storitve povezane s pokopališko in pogrebno dejavnostjo, kot na primer: izvajanje pogrebnih
svečanosti, čuvanje umrlega v mrliški vežici, ureditev in prevoz pokojnika, upepelitev
umrlega, urejanje vse potrebne dokumentacije za navedene storitve, kar pa ni predmet
koncesijske dejavnosti in se izvaja po tržnih
principih.
Območje izvajanja gospodarske javne
službe je celotno območje Občine Pivka,
na katerem so pokopališča Dolnja Košana,
Jurišče, Palčje, Pivka (staro in novo pokopališče), Suhorje, Šmihel, Trnje, Šilentabor in
Zagorje. Mrliške vežice so na pokopališčih
Pivka, Šmihel, Dolnja Košana in Zagorje.
Na novem pokopališču v Pivki je servisni
objekt.
3. Trajanje koncesijske dejavnosti: koncesija se bo podelila za dobo 5 let s pričetkom 1. 1. 2010 in se lahko podaljša za
največ polovico roka.

Stran

2022 /

Št.

60 / 31. 7. 2009

4. Glavni pogoj za ponudnika: ponudnik
je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki
je registrirana za dejavnost, ki je predmet
razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti
vsa predpisana dovoljenja. Kolikor ponudnik
nastopa v razpisu s podizvajalcem, veljajo
za podizvajalca isti pogoji in kriteriji kot za
glavnega ponudnika.
5. Prevzem razpisne dokumentacije: celotna razpisna dokumentacija s prilogami
je na voljo na spletni strani naročnika na
naslovu www.pivka.si.
6. Vprašanja ponudnikov
Ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi
z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji na osnovi pisnih vprašanj po elektronski pošti na naslovu obcina@pivka.si.
Naročnik bo v najkrajšem času, najpozneje pa 6 dni pred iztekom roka za oddajo
ponudb objavil odgovore na spletni strani
naročnika na naslovu www.pivka.si. Vprašanja, ki prispejo na naslov naročnika po
tem roku, se ne upoštevajo. Komunikacije
s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino razpisa za podelitev koncesije v zvezi
s pripravo ponudbe potekajo samo preko
spletne strani naročnika.
7. Sprememba razpisne dokumentacije: naročnik si pridružuje pravico spremeniti
razpisno dokumentacijo na lastno pobudo
ali kot odgovor na zahtevana pojasnila najkasneje 5 dni pred rokom za predložitev ponudb. V primeru večjih sprememb ali dopolnitev razpisne dokumentacije bo naročnik,
glede na obseg in vsebino sprememb, po
potrebi ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb. Vsi dodatki, spremembe in
pojasnila kot odgovori na pisna vprašanja
ponudnikov, ki jih bo sprejel ponudnik, so
sestavni del razpisne dokumentacije in so
obvezujoči za vse ponudnike. Ponudbe, ki
ne bodo upoštevale celotne razpisne dokumentacije in vseh dodatkov, bodo štete za
nepravilne in bodo izločene.
8. Postopek za oddajo ponudbe: ponudnik odda ponudbo v zapečatenem ovitku,
na katerem je prilepljen obrazec opreme
ponudbe, ki je priložen na koncu razpisne
dokumentacije. Ponudniki oddajo ponudbe
s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na
naslov: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5,
6257 Pivka – sprejemna pisarna. Ponudba
se šteje za pravočasno, če je prispela ali bila
vročena na naslov do 14. 9. 2009 do 10. ure.
V primeru, da ponudba ni označena kot je to
zahtevano v tej točki, naročnik ne odgovarja
za predčasno odpiranje ponudbe ali za založitev ponudbe.
9. Spremembe in umik ponudbe:
– Ponudnik sme umakniti ponudbo, jo
dopolniti ali zamenjati do poteka roka za
predložitev ponudbe, ne da bi imel naročnik
pravico unovčiti garancijo banke za resnost
ponudbe, pod pogojem, da je poslal naročniku pred skrajnim rokom za oddajo ponudb,
v pisni obliki obvestilo o spremembi ali umiku ponudbe.
– Obvestilo ponudnika o umiku ali spremembi se mora pripraviti, zapečatiti, označiti in dostaviti v skladu z zahtevami kot
se to zahteva v razpisni dokumentaciji z
osnovno ponudbo z oznako »Sprememba«
ali »Umik«.
– Kolikor bo ponudnik ponudil spremembo ponudbe v nasprotju z določili razpisnih
pogojev bo njegova ponudba ocenjena kot
nepravilna.
– Po poteku roka za predložitev ponudbe, ponudnik ne more več spremeniti od-
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dane ponudbe, je dopolniti ali nadomestiti
z novo, naročnik pa je ne sme prevzeti.
Izključno naročnik sme, v soglasju s ponudnikom, popraviti računske napake, ki jih
odkrije pri pregledu ponudb, po zaključenem
postopku odpiranja ponudb, lahko pa tako
ponudbo zavrne.
– Umik ponudbe v času po poteku roka
za predložitev ponudb in med potekom veljavnosti ponudbe (navedene v ponudbi), bo
imel za posledico unovčenje garancije za
resnost ponudbe.
10. Odpiranje in vrednotenje ponudb
Strokovna komisija, ki jo imenuje naročnik, bo opravila odpiranje ponudb dne
14. 9. 2009 ob 12. uri v prostorih Občine
Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka,
sejna soba, ne glede na to, ali so pooblaščeni predstavniki ponudnikov navzoči ali ne.
Navzoči predstavniki ponudnikov pred začetkom javnega odpiranja izročijo strokovni komisiji pisna pooblastila za sodelovanje
na javnem odpiranju. Samo predstavniki, ki
bodo predložili pooblastila imajo pravico dajati pripombe v postopku odpiranja ponudb.
Strokovna komisija bo najprej izločila vse
nepravočasne in nepravilno opremljene ponudbe in jih neodprte vrnila ponudnikom.
Nato bo odpirala ovojnice, ki so označene
z »Obvestilo o umiku ponudbe« in bo vse
ponudbe, ki imajo sprejemljivo obvestilo, vrnila neodprte ponudnikom. Pri odpiranju ponudb bodo objavljeni glavni podatki iz vsake
ponudbe (merila). Zahtevani dokumenti za
ugotavljanje usposobljenosti in sposobnosti
ponudnikov se bodo preverjali v postopku
ocenjevanja ponudb. O odpiranju ponudb
bo komisija sproti sestavljala zapisnik. Po
en izvod zapisnika prejmejo navzoči predstavniki takoj po odpiranju, ostali ponudniki,
ki na odpiranju niso prisotni, pa ga prejmejo
po pošti najkasneje v 3 delovnih dneh po
odpiranju ponudb.
Postopek razpisa vodi komisija, ki jo bo
imenoval razpisovalec. Razpis je veljaven,
kolikor do poteka razpisnega roka prispe vsaj
ena pravočasna in pravilno opremljena ponudba. Razpis je uspešen, kolikor je vsaj ena
ponudba popolna v vseh pogojih. Kolikor bo
razpis uspešen, bo veljavne ponudbe proučila in ocenila komisija ter podala predlog izbire
koncesionarja najkasneje v 60 dneh po odpiranju ponudb. O izbiri koncesionarja bodo
ponudniki obveščeni najkasneje v 8 dneh po
sprejemu odločitve naročnika.
11. Pogoji za ugotavljanje usposobljenosti in sposobnosti ponudnika
Koncesijo za opravljanje lokalne gospodarske javne službe iz tega razpisa lahko
pridobijo fizične ali pravne osebe, ki izpolnjujejo sledeče pogoje:
A) Osnovna in poklicna sposobnost ponudnika
1. Ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki niso bili pravnomočno obsojeni zaradi
kaznivih dejanj.
2. Ponudnik mora imeti registracijo za
dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila.
3. Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in proti njemu
ni bil uveden postopek prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije.
4. Ponudnik ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi
določb Zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo
(Uradni list RS, 20/06; ZNOJF-1) naročniki
ne smejo sodelovati.

B) Ekonomska in finančna sposobnost
ponudnika
1. Ponudnik nima neporavnanih obveznosti v zadnjih šestih mesecih pred objavo
obvestila o tem naročilu.
2. Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
3. Zavarovanje pred odgovornostjo za
škodo, nastalo pri opravljanju dejavnosti.
C) Tehnična in kadrovska sposobnost ter
izkušnje
1. Kadrovska sposobnost
2. Razpoložljiva tehnična in druga oprema
3. Izkušnje
D) Finančna zavarovanja
1. Garancija za resnost ponudbe
2. Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
E) Program izvajanja javne službe in poslovni načrt.
12. Način ocenjevanja ponudb: merilo za
ocenjevanje ponudb je višina koncesijske
dajatve (v odstotku od letnega prometa brez
DDV). Za letni promet se štejejo prihodki
od pobiranja najemnin grobov ter najemnin
in uporabnin mrliških vežic. Izbran bo tisti
ponudnik, ki bo ponudil večjo koncesijsko
dajatev (večji odstotek od letnega prometa).
Kolikor bo več ponudnikov ponudilo enako
višino koncesijske dajatve, se bo izbor koncesionarja izvedel s pogajanji.
Občina Pivka
Št. 410-203/2009
Ob-5489/09
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2009 (Ur. l.
RS, št. 124/08, z dne 30. 12. 2008), Odloka
o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica (Ur. l. RS, št. 48/09, z dne 26. 6. 2009),
župan Občine Ilirska Bistrica objavlja
javni razpis
za sofinanciranje organizacije in
izvedbe prireditev »Veseli december
2009« v Občini Ilirska Bistrica
Predmet razpisa oziroma sofinanciranja
so trije sklopi prireditev:
1. Izvedba prireditve ali niza prireditev ob
praznovanju sv. Miklavža.
Sofinancirana bo osrednja prireditev ali
niz prireditev, organiziranih tako, da bodo
prireditve pokrivale celotno območje Občine
Ilirska Bistrica.
Prireditev mora biti primerna praznovanju sv. Miklavža.
Prireditev oziroma niz prireditev se morajo odvijati 5. ali 6. decembra 2009.
Občina Ilirska Bistrica bo sofinancirala
posamezno prireditev oziroma niz prireditev
do višine 2.600 evrov oziroma v sorazmernem deležu.
Za ocenjevanje prijav bodo upoštevana
naslednja merila:
Pokritost s prireditvami v občini:
– 30 točk za izvajalca, ki zagotovi niz
enakih prireditev, ki bodo pokrile območje
celotne občine,
– 20 točk za izvajalca, ki zagotovi eno –
osrednjo prireditev,
– 10 točk za izvajalca, ki zagotovi eno –
lokalno prireditev
Izkušnje pri organizaciji vsebinsko in obsežno podobnih prireditev:
– 6 točk dobi prijavitelj, ki ima dve ali več
izkušenj z organizacijo podobnih prireditev,
– 3 točke dobi prijavitelj, ki ima eno izkušnjo z organizacijo podobnih prireditev.
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Delež pričakovanega sofinanciranja občine:
– 10 točk za pričakovani sofinancerski
delež od 0% do 20% predračunske vrednosti prireditve,
– 5 točk za pričakovani sofinancerski delež nad 20% do 50% predračunske vrednosti prireditve,
– 3 točke za pričakovani sofinancerski
delež nad 50% predračunske vrednosti prireditve.
Nakup daril za obdaritev otrok ni opravičljiv strošek izvedbe prireditve ali niza prireditev.
2. Izvedba prireditve ali niza prireditev ob
praznovanju Božiča in Novega leta (dedek
Mraz) za vse predšolske in osnovnošolske
otroke Občine Ilirska Bistrica:
Sofinancirana bo osrednja prireditev ali
niz prireditev, organiziranih tako, da bodo
prireditve pokrivale celotno območje Občine
Ilirska Bistrica.
Prireditve oziroma niz prireditev se morajo odvijati v terminu od 20. do 31. decembra 2009.
Občina Ilirska Bistrica bo sofinancirala
posamezno prireditev oziroma niz prireditev
do višine 3.800 evrov v sorazmernem deležu, ki naj obsega vsaj enodnevni program:
– popoldanski otroški program z delavnicami in lutkovno igrico ali glasbenim programom za otroke in prihodom dedka Mraza s
spremstvom (1 dan) ali
– popoldanski otroški program z lutkovno
igrico (vsebinsko različna od prve) in prihodom dedka Mraza s spremstvom (1 dan).
Delavnice za otroke morajo spodbujati
kreativnost in ustvarjalnost.
Za ocenjevanje prijav bodo upoštevana
naslednja merila:
Pokritost s prireditvami v občini:
– 30 točk za izvajalca, ki zagotovi niz
enakih prireditev, ki bodo pokrile območje
celotne občine,
– 20 točk za izvajalca, ki zagotovi eno –
osrednjo prireditev,
– 10 točk za izvajalca, ki zagotovi eno –
lokalno prireditev.
Program:
– 20 točk za izvajalca, ki zagotovi delavnice in lutkovno igrico ali glasbeni program s
prihodom dedka Mraza s spremstvom,
– 10 točk za izvajalca, ki zagotovi ali
delavnice ali lutkovno igrico ali glasbeni program s prihodom dedka Mraza s spremstvom.
Izkušnje pri organizaciji vsebinsko in obsežno podobnih prireditev:
– 6 točk dobi prijavitelj, ki ima dve ali več
izkušenj z organizacijo podobnih prireditev,
– 3 točke dobi prijavitelj, ki ima eno izkušnjo z organizacijo podobnih prireditev.
Delež pričakovanega sofinanciranja bčine:
– 10 točk za pričakovani sofinancerski
delež od 0% do 20% predračunske vrednosti prireditve,
– 5 točk za pričakovani sofinancerski delež nad 20% do 50% predračunske vrednosti prireditve,
– 3 točke za pričakovani sofinancerski
delež nad 50% predračunske vrednosti prireditve.
Nakup daril za obdaritev otrok ni opravičljiv strošek izvedbe prireditve ali niza prireditev.
3. Izvedba osrednje prireditve Silvestrovanja in spremljajočih prireditev v Ilirski Bistrici.

Sofinancirana bo osrednja prireditev Silvestrovanja v Ilirski Bistrici dne 31. 12. 2009,
ki vključuje tudi niz spremljajočih prireditev v
terminu od 20. do 31. decembra.
Spremljajoče prireditve oziroma niz prireditev naj predvidoma vključujejo:
– večerni božični koncert (1 dan) – v
terminu od 20. do 24. decembra (brez vstopnine),
– večerni zabavno-glasbeni program (1
dan) – v terminu od 26. do 30. decembra
(brez vstopnine),
– popoldanske delavnice za otroke na
temo »Prihaja novo leto« v tednu od 26. do
30. decembra ali na dan 31.12.,
– božično novoletno tržnico, katera naj
se odvija na Trgu maršala Tita, predlagan
termin od 20. do 30. decembra,
– druge prireditve v času od 26. do
30. decembra.
Osrednja prireditev silvestrovanja naj:
– bo organizirana v Ilirski Bistrici,
– bo organizirana na primerni lokaciji,
– se odvija vsaj od 21. ure do 1. ure naslednjega dne,
– ima povezovalca programa,
– vključuje gostinsko ponudbo,
– vsebuje glasbeni program z vsaj eno
glasbeno zasedbo,
– vključuje odštevanje časa do 24. ure
oziroma 00.00 ure,
– ima ognjemet, ki mora trajati vsaj 5
minut (intenzivno).
Občina Ilirska Bistrica bo v ta namen sofinancirala osrednjo prireditev silvestrovanja
do višine 8.000 evrov oziroma v višini do
14.200 evrov organizacijo silvestrovanja z
nizom spremljajočih prireditev.
Organizator mora svoj program prilagoditi prireditvam in drugim dogodkom, ki se
tradicionalno v istem časovnem obdobju odvijajo v občini.
Za ocenjevanje prijav bodo upoštevana
naslednja merila:
1. predlagan program vključuje priznane
glasbene izvajalce:
– 30 točk prejme program, ki vključuje
2 ali več priznanih izvajalcev v slovenskem
prostoru,
– 20 točk prejmejo programi, ki vključujejo 1 priznanega izvajalca v slovenskem
prostoru,
2. predlagan program spremljajočih prireditev vključuje glasbene-kulturne izvajalce
s področja občine:
– 30 točk prejmejo programi, ki vključujejo 3 ali več izvajalcev s področja občine,
– 20 točk prejmejo programi, ki vključujejo 2 izvajalca s področja občine,
– 10 točk prejmejo programi, ki vključujejo 1 izvajalca s področja občine,
3. predlagan program prireditve pomeni
obogatitev celovite turistične ponudbe Občine Ilirska Bistrica in je inovativen v primerjavi s programi decembrskih prireditev
preteklih let:
– 10 točk dobi program, ki v celoti izpolnjuje pričakovanja Občine Ilirska Bistrica
– organizacija in izvedba tudi spremljajočih
prireditev,
– 5 točk dobi program, ki delno izpolnjuje
pričakovanja Občine Ilirska Bistrica – organizacija in izvedba le prireditve silvestrovanja,
4. izkušnje pri organizaciji vsebinsko in
obsežno podobnih prireditev:
– 10 točk dobi prijavitelj, ki ima dve ali
več izkušenj z organizacijo podobnih prireditev,
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– 3 točke dobi prijavitelj, ki ima eno izkušnjo z organizacijo podobnih prireditev,
5. organizacija in izvedba spremljajočih
prireditev:
– 20 točk dobi prijavitelj za organizacijo
božičnega koncerta,
– 30 točk dobi prijavitelj za organizacijo
večernega zabavno-glasbenega programa
(1 dan),
– 10 točk dobi prijavitelj za organizacijo popoldanskih silvestrskih delavnic za
otroke,
– 30 točk dobi prijavitelj za organizacijo
božično novoletne tržnice,
– 15 točk dobi prijavitelj za vsako drugo
prijavljeno prireditev
6. delež pričakovanega sofinanciranja
občine:
– 20 točk za pričakovani sofinancerski
delež od 0% do 20% predračunske vrednosti prireditve,
– 10 točk za pričakovani sofinancerski
delež nad 20% do 50% predračunske vrednosti prireditve,
– 0 točk za pričakovani sofinancerski
delež nad 50% predračunske vrednosti prireditve,
4. Ostali pogoji kandidiranja na javni razpis:
Posamezni prijavitelj se lahko prijavi za
izvedbo in sofinanciranje posamične prireditve ali vseh treh razpisanih prireditev
skupaj.
Vse prireditve katerih sofinancer je Občina Ilirska Bistrica, morajo biti brez vstopnine.
Organizator mora svoj program prilagoditi prireditvam in drugim dogodkom, ki se
tradicionalno v tem časovnem obdobju odvijajo v občini Ilirska Bistrica.
5. Navodila za izdelavo prijav:
Prijava mora vsebovati:
– v celoti izpolnjen razpisni obrazec z
vsemi zahtevanimi dokazili in prilogami, finančno konstrukcijo prireditve,
– izjavo o organizaciji izvedbe novoletnega ognjemeta,
– plan promocije in oglaševanja prireditve,
– podroben opis vsebine programa, po
dnevih, urah, lokacijah in vsebini.
Izbrani prijavitelj, ki bo pridobil sredstva na
tem razpisu, je pri izvedbi prireditve (na vabilih, plakatih, oglaševanju in drugem obveščanju ter informiranju javnosti) dolžan uporabiti
grb Občine Ilirska Bistrica ali jo navesti kot
sofinancerja v skladu s pogoji tega javnega
razpisa, pogodbo in navodili občine.
6. Način oddaje prijav:
Upoštevane bodo popolne prijave, ki
bodo prispele najkasneje do 25. avgusta
2009, do 10. ure, na naslov Občina Ilirska
Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska
Bistrica, ali bodo do tega roka oddane v
sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica,
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica,
pritličje levo.
Na ovojnici naj prijavitelj navede pripis:
»Javni razpis – Veseli december 2009 – Ne
odpiraj«. Na ovojnici (hrbtna stran) mora biti
označen naslov pošiljatelja.
Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo
prispele do navedenega roka. Prijave, ki
bodo prispele po roku za oddajo prijav, bodo
zapečatene vrnjene prijavitelju.
7. Kraj in čas, kjer se dvigne razpisna
dokumentacija.
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do zaključka javnega
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razpisa na razpolago v sprejemni pisarni
Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14,
6250 Ilirska Bistrica in na spletni strani Občine Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si).
Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na tel. 05/714-13-61, kontaktna
oseba: Tanja Šajina ali po elektronski pošti:
tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.
8. Odpiranje ponudb in obveščanje o izbiri
Odpiranje ponudb bo dne 25. avgusta
2009, ob 12. uri. Odpiranje ponudb ni javno.
Predloge bo ovrednotila tričlanska komisija,
ki jo bo imenoval župan Občine Ilirska Bistrica. Predlagatelji bodo o izbiri obveščeni
predvidoma v roku 8 dni od odpiranja ponudb in pozvani k sklenitvi pogodbe.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 1/09
Ob-5491/09
Na podlagi Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93,
30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
ZLS-URB2), Statuta Mestne občine Maribor
(MUV, št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98, 5/00,
10/02, 6/04, 13/04 in 26/05), Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni
občini Maribor (MUV, št. 12/09), Odloka o
koncesiji za izvajanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne
občine Maribor (MUV, št. 12/09) in Zakona
o splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo,
ZUP-UPB2 in spremembe 126/07, ZUP-E),
Mestna občina Maribor objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje javne
službe zavetišča za zapuščene živali na
območju Mestne občine Maribor
1. Podatki o naročniku/koncedentu: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta
1, 2000 Maribor, tel. 02/22-01-000, telefaks
02/22-01-207, matična številka: 5883369, ID
za DDV: SI 12709590, transakcijski račun:
01270-0100008403.
2. Podatki o objavi koncesijskega akta:
Odlok o koncesiji za izvajanje javne službe
zavetišča za zapuščene živali na območju
Mestne občine Maribor (MUV, št. 12/09).
3. Predmet javnega razpisa in območje
koncesije
Predmet javnega razpisa je podelitev
koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali (v nadaljevanju:
javna služba) na območju Mestne občine
Maribor (v nadaljevanju: občina).
Koncesija se podeljuje za izvajanje javne
službe s sedežem v objektu zavetišča. Koncesionar prevzame v najem celotni objekt
zavetišča za živali, razen stanovanja.
4. Začetek in čas trajanja koncesije
Koncesijska pogodba bo sklenjena za določen čas 5 let. Koncesijsko obdobje začne
teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
Predviden začetek izvajanja koncesije je
20. 10. 2009.
5. Postopek izbire koncesionarja
Naročnik/koncedent bo izbral za opravljanje razpisane javne službe prijavo enega
prijavitelja z upravno odločbo, izdano v skladu z 207. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list, RS, št. 80/99 in
spremembe) in 9. členom Odloka o koncesiji
za izvajanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine
Maribor (MUV, št. 12/09).
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6. Pogoji ter način izpolnjevanja pogo-

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj
za podelitev koncesije:
1. fizična ali pravna oseba mora predložiti dokazilo o registraciji za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javne službe;
2. da ima poravnane davke in prispevke;
3. da ima poravnane obveznosti do
občine;
4. ne sme biti v stečajnem postopku, v
postopku prisilne poravnave ali likvidacije;
5. da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem koncesije lahko
povzročil tretji osebi, za kar mora biti ustrezno zavarovan;
6. razpolagati mora z zadostnim številom oskrbnikov, usposobljenih za delo z
živalmi ter za dajanje nujne prve pomoči
živalim, in sicer vsaj en oskrbnik na vsakih
20 namestitvenih mest za pse;
7. razpolagati mora z ustreznim vozilom za prevoz živali;
8. predložiti mora stroškovno opredeljen izvedbeni program oskrbe zapuščenih
živali;
9. imeti mora izkušnje na področju dejavnosti, ki so predmet javne službe;
10. izpolnjevati mora pogoje, ki jih določajo Zakon o zaščiti živali in Pravilnik o
pogojih za zavetišče za zapuščene živali;
11. imeti mora stalen in neposreden
vpogled v register psov, in sicer v tiste podatke, ki so potrebni za iskanje skrbnika psa
po identifikacijski številki o cepljenju ali opisu živali ter za preverjanje lastništva živali;
12. vodja zavetišča mora imeti vsaj
srednjo izobrazbo veterinarske smeri ali
srednjo izobrazbo druge smeri in z delom
pridobljene izkušnje z živalmi;
13. imetnik zavetišča ne more biti in v
njem ne more delati oseba, obsojena storitve kaznivega dejanja mučenja živali, razen
če gre za izrečen vzgojni ukrep opravljanja
dela v korist lokalne skupnosti;
14. zagotoviti mora stalno prisotnost
ali pripravljenost veterinarja oziroma veterinarske službe.
Podrobnejši pogoji opravljanja javne
službe so navedeni v razpisni dokumentaciji.
7. Merila za izbor koncesionarja
Pri odločanju o izbiri koncesionarja se
upoštevajo naslednja merila:
– izvedbeni program oskrbe zapuščenih
živali,
– strokovna usposobljenost prijavitelja,
– dosedanje izkušnje prijavitelja.
Merila so podrobneje določena v razpisni
dokumentaciji.
8. Jezik v katerem mora prijavitelj izdelati
prijavo: prijava in vsa dokumentacija mora
biti napisana v slovenskem jeziku.
9. Način plačila koncesionarja
Koncesionar plača koncesijsko dajatev
v višini amortizacijske stopnje investicije
zavetišča za živali. Koncesijska dajatev se
plača mesečno po izstavljenem zahtevku
občine.
10. Rok in način prijave
Rok za oddajo prijav je 1. 9. 2009.
Prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno oddati v zaprti kuverti na
naslov: Mestna občina Maribor, Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarstvo, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
Na kuverto se zalepi izpolnjen obrazec 6
razpisne dokumentacije. Pravočasno pri-

spela vloga je tista, ki je osebno oddana na
Mestni občini Maribor, Ulica heroja Staneta
1, v sobi številka 15, do vključno 1. 9. 2009
do 15. ure oziroma poslana po pošti s poštnim žigom do vključno 1. 9. 2009.
Javno odpiranje prijav bo 2. 9. 2009 ob
11. uri, v prostorih občine, soba 227/II.
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo v informacijski
pisarni Mestne občine Maribor, Ul. heroja
Staneta 1, soba 15. Objavljena je tudi na
spletnih straneh Mestne občine Maribor,
www.maribor.si, rubrika »razpisi in javne objave«. Za dodatne informacije lahko pokličite
Petro Klarič, tel. 22-01-387 (411) ali pišete
na elektronski naslov: mestna.obcina@maribor.si z navedbo »razpis za podelitev koncesije – zavetišče za zapuščene živali«.
Mestna občina Maribor
Št. 47801-56/2009
Ob-5499/09
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4,
Postojna, na podlagi 44. člena Uredbe o
stvarnem premoženjem države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07),
sklepa Občinskega sveta Občine Postojna
št. 03201-13/2007 z dne 11. 12. 2007 o
letnem načrtu razpolaganja z nepremičnin
premoženjem Občine Postojna za leti 2008
in 2009 z dopolnitvami ter posamičnih programov ravnanja s stvarnim premoženjem
občine, št. 8-2008, št. 31-2008, št. 37-2008,
št. 28-2009, št. 29-2009, št. 32-2009, št.
34-2009 in št. 37-2009, objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna.
II. Predmet prodaje:
1. zemljišče parc. št. 933 travnik 4. razred, v izmeri 154 m2 in njiva 4. razred, v
izmeri 700 m2, vpisano v zemljiškoknjižnem
vložku št. 78, k.o. Slavina, parc. št. 4788/2,
cesta, v izmeri 660 m2, vpisano v zemljiškoknjižnem vložku št. 1740, k.o. Slavina,
parc. št. 909/2, travnik, 7. razred, v izmeri 1330 m2, parc. št. 909/5, travnik, 7. razred, v izmeri 140 m2, obe vpisani v zem
ljiškoknjižnem vložku št. 1441, k.o. Slavina in parc. št. 916, njiva, 4. razred, v izmeri 200 m2, vpisano v zemljiškoknjižnem
vložku št. 786, k.o. Slavina, izklicna cena:
86.184,00 EUR. Zemljišča se nahajajo v
območju z osnovno namensko rabo: Prestranek P12/P3 (območja proizvodnih, obrtnih in kmetijskih dejavnosti, podrobnejša
namenska raba druga območja pretežno za
proizvodnjo, obrt in skladišča),
2. nepremičnina parc. št. 2850/8, travnik,
4. razred, v izmeri 5100 m2, dvorišče, v izmeri 265 m2, gospodarsko poslopje, v izmeri
53 m2, pašnik 2. razred, v izmeri 932 m2,
gospodarsko poslopje, v izmeri 32 m2 in
pašnik 2. razred, v izmeri 712 m2, vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 230, k.o.
Orehek, izklicna cena: 92.222,00 EUR. Nepremičnina se nahaja v območju z osnovno
namensko rabo: Orehek P12/S1/2 (območje
stanovanj),
3. zasedeno stanovanje št. 12/III, v izmeri 41,53 m2 v tretjem nadstropju večstanovanjske stavbe, na naslovu Ul. 1. maja 18,
Postojna, ki leži na parc. št. 3303, vpisani v
zemljiškoknjižni vložek št. 253, k.o. Postojna, izklicna cena: 23.300,00 EUR,
4. stanovanje št. 1/K, v izmeri 78,45 m2,
v kleti večstanovanjske stavbe, na na-
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slovu Vojkova ul. 19, Postojna, ki leži na
parc. št. 3161, vpisani v zemljiškoknjižni vložek št. 3115, k.o. Postojna, izklicna cena:
40.500,00 EUR,
5. garaža, v izmeri 28,14 m2, v večstanovanjski stavbi, na naslovu Kidričevo naselje
24, Postojna, ki leži na parc. št. 3343, vpisani v zemljiškoknjižni vložek št. 3342/24, k.o.
Postojna, izklicna cena: 5.400,00 EUR,
6. nepremičnina parc. št. 2671/10, gospodarsko poslopje, v izmeri 192,00 m2 (v
naravi poslovni prostor in pisarna), na naslovu Ljubljanska c. 3a, Postojna, vpisana v
zemljiškoknjižni vložek št. 1288, k.o. Postojna, izklicna cena: 50.500,00 EUR,
7. zemljišče parc. št. 661/3, travnik, 6.
razred, v izmeri 510 m2, vpisano v zemljiškoknjižnem vložku št. 724, k.o. Orehek, izklicna cena: 10.220,00 EUR. Zemljišče se nahaja v območju z osnovno namensko rabo:
S – območje stanovanj (Orehek P12/S1/4),
s podrobnejšo namensko rabo: Se – območja eno in dvostanovanjskih objektov,
8. nepremičnina parc. št. 121/4, po katastru neplodno, v izmeri 644 m2, na kateri stoji stanovanjski objekt s številko stavbe 35 ter nezazidano stavbno zemljišče
parc. št. 121/1, sadovnjak, 2. razred, v izmeri
534 m2 in travnik 6. razred, v izmeri 1068 m2,
vpisane v zemljiškoknjižnem vložku št. 84,
k.o. Zalog, obe v deležu do ½, izklicna cena:
20.800,00 EUR (od tega 40% vrednosti za
nepremičnino parc. št. 121/4, preostalo za
nepremičnino parc. št. 121/1).
Na zahodnem delu parc. št. 121/4, k.o.
Zalog, poteka dostopna pot do objekta na
parc. št. 120/3, k.o. Zalog.
III. Prodajni pogoji:
1. Nepremičnine se bodo prodajale za
najmanj izklicno ceno.
2. Izklicna cena nepremičnin ne vključuje
2% davka na promet nepremičnin (za nepremičnine pod točkami 2–6) oziroma 20%
davka na dodano vrednost (za nepremičnine pod točkami 1 in 7), plača ga kupec.
Izklicna cena nepremičnine pod točko 8 ne
vključuje davka na dodano vrednost v višini
20% (od 60% kupnine), na preostali del kupnine (od 40% kupnine) plača kupec davek
na promet nepremičnin.
3. Nepremičnina s parc. št. 933, k.o. Slavina (pod točko 1), je obremenjena s služnostjo na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnosti z dne 6. 6. 2008, za obdobje treh let.
4. Nepremičnina pod točko 6, se bo prodajala za namen opravljanja mirne poslovno storitvene dejavnosti, z možnostjo stanovanja v nadstropju (gostinska dejavnost
izključena).
5. Nakup bo potekal po načelu videno –
kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov
zaradi napak ne bo upoštevano.
6. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo je cena.
7. Etažna lastnina za stanovanji pod točkama 3 in 4 še ni vzpostavljena, predmetni
stanovanji nista vpisani v zemljiško knjigo.
8. Stanovanje pod točko 3, je zasedeno
z najemnikom, ki ima sklenjeno najemno
pogodbo za nedoločen čas. Sprememba
lastnika stanovanja ne vpliva na obstoječa
najemna razmerja. Vsakokratni pridobitelj
lastninske pravice na stanovanju vstopi v
pravni položaj najemodajalca.
Najemnik stanovanja ima pod enakimi
pogoji predkupno pravico. Pred sklenitvijo
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom (ko-

likor to ne bo najemnik) bo prodajalec pozval predkupnega upravičenca na sklenitev
kupoprodajne pogodbe, pod enakimi pogoji
kot z izbranim ponudnikom. Šteje se, da
najemnik uveljavlja predkupno pravico, če
vplača varščino in poda ponudbo za nakup
nepremičnine, v nasprotnem primeru predkupno pravico izgubi.
9. Pri nepremičninah pod točko 8. ima
solastnik pod enakimi pogoji predkupno pravico. Pred sklenitvijo pogodbe z najugodnejšim ponudnikom (kolikor to ne bo solastnik)
bo prodajalec pozval predkupnega upravičenca na sklenitev kupoprodajne pogodbe
pod enakimi pogoji kot z izbranim ponudnikom. Šteje se, da solastnik uveljavlja predkupno pravico, če vplača varščino in poda
ponudbo za nakup nepremičnine, v nasprotnem primeru predkupno pravico izgubi.
10. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače in tuje fizične in pravne osebe, ki imajo
pravico pridobivati nepremičnine v Republiki
Sloveniji skladno z veljavno zakonodajo.
11. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe
z vplačilom varščine v višini 10% izklicne
cene, nepremičnine na račun Občine Postojna, št. 01294-0100016345, s pripisom v
rubriko »vrsta posla«, na prvi dve mesti 88.
Izbranemu ponudniku bo varščina brez
obresti všteta v kupnino za predmetno nepremičnino, neuspelim ponudnikom bo varščina
brez obresti vrnjena v roku 8 dni od izdaje
sklepa, o izbiri najugodnejšega ponudnika.
12. Izbrani ponudnik plača še stroške notarja in stroške vpisa v zemljiško knjigo.
13. Kupnino je izbrani ponudnik dolžan
plačati v roku 8 dni po prejemu računa, ki
se ga izstavi po podpisu pogodbe. Plačilo
celotne kupnine v prej določenem roku je
bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se
pogodba razdre, varščina pa zadrži.
14. Prodajalec izda kupcu zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice
na predmetni nepremičnini po plačilu celotne kupnine in drugih dajatev.
IV. Vsebina ponudbe:
Ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati naslednje:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba,
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba,
– matično in davčno številko ponudnika,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe,
– izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni in izkazuje dejansko stanje
za pravne osebe, oziroma priglasitveni list
DURS za samostojne podjetnike,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
za pravne osebe in s.p.,
– navedbo nepremičnine in ponujeno
ceno,
– dokazilo o vplačilu varščine,
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje,
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo
vplačane varščine.
Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, ki
jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu
občine (sprejemno-informacijska pisarna,
soba št. 3/2) ali na spletni strani www.postojna.si v rubriki Prodaja in oddaja občinskega premoženja.
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Podrobni podatki glede nepremičnin in
možnosti ogleda so na voljo na naslovu prodajalca ali na tel. 05/72-80-790 (za nepremičnine pod točkami 3-5), 05/72-80-735 (za
nepremičnino pod točko 6) in 05/72-80-786
(za vse preostale nepremičnine).
Ogled nezasedenega stanovanja pod
točko 4, bo mogoč od 4. 8. 2009 do 5. 8.
2009, v delovnem času od 8. do 14. ure, po
predhodnem dogovoru z upravnikom stanovanj, podjetjem Stanovanjska d.o.o., tel.
05/72-00-700.
V. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine pod točko ____« naj ponudniki
oddajo v sprejemno-informacijski pisarni
Občine Postojna (pritličje, pisarna št. 3/2)
ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina
Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna. Na
hrbtni strani ovojnice morata biti označena
naziv in naslov pošiljatelja.
2. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
17. 8. 2009 do 12. ure.
3. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če
ponudba vsebuje vse elemente ponudbe,
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor
ponudba tudi v roku, določenim za dopolnitev, ne bo popolna, je prodajalec ne bo
upošteval.
4. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe
pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo
izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo
ponudb iz 2. točke bodo zapečatene vrnjene
ponudniku.
5. Ponudba ponudnika mora biti veljavna
najmanj 60 dni od oddaje ponudbe.
6. Odpiranje ponudb, ki ne bo javno in
postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za izvedbo in nadzor
postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem občine Postojna.
V primeru, da dva ali več ponudnikov za
isto nepremičnino ponudijo enako ceno, jih
lahko komisija pozove k dopolnitvi ponudb
ali z njimi opravi pogajanja. Po zaključku
postopka komisija predlaga županu izbor
najugodnejšega ponudnika.
7. Najugodnejši ponudnik bo izbran
najkasneje v roku 10 dni, po izteku roka
za zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh, po
sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega
ponudnika. Izbrani ponudnik bo moral s
prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh, po pravnomočnosti sklepa o izbiri. V primeru, da ponudnik
ne sklene pogodbe v navedenem roku, se
šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe in v tem primeru se vplačana
garancija za resnost ponudbe (varščina)
ne vrne.
8. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje je izključena oziroma lahko
komisija s soglasjem župana ustavi začeti
postopek. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi
postopek prodaje, ne da bi za to navedel
razloge. Ob morebiti ustavitvi postopka se
vplačane varščine vrnejo ponudnikom.
Občina Postojna
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Javne dražbe
Št. 478-5/2009-3
Ob-5460/09
Na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin – ZSPDPO (Uradni list RS, št. 14/07),
Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07
in 94/07) in 15. člena Statuta Občine Muta
(MUV, št. 29/2007-UPB) po sklepu Občinskega sveta Občine Muta št. 0070453/2009-1 z dne 10. 6. 2009, razpisuje Občina Muta
javno dražbo
1. Naročnik: Občina Muta, Glavni trg 17,
2366 Muta.
2. Predmet javne dražbe: prodaja poslovnega prostora – lokal B v poslovno stanovanjskem objektu Kovaška 1, Muta, v izmeri
67,00 m2, stoječ na parc. št. 1/2, k.o. Sp.
Muta, zkv. št. 72, ID stavbe: 204, ki v zemljiški
knjigi Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu še
ni vpisan kot etažna lastnina s sorazmernim
delom funkcionalnega zemljišča.
3. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja
Izklicna cena prodaje poslovnega prostora znaša 40.268,74 EUR (DDV oziroma
davek na promet nepremičnin nista vključena).
Najnižji znesek višanja izklicne cene za
poslovni prostor je 100,00 EUR.
4. Rok sklenitve pogodbe: prodajna pogodba mora biti sklenjena v 15 dneh po
opravljeni javni dražbi.
5. Način in rok plačila kupnine
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati
kupnino v 8 dneh po prejetju izstavljenega
računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu
takoj po sklenitvi pogodbe, na transakcijski
račun naročnika št. 01281-0100011065 pri
UJP, sklic na št. 00-72000001.
Če kupnina ni v celoti plačana v dogovorjenem roku, lahko prodajalec zaračuna
zakonite zamudne obresti ali odstopi od pogodbe in zadrži varščino.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice (overitve, takse za vpis v zemljiško knjigo in drugo), kakor tudi davek na
promet nepremičnin, plača kupec.
6. Prehod posesti in lastništva: posest in
lastništvo na poslovnem prostoru preide na
kupca po plačilu celotne kupnine in stroškov,
ki izhajajo iz prodajne pogodbe.
7. Višina varščine
Pred dražitvijo morajo dražitelji položiti kavcijo v višini 10% od izklicne cene –
4.026,87 EUR na transakcijski račun naročnika št. 01281-0100011065 pri UJP, sklic
na št. 00-72000001.
Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem,
ki na javni dražbi ne uspejo, kavcija vrne v
roku 15 dni brez obresti.
8. Informacije in ogled
Ogled poslovnega prostora je možen
po predhodnem dogovoru na tel. 02/88-79600.
Podrobnejše informacije v zvezi s pogoji
javne dražbe daje direktorica občinske uprave Silva Skutnik.
9. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji

Sodelovanje na javni dražbi je možno po
predhodni prijavi. Prijave morajo prispeti na
naslov naročnika: Občina Muta, Glavni trg
17, 2366 Muta, v zaprtih kuvertah najkasneje do 18. 8. 2009 do 13. ure, s pripisom
»Javna dražba – ne odpiraj!«.
K prijavi mora posamezni dražitelj do
začetka javne dražbe predložiti naslednja
dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– potrdilo o plačani varščini;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora predložiti potrdilo, ki ga
izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor tega
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke), ki ne sme biti
starejše od 30 dni;
– izpisek iz registra pravnih oseb (pravne
osebe) oziroma priglasitveni list iz DURS, ki
ne sme biti starejše od 30 dni;
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
dražitelj ni imel blokade transakcijskega računa ((velja za pravne osebe in s.p.), tuja
pravna oseba mora predložiti potrdilo, ki ga
izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor tega
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da v
zadnjih šestih mesecih ni imel blokade transakcijskega računa);
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS (dokazilo o državljanstvu, registracija ipd.);
– pooblastilo, če pravno ali fizično osebo
na dražbi zastopa pooblaščenec;
– davčno in matično številko.
Dražitelji, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev, ne bodo mogli sodelovati v
postopku javne dražbe.
10. Pravila javne dražbe
Javna dražba 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
in 94/07).
Župan Občine Muta lahko ustavi postopek javne dražbe do sklenitve prodajne pogodbe, pri čemer se povrne dražiteljem stroške v višini izkazanih stroškov za prevzem
razpisne dokumentacije.
11. Datum, čas in kraj izvedbe javne
dražbe: javna dražba bo potekala dne 19. 8.
2009 ob 12. uri v sejni sobi Občine Muta,
Glavni trg 17, Muta, I. nadstropje, levo.
12. Dodatna pojasnila
Razpisno dokumentacijo lahko vsi zainteresirani kupci dobijo v tajništvu Občine
Muta ali na spletni strani www.muta.si.
Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo na tel. 02/88-79-600.
Občina Muta
Ob-5461/09
Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova
ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, objavlja na
podlagi 20. člena Zakona o stvarnem pre-

moženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07) in 38. člena Uredbe o
stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07),
Odloka o izvrševanju proračuna Občine
Šmartno pri Litiji za leto 2009 (Uradni list
RS, št. 123/08) in Letnega načrta pridobitve
in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2009
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, tel.
01/89-62-770, faks 01/89-62-773, e-pošta:
info@smartno-litija.si, matična številka:
1779737, ID št. za DDV: SI99744686.
2. Predmet javne dražbe in izklicna cena
2.1. Predmet prodaje je nepremičnina
enosobno stanovanje št. 6, v neto tlorisni
izmeri 25,36 m2, s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem ter skupnimi deli in napravami, Staretov trg 25, 1275 Šmartno pri Litiji,
vpisan pri ZK podvložku 1158/7 k.o. Šmartno. Izklicna cena za nepremičnino znaša
28.000,00 €.
2.2 Predmet prodaje je nepremičnina
dvosobno stanovanje št. 3 v neto tlorisni izmeri 63,06 m2, s pripadajočim funkcionalnim
zemljiščem ter skupnimi deli in napravami,
Staretov trg 25, 1275 Šmartno pri Litiji, vpisan pri ZK podvložku št. 1158/4 k.o. Šmartno. Izklicna cena za nepremičnino znaša
65.000,00 €.
2.3 Predmet prodaje je nepremičnina
dvosobno stanovanje št. 14, v neto tlorisni izmeri 46,69 m2, s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem ter skupnimi deli in
napravami, Staretov trg 25, 1275 Šmartno
pri Litiji, vpisan pri ZK podvložku št. 1158/15
k.o. Šmartno. Izklicna cena za nepremičnino
znaša 50.000,00 €. Stanovanje je obremenjeno z najemnim razmerjem za določen
čas do 31. 12. 2009.
2.4 Predmet prodaje sta nepremičnini
parc. št. 491/7, njiva v izmeri 699 m2 in
parc. št. 491/9, njiva v izmeri 9 m2, obe
vpisani pri vložku 448, k.o. Štanga. Nepremičnini pod to točko se prodajata skupaj.
Izklicna cena 20.000,00 €. Nepremičnini sta
prosti vseh bremen.
3. Najnižji znesek višanja kupnine: za
vse nepremičnine navedene v točki 2 znaša
500,00 €.
4. Udeležba na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje interesent
(domača pravna ali fizična oseba, državljani
EU ali pravne osebe s sedežem v EU, drugi
tuji državljani in tuje pravne osebe pa pod
pogojem, da pridobitev lastninske pravice na
nepremičninah za takšne osebe omogoča
zakonodaja RS), ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako, da najkasneje do 19. 8. 2009
po pošti oziroma najkasneje do 14. ure istega dne, osebno na sedež Občinske uprave
Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica
2, 1275 Šmartno pri Litiji, pisno prijavi svojo
udeležbo in predloži naslednja dokazila:
– potrdilo o plačani varščini (kopijo) in
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine,
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– originalno potrdilo o plačanih davkih in
prispevkih staro največ 30 dni (samo pravne
osebe in s.p.),
– originalni izpisek iz sodnega registra
(pravne osebe) oziroma ustrezne evidence
AJPES (s.p.) staro največ 30 dni,
– kopijo osebne izkaznice oziroma potnega lista (fizične osebe),
– davčno št. (fizične osebe) oziroma ID št. za DDV (pravne osebe in s.p.),
EMŠO (fizične osebe) oziroma matično številko (pravne osebe in s.p.) in telefonsko
številko,
– originalno dokazilo, da ima interesent
pravico pridobiti nepremičnino v RS (le tuji
državljani oziroma tuje pravne osebe),
– izjavo o sprejemanju pogojev te javne
dražbe.
Dražitelji morajo na dan dražbe, neposredno pred njenim pričetkom, predložiti:
– originalno potrdilo o vplačilu varščine
(zgolj na vpogled),
– na vpogled osebni ali kateri drugi identifikacijski dokument (tako fizična oseba kot
zakonit zastopnik pravne osebe),
– morebitni pooblaščenec pravne osebe
in pooblaščenci fizičnih oseb: pisno notarsko overjeno pooblastilo v izvirniku.
Če zgoraj navedeni pogoji ne bodo izpolnjeni, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
5. Višina varščine
Pred javno dražbo mora dražitelj plačati
varščino v višini 10% od izklicne cene posamezne nepremičnine, navedene v 2. točki te
javne dražbe. Varščina se plača na podračun Občine Šmartno pri Litiji, odprt pri UJP
Ljubljana, št.: 01394-0100000193, z navedbo »varščina za javno dražbo«, z navedbo
zaporedne številke nepremičnine.
Vplačana varščina se uspelemu dražitelju – kupcu brez obresti všteje v kupnino,
drugim dražiteljem, ki na dražbi ne uspejo,
se varščina vrne v roku 10 dni po javni dražbi brez obresti.
6. Pravila javne dražbe:
– Nepremičnina, ki je predmet te javne
dražbe, se prodaja po načelu: »videno–kupljeno«. Prodajalec ne daje nikakršnih jamstev ali garancij za nepremičnine.
– Davščine na promet z nepremičninami,
druge davke in druge dajatve, stroške cenitve nepremičnin, stroške notarja in stroške
v zvezi s prenosom lastništva, v izklicni ceni
niso zajeti in jih nosi kupec.
– Javno dražbo bo izvajala Komisija
za postopek pridobivanja, razpolaganja in
upravljanja s stvarnim in finančnim premoženjem občine v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(v nadaljevanju komisija).
– Komisija iz prejšnje alinee te točke lahko začeti postopek s soglasjem predstojnika
ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti, pri čemer se dražiteljem povrne vplačana varščina v roku 10 dni brez
obresti, uspeli dražitelj pa nima pravice do
odškodnine.
– Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto
najvišjo ponudbo.
– Ugovore proti dražbenem postopku je
mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o
poteku dražbe. Morebitne ugovore reši komisija v roku treh dni od datuma javne dražbe.
– Če je dražitelj samo eden in sprejema
izklicno vrednost nepremičnine, je nepremičnina prodana za izklicno vrednost.

– Če sta dva ali več dražiteljev, ki dražita
najvišjo kupnino v istem znesku, nepremičnina ni prodana, dokler eden od obeh dražiteljev ne zviša kupnine.
– Če se dražitelj osebno ne udeleži javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno
vrednostjo nepremičnine po navedenih pogojih.
– Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo za posamezno nepremičnino najmanj
po izklicni vrednosti nepremičnine. Ponudba
veže do zaključka dražbe. Do tedaj dražitelj
od nje ne more odstopiti ali jo kakor koli
razveljaviti.
7. Sklenitev prodajne pogodbe
Uspeli dražitelj mora imeti pred sklenitvijo prodajne pogodbe poravnane vse obveznosti do Občine Šmartno pri Litiji.
Pogodba za prodajo nepremičnin, navedenih v točki 2. te dražbe, se z najuspešnejšim dražiteljem sklene najpozneje v 15 dneh
po uspešno opravljeni javni dražbi.
Če kupec pogodbe v zgoraj navedenem
roku ne podpiše iz razlogov, ki so na njegovi
strani, zadrži Občina Šmartno pri Litiji njegovo varščino.
Rok za sklenitev prodajne pogodbe se
ustrezno podaljša za čas, ki je zakonsko
potreben, da se o uveljavljanju predkupne
pravice izjavi predkupni upravičenec.
Predkupnemu upravičencu bo ponujen
odkup stanovanja pod enakimi pogoji in za
enako kupnino, kot jo bo ponudil najboljši dražitelj. V primeru, da po izteku roka
za uveljavljanje predkupne pravice, uspeli
dražitelj pridobi možnost skleniti prodajno
pogodbo, se mu varščina všteje v znesek
kupnine, v nasprotnem primeru se mu brez
obresti vrne v roku 10 dni od izteka roka za
uveljavljanje predkupne pravice. Pogodba
se v tem primeru sklene v roku 15 dni od
izteka roka za uveljavljanje predkupne pravice oziroma od dne, ko predkupni upravičenci izjavijo, da predkupne pravice ne bodo
uveljavljali.
Če kupec pogodbe v zgoraj navedenih
rokih ne podpiše iz razlogov, ki so na njegovi strani, zadrži Občina Šmartno pri Litiji
njegovo varščino.
V primeru, da uspeli dražitelj ne pristopi
k podpisu pogodbe oziroma ne poravna dolžnega zneska po pogodbi v za to določenih
rokih, se v roku 8 dni po nastopu prej navedenih razlogov k podpisu pozove dražitelja,
ki je ponudil naslednjo najvišjo ceno, in sicer
za ceno, ki jo je ponudil, zanj pa veljajo enaki pogoji, kot za prvega dražitelja. Varščino
dražitelja, ki ne podpiše pogodbe oziroma
ne poravna dolžnega zneska po pogodbi,
obdrži Občina Šmartno pri Litiji.
8. Način in rok plačila kupnine: kupec
mora kupnino plačati v roku 8 dneh od
dneva podpisa kupoprodajne pogodbe na
podračunu pri UJP Ljubljana, št.: 013940100000193. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe za vse predmete prodaje
pod točko 2.
9. Datum, čas in kraj izvedbe javne dražbe
Javna dražba je razpisana za dan 20. 8.
2009 in bo potekala v sejni sobi Občine
Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275
Šmartno pri Litiji, s pričetkom ob 9. uri za
dražbo nepremičnine pod točko 2.1., ob 9.30
za dražbo nepremičnine pod točko 2.2., ob
10. uri za dražbo nepremičnine pod točko
2.3., in ob 10.30 za dražbo nepremičnine
pod točko 2.4.

Št.

60 / 31. 7. 2009 /

Stran

2027

Vse dodatne informacije o pogojih javne
dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah pod točko 2 lahko interesenti dobijo na tel. 01/89-62-770 (kontaktna oseba
Nataša Dobravec), faks 01/89-62-773, e-pošta: info@smartno-litija.si.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru.
Besedilo javne dražbe je objavljeno na
uradni spletni strani Občine Šmartno pri Litiji
www.smartno-litija.si.
Občina Šmartno pri Litiji
Ob-5462/09
Na podlagi potrjenega Plana za leto
2009, Rudnik živega srebra Idrija v zapiranju
d.o.o., Bazoviška 2, 5280 Idrija, razpisuje
javno dražbo
za prodajo stanovanj
Predmet prodaje in izklicne cene:
1. Enosobno stanovanje št. 8 v Idriji,
Rudarska 12, v skupni izmeri 43,92 m2. Izklicna cena je: 23.365,44 EUR (stanovanje
je nezasedeno).
2. Enosobno stanovanje št. 1 v Idriji,
Rožna 19, v skupni izmeri 54,36 m2. Izklicna
cena je: 29.546,91 EUR.
3. Dvosobno stanovanje št. 1 v Idriji, Henrika Freyerja 2, v skupni izmeri 49,42 m2.
Izklicna cena je: 46.901,06 EUR.
4. Dvosobno stanovanje št. 2 v Idriji, Henrika Freyerja 4, v skupni izmeri 52,21 m2.
Izklicna cena je: 49.019,45 EUR.
5. Dvosobno stanovanje št. 3 v Idriji, Henrika Freyerja 4, v skupni izmeri 50,27 m2.
Izklicna cena je: 52.040,51 EUR.
6. Dvosobno stanovanje št. 7 v Idriji, Henrika Freyerja 4, v skupni izmeri 49,34 m2.
Izklicna cena je: 51.091,46 EUR.
7. Dvosobno stanovanje št. 20 v Idriji, Henrika Freyerja 4, v skupni izmeri 48,98 m2.
Izklicna cena je: 44.993,52 EUR.
8. Dvosobno stanovanje št. 7 v Idriji, Za
Gradom 182, v skupni izmeri 48,82 m2. Izklicna cena je: 47.338,31 EUR.
9. Dvosobno stanovanje št. 5 v Idriji, Za
Gradom 20, v skupni izmeri 49,90 m2. Izklicna cena je: 47.103,60 EUR.
10. Dvosobno stanovanje št. 8 v Idriji,
Za Gradom 20, v skupni izmeri 49,45 m2.
Izklicna cena je: 45.675,98 EUR.
11. Dvosobno stanovanje št. 3 v Idriji, Henrika Freyerja 11, v skupni izmeri 47,00 m2.
Izklicna cena je: 29.103,34 EUR.
12. Dvosobno stanovanje št. 13 v Idriji,
Beblerjeva 4, v skupni izmeri 44,46 m2. Izklicna cena je: 45.349,64 EUR.
13. Dvosobno stanovanje št. 4 v Idriji, Arkova 36 4, v skupni izmeri 44,25 m2. Izklicna
cena je: 25.222,50 EUR.
14. Dvosobno stanovanje št. 1 v Idriji, Arkova 45, v skupni izmeri 46,88 m2. Izklicna
cena je: 24.541,20 EUR.
15. Dvosobno stanovanje št. 2 v Idriji, Arkova 45, v skupni izmeri 53,74 m2. Izklicna
cena je: 30.537,03 EUR.
16. Dvosobno stanovanje št. 2 v Idriji,
Tomšičeva 18, v skupni izmeri 50,99 m2.
Izklicna cena je: 24.818,87 EUR.
17. Dvosobno stanovanje št. 1 v Idriji,
Vodnikova 14, v skupni izmeri 46,53 m2.
Izklicna cena je: 27.126,06 EUR.
18. Dvosobno stanovanje št. 2 v Idriji,
Vodnikova 14, v skupni izmeri 52,12 m2.
Izklicna cena je: 30.941,56 EUR.
Vsa stanovanja (razen stanovanja pod
zaporedno št. 1) so zasedena. Najemniki
imajo veljavne najemne pogodbe za nedoločen čas.
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Stanovanja so vpisana v zemljiško knji-

Najnižji znesek višanja je 200,00 EUR.
Poleg kupnine mora kupec plačati še znesek neporabljenega rezervnega sklada, ki
ga je vplačal prodajalec in vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek na promet
nepremičnin, stroške overitve, stroške vpisa
spremembe v zemljiško knjigo in drugo).
Kupnina mora biti nakazana na transakcijski račun prodajalca št. 04752-0000325485,
najkasneje v 30 dneh po opravljeni javni
dražbi. Če najboljši ponudnik ne bo pravočasno plačal kupnine, se šteje, da je odstopil od nakupa, oziroma se pogodba šteje
za razdrto. Varščina v tem primeru ostane
prodajalcu.
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe. Pravne osebe morajo prodajalcu pred začetkom dražbe predložiti izpisek iz sodnega registra, fizične pa potrdilo
o državljanstvu Republike Slovenije oziroma
državljanstvu članice Evropske unije. Pooblaščenci dražiteljev morajo pred začetkom
dražbe predložiti pisno pooblastilo.
Stanovanja se prodajajo po sistemu
videno kupljeno. Morebitnih kasnejših pripomb prodajalec ne bo upošteval.
Vsak dražitelj mora pred začetkom
dražbe vplačati varščino v višini 10% od
izklicne cene stanovanja, za katerega
bo sodeloval na javni dražbi. Varščina
se plača na transakcijski račun prodajalca št. 04752-0000325485, s pripisom »za
dražbo«. Pred začetkom dražbe je potrebno
predložiti potrdilo o plačilu varščine. Neuspelemu dražitelju bo varščina vrnjena v
treh dneh po opravljeni dražbi. Izbranemu
ponudniku se vplačana kavcija poračuna pri
plačilu kupnine.
Javna dražba bo v dne 25. 8. 2009 ob
12. uri v sejni sobi v prvem nadstropju na
sedežu prodajalca, Bazoviška 2, Idrija.
Ogled stanovanj, ki so predmet razpisane javne dražbe, je možen le po predhodnem dogovoru s predstavnikom prodajalca Bojanom Režunom, tel. 05/37-43-920,
e-pošta: bojan.rzs.idrija@s5.net, oziroma direktorjem prodajalca Markom Cigaletom, tel. 05/37-43-920, e-pošta:
rudnik.idrija@s5.net.
Rudnik živega srebra Idrija
v zapiranju d.o.o.
Ob-5463/09
Na podlagi potrjenega Plana za leto
2009, Rudnik živega srebra Idrija d.o.o.,
Bazoviška 2, 5280 Idrija razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v Idriji
Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Rudnik živega srebra Idrija d.o.o., Bazoviška ulica 2, 5280
Idrija, mat. št. 5040817, ID št. za DDV:
SI 71912029.
Predmet javne dražbe so:
A) Parcela št. 1019/2, zazidljivo nezazidano zemljišče – stavbišče v Idriji, ki
v naravi predstavlja parkirišče na Dolinci pred jaškom Delo, v izmeri 750,00 m2.
Izklicna cena je 43.000,00 €. Po potrdilu
Občine Idrija o namenski rabi zemljišča
(3501-0296/2009-2 z dne 30. 6. 2009)
predstavlja parcela stavbno zemljišče, namenjena gradnji eno ali dvostanovanjske
stavbe. Občina Idrija bo uveljavljala predkupno pravico (potrdilo št. 3501-0297/2009-2
z dne 17. 6. 2009).
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B) Parcele št. 2411, 2713/2, 2407/5, zazidljivo nezazidano zemljišče – stavbišče
v Idriji, ki v naravi predstavljajo območje
bivše ventilatorske postaje »Pravica« v
skupni izmeri 1.328,00 m2. Izklicna cena
je 49.400,00 €. Po potrdilu Občine Idrija o
namenski rabi zemljišča (3501-0298/20092 z dne 17. 6. 2009) predstavlja parcela
stavbno zemljišče, namenjena gradnji eno
ali dvostanovanjske stavbe. Občina Idrija
ne bo uveljavljala predkupno pravico (potrdilo št. 3501-0299/2009-2 z dne 17. 6.
2009).
C) Parcele št. št. 456/4, 456/5 in 969/2,
igrišče – park. Na omenjenih parcelah so
zgrajena štiri teniška igrišča in funkcionalen objekt, ki pa niso predmet prodaje, v
skupni izmeri 3.720,00 m2. Izklicna cena je
127.057,00 €. Po potrdilu Občine Idrija o namenski rabi zemljišča (3501-0300/2009-2, z
dne 17. 6. 2009) predstavlja parcela stavbno zemljišče, namenjena športu in rekreaciji. Občina Idrija bo uveljavljala predkupno
pravico (potrdilo št. 3501-0297/2009-2 z dne
2. 7. 2009).
D) Delavnica v pritličju objekta bivših
mehaničnih delavnic Rudnika Idrija, Arkova 41, v izmeri 240,64 m2. Izklicna cena je
92.487,00 €.
E) Pisarniški prostori bivše davčne uprave v zgornji etaži objekta na Arkovi 41, Idrija, v skupni izmeri 444,33 m2 (23 pisarn, v
skupni izmeri 311,00 m2). Prostori se prodajajo skupaj oziroma po delih. Prednost pri
nakupu imajo interesenti za nakup objekta
v celoti.
Izklicna cena je 208.623,00 €, oziroma
680,00 € za m2, pri nakupu posameznih
pisarn.
Najnižji znesek višanja je 250,00 €. Navedena izklicna cena ne vključuje 20% DDV
oziroma 2% davka na promet nepremičnine,
ki ga poleg kupnine plača kupec.
Način in rok plačila kupnine
Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno. Kupec bo moral prodajno pogodbo skleniti v roku 8 dni po javni dražbi,
razen pri nepremičnini pod točko »A«. Za
nepremičnine pod točko »A« bo prodajalec
podal Občini Idrija, kot predkupnemu upravičencu, pisno ponudbo za prodajo omenjene
nepremičnine za kupnino, ki ustreza najvišji
ponudbeni ceni doseženi na javni dražbi.
Predkupni upravičenec se mora izjaviti najkasneje v petnajstih dneh po prejeti pisni
ponudbi prodajalca, sicer bo prodajalec štel,
da predkupne pravice ne uveljavlja.
Kupnina se plača v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine
v določenem roku je bistvena sestavina
pravnega posla. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je prodajna pogodba razdrta,
pogodbeni stranki prosti vseh obveznosti,
prodajalec pa ima pravico zadržati vplačano varščino.
Kupnino bo kupec poravnal v enkratnem
znesku na transakcijski račun prodajalca št. 0475-2000-0325-485, odprt pri banki
Nova KBM d.d. Kupec bo poleg dosežene
kupnine dolžan plačati še davek na dodano
vrednost oziroma morebitne druge davčne
dajatve v zvezi s prodajo oziroma nakupom,
stroške sestave prodajne pogodbe, stroške
vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in
v svojo korist in druge stroške.
Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se
bo vršila dne 25. 8. 2009 ob 10. uri v sejni
sobi v prvem nadstropju na sedežu prodajalca, Bazoviška ulica 2, Idrija.

Varščina
Ponudniki morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne
cene. Varščina se plača na transakcijski račun prodajalca, št. 0475-2000-0325-485 odprt pri banki Nova KBM s pripisom namena
nakazila »Javna dražba«.
Neuspelemu dražitelju bo varščina vrnjena v roku petih delovnih dni po končani javni
dražbi brez obresti. Uspelemu dražitelju se
bo vplačana varščina vštela v kupnino.
Kolikor kupec nepremičnin ne bo najugodnejši dražitelj, se mu bo varščina vrnila
brezobrestno v roku 5 dni po poteku roka
predkupnemu upravičencu, da se izjavijo o
sprejemu ponudbe za nakup.
Pogoji za udeležbo na javni dražbi in
ogled predmetov javne dražbe
Ogled nepremičnin, ki so predmet te javne dražbe je individualni po predhodnem
dogovoru z direktorjem prodajalca Marko
Cigale, tel. 05/37-43-920, e-pošta: rudnik.
idrija@s5.net.
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin. Pravne osebe morajo
prodajalcu pred začetkom dražbe predložiti
izpisek iz sodnega registra, fizične pa potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije oziroma državljanstvu članice Evropske unije.
Pooblaščenci dražiteljev morajo pred začetkom dražbe predložiti pisno pooblastilo.
Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«, zato morebitne reklamacije ne bodo upoštevane.
Opozorilo: prodajalec lahko kadarkoli
ustavi postopek prodaje in sklenitve pravnega posla, pri čemer dražiteljem povrne
izkazane stroške.
Rudnik živega srebra Idrija d.o.o.
Ob-5464/09
Rudnik živega srebra Idrija d.o.o., objavlja na podlagi Programa prodaje počitniškega doma Rudnika živega srebra Idrija
v zapiranju d.o.o. v Ankaranu z dne 12. 5.
2008
javno dražbo
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe:
1.1. Rudnik živega srebra Idrija d.o.o., Bazoviška ulica 2, 5280 Idrija, mat. št. 5040817,
ID št. za DDV: SI 71912029.
2. Predmet javne dražbe:
2.1. Predmet prodaje je turistično počitniški kompleks »Penzion Oljka«, Oljčna pot 4,
Ankaran, ki stoji na:
– parc. št. 1367/6, travnik, v izmeri
631,00 m2;
– parc. št. 1367/7, dvorišče, v izmeri
974,00 m2 in stavbišče 202,00 m2;
– parc. št. 1367/9, pot, v izmeri
124,00 m2;
– parc. št. 1367/10, travnik, v izmeri
637,00 m2;
– parc. št. 1367/15, pot, v izmeri
420,00 m2,
– parc. št. 1367/18, dvorišče, 1177,00 m2,
stavbišče 267,00 m2,
– parc. št. 1367/20, stavbišče, v izmeri
382,00 m2, dvorišče, v izmeri 314,00 m2,
– parc. št. 1367/42, pot, v izmeri
181 m2;
– parc. št. 1367/43, pot, v izmeri
127,00 m2;
– parc. št. 1367/44, pot, v izmeri
203,00 m2;
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– parc. št. 1367/45, pot, v izmeri
52,00 m2;
– parc. št. 1367/46, sadovnjak, v izmeri
736,00 m2;
– parc. št. 1367/47, sadovnjak, v izmeri
497,00 m2;
vse vpisano v zk vložku št. 720, k.o. Oltra
pri Okrajnem sodišču v Kopru.
2.2. Iz potrdila o namenski rabi zemljišča
Občine Koper, št. 3501- 1794/2008 z dne
16. 5. 2008 izhaja, da se zemljišča:
a) parc. št. 1367/42, parc. št. 1367/43,
parc. št. 1367/7, parc. št. 1367/9,
parc. št. 1367/10, parc. št. 1367/15,
parc. št. 1367/18, parc. št. 1367/44,
parc. št. 1367/45, parc. št. 1367/20, in
parc. št. 1367/46, vse k.o. Oltra, nahajajo
na ureditvenem območju za poselitev – območje za centralne dejavnosti;
b) parc. št. 1367/6 in parc. št. 1367/47,
obe k.o. Oltra, nahajajo na I. območju kmetijskih zemljišč.
2.3. Na vseh nepremičninah obstajata
predkupni pravici:
– Mestne občine Koper na podlagi Zakona o urejanju prostora in odločbe št. 48347/2008 z dne 20. 5. 2008, s katero Mestna
občina Koper uveljavlja predkupno pravico
na predmetnih nepremičninah in je lastnika
pozvala k predložitvi pisne ponudbe za prodajo teh nepremičnin;
– in družbe Nepremičnine Čakarun d.o.o.
na podlagi Dogovora o preložitvi poravnave
obveznosti, višini vlaganj v objekt in zavarovanju plačil z dne 7. 12. 2006.
2.4. Na zemljiščih parc. št. 1367/6 in
parc. št. 1367/47, obe k.o. Oltra, obstajata
poleg predkupnih pravic navedenih v točki
2.3. tega razpisa tudi predkupna pravica po
Zakonu o kmetijskih zemljiščih.
2.5. Predkupni upravičenci lahko uveljavijo predkupno pravico pod enakimi pogoji
kot drugi ponudniki.
2.6. V primeru, da predkupni upravičenec
ponudi ponudbeno ceno za parc. št. 1367/6
k.o. Oltra, se proda parc. št. 1367/6, k.o.
Oltra predkupnemu upravičencu po ceni,
ki predstavlja 9,1% najvišje ponujene cene
na javni dražbi za vse nepremičnine, ki so
navedene v točki 2.1. tega razpisa. Najugodnejšemu ponudniku javne dražbe pa se
za enak% zmanjša cena pri nakupu vseh
preostalih nepremičnin.
2.7. V primeru, da predkupni upravičenec
ponudi ponudbeno ceno za parc. št. 1367/47,
k.o. Oltra, se proda parc. št. 1367/47, k.o.
Oltra predkupnemu upravičencu po ceni,
ki predstavlja 7,2% najvišje ponujene cene
na javni dražbi za vse nepremičnine, ki so
navedene v točki 2.1. tega razpisa. Najugodnejšemu ponudniku javne dražbe pa se
za enak% zmanjša cena pri nakupu vseh
preostalih nepremičnin.
3. Vrsta pravnega posla:
3.1. Prodaja nepremičnine.

4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja:
4.1. Za nepremičnine, ki so predmet prodaje je izklicna cena: 2.530.000,00 EUR,
najnižji znesek višanja je 5.000,00 EUR.
4.2. Navedena izklicna cena ne vključuje 20% DDV oziroma 2% davka na promet
nepremičnine, ki ga poleg kupnine plača
kupec.
5. Način in rok plačila kupnine:
5.1. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
5.2. Po končani javni dražbi bo prodajalec v roku petih dni podal predkupnima
upravičencema Mestni občini Koper in družbi Nepremičnine Čakarun d.o.o. pisno ponudbo za prodajo nepremičnine za kupnino,
ki ustreza najvišji ponudbeni ceni doseženi
na javni dražbi. Predkupna upravičenca se
bosta morala izjaviti najkasneje v petnajstih
dneh po prejeti pisni ponudbi prodajalca, sicer bo prodajalec štel, da predkupne pravice
ne uveljavljata.
5.3. Če predkupna upravičenca ne bosta
uveljavljala predkupne pravice, bo prodajalec nepremičnine prodal dražitelju, ki bo na
javni dražbi ponudil najvišjo ceno.
5.4. Kupec bo moral prodajno pogodbo
skleniti v roku 8 dni po pozivu prodajalca k
sklenitvi pogodbe.
5.5. V zvezi z nakupom kmetijskih zemljišč parc. št. 1367/6 in parc. št. 1367/47
bo potrebna odobritev posla pri Upravni
enoti Koper. Kolikor v tem postopku uprava
enota ne bo odobrila pravnega posla zaradi
uveljavljanja predkupne pravice po Zakonu
o kmetijskih zemljiščih, se pogodba v delu
teh kmetijskih zemljišč razdre in se sklene s
predkupnim upravičencem.
5.6. Kupnina se plača v roku 30 dni po
prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe; za
parc. št. 1367/6 in parc. št. 1367/47 pa v
roku 15 dni od pravnomočnosti odločbe o
odobritvi pravnega posla.
5.7. Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
V nasprotnem primeru se bo štelo, da je prodajna pogodba razdrta, pogodbeni stranki
prosti vseh obveznosti, prodajalec pa ima
pravico zadržati vplačano varščino.
Kupnino bo kupec poravnal v enkratnem
znesku na transakcijski račun prodajalca št. 0475-2000-0325-485, odprt pri banki Nova KBM d.d. v roku 8 dni po prejetju
računa.
Kupec bo poleg dosežene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost
oziroma morebitne druge davčne dajatve v
zvezi s prodajo oziroma nakupom, stroške
sestave prodajne pogodbe, stroške vknjižbe
lastninske pravice na svoje ime in v svojo
korist in druge stroške.
5.8. Po plačilu celotne kupnine in po
poravnanih vseh obveznostih se bo kup-

Št.

60 / 31. 7. 2009 /

Stran

2029

cu nepremičnina izročila v last in posest, s
pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni
nepremičnini.
6. Kraj in čas javne dražbe:
6.1. Javna dražba se bo vršila dne 25. 8.
2009, ob 11. uri v sejni sobi v prvem nadstropju na sedežu prodajalca, Bazoviška
ulica 2, Idrija.
7. Varščina:
7.1 Ponudniki morajo do začetka javne
dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene, to je 253.000,00 EUR.
7.2 Varščina se plača na transakcijski
račun prodajalca št. 0475-2000-0325-485
odprt pri banki Nova KBM s pripisom namena nakazila »Javna dražba – Ankaran«.
7.3. Neuspelemu dražitelju bo varščina
vrnjena v roku petih delovnih dni po končani javni dražbi brez obresti. Uspelemu
dražitelju se bo vplačana varščina vštela v
kupnino.
7.4. Kolikor kupec nepremičnin ne
bo najugodnejši dražitelj, se mu bo varščina ali njen sorazmerni del (v primeru
parc. št. 1367/6 in parc. št. 1367/47) vrnila
brezobrestno v roku 20 dni po poteku roka
predkupnim upravičencem, da se izjavijo o
sprejemu ponudbe za nakup ali v 15 dneh
po pravnomočnosti odločbe o odobritvi pravnega posla v zvezi s parc. št. 1367/6 in
parc. št. 1367/47.
8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi in
ogled predmetov javne dražbe:
8.1. Ogled nepremičnin, ki so predmet
te javne dražbe je možen po predhodnem
dogovoru z predstavnikom prodajalca Bojanom Režunom, tel. 05/37-43-920, e‑pošta: bojan.rzs.idrija@s5.net, oziroma direktorjem prodajalca Markom Cigaletom, tel.
05/37-43-920, e-pošta: rudnik.idrija@s5.net,
ki posredujeta tudi vse druge informacije v
zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe.
8.3. Na javni dražbi sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin. Pravne osebe morajo
prodajalcu pred začetkom dražbe predložiti izpisek iz sodnega registra, fizične pa
potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije oziroma državljanstvu članice Evropske
unije. Pooblaščenci dražiteljev morajo pred
začetkom dražbe predložiti pisno pooblastilo.
8.4. Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«, zato morebitne reklamacije ne bodo upoštevane.
8.5. Javna dražba je končana, ko voditelj
dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo
ponudbo.
9. Opozorilo:
9.1. Prodajalec lahko kadarkoli ustavi
postopek prodaje in sklenitve pravnega posla, pri čemer dražiteljem povrne izkazane
stroške.
Rudnik živega srebra Idrija d.o.o.
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Razpisi delovnih mest
Ob-5465/09
Nadzorni svet Rudnika živega srebra
Idrija, d.o.o. na podlagi 14. člena Uredbe
o preoblikovanju podjetja Rudnik živega
srebra Idrija p.o. (Uradni list RS, št. 32/95
in 41/08) razpisuje delovno mesto
direktorja družbe.
Poleg pogojev, ki jih za imenovanje direktorja predpisuje četrti odstavek 255. člena
Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list
RS, št. 42/06) morajo kandidati izpolnjevati
še naslednje posebne pogoje:
– univerzitetna izobrazba družboslovne
ali tehnične smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih oziroma vodstvenih delovnih mestih.
Prijave z življenjepisom, dokazali o izpolnjevanju pogojev in pisna predstavitev
vizije nadaljnjega razvoja RŽS v času kandidatovega mandata, naj kandidati naslovijo
na Nadzorni svet Rudnik živega srebra Idrija, d.o.o., Bazoviška 2, 5280 Idrija, v zaprti
ovojnici z oznako »Prijava na razpis«, in
sicer najkasneje do 21. 8. 2009.
Izbran kandidat bo imenovan s 1. 2.
2010, in sicer za dobo 4 let.
Rudnik živega srebra Idrija, d.o.o.
Ob-5469/09
CAMTP – Center za uporabno matematiko in teoretično fiziko Univerze v
Mariboru, Krekova 2, Maribor, na podlagi
12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02 in spremembi, Uradno prečiščeno besedilo Ur.
l. RS, št. 22/06) ter 22. člena Pravilnika o
usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah
(Ur. l. RS, št. 24/06 in spremembi: Ur. l.
RS, št. 5/07 in št. 39/07) objavlja javni
razpis delovnega mesta
mladega raziskovalca na CAMTP.
CAMTP – Center za uporabno matematiko in teoretično fiziko Univerze v Mariboru,
razpisuje prosto delovno mesto mladega
raziskovalca na področju matematike, pod
mentorstvom Doc. Dr. Valerija Romanovskija, in sicer za obdobje treh let in šestih
mesecev z začetkom (predvidoma) 1. 10.
2009. Cilj usposabljanja je pridobitev doktorata znanosti na področju matematike.
Kandidat bo ob zaposlitvi vpisal podiplomski doktorski študijski program matematike
na FNM UM. Pogoji za kandidiranje so: najmanj univerzitetna diploma iz matematike,
povprečna ocena (brez diplome) najmanj
8.00, starost do 28 let in obvladanje angleškega jezika. Prednost bodo imeli kandidati
z izkušnjami na področju navadnih diferencialnih enačb.
Pisna prijava mora vsebovati poleg formalne prošnje še kratek tabelarični življenjepis, kopijo univerzitetne diplome, izpis
vseh izpitov z ocenami predmetov študija
na dodiplomski stopnji ter potrdilo o povprečni oceni.
Prošnje naj kandidati pošljejo ali dostavijo na naslov: CAMTP – Center za uporabno
matematiko in teoretično fiziko, Univerza v
Mariboru, Krekova 2, 2000 Maribor.

Za vse dodatne informacije pokličite
02/23-55-350 ali 02/23-55-351, ali pošljite
e-mail na naslov: robnik@uni-mb.si.
Rok prijave je 15. avgust 2009.
CAMTP – Center za uporabno
matematiko in teoretično fiziko Univerze
v Mariboru
Ob-5487/09
Javni jamstveni in preživninski sklad
Republike Slovenije v skladu z 20. členom
Zakona o javnih skladih (Uradni list
RS, št. 77/08; v nadaljevanju ZJS-1), objavlja javni razpis za imenovanje
direktorja/-ico.
Za direktorja/-ico je lahko imenovan/-a
kandidat/-ka, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo;
– ima najmanj 8 let delovnih izkušenj,
od tega 5 let na vodilnih delovnih mestih
podobne zahtevnosti;
– ni bil pravnomočno obsojen/-a za kaznivo dejanje, pa obsodba ni pogojna.
K prijavi morajo kandidati poleg dokazil
o izpolnjevanju pogojev priložiti vizijo delovanja, vodenja in razvoja Javnega jamstvenega in preživninskega sklada Republike
Slovenije.
Ustanovitelj imenuje direktorja/-ico za
dobo največ štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
Pisno prijave z zahtevanimi dokazili in vizijo delovanja, vodenja in razvoja je potrebno v roku 15 dni od objave pisno, v zaprti
ovojnici z oznako »Javni razpis za imenovanje direktorja/-ico – prijava« s priporočeno
pošiljko poslati na naslov: Javni jamstveni
in preživninski sklad Republike Slovenije,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
Javni jamstveni in preživninski sklad
Republike Slovenije
Št. 110-56/2009-033110
Ob-5502/09
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 19. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
73/08 Odl. US):
a) 6 prostih mest okrožnih državnih
tožilcev na Okrožnem državnem tožilstvu
v Ljubljani.
II. na podlagi prvega odstavka 19. člena v
zvezi s petim odstavkom 13. člena Zakona o
državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo, 73/08 Odl.
US):
a) 3 prosta mesta pomočnikov okrožnega državnega tožilca na Okrožnem
državnem tožilstvu v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
K I/a
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona
o sodniški službi, in posebne pogoje za imenovanje na mesto okrožnega državnega tožilca, določene v prvem odstavku 15. člena
Zakona o državnem tožilstvu.
K II/a
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev na so-

dniško mesto, določene v 8. členu Zakona
o sodniški službi, in posebne pogoje za imenovanje na mesto pomočnika državnega tožilca, določene v četrtem odstavku 15. člena
Zakona o državnem tožilstvu.
V skladu z 19. členom Zakona o državnem tožilstvu v zvezi s 15. členom Zakona
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo, 73/08 Odl.
US), mora prijava kandidata vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil imenovan v funkcijo
državnega tožilca oziroma pomočnika državnega tožilca, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za imenovanje na mesto okrožnega državnega tožilca oziroma pomočnika okrožnega
državnega tožilca.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za imenovanje na mesto državnega tožilca
oziroma pomočnika državnega tožilca lahko
Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek
o poslovni sposobnosti kandidata za tožilsko funkcijo oziroma funkcijo pomočnika od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-55/2009-03110
Ob-5503/09
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 19. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
73/08 Odl. US):
– 2 prosti mesti okrožnih državnih tožilcev na Okrožnem državnem tožilstvu
v Kopru.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona
o sodniški službi, in posebne pogoje za imenovanje na mesto okrožnega državnega tožilca, določene v prvem odstavku 15. člena
Zakona o državnem tožilstvu.
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V skladu z 19. členom Zakona o državnem tožilstvu v zvezi s 15. členom Zakona
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo, 73/08 Odl.
US), mora prijava kandidata vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil imenovan v funkcijo
državnega tožilca, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za imenovanje na mesto okrožnega državnega tožilca.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za imenovanje na mesto državnega tožilca
lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva
podatek o poslovni sposobnosti kandidata
za tožilsko funkcijo od upravljavca matičnega registra, podatek o državljanstvu pa
od upravljavca centralne evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
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Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-5508/09
Na podlagi Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 16/07 – UPB5 in Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 75/05),
Vrtec Ivana Glinška Maribor, Gledališka
ulica 6, 2000 Maribor, razpisuje delovno
mesto
pomočnika/ce ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za delovno mesto
pomočnika/-ce ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje,
skladno s 53. in 145. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 98/05 – uradno prečiščeno besedilo 4) in s 40. členom
Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05
– uradno prečiščeno besedilo 2). Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno
vodenje zavoda. Izbrani/-a kandidat/-ka bo
sprejeta v delovno razmerje za nedoločen
čas.
Pisne izjave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, o dosedanjih delovnih
izkušnjah, s kratkim življenjepisom, potrdilo,
da fizična oseba ni v kazenskem postopku
in potrdilo o nekaznovanosti, pošljite v roku
8 dni po objavi v Uradnem listu RS na naslov: Vrtec Ivana Glinška Maribor, Gledališka ulica 6, 2000 Maribor, s pripisom Za
razpis pomočnika/-ce ravnateljice, v levem
kotu pisma pa pripis Ne odpiraj.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o
izboru v zakonitem roku.
Vrtec Ivana Glinška Maribor
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Druge objave
Ob-5472/09
Sprememba
Na podlagi prvega in drugega odstavka
146.c člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08) in 29. člena
Ustanovitvenega akta Ekološkega sklada
Republike Slovenije, javnega sklada (Uradni list RS, št. 85/04 in 55/06) ter prvega
odstavka 6. člena Splošnih pogojev poslovanja za spodbujanje razvoja na področju
varstva okolja (Uradni list RS, št. 117/05),
v zvezi s četrtim odstavkom 93. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 70/08),
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad,
objavlja spremembo javnega poziva za kreditiranje okoljskih naložb 42PO09.
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 42PO09 (Uradni list RS, št. 40/09) se
spremeni, kot sledi:
Besedilo drugega odstavka 1. točke
(Predmet poziva in višina sredstev) se spremeni tako, da se glasi:
»Višina sredstev po tem pozivu znaša 25
milijonov EUR.«.
Eko sklad,
Slovenski okoljski javni sklad
Št. 007-39/2009/27
Ob-5477/09
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:
1. Kolomana Podleska, sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno področje ekonomije – financ in računovodstva, z
dnem 8. 7. 2009.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-5526/09
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva
in javnega razpisa s področja knjige (Uradni
list RS, št. 19/09) ter Pravilnika o strokovnih
komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/09)
objavlja
javni poziv
za izbor kulturnih projektov na
področjih mednarodnega sodelovanja
in prevodov v tuj jezik za leto 2009
(v nadaljevanju: projektni poziv 1,
oznaka JP1–MSP–2009)
Naziv in sedež naročnika: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška
cesta 2, 1000 Ljubljana.
1. Predmet in področja javnega poziva:
predmet javnega poziva JP1–MSP–2009 je
sofinanciranje kulturnih projektov na področjih mednarodnega sodelovanja v tujini in
slovenskem prostoru ter prevodov izvirnih
slovenskih del v tuj jezik, ki bodo bistveno
prispevali k uveljavitvi slovenske kulture v
mednarodnem prostoru.

Javni poziv JP1–MSP–2009 obsega naslednja področja:
a) mednarodno sodelovanje v tujini, namenjeno organizaciji projektov, ki se nanašajo na promocijo slovenskih avtorjev in slovenske ustvarjalnosti na področju leposlovja
in humanistike v tujini,
b) mednarodno sodelovanje v slovenskem prostoru, namenjeno organizaciji projektov, ki se nanašajo na strokovno obravnavo tujih avtorjev s področja leposlovja in
humanistike v slovenskem prostoru in ki se
nanašajo na promocijo slovenskih avtorjev
v tujini, a se odvijajo v Sloveniji,
c) prevodi v tuje jezike, namenjeno prevodom knjižnih del slovenskih avtorjev v
tuje jezike, in sicer s področji leposlovja za
odrasle, otroke in mladino ter esejističnih
in kritiških del s področja kulture in humanističnih ved.
2. Cilji poziva
JAK bo kulturne projekte na področjih
mednarodnega sodelovanja v tujini in slovenskem prostoru in prevodov slovenskih
del v tuj jezik v letu 2009 v okviru javnega
poziva JP1–MSP–2009 podpirala v skladu z
naslednjimi dolgoročnimi cilji:
– izvedba kakovostnih in prepoznavnih
projektov s področij mednarodnega sodelovanja v tujini in slovenskem prostoru,
– prevajanje kakovostnih in prepoznavnih izvirnih slovenskih del v tuje jezike,
– povečanje prepoznavnosti slovenske
ustvarjalnosti v tujini, trajno umeščanje slovenskega leposlovja in humanistike na svetovni kulturni zemljevid, prenos tujih kulturnih dosežkov v slovenski prostor,
– neposredno podpiranje ustvarjalcev.
3. Okvirna vrednost javnega poziva in
obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Okvirna vrednost javnega poziva JP1–
MSP–2009 znaša 100.000,00 EUR.
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu
2009 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni
list RS, št. 114/07). JAK bo z izbranim
prijaviteljem projekta sklenila pogodbo o
sofinanciranju v okviru proračunskih možnosti.
4. Višina sofinanciranja in upravičeni
stroški
JAK bo prijaviteljem sofinancirala največ 70% upravičenih stroškov in največ
10.000,00 EUR upravičenih stroškov na prijavljeni projekt.
Tveganje glede izvajanja projekta pred
datumom izdaje končne odločbe o sofinanciranja nosi prijavitelj.
4.1 Področje mednarodno sodelovanje
v tujini
Med upravičene stroške na področju
mednarodnega sodelovanja v tujini sodijo:
– stroški organizacije projekta;
– stroški najema prostorov;
– stroški prevozov in bivanja, dnevnice;
– stroški uredniške izvedbe;
– stroški prevoda in lekture;
– stroški likovno-tehnične izvedbe;
– stroški avtorskih honorarjev;
– stroški promocije.

4.2 Področje mednarodno sodelovanje v
slovenskem prostoru
Med upravičene stroške na področju
mednarodnega sodelovanja v slovenskem
prostoru sodijo stroški:
– stroški organizacije projekta;
– stroški najema prostorov;
– stroški prevozov in bivanja, dnevnice;
– stroški uredniške izvedbe;
– stroški prevoda in lekture;
– stroški likovno-tehnične izvedbe;
– stroški avtorskih honorarjev;
– stroški promocije.
4.3 Področje prevodov v tuje jezike
Med upravičene stroške na področju
prevodov v tuje jezike sodijo stroški za prevod.
5. Pogoji za sodelovanje na javnem pozivu
5.1. Splošni pogoji za sodelovanje na
javnem pozivu JP1–MSP–2009
Na javni poziv JP1–MSP–2009 se lahko
prijavijo fizične in pravne osebe, ki delujejo
na področju kulturno-umetniške dejavnosti v
Republiki Sloveniji oziroma v zamejstvu.
Na javni poziv JP1–MSP–2009 se lahko
na področju prevodov v tuje jezike prijavijo
tudi fizične osebe, prevajalci, s stalnim prebivališčem v tujini.
Na javni poziv JP1–MSP–2009 se ne
morejo prijaviti prijavitelji, ki so bili s strani
Ministrstva za kulturo že neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega
načrta za leto 2009 ali so bili kot predlagatelji javnih kulturnih programov izbrani na
javnem pozivu Ministrstva za kulturo JP 22
2007–2009 (dokazilo: izjava prijavitelja na
prijavnem obrazcu JP1–MSP–2009 – predhodno financiranje).
Na javni poziv JP1–MSP–2009 se ne
morejo prijaviti prijavitelji, ki prijavljajo projekte, ki so bili v letu 2009 oziroma za leto
2009 že izbrani na katerem od razpisov ali
pozivov JAK ali ki so v letu 2009 oziroma za
leto 2009 že financirani s strani JAK.
Na javnem pozivu JP1–MSP–2009 lahko
prijavitelji zaprosijo za največ 70% upravičenih stroškov in največ 10.000,00 EUR upravičenih stroškov na prijavljeni projekt.
Prijavitelji na javni poziv JP1–MSP–2009
morajo za izvedbo projekta zagotoviti najmanj 30% delež sofinanciranja iz drugih
virov in imeti jasno in realno izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni
prihodki in odhodki izvedbe projekta. Prijavljen projekt mora biti finančno uravnotežen, kar pomeni, da morajo biti prihodki in
odhodki prijavljenega projekta enaki (prihodki = odhodki)!
Na javni poziv JP1–MSP–2009 lahko za
isti projekt poda vlogo le en prijavitelj.
Na javnem pozivu JP1–MSP–2009 bo na
področju prevodov za sofinanciranje izbran
le en prevod posameznega prevajalca.
5.2. Posebni pogoji za področje mednarodnega sodelovanja v tujini
Prijavitelji na področju mednarodnega
sodelovanja v tujini, morajo poleg splošnih
pogojev, ki jih določa besedilo točke 5.1.
javnega poziva JP1-MSP-2009, izpolnjevati
še naslednje posebne pogoje:
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– da so o v obdobju 2006–2008 organizirali vsaj en projekt letno, ki je predmet
javnega poziva JP1–MSP–2009;
– da prijavljajo projekt, ki vključuje najmanj tri avtorje ali izvajalce;
– da prijavljajo projekt, ki poteka v tujini
in na njem sodelujeta vsaj dva avtorja ali
izvajalca iz Slovenije;
– da bo izbrani projekt izveden v letu 2009
oziroma najkasneje do konca marca 2010.
5. 3 Posebni pogoji za področje mednarodnega sodelovanja v slovenskem prostoru
Prijavitelji na področju mednarodnega
sodelovanja v slovenskem prostoru, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določa
besedilo točke 5.1. javnega poziva JP1–
MSP–2009, izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:
– da so v obdobju 2006–2008 organizirali vsaj en projekt letno, ki je predmet javnega
poziva JP1–MSP–2009;
– da prijavljajo projekt, ki vključuje najmanj tri avtorje ali izvajalce;
– da prijavljajo projekt, ki poteka v Sloveniji in sta vanj vključena vsaj dva avtorja ali
izvajalca iz tujine;

Zap. št.
1.
2.
3.
4.

Št.

– da bo izbrani projekt izveden v letu
2009 oziroma najkasneje do konca marca
2010.
5.4. Posebni pogoji za področje prevodov v tuj jezik
Prijavitelji na področju prevodov v tuje
jezike morajo poleg splošnih pogojev, ki jih
določa besedilo točke 5.1. javnega poziva
JP1–MSP–2009, izpolnjevati še naslednje
posebne pogoje:
– da so v obdobju 2006–2009 prevedli v
tuj jezik vsaj en knjižni naslov oziroma vsaj
20 avtorskih pol besedil oziroma 1500 verzov slovenskih avtorjev iz zvrsti, navedenih
v pozivni dokumentaciji;
– da prijavljeno delo ni bilo izdano pred
letom 2009;
– bodo delo v celoti prevedli najkasneje
do konca leta 2010;
– da bo delo izšlo oziroma bo izvajano do
roka, ki je naveden v pogodbi z založnikom
oz z gledališčem, sicer pa najkasneje do
konca leta 2011.
6. Kriteriji za ocenjevanje prijav in njihova
uporaba
6.1 Mednarodno sodelovanje v tujini

Kriteriji javnega poziva

Možno
št. točk

Aktualnost in kakovost projekta, vsebinska obrazložitev in utemeljitev projekta, predvidena pravočasna, uspešna in kakovostna izvedba
Reference prijavitelja in izvajalcev
Realno ovrednoten projekt glede na obseg in vsebino, uravnotežena finančna zgradba
Načrtnost in sistematičnost uveljavljanja slovenskega leposlovja
in humanistike v mednarodnem prostoru

30

Skupno število točk

100

30
20
20

6.1 Mednarodno sodelovanje v slovenskem prostoru
Zap. št.

Kriteriji javnega poziva

1.

Aktualnost in kakovost projekta, vsebinska obrazložitev in
utemeljitev projekta, predvidena pravočasna, uspešna in kakovostna izvedba
Reference prijavitelja in izvajalcev
Realno ovrednoten projekt glede na obseg in vsebino, uravnotežena finančna zgradba
Načrtnost in sistematičnost uveljavljanja tujega leposlovja in
humanistike v slovenskem prostoru

30

Skupno število točk

100

2.
3.
4.

Možno
št. točk

30
20
20

6.3 Prevodi v tuje jezike
Zap. št.

Kriteriji javnega poziva

1.

Reference prevajalca, obseg prevajalskega opusa v obdobju
2006–2009
Reference knjižnega dela in njegovega avtorja/avtorjev

45

Prednost bodo imela nagrajena dela od leta 2000 (glej priloženi
seznam relevantnih nagrad)
Prednost bodo imeli predlogi prevodov v švedski jezik in druge
jezike držav EU ter v ruski jezik
Skupno število točk

10

2.
3.
4.

Možno
št. točk

35

10
100

Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire javnega poziva ocenjeni višje.
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Kriteriji javnega poziva za posamezna
področja so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju navedena najvišja možna višina doseženih točk.
Najvišje možno število prejetih točk za
projekt je 100 točk, financirani pa so lahko
projekti, ki prejmejo več kot 81 točk. Višina
odobrenih sredstev za projekt je odvisna
od skupne višine prejetih točk za posamezen projekt (od 81 do 100 točk), obsega in
finančne zahtevnosti projekta ter sredstev,
ki so namenjena pozivu.
7. Dokumentacija javnega poziva
Dokumentacija
javnega
poziva
JP1–MSP–2009 obsega:
– besedilo javnega poziva,
– prijavni obrazci 1,
– prijavni obrazec 2,
– seznam slovenskih nagrad od leta
2000, ki se upoštevajo kot prednostni kriterij.
Dokumentacija javnega poziva je na
voljo na spletni strani JAK www.jakrs.
si. Dokumentacijo javnega poziva JP1–
MSP–2009 lahko zainteresirani v roku javnega poziva dvignejo v glavni pisarni JAK,
vsak delovnik med 10. in 12. uro.
8. Rok in način oddaje prijav
Prijavitelji morajo prijavo, in sicer v celoti izpolnjeno in s podpisanimi ter žigosanimi prijavnimi obrazci predložiti na naslov: Javna agencija za knjigo Republike
Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana
(s pripisom: za JP1–MSP–2009). Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: uradni naziv in naslov (sedež).
Rok za zbiranje prijav prične teči na dan
objave javnega poziva JP1–MSP–2009 v
Uradnem listu RS, št. 60, z dne 31. 7.
2009, in traja do izteka zadnjega dne roka
za oddajo prijav, ki je petek, 16. oktobra
2009.
Prijava je vložena pravočasno, če jo
JAK prejme, preden se izteče rok za vložitev prijav. Če se prijava pošlje priporočeno
po pošti, se za dan, ko JAK prejme prijavo,
šteje dan oddaje na pošto. Prijavo je možno oddati osebno na naslovu: JAK, vsak
delavnik med 10. in 12. uro.
Prijave, vložene po poteku prijavnega
roka, bo JAK zavrgla.
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanih prijavnih obrazcih in
vsebuje vse zahtevane priloge in podatke,
ki jih določa besedilo javnega poziva JP1–
MSP–2009. Prijave, ki ne bodo vložene na
predpisanih obrazcih, bodo zavržene.
Vloge, prispele na poziv, odpira pristojni uslužbenec za posamezno razpisno
področje po vrstnem redu prispetja. Če
ugotovi, da je vloga nepopolna, prijavitelja
pisno pozove, da jo v roku sedmih dni dopolni. V pozivu za dopolnitev se prijavitelja
opozori, da se vrstni red prispetja določi
glede na popolnost vloge. Če prijavitelj v
zahtevanem roku vloge ne dopolni, se ta
s sklepom zavrže kot nepopolna.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva.
9. Obravnava prijav in obveščanje o
izboru
Pravočasne, popolne in prijave upravičenih oseb bodo v obravnavo predložene
pristojni strokovni komisiji JAK.
O dodelitvi sredstev bo na podlagi poročila pristojne strokovne komisije JAK
odločil direktor JAK z odločbo o sofinanciranju posameznega projekta.
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10. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo na spletni strani JAK
www.jakrs.si, osebno ali telefonsko, vsak
delovni dan, med 10. in 12. uro, pri pristojni uslužbenki Katji Stergar, e-pošta: katja.
stergar(at)jakrs.si, tel. 01/369-58-27.
Javna agencija za knjigo RS
Ob-5467/09
Mestna občina Velenje, Titov trg 1,
3320 Velenje, objavlja na podlagi Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07)
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnega prostora KSC
v najem
I. Najemodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.
II. Predmet najema
Predmet najema je objekt bivše Kavarne in slaščičarne Center (KSC) na naslovu Šaleška 19/a v Velenju, ki stoji na
parc. št. 2523/5, podvložek št. 3196/1,
k.o. Velenje, v skupni izmeri 312,45 m2,
in sicer:
– poslovni prostor v izmeri 177,45 m2,
– klet v izmeri 135 m2.
III. Izhodiščna najemnina: izhodiščna
najemnina znaša 2.000,00 €/mesečno
(brez DDV, ki bremeni najemnika).
IV. Pogoji najema:
1. Najemnik bo prevzemal obveznosti za tekoče vzdrževanje predmeta najema in vgrajene opreme ter zamenjavo
opreme, ki se poškoduje zaradi zunanjih
vplivov (udarcev, nepravilne uporabe ali
drugo). Tekoče vzdrževanje in vlaganje
v dejavnost, ki jo bo najemnik opravljal je
izključno stvar in breme najemnika. Najemnik je dolžan poleg najemnine redno
plačevati tudi stroške obratovanja (električna energija, ogrevanje, čiščenje, porabljena voda, odvoz odpadkov, telefon
in drugo). Najemnik s sklenitvijo najemne
pogodbe postane zavezanec za plačilo
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Objekt se oddaja za čas 5 let od
sklenitve najemne pogodbe. Sprejemljiva
dejavnost je mirna dejavnost, ki kot obveznost vključuje dejavnosti proizvodnje
kakava, čokolade in sladkornih izdelkov
(10.820), slaščičarn in kavarn (56.103) ter
strežbe pijač (56.300), skladno s sanitarnimi predpisi ter možnost izvajanja kulturnih
in zabavnih prireditev. Najemnik je tudi
dolžan zagotoviti odprte javne sanitarije
v času obratovanja. Najemnik se s sklenjeno najemno pogodbo zaveže sprejeti
obratovalni čas poslovnega prostora, ki ga
določi najemodajalec in je predvidoma določen vsak dan od 7. do 22. ure. Najemnik
se z najemno pogodbo tudi zaveže, da
bo po predhodnem pisnem obvestilu najemodajalca prepustil del predmeta najema
za izvedbo prireditev, dejavnosti tržnice in
podobno, za kar se najemniku sorazmerno
zniža najemnina. Najemodajalec bo skupne prostore in naprave prostora (toplotna
podpostaja) redno vzdrževal tako, da bo
ohranjena uporabna vrednost poslovnega
prostora. Najemnik pa je dolžan vzdrževalcem skupnih prostorov in naprav prostora omogočiti dostop do teh prostorov.
Vse obveznosti najemnika prično teči z
dnem podpisa najemne pogodbe, ne glede
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na čas, ko bo najemnik pričel z opravljanjem dejavnosti.
2. Najemnik lahko prevzema tudi investicijska vlaganja v poslovni prostor,
vendar se stroški vlaganj ne poračunajo
z najemnino. Najemnik mora pri vlaganjih v objekt ravnati kot dober gospodar.
Pred izvedbo investicijskih vlaganj mora
najemnik pridobiti soglasje najemodajalca,
pri izvedbi vlaganj pa ima najemodajalec
pravico do nadzora.
3. Najemnik mora skleniti najemno pogodbo v roku 5 dni po prejemu pisnega
obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru
se šteje, da je od najema odstopil. V tem
primeru zapade varščina v korist najemodajalca.
4. Izbrani najemnik je dolžan mesečno
plačevati najemnino v roku 8 dni po prejemu računa najemodajalca. DDV bremeni
najemnika. Plačilo mesečne najemnine je
bistvena sestavina najemne pogodbe.
V. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo fizične
ali pravne osebe, pod pogojem, da so
državljani Republike Slovenije ali druge
države članice Evropske unije oziroma
imajo sedež v državi članici Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom
o državljanstvu oziroma kopijo osebnega
dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). Sedež pravne osebe se izkazuje
z izpisom iz sodnega registra.
b) Na razpisu lahko sodelujejo ponudniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti proizvodnje kakava, čokolade in
sladkornih izdelkov (10.820), slaščičarn in
kavarn (56.103) ter strežbe pijač (56.300).
Ponudniki morajo ponudbi priložiti ustrezno dokazilo o registraciji za opravljanje
zahtevanih dejavnosti.
c) Obvezno je vplačati varščino (kavcijo) za resnost ponudbe v višini izhodiščne mesečne najemnine na podračun
EZR MOV 01333-0100018411 pri Banki
Slovenije.
Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje. Uspelemu ponudniku bo
varščina obračunana pri najemnini, neuspelemu pa vrnjena v roku 8 dni od izbire
najugodnejšega ponudnika.
d) Ponudba se bo štela za pravilno, če
bo ponudnik predložil:
– izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (Priloga 1),
– fizične osebe: potrdilo o državljanstvu
ali kopijo osebnega dokumenta,
– pravne osebe: overjen izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od
90 dni,
– dokazilo, da je ponudnik registriran
za opravljanje dejavnosti proizvodnje
kakava, čokolade in sladkornih izdelkov
(10.820), slaščičarn in kavarn (56.103) ter
strežbe pijač (56.300),
– izpolnjen in podpisan obrazec Izjava
o sprejemu pogojev javnega razpisa (Priloga št. 2),
– podpisan in žigosan vzorec najemne
pogodbe (Priloga št. 3),
– izpolnjena izjava ponudnika, da ponudba velja še 90 dni od dneva odpiranja
ponudb (Priloga št. 4),
– ponujeno najemnino, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne najemnine na obrazcu
Ponudba (Priloga št. 5),
– program dejavnosti in aktivnosti v
predmetu najema,

– potrdilo o plačilu varščine na podračun
EZR MOV, št. 01333-0100018411, v višini izhodiščne mesečne najemnine z obveznim sklicem na št. 28 76333-7141009-20104008,
– pooblastilo v primeru, da se ponudba
poda po pooblaščencu.
e) Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 17. 8. 2009
do 10. ure, na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, z oznako: »Ne odpiraj – ponudba – javni razpis
za najem objekta KSC«. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti označen polni naslov
pošiljatelja. Nepravočasne ali nepopolne
ponudbe najemodajalec ne bo upošteval.
VI. Merila za ocenjevanje ponudb
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so:
1. Ponujena mesečna najemnina (največ 50 točk).
2. Program dejavnosti v objektu (največ 50 točk).
Tabela za ocenjevanje ponudb je Priloga št. 6.
VII. Postopek izbire najugodnejšega
ponudnika:
1. Odpiranje ponudb bo v prostorih Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje,
dne 17. 8. 2009, ob 12. uri. Predstavniki
ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma s pooblastilom
ponudnika.
2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila Komisija za vodenje in izvedbo
postopka oddaje stvarnega premoženja v
najem – objekt bivše Kavarne in slaščičarne Center (KSC) ter vse ponudnike
obvestila o izboru v roku 3 dni po odpiranju ponudb.
3. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran
tisti, ki bo izpolnjeval vse pogoje razpisa
in bo ocenjen kot najugodnejši ponudnik
po merilih.
4. Najemodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi najemne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do
sklenitve najemne pogodbe ustavi.
VIII. Informacije: vsa pojasnila v zvezi z
najemom in ogledom predmeta najema v
času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri Bojanu Čampi, od ponedeljka
do petka med 8. in 14. uro na tel. 03/8961-634. Besedilo razpisa, obrazci za pripravo ponudbe ter vzorec najemne pogodbe so objavljeni na spletni strani Mestne
občine Velenje: http://www.velenje.si, v
pisni obliki pa pri Zdravki Vasiljević, Titov
trg 1, Velenje, v Pravni službi.
Mestna občina Velenje
Št. 264/09
Ob-5490/09
Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa dr. Tomislav Klokočovnik, v skladu z
21. členom Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 14/07; v nadaljevanju: ZSPDPO),
Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07; v nadaljevanju: uredba), Odlokom
o proračunu Občine Izola za leto 2008
(Uradne objave Občine Izola, št. 18/08,
v nadaljevanju: Odlok) in Letnim načrtom
razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Izola za leto 2009, s spremembami
in dopolnitvami, objavlja
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javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Občine Izola
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina
Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola.
2. Opis predmeta javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena:
Predmet javnega zbiranja ponudb so
nepremičnine, kot sledi:
a) Nepremičnina s parcelno številko
771, k.o. Izola, vpisana v podv. št. 1786/2
(osnovni vl. št. 1786), zasedeno neprofitno stanovanje v stanovanjskem objektu,
v I. nadstropju, in klet v v pritličju ozn. z
zeleno barvo, v izmeri 41,39 m2, na naslovu Gramscijeva 12, Izola, izhodiščna cena
40.000,00 EUR, sedanji najemnik ima predkupno pravico na navedeni nepremičnini,
b) Nepremičnina s parcelno številko 1159, k.o. Izola, podv. vl. št. 1687/3
(osnovni vl. št. 1687), zasedeno neprofitno
stanovanje v stanovanjskem objektu v I.
nadstropju, v izmeri 49,32 m², na naslovu
Ljubljanska ul. 32, Izola, izhodiščna cena
52.600,00 EUR, sedanji najemnik ima predkupno pravico na navedeni nepremičnini,
c) Nepremičnina s parcelno številko
331/2, k.o. Izola, vl. št. 2010, zasedeno
neprofitno stanovanje v stanovanjskem
objektu, v pritličju, v izmeri 34,39 m², na
naslovu Premrlova 10, Izola, izhodiščna
cena 34.366,00 EUR, sedanji najemnik ima
predkupno pravico na navedeni nepremičnini, sedanji najemnik ima predkupno pravico na navedeni nepremičnini,
d) Nepremičnina s parcelno številko
857/1, k.o. Izola, vl. št. 336, zasedeno
neprofitno stanovanje v stanovanjskem
objektu, v II. nadstropju, v izmeri 41,12 m2,
na naslovu Goriška ul. 1, Izola, izhodiščna cena 19.800,00 EUR, sedanji najemnik
ima predkupno pravico na navedeni nepremičnini,
e) Nepremičnini 13.E, 14.E (po starem
7.E, 8.E) s parcelno številko 1282, k.o.
Izola, prostor preurejen v sanitarije WC,
v drugem nadstropju, v izmeri 3,12 m2, na
naslovu Gorkijeva 8, Izola, izhodiščna cena
1.000,00 EUR,
f) Nepremičnina s parc. št. 1517/2, k.o.
Izola, vpisana v zk. vl. št. 284, v naravi
dvorišče, v izmeri 250 m2, izhodiščna cena
59.000,00 EUR,
g) Nepremičnina s parcelno številko
1130, k.o. Izola, vpisana v podv. št. 888/8
(osnovni vl. št. 888), zasedeno neprofitno
stanovanje v stanovanjskem objektu, v II.
nadstropju s kletjo v pritličju označ. s temno modro barvo, v izmeri 60,63 m2, na
naslovu Koprska 23, Izola, izhodiščna cena
53.000,00 EUR, sedanji najemnik ima predkupno pravico na navedeni nepremičnini,
h) Nepremičnina s parcelno številko 1860, k.o. Izola, vpisana v podv.
vl. št. 1948/4 (osnovni vl. št. 1948), zasedeno neprofitno stanovanje v stanovanjskem
objektu, v pritličju označ. s črno barvo, v
izmeri 67,02 m², na naslovu Prešernova
cesta 21, Izola izhodiščna cena 62.000,00
EUR, sedanji najemnik ima predkupno pravico na navedeni nepremičnini,
i) Nepremičnina s parcelno številko
1282, k.o. Izola, vpisana v vl. št. 2068/9 nestanovanjski objekt (klet), v izmeri 6,21 m,
na naslovu Gorkijeva 8, izhodiščna cena
4.500,00 EUR,

j) Nepremičnina s parcelno številko
781/1, k.o. Izola, vpisana v vl. št. 308, k.o.
Izola, dvorišče, v izmeri 20,00 m², izhodiščna cena 1.900,00 EUR,
k) Nepremičnina s parcelno številko
448/4, k.o. Izola, vpisana v vl. št. 109, gospodarsko poslopje, v izmeri 5 m2, izhodiščna cena 1.500,00 EUR.
Izhodiščna cena predstavlja izklicno
ceno v razpisnem postopku, in je bila določena na podlagi opravljene cenitve s strani
sodnega cenilca in izvedenca za gradbeno
stroko, ki je priloga razpisne dokumentacije.
Izhodiščna cena ne vsebuje morebitno
določenega davka na dodano vrednost.
Ponudniki morajo v ponudbi kot merilo
za izbor ponuditi čim višje nadomestilo,
vendar najmanj v višini izhodiščne cene.
Plačilo kupnine v roku 8 dni po sklenitvi
prodajne pogodbe predstavlja bistveno sestavino pogodbe.
V primeru, da dva ponudnika s popolnimi ponudbami ponudita enako najvišjo
višino nadomestila, se med njima, skladno
z 29. členom ZSPDPO, izvede pogajanja.
3. Vrsta pravnega posla in pogoji prodaje
Predmet javnega razpisa je pridobitev
lastninske pravice na zgoraj navedenih
nepremičninah po sklenitvi kupoprodajne
pogodbe. Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«. Nepremičnina bo
prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo. Izbrani ponudnik bo
moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15
dni po opravljenem izboru najugodnejšega
ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem
primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil, Občina Izola pa ima pravico zadržati
vplačano varščino.
Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa
lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v pristojni zemljiški knjigi.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči davek, overitev
podpisa pri notarju in stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime.
4. Pojasnila ponudnikom in ogled nepremičnin, ki so predmet javnega razpisa
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na Občini Izola, Uradu za
okolje in prostor, Oddelek za nepremičnine,
Postojnska 3, Izola ali po tel. 05/660-02-00,
kontaktna oseba Kristina Povalec, elektronski naslov kristina.povalec@izola.si.
Nepremičnine, ki so predmet javnega
razpisa si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru s predstojnico Urada za
okolje in prostor Karmen Pavlič. Vse podrobnejše informacije z zvezi z ogledom
se lahko naslovi na elektronski naslov karmen.pavlic@izola.si.
5. Kraj in čas zbiranja ponudb
Ponudnik je dolžan vplačati varščino v
višini 10% izklicne cene na račun Občine
Izola, TRR št.: 01240-0100006381, sklic
00 4783312008. Neizbranim ponudnikom
bo varščina (brezobrestno) vrnjena po poteku roka veljavnosti ponudb oziroma po
podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom.
Kolikor izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v roku 30 dni od poziva, se vplačana
varščina zadrži, sklenitev prodajne pogod-

Št.

60 / 31. 7. 2009 /

Stran

2035

be pa se ponudi drugemu najugodnejšemu
ponudniku.
Ponudniki predložijo ponudbo na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi potrebnimi dokazili, vključno
s potrdilom o plačilu varščine v višini 10%
od izklicne cene.
Razpisna dokumentacija je dostopna na
spletni strani: http://www.izola.si.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame tudi osebno v vložišču Občine Izola, vsak delovni dan v času uradnih ur, do
izteka razpisnega roka.
Razpisna dokumentacija je brezplačna.
Ponudbe se predložijo v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za nakup
nepremičnine pod točko a/b/c/d/e/f/g/h/i/
j/k/«, najpozneje do 20. 8. 2009 do 12. ure,
na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti naveden naslov ponudnika.
Ponudbe je do navedenega datuma in
ure mogoče oddati tudi osebno na vložišču
Občine Izola, Sončno nabrežje 8, Izola, v
pritličju, soba št. 1.
Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 3 mesece od dneva zaključka razpisnega roka.
6. Drugi pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne
in fizične osebe. Ponudbo lahko odda pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji
ali fizična oseba, državljan Republike Slovenije. Poleg teh oseb, lahko nepremičnino
pridobijo tudi pravne osebe s sedežem na
področju evropskega gospodarskega prostora (EU, EFTA), pravne osebe, ustanovljene po pravu teh držav, fizične osebe,
državljani teh držav ter vsaka druga pravna
ali fizična oseba ob pogoju vzajemnosti.
Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje
določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
Ponudba mora biti pripravljena na
obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudbi morajo biti priložene
vse zahtevane priloge, vključno z dokazilom o vplačilu varščine.
Izbrani ponudnik prevzame nepremičnine z vsemi bremeni.
7. Postopek po odpiranju ponudb: odpiranje ponudb ne bo javno. Ponudbe bodo
po poteku razpisnega roka komisijsko odprte. Nepravočasnih ponudb komisija ne
bo upoštevala. V primeru, da bo komisija
pri pregledu ponudb ugotovila, da ponudba
ni popolna, bo ponudnik pozvan na dopolnitev. Rok za dopolnitev ponudbe bo 5 dni
od prejema poziva za dopolnitev. Kolikor
ponudnik v postavljenem roku ne dopolni
ponudbe, se ponudba takega ponudnika
zavrže.
8. Pristojni organi
Pristojni organ za vodenje postopka javnega razpisa je Urad za okolje in prostor,
Oddelek za nepremičnine občine Izola.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v roku 15 dni po
opravljeni izbiri.
9. Negativna pogodbena klavzula: Občina Izola lahko kadarkoli ustavi postopek
prodaje nepremičnin in sklenitve pravnega
posla, pri čemer ponudnikom povrne dokazljive stroške v postopku javnega razpisa.«
Občina Izola
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Ob-5513/09
Na podlagi določil ZPre-1, ZTFI in statuta družbe, uprava družbe Gradis Celje, d.d.
objavlja sporočilo:
V skladu s 118. členom ZTFI nas družba Harona d.o.o., Tavčajeva ulica 10, 1000
Ljubljana, obvešča, da je dne 15. 7. 2009
odsvojila 6.310 delnic družbe Gradis Celje,
d.d., kar predstavlja 17,76% izdanih delnic
naše družbe, kar predstavlja 6.310 glasovalnih delnic ali 19,70% glasovalnih pravic,
upoštevajoč 3.500 lastnih delnic družbe
Gradis Celje, d.d. Družba Harona d.o.o. v
družbi Gradis Celje, d.d. ohranja še naprej
v lasti 2.281 delnic družbe Gradis Celje,
d.d., kar predstavlja 6,42% izdanih delnic
naše družbe, kar predstavlja 2.281 glasovalnih delnic ali 7,12% glasovalnih pravic,
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upoštevajoč 3.500 lastnih delnic družbe
Gradis Celje, d.d.
Gradis Celje, d.d.
Ob-5514/09
Na podlagi določil ZPre-1, ZTFI in statuta družbe, uprava družbe Gradis Celje, d.d.
objavlja sporočilo:
V skladu s 118. členom ZTFI nas družba Nevija d.o.o., Gregorčičeva ulica 29a,
2000 Maribor, obvešča, da je dne 15. 7.
2009 pridobila 6.310 delnic družbe Gradis
Celje, d.d., kar predstavlja 17,76% izdanih
delnic naše družbe, kar predstavlja 6.310
glasovalnih delnic ali 19,70% glasovalnih
pravic, upoštevajoč 3.500 lastnih delnic
družbe Gradis Celje, d.d.
Gradis Celje, d.d.
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Evidence sindikatov
Št. 101-1/2009-2
Ob-4632/09
Pravila Sindikata podjetja Neodvisnost – KNSS Šepič d.o.o., s sedežem
v Gradišču pri Materiji 51, 6243 Obrov,
ki se hranijo na Upravni enoti Sežana, na
podlagi odločbe št. 02401-6/2000-1210, z
dne 22. 11. 2000 in so vpisana v evidenco
statutov sindikatov pod zap. št. 6, z dne 22.
11. 2000, se izbrišejo iz evidence statutov
sindikatov.
Št. 101-4/2009-2
Ob-4986/09
Pravila SKEI Sindikata podjetja SOP
IKON Kostanjevica, Krška cesta 6, Kostanjevica na Krki, ki ga zastopa predsednik
Anton Zagorc, ki so bila z odločbo, številka
5-013-7/93, z dne 3. 5. 1993, vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno
številko 4, pri Občini Krško, CKŽ 14, Krško,
se vzamejo iz hrambe in izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-5468/09
Ime medijev: Časopis Vestnik in portal
Panon.si in Pomurje.si.
Izdajatelj: Podjetje za informiranje, Murska Sobota, d.o.o., Ulica arhitekta Novaka
13, 9000 Murska Sobota.
Lastniki, ki imajo najmanj 5% upravljalskih pravic: Dnevnik, d.d., Kopitarjeva 2 in
4, 1000 Ljubljana, 100%.
Odgovorna oseba izdajatelja: Irma Benko, direktorica.
Ob-5512/09
Izdajatelj: Dnevnik, Časopisna družba,
d.d., Kopitarjeva 2 in 4, 1510 Ljubljana.
Ime medijev: Dnevnik, Nedeljski dnevnik, Hopla, Dnevnik Online, Moj dom, Denar IN, Antena, Nika, Moje zdravje. Od
1. 8. 2009 dalje tudi: Razvedrilo, Razvedrilo za mlade, Mini razvedrilo, Modro
Razvedrilo, Humor v sliki – tematske slikovne križanke, Maksi razvedrilo, Posebna izdaja Razvedrila – Letni časi, Poseb-

na izdaja Razvedrila – Zvezde, Tematske
slikovne križanke, Moj otrok, Senior, Trič
trač razvedrilo, Naj naj naj Razvedrilo.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične
osebe oziroma firma in sedež pravne osebe, ki ima v premoženju izdajatelja najmanj
5-odstotni delež kapitala ali najmanj 5-odstotni delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic:
– DZS, d. d., Dalmatinova 2, Ljubljana
– 51,05%,
– Styria Media International AG, Schonaugasse 64, Graz – 25,74%,
– Delo Prodaja, d.d., Dunajska 5, Ljubljana – 10,11%,
– ČZP Večer, d.d., Svetozarevska ulica
14, Maribor – 6,52%.
Imena članov uprave izdajatelja: predsednik uprave mag. Branko Pavlin.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Bojan Petan – predsednik, namestnik predsednika Marjan Božnik, člani Simon Bilanče,
mag. Robert Krajnik, Dejan Kovač, dr. Klaus
Schweighofer.
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Objave po Zakonu
o evidentiranju nepremičnin
Št. 2512-09-0050
Ob-5478/09
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) poziva
osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po
verjetno umrli Marjani Pavlin, lastnici parcele
2248/2 v katastrski občini 2295 Banjšice, da
se javijo v 30 dneh od dneva objave oklica
in vstopijo v postopek evidentiranja urejene
meje št. zadeve 02112-539/2009.
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 22. 7. 2009
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Objave gospodarskih družb
Ob-5476/09
Skladno s 75. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) samostojni podjetnik Gasilec Servis gasilnih aparatov in nadzor hidrantovi in trgovina na debelo Zvonimir
Karner s.p., Ptujska cesta 355, 2000 Maribor, mat. št. 5530277000, obvešča upnike in
ostale poslovne partnerje, da bo po preteku
treh mesecev, šteto od dneva te objave v
Uradnem listu RS, pričela postopek pri reg.
sodišču za prenos dejavnosti samostojnega
podjetnika na prevzemno družbo. Z dnem
vpisa prenosa podjetja v sodni register bo
podjetnik prenehal opravljati dejavnost kot
s.p., podjetje podjetnika pa bo v skladu s
pogodbo o prenosu podjetja preneseno v
družbo Gasilec, podjetje za storitve in proizvodnjo d.o.o., Ptujska cesta 355, 2000 Maribor, mat. št. 3523179000, po postopku in
na način, kot je opredeljen v ZGD-1.
Gasilec
Servis gasilnih aparatov
Zvonimir Karner s.p.
Ob-5515/09
Direktor družbe A-Z Finance, d.o.o., Dunajska 58, Ljubljana (v nadaljevanju: A-Z
Finance, d.o.o.) na podlagi 622e. člena Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1 objavlja obvestilo:
1. Dne 24. 7. 2009 je bil sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani predložen Plan čezmejne združitve družb A-Z
Finance družba za poslovne storitve, d.o.o.
Ljubljana, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, Slovenija, družba z omejeno odgovornostjo (Private Limited Liability Company),
vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod številko 130368 kot
prevzemna družba in Deed B.V., Besloten
Vennootschap (Private Limited Liability
Company), Prins Bernhardplein 200, 1097
JB Amsterdam, Nizozemska, vpisan v Komercialno zbornico za Amsterdam pod številko 24271407 kot prevzeta družba. Družbi
sta Plan čezmejne združitve podpisale dne
23. 7. 2009, v obliki notarskega zapisa, pri
notarju Urošu Kosu.
2. Na sedežu družbe A-Z Finance, d.o.o.,
Dunajska 58, Ljubljana je od objave tega obvestila do 3. 9. 2009 v času od 8. do 15. ure
na vpogled Plan čezmejne združitve, Poročilo poslovodstva prevzete in prevzemne
družbe o čezmejni združitvi, Zaključna poročila prevzete in prevzemne družbe, Bilance
prevzemne in prevzete družbe po stanju na
dan 30. 4. 2009 in zadnja tri letna poročila
družb, ki se združujejo.
3. Vsak družbenik, upnik in delavec lahko
uveljavlja svoje pravice na način kot to določa
Plan čezmejne združitve. Vsakemu družbeniku, upniku in delavcu se bo na njihovo zahtevo, najkasneje naslednji dan brezplačno dal
prepis listin iz prejšnjega odstavka.
4. Na skupščini se bo razložil Plan čezmejne združitve, prav tako pa bodo družbeniki obveščeni o vseh drugih pomembnih
informacijah.
A-Z Finance, d.o.o.
direktor
Bojan Kranjc

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-5527/09
Direktor družbe Arhimed, d.o.o., trgovina, zastopstvo in posredovanje, s sedežem v Predosljah in s poslovnim naslovom
Predoslje 178, 4000 Kranj, matična številka
1202006000, na podlagi drugega odstavka
520. člena ZGD-1 prvič objavlja, da je edini
družbenik družbe, dne 21. 7. 2009 sprejel
sklep, da se osnovni kapital družbe z dosedanjega zneska 95.977,00 EUR zmanjša za
znesek 88.477,00 EUR na znesek 7.500,00
EUR ter poziva upnike, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe.
Arhimed, d.o.o.
direktor:
Urh Uroš Peternelj

Sklici skupščin

Izvoli se dva preštevalca glasov v sestavi: Polona Demšar, Milva Kozakiv.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Dravo
Ferligoj.
ACK d.d.
uprava družbe
Ob-5532/09
Popravek
Elektro Celje, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2a, Celje,
objavlja popravek dnevnega reda 13. redne
seje skupščine Elektro Celje, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., katere sklic
je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 57/09
z dne 24. 7. 2009, in sicer se besedilo sklica
skupščine spremeni, tako da se del besedila, ki glasi »v ponedeljek, dne 28. avgusta
2009« črta in se ga nadomesti z besedilom
»v petek, 28. avgusta 2009«. Ostalo besedilo sklica ostane nespremenjeno.
Elektro Celje, podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.
predsednik uprave
mag. Viktor Tajnšek
Ob-5535/09

Ob-5480/09
Popravek

Popravek
Uprava družbe Elektro Ljubljana, d.d. objavlja popravek v sklicu 14. redne skupščine
družbe, ki je bila objavljena 24. 7. 2009, in
sicer tako, da se 5. točka dnevnega reda
pravilno glasi:
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 536,25 €, za člane nadzornega
sveta pa znaša bruto 412,50 €, 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.
Elektro Ljubljana, d.d.
predsednik uprave
mag. Mirko Marinčič
Ob-5524/09
Popravek
K dnevnemu redu 12. seje skupščine
delniške družbe Adriacommerce, financiranje, ustanavljanje in upravljanje podjetij,
d.d., Koper, Pristaniška ulica 8, ki je sklicana
za 31. avgust 2009, z objavo v Uradnem listu RS, št. 58/09 z dne 27. 7. 2009, se objavi
popravek predloga 1. točke dnevnega reda
skupščine:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsedujočega skupščini se izvoli:
Janez Lenarčič.

V Uradnem listu RS, št. 57 z dne 24. 7.
2009 je bil objavljen sklic 8. seje skupščine
delniške družbe Železar Štore D.P., delniška
družba pooblaščenka d.d. (objava št. Ob5434/09). Pri navedbi 2. točke dnevnega
reda je prišlo do izpustitve predloga sklepa št. 2.2, in se pravilno besedilo 2. točke
dnevnega reda glasi:
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2008 in poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 2:
2.1 Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2008 in poročilom nadzornega
sveta v skladu z 282. členom Zakona o gospodarskih družbah.
2.2 Na predlog uprave in nadzornega
sveta se bilančni dobiček v znesku 526.493
€ iz leta 2008 prenese v naslednje leto kot
nerazporejen.
Železar Štore D.P. d.d.
Anton Franulič, direktor
Ob-5536/09
Popravek
Uprava družbe Zvezda, tekstilna tovarna,
d.d., Savska cesta 46, 4000 Kranj, objavlja
popravek sklica 10. zasedanja skupščine
delniške družbe Zvezda, tekstilna tovarna,
d.d., ki je sklicana za sredo, 26. avgusta
2009, ob 10. uri, na sedežu družbe, Savska
cesta 46, 4000 Kranj. Sklic skupščine je
bil objavljen na str. št. 1979 Uradnega lista
RS, št. 57/09 dne 24. 7. 2009.
Zaradi tehnično administrativnih razlogov
je prišlo do napake pri objavi dnevnega reda
in predloga sklepov, ki pravilno glasijo:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave in nadzorne-
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ga 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 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. 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.
4. Predstavitev letnega poročila družbe
Zvezda, tekstilna tovarna, d.d., za poslovno
leto 2008 in revidiranih računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2008; predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta
družbe Zvezda, tekstilna tovarna, d.d., o
rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskega poročila in o načinu
in obsegu preverjanja vodenja družbe med
poslovnim letom 2008; razprava in podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa št. 4.1:
Skupščina družbe Zvezda, tekstilna tovarna, d.d., se seznani s predstavitvijo letnega poročila družbe za poslovno leto 2008
in revidiranimi računovodskimi izkazi družbe
za poslovno leto 2008.
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.
Predlog sklepa št. 4.2: v skladu z
294. členom ZGD-1 skupščina ne potrdi in
ne odobri delo uprave družbe Zvezda, tekstilna tovarna, d.d., v poslovnem letu 2008 in
ji ne podeli razrešnice.
Predlog sklepa št. 4.3: v skladu z
294. členom ZGD-1 skupščina ne potrdi in
ne odobri delo nadzornega sveta družbe
Zvezda, tekstilna tovarna, d.d. v poslovnem
letu 2008 in mu ne podeli razrešnice.
5. 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.
6. 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.
7. 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. 7.1:
Na predlog uprave in nadzornega sveta se osnovni kapital družbe, ki znaša
187.000.000,00 SIT preračuna v eure in
po preračunu znaša 780.337,17 EUR ter je
razdeljen na 187.000 kosovnih delnic. Vrednost ene kosovne delnice je 4,17 eura. 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 eure se ustrezno spremenijo
ostali zneski navedeni v dosedanjem statutu.
Predlog sklepa št. 7.2:
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 dejavnosti družbe Zvezda, tekstilna tovarna, d.d.
z veljavno Standardno klasifikacijo dejavnosti, je priloga in sestavni del tega sklepa.
Predlog sklepa št. 7.3:
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. 7.4:
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
7.1, 7.2 in 7.3.
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.
8. Izvolitev članov upravnega odbora.
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
šestletnim mandatnim obdobjem, kot člani
upravnega odbora:
– Nevena Tea Gorjup,
– Marko Pogorevčnik,
– Drago Naberšnik.
9. 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.
10. Spremembe v članstvu nadzornega
sveta.
Predlog sklepa št. 10.1:
Skupščina se seznani, da sta od treh
članov, dva člana Bojan Simonič (ki je bil
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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,
– Gorjup Nevena Tea.
Predlog sklepa št. 10.2:
Za člane nadzornega sveta družbe,
predstavnike kapitala, se z mandatom do
pričetka mandata članov upravnega odbora,
ki so bili imenovani s sklepom št. 8 tega zasedanja skupščine delniške družbe Zvezda,
d.d. imenujejo:
– Pogorevčnik Marko,
– Gorjup Nevena Tea.
11. 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 7.
dnevnega reda.
12. 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.
Priloga h gradivu so tudi: letno poročilo družbe Zvezda, tekstilna tovarna, d.d.,
za poslovno leto 2008 in revidirani računovodski izkazi družbe za poslovno leto 2008
ter pisno poročilo nadzornega sveta družbe
Zvezda, tekstilna tovarna, d.d. za poslovno
leto 2008.
V priloženem gradivu se črta poročilo
nadzornega sveta za poslovno leto 2007.
Zvezda, tekstilna tovarna, d.d.
uprava – direktor
Dušan Dolamič
Ob-5541/09
Popravek
V objavi sklica skupščine družbe Agroind Vipava 1894 Vipava d.d., objavljene v
Uradnem listu RS, dne 24. 7. 2009, Ob5398/09 je v samem besedilu sklica prišlo
do spremembe v 6. točki, in sicer se točka
6 v celoti glasi:
Osnovni kapital družbe se poveča z dosedanjih 3.258.404,27 € za 500.000,00 €,
tako, da celotni osnovni kapital družbe po
povečanju znaša 3.758.404,27 €.
Za povečanje osnovnega kapitala se izda
za 59.910 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 450.332 navadnih (rednih) imenskih kosovnih delnic.
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Novo izdane delnice so prenosljive na
enak način, kot dosedanje navadne prosto
prenosljive imenske kosovne delnice.
V samem besedilu sklica je prišlo do
spremembe v drugem odstavku 7. točke,
in sicer se drugi odstavek točka 7 v celoti
glasi:
Skupščino se seznani, da so člani nadzornega sveta Simon Stibilj, Branko Tomažič, Bogdan Savo Šinigoj, dne 21. 7. 2009,
podali odstopno izjavo, kot člani nadzornega
sveta z veljavnostjo dne 24. 8. 2009.
Agroind Vipava 1894 Vipava d.d.
uprava družbe:
Miroslav Miljković
Joško Ambrožič
Št. 1/09
Ob-5453/09
Na podlagi Statuta družbe Enterfin, d.d.,
Koper, uprava sklicuje
2. redno skupščino družbe,
ki bo v ponedeljek, 31. avgusta 2009,
ob 11. uri v Kopru, Pristaniška ulica 12, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: za predsedujočega skupščine se izvoli Leon Klemše, za preštevalki
glasov Tatjana Cepak in Katja Gaberšček.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka Mojca Tavčar-Pasar.
2. Seznanitev z letnim poročilom in konsolidiranim 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.
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.
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 Pro-revizija, d.o.o., Postojna.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, vključno z besedilom letnega poročila
za leto 2008 z mnenjem revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, bo delničarjem 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,
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pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa
tudi z izpisom iz sodnega registra.
Enterfin, d.d., Koper
uprava družbe
Št. 01/09
Ob-5454/09
Uprava s soglasjem nadzornega sveta
na podlagi 78. člena Statuta delniške družbe sklicuje
11. skupščino
delniške družbe POMIN, družba
pooblaščenka d.d. Ljubljana,
ki bo 31. 8. 2009, ob 8. uri, v prostorih
družbe Letališka c. 27 A, Ljubljana.
Dnevni red in predlog sklepov
1. Otvoritev skupščine delniške družbe, ugotovitev sklepčnosti ter seznanitev z
dnevnim redom.
Predlog sklepa št. 1/1:
– Skupščina družbe ugotavlja, da je prisotnih ........% glasov zastopanega osnovnega kapitala, kar pomeni, da je skupščina
sklepčna.
Predlog sklepa št. 1/2:
– Skupščina se seznani z dnevnim redom.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa št. 2/1:
– Za predsednika skupščine se izvoli
Jože Valenčič.
– Za preštevalca glasov se imenujeta:
1. Kejžar Igor,
2. Grbić Katarina.
Skupščini družbe prisostvuje notarka
mag. Nina Češarek.
3. Predložitev letnega poročila, in poročila nadzornega sveta za POMIN, Pooblaščenka d.d.
Skupščina družbe se seznani s pisnim
poročilom nadzornega sveta z dne 10. 7.
2009, ki se nanaša na preveritev poročila
o poslovanju družbe za leto 2008 in računovodskimi izkazi družbe za poslovno leto
2008.
4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2008 in podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa 4/1:
– Na podlagi sprejetega letnega poročila
se ugotovi:
Bilančni dobiček za leto 2008 po stanju na dan 31. 12. 2008, znaša 413.720,31
EUR.
Bilančni dobiček v višini 176.577,45 EUR
se nameni za izplačilo dividend, kar predstavlja 0,835 EUR bruto na delnico.
Pri izračunu izplačila dividend lastne delnice niso udeležene pri izplačilu, zato se
odštejejo od stanja v delniški knjigi na dan
zasedanja skupščine, ostalim delničarjem
pa se za toliko sorazmerno zviša izplačilo.
Dividende se izplačajo delničarjem, ki so
lastniki delnic na dan zasedanja skupščine
najkasneje v 60 dneh po sprejemu skupščinskega sklepa.
Preostali del bilančnega dobička v višini
237.142,86 EUR ostane nerazporejen.
5. Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa 5/1:
Skupščina potrjuje in odobri delo uprave
in nadzornega sveta družbe v poslovnem
letu 2008 in jima podeljuje razrešnico.
6. Informacija o poslovni politiki, poslih in
gospodarskem načrtu družbe v letu 2009.
Uprava podaja informacijo o poslovni politiki, poslih in gospodarskem načrtu družbe
v letu 2009.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
imenskih in prinosniških delnic, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Delničarji prinosniških delnic, se lahko udeležijo skupščine ter uresničujejo glasovalno pravico na
skupščini s pogojem, da pridobijo potrdilo
o imetništvu na zadnji dan roka za deponiranje delnic, to je po stanju 10. dan pred
skupščino. KDD delničarju izda potrdilo o
imetništvu delnic, ki ga delničar dostavi najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine
družbi in ga uporabi za udeležbo na skupščini. Delničar prinosniških delnic, izvršuje
glasovalno pravico v skladu z 89. členom
Statuta družbe. Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji imenskih delnic, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so najmanj 10
dni pred zasedanjem skupščine vpisani v
delniško knjigo ali družbi dokažejo imetništvo imenskih delnic po stanju 10. dan pred
zasedanjem skupščine in najkasneje 3 dni
pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo
udeležbo na skupščini.
Pooblastila za zastopanje na skupščini
morajo biti pisna.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe, na Letališka c. 27A, Ljubljana, vsak delovni dan v
tednu med 10. in 12. uro.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi
razdelitve glasovnic zglasijo v prostorih
družbe pol ure pred pričetkom zasedanja,
kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
dopolnitve predloga dnevnega reda ter spreminjevalne oziroma dopolnitvene predloge
pisno sporočijo upravi v 7 dneh po objavi
sklica na naslov družbe.
Če je prvi sklic skupščine neuspešen,
se skupščina ponovi istega dne ob 9. uri v
istem prostoru, z enakim dnevnim redom.
Na tem zasedanju bo veljavno odločeno ne
glede na višino zastopanega kapitala.
POMIN, družba pooblaščenka d.d.
Ljubljana
uprava:
Vojko Reven, univ. dipl. inž.
Ob-5455/09
Na podlagi 35. člena Statuta delniške
družbe Pohištvo Brežice, proizvodnja in prodaja pohištva, d.d. in skladno z določbami
Zakona o gospodarskih družbah, upravni
odbor sklicuje
15. sejo skupščine
delniške družbe Pohištvo Brežice, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 31. 8. 2009, ob 10.
uri, na naslovu družbe Pohištvo Brežice,
d.d., Aškerčeva ulica 7, Brežice, z naslednjim dnevnim redom:
Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti ter imenovanje delovnih
teles skupščine:
Predlog sklepa:
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
1.2. Na predlog uprave in upravnega odbora se za predsedujočega skupščine izvoli
Silvo Lah, za preštevalko glasov pa Snežno
Bukovec. Seji bo prisostvoval vabljeni notar
Andrej Tiran.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2008 in revidiranih računovodskih izkazov družbe za poslovno leto
2008 ter pisnega poročila upravnega odbora
o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila.
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Predlog sklepa:
2.1. Skupščina družbe se seznani z Letnim poročilom družbe za leto 2008 z mnenjem revizorja in pisnim Poročilom upravnega odbora družbe, s katerim le-ta potrdi
Letno poročilo družbe za leto 2008.
3. Obravnava in sprejem predloga sklepa
za podelitev razrešnice upravi, nadzornemu
svetu in upravnemu odboru za poslovno leto
2008.
Predlog sklepa
3.1. V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo uprave za obdobje od 1. 1. 2008 do 27. 3. 2008, nadzornega sveta za obdobje od 1. 1. 2008 do 19. 6.
2008, in upravnega odbora za obdobje od
19. 6. 2008 do 31. 12. 2008, in jim podeljuje
razrešnico.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2009.
Predlog sklepa:
4.1. Na predlog upravnega odbora, se
za revidiranje poslovanja družbe za poslovno leto 2009 imenuje revizijska družba IN
Revizija d.o.o., revidiranje, računovodstvo,
finance, Linhartova cesta 11 A, Ljubljana.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji neposredno, njihovi pooblaščenci in
zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo
družbe in ki najkasneje tri dni pred sejo
skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo
na skupščini osebno ali s priporočeno pošiljko, ki jo dostavijo v tajništvo uprave
družbe Pohištvo Brežice, d.d., Aškerčeva
ulica 7, Brežice.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
in sicer najmanj 30 minut pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje.
O vseh točkah dnevnega reda, se glasuje
z glasovnicami. Delničarji oziroma njihovi
pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom,
ki mora biti deponirano na sedežu družbe,
najkasneje tri dni pred začetkom skupščine,
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 tednu dni po objavi
sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Gradivo
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe, Aškerčeva ulica
7, Brežice, vsak delavnik od 9. do 12. ure,
od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Pohištvo Brežice, d.d.
upravni odbor
Ob-5456/09
Na podlagi 36. člena Statuta delniške
družbe Elma TT d.d. Ljubljana, sklicuje
uprava družbe
13. redno sejo skupščine
delniške družbe Elma TT d.d.,
ki bo dne 31. 8. 2009, ob 15. uri, na
sedežu družbe v Ljubljani, Cesta 24. junija
23, 1231 Ljubljana Črnuče, z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost. Za predsednika
skupščine se izvoli Franc Bradeško, za preštevalca glasov pa Vlasta Zupančič in Doroteja Bregar.
Na seji bo navzoča vabljena notarka
Nada Kumar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2008, z mnenjem pooblaščenega revizorja, seznanitev s poročilom nadzornega sveta ter njegovo potrditvijo letnega
poročila, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička, ter podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu za leto 2008.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2008, poročilom nadzornega
sveta ter potrditvijo letnega poročila.
2.2. Bilančni dobiček za leto 2008 v znesku 2.697.921,11 EUR se kot preneseni
dobiček prenese za uporabo v naslednjih
letih.
2.3. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za leto 2008.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta
družbe.
Predlog sklepa:
3.1. Skupščina se seznani, da z dnem
30. 8. 2009, poteče mandat sedanjima članoma predstavnikoma kapitala. Za člana
nadzornega sveta – predstavnika kapitala
se za dobo 4 let ponovno izvolita Peter Šifrer in Matej Tomažin.
3.2. Skupščina se seznani, da je zbor delavcev sprejel sklep, da z dnem 31. 7. 2009
preneha mandat članu nadzornega sveta
– predstavniku delavcev Jožetu Smuku. S
1. 8. 2009 je za člana nadzornega sveta –
predstavnika delavcev imenovan Aleksandar Mladjenovič.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja računovodskih izkazov družbe za leto 2009 se imenuje
družba KPMG Slovenija d.o.o., Ljubljana.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi
pooblaščenci ali zastopniki, 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.
Nasprotni predlogi
Delničarji naj morebitne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo v tajništvo
uprave v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo
biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Skupščina je sklepčna, če so navzoči
delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja
najmanj 25% osnovnega kapitala družbe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
eno uro za prvim sklicem, z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
katerega sestavni del je letno poročilo druž-
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be za leto 2008 z mnenjem pooblaščenega
revizorja in poročilo nadzornega sveta, so
na vpogled delničarjem na sedežu družbe,
Cesta 24. junija 23, v tajništvu, vsak delovni dan med 9. in 12. uro, od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine. Vsakemu delničarju bomo
na njegovo zahtevo najpozneje naslednji
delovni dan brezplačno dali prepis gradiva
za skupščino.
Elma TT d.d.
uprava družbe
Ob-5473/09
Na podlagi 295. člena ZGD-1 in 42. člena
statuta družbe Terme Olimia d.d. uprava
sklicuje
14. redno sejo skupščine
Terme Olimia d.d., Podčetrtek,
Zdraviliška cesta 24,
ki bo v torek, 1. septembra 2009, ob
12. uri, na sedežu družbe v Podčetrtku,
Zdraviliška cesta 24, v hotelu Sotelia, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednice skupščine in dveh preštevalcev glasov ter seznanitev skupščine s prisotnim
notarjem.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– Za predsednico skupščine: Branka
Neffat, univ. dipl. prav.
– Preštevalki glasov: Anica Krizmanič in
Mirjana Romih.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Srečko
Gabrilo.
2. Imenovanje novega člana nadzornega
sveta predstavnika delničarjev.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: na podlagi odstopne izjave dr. Matica Tasiča z dne 9. 7.
2009, s katero odstopa s položaja člana
nadzornega sveta v družbi Terme Olimia
d.d.: »Skupščina izvoli Branko Neffat, univ.
dipl. prav. za članico nadzornega sveta,
predstavnico delničarjev za naslednje štiriletno mandatno obdobje«.
Glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo in na skupščini uresničujejo glasovalno pravico tisti
delničarji, ki bodo vpisani v delniški knjigi družbe, ki se vodi v centralnem registru
nematerializiranih vrednostnih papirjev pri
KDD v Ljubljani, dva dni pred dnevom skupščine oziroma njihovi zakoniti zastopniki ali
pooblaščenci. Delničar, njegov pooblaščenec ali zakoniti zastopnik se lahko udeleži
skupščine in uresničuje glasovalno pravico,
če se je pisno prijavil družbi najmanj tri dni
pred skupščino. Prijava naj vsebuje ime,
priimek in naslov delničarja, če se bo delničar skupščine udeležil po pooblaščencu
ali zakonitem zastopniku, pa tudi originalno
pisno pooblastilo oziroma pravni naslov za
zastopanje.
Predlagatelja sklepa k točki 1 sta uprava
in nadzorni svet, predlagatelj sklepa k točki
2 pa je nadzorni svet. Zaradi nemotenega
poteka skupščine pozivamo vse delničarje
oziroma njihove pooblaščence ali zastopnike, da se zglasijo v prostorih družbe pri preštevalcih glasov vsaj pol ure pred začetkom
skupščine.
Gradivo bo na voljo delničarjem od dneva objave tega sklica skupščine do dneva skupščine vsak delovni dan med 9. do
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12. uro na sedežu družbe na Zdraviliški cesti 24, v Podčetrtku.
Terme Olimia d.d.
direktor
Zdravko Počivalšek, univ. dipl. inž. agr.
Ob-5474/09
Uprava delniške družbe Medex d.d., na
podlagi 15. in 16. člena Statuta družbe, sklicuje na sedežu družbe, to je na Linhartovi
49A v Ljubljani
16. skupščino delničarjev,
ki bo v ponedeljek, dne 31. avgusta
2009, ob 14. uri, na sedežu družbe.
I. Dnevni red in predlog sklepov:
1. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupščine.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2008
v višini 6.410.070,30 EUR ostane nerazporejen in se odločanje o njegovi uporabi
prenese v naslednje leto.
b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2008.
c) Nadzornemu svetu družbe se v breme poslovnih stroškov izplača nagrada za
uspešno delo v letu 2008 v skupni višini
12.520,00 EUR bruto, od česar prejme predsednik nadzornega sveta nagrado v višini
6.260,00 EUR bruto in člana nadzornega
sveta pa vsak po 3.130,00 EUR bruto.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta
družbe.
Predlog sklepa: sedanjim članom nadzornega sveta Čerin Alešu in Mižigoj Alešu
poteče mandat 12. 2. 2010. Za nove člane
nadzornega sveta se od dne 13. 2. 2010
imenujeta Aleš Mižigoj in Gregor Benčina.
4. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina za revizorja družbe za leto 2009 imenuje revizijsko družbo UHY Revizija in svetovanje d.o.o. iz Ljubljane.
II. Vpogled gradiva
Gradiva za skupščino s predlogi sklepov, vključno s sprejetim letnim poročilom,
poročilom nadzornega sveta in besedilom
predlaganih sprememb statuta z utemeljitvijo je delničarjem na vpogled v tajništvu
družbe, vsak delovni dan od 11. do 13. ure,
v času od dneva objave sklica skupščine do
dneva zasedanja skupščine.
III. Pogoji udeležbe
Udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo
svojo udeležbo.
IV. Čas sklica
Skupščina je sklicana za 14. uro. Če do
tedaj ni dosežena sklepčnost, bo ponovno
zasedanje skupščine istega dne v istih prostorih ob 14.30 ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Uprava Medex d.d.
Ob-5475/09
Uprava družbe na podlagi 7.3. točke Statuta delniške družbe IKA Industrijska konfekcija Ajdovščina d.d. sklicuje
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14. redno sejo skupščine
delniške družbe IKA Industrijska
konfekcija Ajdovščina d.d.,
ki bo dne 31. 8. 2009 ob 8. uri na sedežu
družbe, na naslovu Ajdovščina, Lokavška
cesta 10, z naslednjim dnevnim redom:
I. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine ter seznanitev z notarjem.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa: za predsednika
skupščine se izvoli odv. Silvester Polanc,
za preštevalki glasov se imenujeta Karmen
Kravos in Andrejka Blažko. Za sestavo zapisnika skupščine se pooblasti notarka Laura
Čermelj iz Ajdovščine.
II. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2008 in pisnim poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi
letnega poročila za leto 2008.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega 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 bilančne izgube ter razrešnica upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
1. Bilančna izguba iz letnega poročila
za leto 2008 v višini 79.180,01 EUR ostane
nepokrita.
2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in
odobrava delo teh dveh organov družbe v
poslovnem letu 2008.
IV. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa: za pooblaščeno revizijsko
družbo za poslovno leto 2009 se imenuje
revizijska družba KPMG Slovenija, Podjetje
za revidiranje, d.o.o., s sedežem na naslovu
Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
družbe, ki so vpisani kot delničarji v delniško
knjigo pri KDD – Centralni klirinško depotni
družbi, sami ali po svojih zakonitih zastopnikih ali pooblaščencih.
Delničarji, ki se bodo udeležili skupščine, morajo svojo udeležbo osebno ali pisno prijaviti na upravi družbe najkasneje 3
dni pred zasedanjem skupščine (vključno z
dnem 28. 8. 2009).
Pooblastilo mora biti pisno in mora za
fizične osebe vsebovati ime in priimek ter
rojstni datum pooblaščenca in pooblastitelja,
kraj, datum ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa ime in priimek ter datum rojstva
pooblaščenca in firmo ter podpis in žig pooblastitelja. Pooblastila je treba deponirati pri
upravi družbe v roku iz prejšnjega odstavka.
Udeležence skupščine družbe prosimo,
da se pol ure pred začetkom seje skupščine
prijavijo predstavniku družbe na mestu zasedanja skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedala istega dne
ob 9. uri z istim dnevnim redom in v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina sklepčna
ne glede na število prisotnih ali zastopanih
glasovalnih pravic.
Celotno gradivo za sejo skupščine bo
na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe, vsak delovni dan od 9. do 10. ure

od dneva objave sklica skupščine do zasedanja skupščine.
IKA Industrijska konfekcija
Ajdovščina d.d.
direktor družbe
Zvonko Štanc
Ob-5479/09
Na podlagi 7.2. točke Statuta Minerve
Žalec d.d. sklicuje uprava
15. skupščino
Minerve Žalec d.d.,
v petek, 4. 9. 2009, ob 12. uri, na sedežu
družbe, Ložnica pri Žalcu 37, 3310 Žalec.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvolijo se organi skupščine ter
imenuje notar po predlogu uprave.
2. Predstavitev letnega poročila za leto
2008 z mnenjem revizorja in poročila nadzornega sveta.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
o poslovanju za leto 2008, z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta.
3. Obravnava in sprejem sklepov o
uporabi bilančnega dobička 1.724.844,00
EUR.
Predlog sklepa:
1. Nagrade nadzornemu svetu in
upravi, za leto 2008, se ne izplačajo.
2. Čisti dobiček leta 2008 ostane nerazporejen.
3. Skupščina podeljuje upravi družbe
in nadzornemu svetu družbe razrešnico za
poslovno leto 2008.
4. Obravnava in sprejem sklepa o
imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja za leto 2008
se imenuje revizijska družba Renoma, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Kamniška
ulica 25, 1000 Ljubljana.
5. Obravnava in sprejem predloga sklepa
o pridobitvi lastnih delnic.
Skupščina pooblašča družbo da pridobi
lastne delnice v višini 10,0% vseh delnic, to
je 2.956 delnic, z namenom nagrajevanja
uprave in članov nadzornega sveta, zaradi
česar je pri odsvajanju v celoti izključena
prednostna pravica v smislu 337. člena in
prvega odstavka 344. člena ZGD-1.
Družba bo lastne delnice odkupovala po
najnižji ceni 41,73 EUR. Najvišja cena znaša 42,00 EUR. Pooblastilo se podeljuje za
36 mesecev.
Delničarjem je gradivo na razpolago na
sedežu družbe, v delovnem času, od dneva objave sklica skupščine dalje. Gradivo
vključuje letno poročilo 2008, poročilo nadzornega sveta in revizorjevo poročilo. Delničarji lahko upravi družbe, najpozneje 7
dni po objavi sklica skupščine, pisno podajo
razumno utemeljen predlog k posameznim
točkam dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci oziroma zastopniki, ki bodo konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine, vpisani v delniško
knjigo, vodeno pri KDD – Centralni klirinško
depotni družbi d.d., Ljubljana. Pooblastila
morajo biti pisna.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najkasneje 4 dni pred zasedanjem skupščine na
sedež družbe pisno prijavijo svojo udeležbo
na skupščini.
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Na zasedanju skupščine se odloča o objavljenih predlogih sklepov, pri čemer se o
vseh točkah glasuje z glasovnicami, ki jih
prejmejo udeleženci pri vpisu v seznam prisotnosti.
Minerva Žalec d.d. – uprava
Št. 21
Ob-5485/09
Na podlagi 5. člena Statuta družbe Florina, d.d., in v skladu z določbami Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1), uprava
družbe sklicuje
12. redno sejo skupščine
delničarjev družbe Florina, d.d.,
ki bo v torek, 1. 9. 2009 ob 13. uri, na
sedežu družbe, na naslovu Pri vrtnariji 8,
Maribor.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Po odprtju skupščine se ugotovi prisotnost delničarjev.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa:
2.1 Na predlog uprave in ob soglasju
nadzornega sveta se za predsednika skupščine imenuje Damijan Verdnik, za preštevalki glasov pa Brigita Petelinek in Mihela
Kurnik. Seji bo prisostvoval vabljeni notar
Stanislav Bohinc.
3. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2008, seznanitev s
pisnim poročilom nadzornega sveta družbe
Florina, d.d., o rezultatih preveritve revidiranega letnega poročila za poslovno leto
2008.
Predlog sklepa:
3.1 Skupščina družbe Florina, d.d., se
seznani s predstavitvijo revidiranega letnega poročila družbe za leto 2008 ter s poročilom nadzornega sveta družbe Florina, d.d.,
o rezultatih preveritve letnega poročila za
poslovno leto 2008.
4. Uporaba bilančnega dobička za leto
2008 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
4.1 Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12.
2008 znaša 155.516 EUR, ostane nerazporejen. O njegovi uporabi bo odločeno v
naslednjih poslovnih letih.
4.2 Skupščina potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2008 in ji podeli razrešnico za poslovno leto 2008.
4.3 Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2008 in mu
podeli razrešnico za poslovno leto 2008.
5. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa:
5.1 Skupščina sprejme prečiščeno besedilo statuta družbe v predloženem besedilu.
5.2 Skupščina pooblašča direktorico
družbe za podpis prečiščenega besedila
statuta.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2009.
Predlog sklepa:
6.1 Za revizorja poslovanja družbe za
poslovno leto 2009 se imenuje Constantia
Plus d.o.o., Dunajska cesta 160, Ljubljana.
Prijava udeležbe na skupščini in dostopnost gradiva za skupščino
Pravico do udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničujejo tisti
delničarji oziroma njihovi pooblaščenci ali
zakoniti zastopniki, ki bodo po stanju na dan
28. 8. 2009 vpisani v delniško knjigo družbe,

ki jo vodi centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, KDD, Ljubljana,
ter bodo svojo udeležbo na skupščini pisno
prijavili najpozneje tri dni pred zasedanjem
skupščine ter bodo deponirali morebitna
pooblastila na sedežu družbe. Pooblastilo
mora biti pisno in ostane shranjeno na sedežu družbe ves čas trajanja pooblastilnega
razmerja.
Delničarji lahko morebitne nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda zaradi objave ali zahtevo za dodatno
točko dnevnega reda, v skladu z določili
298. člena veljavnega zakona (ZGD-1), pisno sporočijo upravi najpozneje v sedmih
dneh od objave tega sklica.
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena veljavnega zakona
(ZGD-1).
Gradivo za skupščino je delničarjem na
voljo na vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak ponedeljek in sredo, med 9.
in 10. uro, od dneva objave sklica skupščine
do vključno datuma zasedanja skupščine.
Florina d.d.
Sabina Medeot, direktorica
Ob-5486/09
Uprava družbe Ljutomerčan, kmetijstvo
in predelava d.d., Kidričeva ulica 2, 9240
Ljutomer, vabi delničarje na
15. skupščino
družbe Ljutomerčan, kmetijstvo in
predelava d.d., Kidričeva ulica 2, 9240
Ljutomer,
ki bo v ponedeljek, dne 31. 8. 2009, ob
10. uri, v sejni sobi družbe, na naslovu Kidričeva ulica 2, 9240 Ljutomer.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Za predsednika 15. skupščine družbe se
izvoli odvetnik Andrej Krašek. Za preštevalko glasov se izvoli Janja Šterman.
Na skupščini bo prisoten notar Šomen
Franc iz Ljutomera.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2008 ter s poročilom
nadzornega sveta po 282. členu ZGD-1.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z letnim poročilom družbe Ljutomerčan d.d. za poslovno
leto 2008 in poročilom nadzornega sveta za
poslovno leto 2008.
3. Obravnava in sprejem sklepa o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu
za delo v poslovnem letu 2008.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina ne podeli razrešnice upravi in nadzornemu svetu za delo v poslovnem
letu 2008.
4. Imenovanje finančnega revizorja za
poslovno leto 2009.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina imenuje za revizorja za poslovno leto
2009 pooblaščeno revizijsko družbo BO
Consulting družba za revidiranje, davčno
svetovanje in ocenjevanje podjetij, d.o.o.,
Neubergerjeva ulica 9, 1000 Ljubljana.
5. Prenos delnic manjšinskih delničarjev
na glavnega delničarja za plačilo primerne
denarne odpravnine.
Predlog sklepa glavnega delničarja:
Na podlagi 384. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) se na Holding Vino
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J, d.o.o., Ptujska cesta 12, 2270 Ormož, kot
glavnega delničarja, proti plačilu denarne
odpravnine prenesejo vse navadne, imenske, kosovne delnice izdajatelja Ljutomerčan, kmetijstvo in predelava, d.d., Kidričeva
ulica 2, 9240 Ljutomer, preostalih delničarjev družbe Ljutomerčan, kmetijstvo in predelava, d.d., Kidričeva ulica 2, 9240 Ljutomer
(v nadaljevanju: manjšinski delničarji).
Glavni delničar bo manjšinskim delničarjem izplačal denarno odpravnino v znesku
1,267 EUR za vsako navadno imensko kosovno delnico izdajatelja Ljutomerčan, kmetijstvo in predelava, d.d., Kidričeva ulica 2,
9240 Ljutomer, ki se bo prenesla na glavnega delničarja. Glavni delničar bo upravičencem denarno odpravnino plačal v roku
15 dni po vpisu sklepa o prenosu delnic
na glavnega delničarja v sodni register. Do
denarne odpravnine za prenos so upravičeni manjšinski delničarji oziroma osebe, v
korist katerih je bila na dan vpisa sklepa o
prenosu delnic na glavnega delničarja v sodni register, vpisana pravica oziroma drugo
pravno dejstvo iz drugega odstavka 81.b
člena ZNVP-UPB1.
Prenos delnic manjšinskih delničarjev na
glavnega delničarja se izvrši z dnem vpisa
tega sklepa v sodni register Okrožnega sodišča v Murski Soboti.
Skupščina družbe pooblašča upravo
družbe, da v skladu z določbami 387. člena
ZGD-1 izvede vse potrebne aktivnosti za
prenos delnic manjšinskih delničarjev na
glavnega delničarja, kar vključuje podajo
naloga KDD – Centralni klirinško depotni
družbi d.d., Ljubljana in sklenitev pogodbe
za prenos delnic družbe z računov manjšinskih delničarjev Ljutomerčan, kmetijstvo
in predelava, d.d., Kidričeva ulica 2, 9240
Ljutomer na račun glavnega delničarja ter
podajo predloga za vpis sklepa o prenosu
delnic v sodni register.
Pisno poročilo glavnega delničarja ter
izjava banke o solidarni odgovornosti za izplačilo odpravnine sta priložena gradivu za
sklic skupščine in predstavljajo sestavni del
tega sklepa.
Delničarji se lahko udeležijo skupščine in
uresničujejo glasovalno pravico na skupščini
pod pogojem, da so tri dni pred zasedanjem
skupščine kot delničarji družbe vpisani v
centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD in da najkasneje tri
dni pred dnevom skupščine prijavijo svojo
udeležbo na sedežu družbe. Delničarji lahko udeležbo prijavijo osebno v tajništvu na
sedežu družbe ali s priporočeno pošto, ki
jo pošljejo na naslov družbe, pri čemer je
delničar veljavno prijavil udeležbo v primeru,
če družba prejme prijavo najmanj tri dni pred
skupščino družbe.
Delničarji lahko svojo glasovalno pravico uresničujejo tudi preko pooblaščenca.
Pooblaščenec mora imeti pisno pooblastilo
delničarja, ki ga delničar ali pooblaščenec
deponira na sedežu družbe najmanj tri dni
pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo
ostane deponirano na sedežu družbe.
Delničarji in njihovi pooblaščenci se morajo na skupščini izkazati z veljavnim osebnim dokumentom.
Gradivo s predlogi sklepov in utemeljitvami, letnimi poročili družbe za zadnja
tri poslovna leta, revizorjevim poročilom o
primernosti višine denarne odpravnine ter
pisnim poročilom glavnega delničarja je delničarjem na vpogled v tajništvu na sedežu
družbe od dneva objave sklica do dneva
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skupščine, in sicer vsak delovni dan od 8.
do 12. ure.
Ljutomerčan, kmetijstvo
in predelava, d.d.
uprava: Karl Krašek, direktor
Ob-5504/09
Uprava družbe ob soglasju nadzornega sveta delniške družbe TEM Čatež d.d.
sklicuje
skupščino delniške družbe,
ki bo v torek, dne 1. 9. 2009, ob 13. uri,
na sedežu družbe na Čatežu, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in delovnih teles skupščine.
2. Letno poročilo družbe za leto 2008 –
informacija o poslovanju družbe.
Uprava in nadzorni svet bosta delničarjem posredovala informacijo o letnem poročilu družbe za leto 2008.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček družbe, ki na dan
31. 12. 2008 znaša 135.013,60 EUR, ostane nerazporejen.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu družbe za poslovno
leto 2008.
4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2008 se imenuje revizijska
družba Dinamic d.o.o., Ljubljanska cesta 26,
Novo mesto.
Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na razpolago v tajništvu družbe
v prostorih družbe na Čatežu vsak delovni
dan v tednu med 9. in 14. uro.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovanje je, da delničarji najmanj
tri dni pred sejo skupščine (to je do vključno
29. 8. 2009) pisno prijavijo družbi svojo udeležbo na skupščini.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti pisno in mora biti pred ali ob sklicu
predloženo družbi.
V primeru, da skupščina ne bo sklepčna
ob času sklica, bo ponovno zasedanje skupščine družbe istega dne ob 13.30 na mestu
prvega sklica. Ob ponovljenem sklicu skupščina veljavno odloča ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
TEM Čatež d.d.
uprava družbe
Bajuk Andrej
Ob-5505/09
Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške
družbe Herz, kovinsko predelovalno podjetje, d.d., Grmaška cesta 3, Šmartno pri
Litiji ter 297. in 298. člena ZGD-1, uprava
družbe sklicuje
17. skupščino delničarjev,
ki bo dne 31. 8. 2009, ob 12. uri na sedežu
družbe, Grmaška cesta 3, Šmartno pri Litiji.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepov: ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Izvolijo se na seji predlagani
organi skupščine.
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2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2008/2009, z revizorjevim poročilom ter pisnim poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z letnim poročilom za poslovno leto
2008/2009, z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta.
3. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto
2008/2009 ter o podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predloga sklepov:
– na predlog uprave in nadzornega sveta
bilančni dobiček v višini 947.470,90 EUR
ostane nerazporejen in se prenese v naslednje obdobje.
– Skupščina potrdi delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2008/2009
in jima podeljuje razrešnico.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2009/2010.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2009/2010 imenuje revizijsko družbo
Revizija d.o.o. Cankarjeva ulica 6, Maribor.
5. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepa:
Za prvim odstavkom točke 3.1. statuta se
doda besedilo, ki glasi:
Odobreni kapital
Uprava družbe je pooblaščena povečati
osnovni kapital družbe z izdajo novih navadnih imenskih kosovnih delnic za vložke v
prvih petih letih po vpisu spremembe tega
statuta v sodni register (odobreni kapital).
Znesek odobrenega kapitala določi uprava s soglasjem nadzornega sveta, vendar
ne sme preseči polovice osnovnega kapitala, v času sprejema tega statuta(odobreni
kapital), kar predstavlja največ 1.273.151,39
(enmiljondvestotriinsedemdesettisočstoenainpedeset 39/100) EUR.
Uprava je pooblaščena, da lahko deloma ali v celoti izključi prednostno pravico
do novih delnic iz prejšnjega odstavka tega
člena.
Nadzorni svet je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala(odobreni kapital) skladno s to dopolnitvijo statuta ustrezno
uskladi besedilo statuta družbe zaradi povečanja osnovnega kapitala in izdaje novih
delnic.
Sprejme se čistopis statuta družbe v vsebini, ki je priloga spojena z zapisnikom.
Gradivo za skupščino, vključno z letnim
poročilom in poročilom nadzornega sveta
je delničarjem dano na vpogled na upravi
družbe Herz,d.d., Grmaška cesta 3, Šmartno pri Litiji, vsak delavnik od 12. do 14. ure
od dneva objave sklica do dneva zasedanja
skupščine.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani
v knjigo delničarjev na dan 27. 8. 2009 ali
njihovi pooblaščenci, katerih prijava udeležbe na skupščini je prispela najmanj 3 dni
pred skupščino. Prijavi mora biti predloženo
potrdilo o lastništvu delnic, pooblaščenci pa
morajo predložiti pravilno izpolnjena pooblastila.
Prijavljeni udeleženci so se dolžni vsaj
pol ure pred pričetkom skupščine vpisati v
listo udeležencev in prevzeti glasovnice.
Nasprotni predlogi delničarjev
Delničarji lahko, v roku sedmih dni po
objavi sklica skupščine, podajo upravi pisno
utemeljen nasprotni predlog sklepov k posa-

meznim točkam dnevnega reda. Uprava in
nadzorni svet bosta sprejela svoja stališča k
nasprotnim predlogom v roku desetih dni po
sklicu skupščine in o tem obvestila delničarje z objavo v Uradnem listu RS.
Herz, d.d.
uprava
Ob-5506/09
Uprava družbe na podlagi 295. člena
ZGD-1 in člena 7.4 statuta družbe sklicuje
16. sejo skupščine
družbe Dnevnik, Časopisna družba,
d.d., Kopitarjeva 2 in 4, 1510 Ljubljana,
ki bo v ponedeljek, 31. 8. 2009, ob 13.
uri, v salonu Iris Grand hotela Union, Miklošičeva 1, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in imenovanje delovnih teles skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:
Predsedujoči skupščine je Igor Dolenc.
Izvolita se 2 preštevalki glasov: Nada
Ferenc in Marica Žun.
Notarski zapis zasedanja skupščine bo
opravila notarka Nataša Erjavec.
2. Seznanitev skupščine:
– z letnim poročilom uprave o poslovanju
v letu 2008 in s skupinskim letnim poročilom
za leto 2008,
– s pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila in skupinskega
letnega poročila ter predloga za uporabo
bilančnega dobička s sklepoma nadzornega
sveta o potrditvi letnega poročila in skupinskega letnega poročila.
3. Odločanje o predlogu za uporabo bilančnega dobička za leto 2008 in o podelitvi
razrešnice.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
Višina bilančnega dobička družbe
Dnevnik, d.d. na dan 31. 12. 2008 znaša
5.695.387,07 EUR.
Bilančni dobiček za leto 2008 se uporabi
tako, da se:
– nerazporejeni čisti dobiček iz leta 2006
v višini 1.205.037,15 EUR uporabi tako, da
se:
– izplačajo dividende v višini
997.542,00 EUR,
– o preostanku čistega dobička v višini
207.495,15 EUR uporaba določi v prihodnjih
letih (preneseni dobiček);
– za nerazporejeni čisti dobiček iz leta
2007 v višini 1.891.138,14 EUR uporaba določi v prihodnjih letih (preneseni dobiček);
– za čisti dobiček iz leta 2008 v višini
2.599.211,78 EUR uporaba določi v prihodnjih letih (preneseni dobiček).
Višina dividende na delnico znaša 3,00
EUR bruto.
Dividende za leto 2008 se izplača na
račune upravičencev po sprejemu sklepa
na skupščini najkasneje do konca koledarskega leta.
Dividende se izplača delničarjem, ki
bodo na dan skupščine vpisani v delniško
knjigo pri KDD.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: skupščina podeli upravi družbe in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2008.
3. Sklepanje o višini plačila za opravljanje funkcije članov nadzornega sveta in o
višini sejnine za seje nadzornega sveta.
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Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:
Plačilo za opravljanje funkcije članov
nadzornega sveta znaša 6.760,00 EUR
bruto letno in 9.600,00 EUR bruto letno za
predsednika nadzornega sveta.
Sejnina za udeležbo na sejah nadzornega sveta znaša 240,00 EUR bruto za člane nadzornega sveta in 300 EUR bruto za
predsednika nadzornega sveta.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2009.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
za revizijo poslovanja Dnevnika, d.d. in
skupine povezanih podjetij Dnevnik, d.d. za
poslovno leto 2008 se imenuje Renoma,
družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., Kamniška ulica 25, Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji družbe, ki so kot imetniki pravic vpisani v Centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev pri KDD, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) in ki svojo udeležbo pisno prijavijo
družbi najpozneje konec četrtega dne pred
skupščino, to je do vključno 27. 8. 2009 (prijavnice morajo biti do tega dne prejete na
družbi). Delničar, ki ni izpolnil te obveznosti,
izgubi glasovalno pravico na sklicani seji.
Delničar lahko uveljavlja svojo pravico
do udeležbe in odločanja na skupščini delničarjev osebno ali preko pooblaščenca na
podlagi pooblastila.
Pooblaščenci morajo k svoji pisni prijavi
za udeležbo na skupščini priložiti tudi pisno
pooblastilo delničarja, zakoniti zastopniki pa
dokazilo o zakonitem zastopanju.
Vsa predložena pooblastila in dokazila o
zakonitem zastopanju so do konca skupščine na vpogled pri notarju.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi skupščine pisno zahtevajo dodatno
točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem
naj skupščina odloča, ali če skupščina pri
posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega
reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica
skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
način kot to določa zakon le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog in
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti, zato jim
bo uprava zagotovila zanesljive podatke o
zadevah družbe, če so potrebni za presojo
točk dnevnega reda.
Udeležence prosimo, da se pol ure pred
začetkom zasedanja zglasijo pri preštevalkah glasov, kjer bodo s podpisom potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovalne lističe.
Glasovanje na zasedanju skupščine o
vsaki točki dnevnega reda bo javno.
Skupščina sprejema odločitve z večino
oddanih glasov delničarjev v skladu z zakonom ali statutom družbe, razen v zadevah, v
katerih zakon ali statut družbe predpisujeta
za sprejem odločitve drugačno večino.

Popolna besedila listin in predlogov sklepov so od dneva sklica skupščine delničarjem na vpogled v pravno-kadrovskem splošnem oddelku Dnevnika, d.d., Kopitarjeva
2 in 4, Ljubljana, vsak delavnik od 9. do
10. ure.
Dnevnik, d.d.
uprava
Ob-5507/09
Na podlagi določil 6. tč. veljavnega Statuta delniške družbe Integral Lendava d.d.,
uprava družbe sklicuje
16. redno sejo skupščine
delniške družbe Integral Lendava d.d.,
Industrijska ul. 1, 9220 Lendava,
ki bo v ponedeljek, 31. 8. 2009, ob 12.
uri v sejni sobi na sedežu družbe v Lendavi, Industrijska ul. 1, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in izvolitev organov skupščine.
Uprava družbe in nadzorni svet predlagat v sprejem naslednji sklep:
– skupščina ugotavlja, da je na skupščini
navzočih _____% glasovalnih delnic družbe, zato je sklepčnost podana;
– izvoli se predsednica skupščine Ana
Horvat, za preštevalca glasov pa Štefan Kiraly.
Notarka Marija Zag-Gyöfi bo nadzirala
potek skupščine in sestavila zapisnik o zasedanju skupščine.
2. Seznanitev s predloženim letnim poročilom o poslovanju družbe v letu 2008 z
mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta.
Uprava družbe in nadzorni svet predlagata v sprejem naslednji sklep: skupščina
se seznani s predloženim letnim poročilom
uprave o poslovanju družbe v letu 2008 z
mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta.
3. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube.
Uprava družbe in nadzorni svet predlagata v sprejem naslednji sklep: ugotovi se,
da znaša bilančna izguba 328.585,00 EUR
in se pokriva:
– iz prenesenega čistega dobička v višini
90.269,00 EUR,
– iz zmanjšanja kapitalskih rezerv v višini
147.092,00 EUR,
– iz zmanjšanja rezerv iz dobička v višini
91.224,00 EUR.
4. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2008.
Uprava družbe in nadzorni svet predlagata v sprejem naslednji sklep: skupščina
podeli razrešnico upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2008.
5. Sprememba statuta družbe.
Uprava družbe in nadzorni svet predlagata v sprejem naslednji sklep:
Skupščina sprejme naslednje spremembe statuta družbe Integral Lendava d.d.:
Spremeni se tč. 3.1. Statuta, tako da se
glasi: »3.1. Osnovni kapital družbe znaša
849.921,06 EUR (osemstodevetinštirideset
tisoč devetstoenaindvajset eurov 06/100) in
je razdeljen na 203.818 navadnih imenskih
prosto prenosljivih kosovnih delnic. Vsaka
kosovna delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu.«
6. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za leto 2009.
Nadzorni svet predlaga v sprejem naslednji sklep: za pooblaščeno revizijsko družbo
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za leto 2009 skupščina imenuje revizijsko
družbo Auditor d.o.o., Ptuj.
7. Seznanitev skupščine s sklepom sveta
delavcev.
Uprava družbe in nadzorni svet predlagata v sprejem naslednji sklep: skupščina
se seznani s sklepom sveta delavcev o
spremembi predstavnika delavcev v nadzornem svetu.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem dostopno na sedežu družbe,
vsak dan med 9. in 14. uro.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo le delničarji, ki svojo udeležbo na
skupščini pisno prijavijo družbi najpozneje tri dni pred zasedanjem. Pooblaščenec
delničarja mora predložiti pisno pooblastilo,
morebitni zakoniti zastopniki pa ustrezna
dokazila o upravičenosti za zastopanje delničarja. Člani uprave in nadzornega sveta
se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso
delničarji.
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.
Integral Lendava d.d.
uprava
Ob-5516/09
Na podlagi 9.2 točke statuta delniške
družbe Vesna Trgovsko podjetje d.d. Ljutomer, Glavni trg 5a, uprava družbe sklicuje
13. skupščino
delniške družbe Vesna Trgovsko
podjetje d.d. Ljutomer, Glavni trg 5a,
v petek, 28. 8. 2009, ob 12. uri, na sedežu družbe Glavni trg 5a, Ljutomer.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Izvolijo se predsednik skupščine in 2
preštevalca glasov po predlogu uprave.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Šömen
Franc.
3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta v zvezi s pregledom letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
pisnim poročilom nadzornega sveta družbe
in revizijskim poročilom, ki ga je sprejel nadzorni svet družbe in se nanaša na preveritev
letnega poročila družbe za leto 2008.
4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2008 in podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
A) Bilančni dobiček za leto 2008 v višini
141.710,96 € se razporedi v prenešeni dobiček družbe.
B) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2008.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2009.
Predlog sklepa: po predlogu nadzornega
sveta se za revizorja za poslovno leto 2009
imenuje SN revizija d.o.o., Puhova ulica 13,
Ljubljana.
6. Izvolitev članov nadzornega sveta in
seznanitev o izvolitvi predstavnikov delavcev, ki jih je izvolil svet delavcev.
Predlog sklepa nadzornega sveta skupščini: nadzorni svet skupščini predlaga da
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se izvolijo novi člani nadzornega sveta,
predstavniki kapitala, in sicer: Gorjup Samo,
Marinič Anton, Jureš Zdenka.
Novo imenovani člani nadzornega sveta
nastopijo 4-letni mandat z dnem 9. 2. 2010,
ko preteče mandat sedanjim članom nadzornega sveta, ki so predstavniki kapitala.
Skupščino se seznani, da sta bila imenovana s strani sveta delavcev Rajh Jožef in Škrlec Zdenka, kot člana nadzornega
sveta.
Gradivo za skupščino, ki vsebuje letno
poročilo uprave za poslovno leto 2008, poročilo nadzornega sveta in mnenje revizorja, bo na vpogled vsak delavnik v tajništvu
družbe med 10. in 12. uro.
Glasovalno pravico na skupščini bodo
imeli delničarji, ki se bodo na skupščino pravočasno prijavili in bodo vpisani v delniško
knjigo 3 dni pred zasedanjem.
Pravico do udeležbe na skupščini in pravico do glasovanja na skupščini imajo samo
delničarji in njihovi pooblaščenci, ki upravi
družbe pisno prijavijo svojo udeležbo najkasneje tri dni pred skupščino.
Delničarji lahko na skupščini odločajo
tudi po svojih pooblaščencih, ki se morajo
izkazati s pisnim pooblastilom, ki mora biti
deponirano na sedežu družbe tri dni pred
začetkom skupščine.
Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine s priporočeno pošto pošljejo upravi utemeljene nasprotne predloge k
točkam dnevnega reda.
TP Vesna d.d.
uprava
Paal Katarina
Ob-5517/09
Na podlagi 79. člena statuta družbe Vesna Holding družba pooblaščenka d.d. Ljutomer, uprava sklicuje
11. skupščino
delniške družbe Vesna Holding družba
pooblaščenka d.d. Ljutomer, Glavni trg
5a,
v petek, 28. 8. 2009, ob 11. uri, na sedežu družbe Glavni trg 5a, Ljutomer.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik
skupščine in 2 preštevalca glasov po predlogu uprave. Seji prisostvuje vabljeni notar
Šömen Franc.
3. Predstavitev letnega poročila za leto
2008 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
pisnim poročilom nadzornega sveta družbe
in revizijskim poročilom, ki ga je sprejel nadzorni svet družbe in se nanaša na preveritev
letnega poročila družbe za leto 2008.
4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2008 in podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
A) Bilančni dobiček za leto 2008 v višini
15.952,78 € se razporedi v prenešeni dobiček družbe.
B) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2008.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2009.
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Predlog nadzornega sveta: po predlogu
nadzornega sveta se za revizorja za poslovno leto 2009 imenuje SN revizija d.o.o.,
Puhova ulica 13, Ljubljana.
Gradivo za skupščino, ki vsebuje letno
poročilo uprave za poslovno leto 2008, poročilo nadzornega sveta in mnenje revizorja, bo na vpogled vsak delavnik v tajništvu
družbe med 10. in 12. uro.
Glasovalno pravico na skupščini bodo
imeli delničarji, ki se bodo na skupščino pravočasno prijavili in bodo vpisani v delniško
knjigo 3 dni pred zasedanjem.
Pravico do udeležbe na skupščini in pravico do glasovanja na skupščini imajo samo
delničarji in njihovi pooblaščenci, ki upravi
družbe pisno prijavijo svojo udeležbo najkasneje tri dni pred skupščino.
Delničarji lahko na skupščini odločajo
tudi po svojih pooblaščencih, ki se morajo
izkazati s pisnim pooblastilom, ki mora biti
deponirano na sedežu družbe tri dni pred
začetkom skupščine.
Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine s priporočeno pošto pošljejo upravi utemeljene nasprotne predloge k
točkam dnevnega reda.
Vesna Holding družba pooblaščenka
uprava: Paal Katarina
Ob-5518/09
Na podlagi določil 8. člena statuta delniške družbe UPC Murska Sobota d.d. in v
skladu z določbami Zakona o gospodarskih
družbah sklicujem
16. sejo skupščine
delniške družbe
UPC Murska Sobota d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 31. avgusta
2009, ob 10. uri, v prostorih družbe UPC
Murska Sobota d.d., Lendavska 29, Murska
Sobota, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev predsednika ter določitev
preštevalca glasov.
Predlog uprave in nadzornega sveta za
sklep pod točko 1.:
Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Matjaž Pantelič.
Za preštevalca glasov se imenuje Metka
Štrekelj. Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
UPC Murska Sobota d.d. za poslovno leto
2008 in predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega
poročila s stališčem do revizijskega poročila
za poslovno leto 2008, podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu ter obravnava
predloga sklepa za razporeditev bilančnega
dobička za poslovno leto 2008.
Predlog uprave in nadzornega sveta za
sklep pod točko 2.:
Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe UPC Murska Sobota d.d. za
poslovno 2008 in poročilom nadzornega
sveta družbe o rezultatih preveritve letnega
poročila, s stališčem do revizijskega poročila
in načina in obsega preverjanja vodenja v
družbi med poslovnim letom 2008.
V skladu z določbami 294. člena Zakona
o gospodarskih družbah skupščina potrjuje
in odobri delo uprave in nadzornega sveta
v poslovnem letu 2008 ter jima podeljuje
razrešnico.
Čista izguba poslovnega leta v višini
93.467 EUR, se pokrije iz dobičkov iz preteklih let.

3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2009.
Predlog nadzornega sveta za sklep skupščine pod točko št. 3: za revizorja družbe za
poslovno leto 2009 se imenuje revizijsko
družbo KPMG Slovenija d.o.o. Ljubljana.
4. Odpoklic in izvolitev člana nadzornega
sveta in imenovanje novega člana nadzornega sveta.
Predlog nadzornega sveta za sklep
skupščine pod točko št. 4:
1. Po predlogu nadzornega sveta
skupščine z dnem zasedanja skupščine odpokliče člana nadzornega sveta,
Arnuš Silvota.
2. Po predlogu nadzornega sveta se
za novega člana nadzornega sveta družbe UPC Murska Sobota d.d., z dnem zasedanja skupščine UPC Murska Sobota
d.d. izvoli Roman Volčič.
Prijava in udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki so tri dni pred zasedanjem skupščine
vpisani v delniško knjigo družbe, njihovi pooblaščenci ter zastopniki, ki svojo udeležbo
pisno prijavijo osebno ali priporočeno tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu družbe UPC Murska Sobota d.d. v Murski Soboti, Lendavska 29. Pooblastilo mora biti pisno
in dostavljeno na sedež družbe najkasneje 3
dni pred dnem izvedbe skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo na sprejemnem mestu
najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja,
kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih
delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah
dnevnega reda, razen prve točke, se glasuje
z glasovnicami. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Gradivo
Gradivo za skupščino, ki vsebuje predloge uprave in nadzornega sveta za sklepe
skupščine, letno poročilo družbe za poslovno leto 2008, revidirane računovodske izkaze družbe za poslovno leto 2008, poročilo
nadzornega sveta skupščini za poslovno
leto 2008 in statut družbe je na vpogled
delničarjem v tajništvu uprave družbe UPC
Murska Sobota d.d. v Murski Soboti, Lendavska 29, vsak delavnik od 10. do 12. ure po
dnevu objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine.
UPC Murska Sobota d.d.
Slavko Korenič, direktor
Ob-5519/09
Na podlagi določil 18. člena statuta delniške družbe UPC Velenje d.d., Velenje in v
skladu z določbami Zakona o gospodarskih
družbah, sklicujem
17. sejo skupščine
delniške družbe UPC Velenje d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 31. avgusta
2009, ob 13.30, v prostorih družbe UPC
Velenje d.d., Rudarska 6, 3320 Velenje, z
naslednjim dnevnim redom:
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1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev predsednika skupščine ter
določitev preštevalca glasov.
Predlog uprave in nadzornega sveta za
sklep pod točko 1.:
Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Matjaž Pantelič.
Za preštevalca glasov se imenuje Vanjo
Ravljen. Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
UPC Velenje d.d. za poslovno leto 2008 in
predstavitev pisnega poročila nadzornega
sveta o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila za
poslovno leto 2008, podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu ter obravnava
predloga sklepa za pokrivanje izgube za
poslovno leto 2008.
Predlog uprave in nadzornega sveta za
sklep skupščine pod točko št. 2:
Skupščina se seznani z letnim poročilom
družbe UPC Velenje d.d. za poslovno leto
2008 in poročilom nadzornega sveta družbe o rezultatih preveritve letnega poročila, s
stališčem do revizijskega poročila in načina
in obsega preverjanja vodenja v družbi med
poslovnim letom 2008.
V skladu z določbami 294. člena Zakona
o gospodarskih družbah skupščina potrjuje
in odobri delo uprave in nadzornega sveta
v poslovnem letu 2008 ter jima podeljuje
razrešnico.
Čista izguba poslovnega leta v višini
36.794 EUR se pokrije iz dobičkov iz preteklih let.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2009.
Predlog nadzornega sveta za sklep skupščine pod točko št. 3: za revizorja družbe za
poslovno leto 2009 se imenuje revizijsko
družbo KPMG Slovenija d.o.o. Ljubljana.
4. Odpoklic in izvolitev člana nadzornega
sveta in imenovanje novega člana nadzornega sveta.
Predlog nadzornega sveta za sklep
skupščine pod točko št. 4:
1. Po predlogu nadzornega sveta
skupščine z dnem zasedanja skupščine odpokliče člana nadzornega sveta,
Arnuš Silvota.
2. Po predlogu nadzornega sveta se
za novega člana nadzornega sveta družbe UPC Velenje d.d., z dnem zasedanja
skupščine UPC Velenje d.d. izvoli Marko
Šter.
Prijava in udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki so tri dni pred zasedanjem skupščine
vpisani v delniško knjigo družbe, njihovi pooblaščenci ter zastopniki, ki svojo udeležbo
pisno prijavijo osebno ali priporočeno tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu družbe UPC Velenje d.d. v Velenju, Rudarska 6.
Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno na
sedež družbe najkasneje 3 dni pred dnem
izvedbe skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo na sprejemnem mestu
najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja,
kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in
prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh
točkah dnevnega reda, razen prve točke, se
glasuje z glasovnicami. Delničarji oziroma
njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz
sodnega registra.

Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Gradivo
Gradivo za skupščino, ki vsebuje predloge uprave in nadzornega sveta za sklepe
skupščine, letno poročilo družbe za poslovno leto 2008, revidirane računovodske izkaze družbe za poslovno leto 2008, poročilo
nadzornega sveta skupščini za poslovno
leto 2008 in besedilo statuta družbe je na
vpogled delničarjem v tajništvu uprave družbe UPC Velenje d.d. v Velenju, Rudarska 6,
vsak delavnik od 10. do 12. ure po dnevu
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
UPC Velenje d.d.
Slavko Korenič, direktor
Ob-5520/09
Uprava družbe na podlagi določil Statuta delniške družbe Voda Juliana d.d. ter v
skladu z določbami Zakona o gospodarskih
družbah-1 sklicuje
zasedanje skupščine
delniške družbe Voda Juliana d.d.,
ki bo v ponedeljek, 31. avgusta 2009, ob
14. uri, na sedežu družbe Gemag-Center
d.o.o., Gregorčičeva ulica 29a, 2000 Maribor.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli se predsednik skupščine
in preštevalca glasov v skladu s predlogom
sklicatelja skupščine. Seji bo prisostvovala
vabljena notarka Dušica Kalinger.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
Voda Juliana d.d. za poslovno leto 2008 in
računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2008; predstavitev pisnega poročila
nadzornega sveta družbe Voda Juliana d.d.
o rezultatih preveritve letnega poročila ter
načina in obsega preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2008; razprava in
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa št. 2.1:
Skupščina se seznani s predstavitvijo letnega poročila družbe Voda Juliana d.d. za
poslovno leto 2008 in računovodskimi izkazi
družbe za poslovno leto 2008.
Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta družbe Voda Juliana d.d. o
rezultatih preveritve letnega poročila o načinu in obsegu preverjanja spremljanja vodenja družbe Voda Juliana d.d. med poslovnim
letom 2008.
Predlog sklepa št. 2.2:
V skladu z 294. členom veljavnega Zakona o gospodarskih družbah-1 skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega
sveta družbe Voda Juliana d.d. v poslovnem
letu 2008 in jima podeljuje razrešnico.
3. Izbira enotirnega sistema upravljanja
družbe Voda Juliana 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.
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4. Obravnava in sprejem sklepa o spremembi sedeža ter predlog sprememb in dopolnitev statuta družbe Voda Juliana d.d.
ter sprejem prečiščenega besedila statuta
družbe.
Predlog sklepa 4.1:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se spremeni sedež družbe, ki odslej glasi:
Sedež družbe je: 4290 Tržič.
Predlog sklepa št. 4.2:
Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejmejo predlagane spremembe
in dopolnitve statuta družbe ter skladno s
sprejetimi spremembami črta do sedaj veljavno prečiščeno besedilo statuta družbe
Voda Juliana d.d., sprejeto dne 2. 6. 2008
in nadomesti z novim prečiščenim besedilom statuta družbe v predloženi vsebini, v
katerem so upoštevane sprejete predlagane
spremembe in dopolnitve statuta iz predloga
sklepa 4.1 in 4.2.
Za podpis novega prečiščenega besedila
se pooblasti predsednik nadzornega sveta.
Predlog novega prečiščenega besedila
statuta družbe Voda Juliana d.d. je priloga
in sestavni del tega sklepa.
5. Izvolitev članov upravnega odbora.
Predlog sklepa: zaradi uvedbe enotirnega sistema upravljanja družbe z upravnim
odborom, se z dnem registracije sprememb
statuta družbe Voda Juliana d.d., izvolijo s
šestletnim mandatnim obdobjem, kot člani
upravnega odbora:
– Marjan Krajnc,
– Nevena Tea Gorjup,
– Zdenka Ploj.
6. 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.
7. Prenehanje mandata članom in namestnikom članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: z dnem izvolitve članov
upravnega odbora, preneha mandat dosedanjim članom nadzornega sveta družbe
Voda Juliana d.d., in sicer so bili člani nadzornega sveta: Zdenka Ploj, Marjan Krajnc,
Gennady Bakharev in namestniki člana
nadzornega sveta: Tatjana Krajnc, Mateja
Krajnc in Klemen Grgić.
8. Predlog za imenovanje revizorja za
poslovno leto 2009.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizijo računovodskih izkazov
družbe za leto 2009, kolikor bodo za to izkazani zakonski pogoji, imenuje Revidicom
Revizijska družba, d.o.o., Grizoldova ulica
5, 2000 Maribor.
Prijava udeležbe na skupščini
Udeležbo na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, ki so 10 dni pred izvedbo skupščine
svoje prinosniške delniške listine in izdane začasnice deponirali pri notarju ali na
sedežu družbe ali pri finančni organizaciji,
katera jim izda potrdilo o imetništvu delnic
oziroma, ki delničarja legitimira za udeležbo
na skupščini in ki pisno prijavijo 3 dni pred
sejo skupščine svojo udeležbo osebno ali
s priporočeno pošiljko na poslovni naslov
uprave družbe Voda Juliana d.d., Loka 36,
4290 Tržič, tako, da jo le-ta prejme 3 dni
pred zasedanjem skupščine.
Delničarji na skupščini lahko odločajo
po svojih pooblaščencih, ki se morajo izkazati s pisnim pooblastilom pooblastitelja,
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katero mora biti deponirano na poslovnem
naslovu družbe Voda Juliana d.d., Loka 36,
4290 Tržič, najkasneje 3 dni pred začetkom
skupščine.
Delničar, ki je delniško listino oziroma
začasnico zastavil, izvršuje glasovalno pravico na podlagi potrdila o zastavi, ki ga mora
izstaviti zastavni upnik na njegovo zahtevo
pod pogojem, da je potrdilo dostavil družbi
tako, da ga ta prejme vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine.
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, bo ponovno zasedanje skupščine
30 minut za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino z obrazloženimi
predlogi sklepov, katerega sestavni del
je letno poročilo družbe za poslovno leto
2008, računovodski izkazi družbe ter pisno poročilo nadzornega sveta za poslovno
leto 2008, predlog sprememb in dopolnitev
statuta ter predlog novega prečiščenega
besedila statuta družbe, je na vpogled delničarjem v informativni pisarni – na sedežu
družbe Gemag-Center d.o.o., Gregorčičeva ulica 29a, 2000 Maribor, vsak delavnik
od 10. do 12. ure, po dnevu objave sklica
skupščine vključno do dneva zasedanja
skupščine.
Predlog sprememb statuta in novo prečiščeno besedilo statuta sta skladno z določili
ZGD-1 objavljena na spletni strani družbe
Voda Juliana d.d. www.julianawater.com.
Voda Juliana d.d.
uprava – direktorica:
Nevena Tea Gorjup
Ob-5521/09
Direktor družbe Javna razsvetljava,
d.d., Litijska cesta 263, 1000 Ljubljana,
sklicuje na podlagi točke VII. Statuta
skupščino družbe,
ki bo dne 31. 8. 2009, ob 12. uri, na sedežu družbe, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje njenih organov.
Predlog sklepa št. 1: za predsednika
skupščine se imenuje Tadej Počivavšek, za
preštevalko glasov pa Irena Puconja. Ugotovi se, da skupščini prisostvuje vabljeni
notar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe Javna razsvetljava, d.d. za
poslovno leto 2008 in s Poročilom nadzor-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
nega sveta o preveritvi in potrditvi letnega
poročila družbe.
Predlog sklepa št. 2: skupščina se seznani z letnim poročilom družbe Javna razsvetljava, d.d. za leto 2008 in s Poročilom
nadzornega sveta družbe o potrditvi in sprejemu letnega poročila družbe za leto 2008,
skupaj s pozitivnim stališčem do revizorjevega poročila.
Utemeljitev: nadzorni svet je preveril in v
svojem Poročilu potrdil letno poročilo družbe Javna razsvetljava, d.d. za leto 2008 in
zavzel pozitivno stališče do revizorjevega
poročila. Letno poročilo družbe Javna razsvetljava, d.d. za leto 2008, je s tem sprejeto
in se delničarji o tem dejstvu le obveščajo.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička
družbe in podelitvi razrešnice za leto 2008.
Predlog sklepa št. 3.1: na predlog uprave
in ob soglasju nadzornega sveta, bo o uporabi bilančnega dobička družbe, ki po stanju
na dan 31. 12. 2008 znaša 9.239.599,72
EUR, odločeno v naslednjih poslovnih letih
(preneseni dobiček).
Predlog sklepa št. 3.2: skupščina podeljuje članom nadzornega sveta in upravi
družbe razrešnico za poslovno leto 2008.
Utemeljitev: uprava in nadzorni svet sta
ocenila, da je primerno, glede na pričakovani razvoj družbe, o uporabi bilančnega
dobička odločati v naslednjih poslovnih letih
in v tem smislu je tak predlog sklepa tudi
podan v odločanje delničarjem na skupščini,
ob istočasnem odločanju o podelitvi razrešnice članom nadzornega sveta in upravi.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2009.
Predlog sklepa št. 4: na predlog nadzornega sveta se za revizorja za poslovno
leto 2009 imenuje revizijsko družbo KPMG
Slovenija, d.o.o., Ljubljana.
Utemeljitev: nadzorni svet je posredoval
v odločanje skupščini omenjeno revizijsko
družbo tudi za leto 2009, saj je bila prvič
imenovana šele za prejšnje poslovno leto.
5. Spremembe statuta.
Predlog sklepa št. 5.1: sprejmejo se
spremembe in dopolnitve Statuta družbe v
2. členu, ki opredeljuje dejavnost družbe,
kot to izhaja iz priloge tega sklepa.
Utemeljitev: spremembe Statuta se nanašajo na uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti, ob tem pa se
dodajajo tudi nove dejavnosti, predvsem s
področja telekomunikacij, poslovnih storitev
in finančnih storitev.
Pogoji udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo
vsaj tri dni pred dnem zasedanja skupščine
in so na ta dan vpisani v delniški knjigi pri
KDD. Udeleženci skupščine bodo ob prihodu na skupščino, najprej pol ure pred njenim
začetkom, podpisali seznam prisotnih delničarjev in prevzeli gradivo in glasovalne lističe.
Pri tem so se delničarji, ki so fizične osebe,
dolžni izkazati z ustreznim osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki delničarjev, ki so
pravne osebe, so se dolžni izkazati z izpisom
iz sodnega registra, vsi pooblaščenci pa s
predložitvijo pisnega pooblastila, ki ostane
deponirano na sedežu družbe.
Gradiva za skupščino so delničarjem
na vpogled v poslovnih prostorih družbe od
dneva sklica do zasedanja skupščine, in
sicer vsak delovnik od 10. do 12. ure ter od
14. do 15. ure.
Javna razsvetljava, d.d.
uprava družbe

Ob-5523/09
Uprava družbe Mineral, družba za pridobivanje, pridelavo in montažo naravnega
kamna, d.d., Podpeč 46, 1352 Preserje, v
skladu z 41. točko statuta sklicuje
20. redno skupščino
družbe Mineral d.d.,
ki bo dne 31. 8. 2009, ob 9. uri, v veliki sejni sobi v petem nadstropju poslovne
stavbe Poteza, na naslovu Železna cesta
18, 1000 Ljubljana.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov
skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
2. Obravnava pisnega revidiranega poročila družbe za poslovno leto 2008 in poročila
nadzornega sveta za poslovno leto 2008.
3. Bilančni dobiček in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
4. Imenovanje revizorja.
Predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov
skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
je sklepčna. Izvolijo se organi skupščine.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar iz Ljubljane.
2. Obravnava pisnega revidiranega poročila družbe za poslovno leto 2008 in poročila
nadzornega sveta za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2008, potrjenim s strani nadzornega sveta, na njegovi seji dne 22. 7. 2009
ter s Poročilom nadzornega sveta o rezultatu preveritve revidiranega letnega poročila
družbe za poslovno leto 2008.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Ugotovi se, da bilančni dobiček poslovnega leta 2008 znaša 92.538 EUR. Bilančni
dobiček ostaja nerazporejen.
Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2008.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2009 imenuje revizorska hiša Constantia plus d.o.o.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
bo na voljo v tajništvu družbe, na sedežu
družbe, vsak delavnik od 9. do 12. ure, v
času od dneva objave dnevnega reda, do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku
7 dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, 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 pol ure 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.
Sejna soba bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja skupščine.
Mineral d.d.
uprava družbe
Ob-5525/09
Na podlagi točke 7.3.3. Statuta delniške
družbe SVEA Lesna industrija d.d. Zagorje
ob Savi sklicuje uprava
15. skupščino delničarjev
družbe SVEA d.d. Zagorje ob Savi,
ki bo dne 31. 8. 2009, ob 11.55, v konferenčni dvorani družbe, Cesta 20. julija 23,
Zagorje ob Savi, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih
delovnih teles in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina delničarjev
sprejme sklep: za predsednico skupščine se
izvoli Marjana Mlinarič-Pikelj, za preštevalki
glasov se imenujeta Tanja Poljšak in Sabina
Kukovec, skupščini prisostvuje notarka Marjana Kolenc Rus.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
SVEA d.d. in konsolidiranim letnim poročilom z mnenjem revizorja Skupine SVEA za
leto 2008 in poročilom nadzornega sveta
skupščini družbe, sprejem sklepov o uporabi
bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: na predlog uprave
in nadzornega sveta skupščina sprejme
sklep:
a) Skupščina družbe se seznani z letnim
poročilom družbe SVEA d.d. in konsolidiranim letnim poročilom z mnenjem revizorja
Skupine SVEA za leto 2008 in poročilom
nadzornega sveta skupščini družbe.
b) Bilančni dobiček za leto 2008 je ugotovljen iz prenesenega dobička iz preteklih let
v višini 766.473,60 EUR, in čistega dobička
leta 2008 v višini 98.890,25 EUR, kar znaša
skupaj 865.363,85 EUR.
c) Bilančni dobiček v višini 865.363,85
EUR ostane nerazporejen. O njegovi uporabi se bo odločalo v naslednjih letih.
d) Skupščina potrdi in odobri delo uprave
in nadzornega sveta v poslovnem letu 2008
in jima podeljuje razrešnico za poslovno leto
2008.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
hiše za leto 2009.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina delničarjev sprejme sklep s
katerim se imenuje Revizijski center d.o.o.
družba za revizijo, Ulica Gradnikove brigade 4, Ljubljana za revizorja računovodskih
izkazov SVEE d.d. za leto 2009.
4. Spremembe in dopolnitve Statuta
družbe SVEA d.d. Zagorje ob Savi.
4.1. Uprava družbe
Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina delničarjev sprejme sklep, da se v točki 6(šest).1(ena).1(ena)
doda nova tretja alinea, sedanja tretja alinea
postane četrta. Točka 6(šest).1(ena).1(ena)
se po novem glasi:
6(šest).1(ena).1(ena) Uprava vodi družbo v svojem imenu in na svojo odgovornost
ter jo zastopa in predstavlja nasproti tretjim
osebam.
Za zastopanje je pooblaščen predsednik
uprave posamično, in sicer za vse posle vo-

denja, ki spadajo po zakonu in tem statutu v
pristojnost uprave.
Član uprave pooblaščen za področje financ, računovodstva in kontrolinga, katerega delovna področja so v skladu z Aktom
o upravi in Poslovnikom o delu uprave finance, podpisuje sam v imenu in za račun
družbe, vse kreditne in garancijske pogodbe
ter menice do višine 300.000 EUR.
V primeru odsotnosti predsednika, ali
v primeru, da se pojavi kateri koli razlog,
ki predsedniku onemogoča zastopanje in
predstavljanje družbe uresničuje pravice in
obveznosti, ki jih ima predsednik po zakonu
in po tem statutu, namestnik predsednika in
član uprave, oziroma v primeru odsotnosti
ali nezmožnosti namestnik predsednika in
član uprave.
Vse akte družbe podpisuje v imenu in za
račun družbe predsednik uprave, v primeru
njegove odsotnosti oziroma onemogočenosti nastopanja, pa namestnik predsednika
in član uprave.
Zadnji odstavek se črta.
Sprejme se čistopis statuta.
4.2. Upravni odbor
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme sklep
z odložnim pogojem z veljavnostjo od 1. 1.
2010 dalje spremembe statuta, ki glasi: v
celoti se črta poglavje VI. Organi družbe
do točke 7.3. in se nadomesti z naslednjim
besedilom: Sprejme se čistopis statuta. Pooblasti se vodstvo družbe, da te spremebe
statuta priglasi od 1. 1. 2010 v sodni register. Poglavje VI. se po novem glasi:
VI. Organi družbe
6.1. Upravni odbor
Izbira načina upravljanja
6.1.1. Delniška družba ima enotirni sistem upravljanja družbe z upravnim odborom.
Sestava in število članov upravnega odbora
6.1.2. V skladu z zakonom statut določa
sestavo in število članov upravnega odbora.
Upravni odbor sestavlja pet članov.
Skupščina družbe izvoli 4 člane, ki zastopajo interese delničarjev, enega člana
upravnega odbora, ki je predstavnik delavcev, pa izvoli in odpokliče svet delavcev in s
tem seznani skupščino družbe.
Predsednik upravnega odbora
6.1.3. Enega člana od članov upravnega
odbora, ki jih imenujejo delničarji, upravni
odbor imenuje za predsednika. Predsednik
upravnega odbora ne more biti hkrati izvršni
direktor družbe. Upravni odbor mora med
svojimi člani izvoliti najmanj enega namestnika, ki skupaj s še enim od članov upravnega odbora prevzame pravice in obveznosti predsednika le, če je predsednik onemogočen pri njihovem uresničevanju.
Upravni odbor prijavi v register ime predsednika, namestnika in članov upravnega
odbora, ki zastopajo in predstavljajo družbo
z določbami tega statuta.
Pristojnosti upravnega odbora
6.1.4. Upravni odbor vodi družbo in nadzoruje izvajanje njenih poslov.
Pristojnosti in odgovornosti upravnega
odbora do skupščine so:
– na zahtevo skupščine pripravlja ukrepe
iz pristojnosti skupščine,
– pripravlja pogodbe in druge akte, za
veljavnost katerih je potrebno soglasje skupščine,
– uresničuje sklepe, ki jih sprejema skupščina,
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– skliče skupščino in predlaga sprejetje
sklepov.
Pri tem, ko nadzoruje vodenje poslov
družbe, upravni odbor lahko pregleduje in
preverja knjige in dokumentacijo družbe,
njeno blagajno, vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari. Člani lahko na
podlagi sklepa upravnega odbora zahtevajo
od izvršnih direktorjev, pooblaščencev in/ali
drugih zaposlenih kakršnekoli informacije,
potrebne za izvajanje nadzora. Te informacije lahko, na podlagi sklepa upravnega
odbora, zahteva tudi vsak posamezni član
upravnega odbora.
6.1.5. Člani upravnega odbora so izvoljeni za obdobje šestih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
Član upravnega odbora je lahko vsaka poslovno sposobna fizična oseba, razen
oseba, ki ji članstvo prepoveduje zakon:
– ker je že član drugega organa vodenja
in nadzora te družbe,
– ker je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo,
zoper delovno razmerje in socialno varnost,
zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje in prostor naravne dobrine, in
sicer pet let od pravnomočne sodbe in dve
leti po prestani kazni zapora ta oseba, ki
ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi
opravljana poklica, in sicer dokler ta prepoved traja,
– ker je bil kot član organa vodenja ali
nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojena na
plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje
podjetji, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe, o odškodninski odgovornosti,
– ker je član nadzornega sveta ali upravnega odbora že v treh družbah.
Vsak član upravnega odbora pred izvolitvijo poda pisno izjavo, da ni okoliščin, ki bi
po navedenih določbah nasprotovale njihovi izvolitvi. Izjava se priloži prijavi za vpis v
sodni register.
Imenovanje in odpoklic člana upravnega
odbora prek sodišča
6.1.6. Če iz kateregakoli razloga en ali
več članov upravnega odbora manjka, ga v
nujnih primerih imenuje sodišče na predlog
naslednjih zainteresiranih oseb:
– drugega člana upravnega odbora,
– druge osebe, ki izkaže upravičen interes za imenovanje manjkajočega člana
upravnega odbora.
Upravi odbor mora sodišču dati predlog
za imenovanje člana upravnega odbora takoj, ko ugotovi, da število članov ni zadostno
za sklepčnost upravnega odbora.
Funkcija sodno imenovanega člana
upravnega odbora preneha, ko je namesto
njega izvoljen nov član na način, kot to določa ta statut.
Sodno imenovani član upravnega odbora ima pravico do plačila za delo in poravnave stroškov v višini, kot jih imajo drugi člani
upravnega odbora, sorazmerno z obsegom
dela, ki ga opravlja.
Sodišče odpokliče člana upravnega odbora na predlog upravnega odbora ali delničarjev, katerih delnice predstavljajo najmanj
10% osnovnega kapitala, če gre za utemeljene razloge.
Odločanje upravnega odbora
6.1.7. Upravni odbor mora biti sklican
vsaj enkrat v mesecu.
Upravni odbor je sklepčen, če je pri sklepanju navzočih večina njegovih članov.
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Vsak član upravnega odbora ima en
glas. Član upravnega odbora ne sodeluje pri
odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj.
Za veljavnost sklepa upravnega odbora
je potrebna večina oddanih glasov. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas
predsednika upravnega odbora.
Člani upravnega odbora se lahko udeležijo sklepanja tudi tako, da izročijo pisne
glasovnice drugemu članu upravnega odbora. Upravi odbor lahko sprejema sklepe
dopisno, telefonsko, z uporabo elektronskih
medijev ali drugače, če s tem soglašajo vsi
člani upravnega odbora.
Upravi odbor sprejme poslovnik o svojem
delu z večino glasov vseh svojih članov.
Na sejah upravnega odbora se piše zapisnik, ki ga podpiše predsednik ali namestnik.
Udeležba na sejah
6.1.8. Seje upravnega odbora se ne smejo udeleževati osebe, ki niso člani upravnega odbora, razen, če jih povabi predsednik
upravnega odbora. Predsednik upravnega
odbora osebe, ki niso člani upravnega odbora, lahko povabi k obravnavanju posameznih točk dnevnega reda kot izvedence
ali poročevalce.
Sklic seje upravnega odbora
6.1.9. Seje upravnega odbora sklicuje
predsednik upravnega odbora. Predsednik
upravnega odbora lahko določi dan in uro
v mesecu, ko se opravijo redne seje upravnega odbora.
Na zahtevo vsakega člana upravnega
odbora, ki navede namen in razlog za sklic
seje, mora predsednik takoj sklicati sejo.
Seja mora biti v dveh tednih po sklicu.
Če predsednik zavrne zahtevo za sklic
seje, lahko vsaj dva člana upravnega odbora sama skličeta sejo upravnega odbora in
predlagata dnevni red.
Odobritev posojila članu upravnega odbora
6.1.10. Kadar družba ali od nje odvisna
družba članu upravnega odbora odobri posojilo, lahko to stori le na predlog sklepa
upravnega odbora družbe, katere član je.
Sklep mora biti sprejet za vsako posojilo ali
vrsto posojila in mora določiti način obrestovanja in rok odplačila posojila. Za posojila se
štejejo tudi druga pravna dejanja, ki gospodarsko ustrezajo posojilu. Posojilna pogodba na podlagi takega sklepa se mora skleniti
najpozneje tri mesece po sprejetju sklepa
Pogodba s članom upravnega odbora
6.1.11. Pravice in obveznosti predsednika in članov upravnega odbora se določijo v
pogodbi, ki jo predsednik in člani upravnega
odbora sklene z družbo. Pogodbo s predsednikom in člani upravnega odbora odobri
upravni odbor.
Pogodbo s predsednikom upravnega odbora v imenu družbe sklene član upravnega
odbora, ki je pooblaščen za zastopanje v
razmerjih s predsednikom upravnega odbora na podlagi sklepa upravnega odbora.
Skrbnost in odgovornost članov upravnega odbora
6.1.12 Član upravnega odbora mora
pri opravljanju svojih nalog ravnati v dobro
družbe s skrbnostjo vestnega in poštenega
gospodarstvenika in varovati poslovno skrivnost družbe.
Člani upravnega odbora so solidarno
odgovorni družbi za škodo, ki je nastala
kot posledica kršitve njihovih nalog, razen,
če dokažejo, da so pošteno in vestno izpolnjevali svoje dolžnosti. Članu upravnega
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odbora ni treba povrniti škode, če dejanje,
s katerim je bila družbi povzročena škoda,
temelji na zakonitem skupščinskem sklepu.
Odškodninska odgovornost člana upravnega odbora ni izključena, čeprav je upravni
odbor odobril dejanje.
Družba se odškodninskim zahtevkom lahko odreče ali jih pobota šele tri leta po nastanku zahtevka, če s tem soglaša skupščina
in če temu pisno ne ugovarja manjšina, ki ima
skupno vsaj desetino osnovnega kapitala.
Odškodninski zahtevek, ki ga ima družba
do člana upravnega odbora, lahko uveljavljajo tudi upniki družbe, če jih družba ne
more poplačati.
Odškodninska odgovornost zaradi vpliva
tretjih oseb
6.1.13 Oseba, ki s svojim vplivom na
družbo namenoma pripravi člane upravnega odbora do tega, da poslujejo v škodo
družbe ali njenih delničarjev, mora družbi
povrniti zaradi tega nastalo škodo. Delničarjem mora povrniti nastalo škodo, če so bili
oškodovani, ne glede na škodo, ki jim je bila
povzročena z oškodovanjem družbe.
Poleg članov upravnega odbora je kot
solidarni dolžnik odgovoren tudi tisti, ki je s
škodljivim dejanjem pridobil koristi, če je dejanje storil namenoma. Odškodninski zahtevek družbe lahko uveljavljajo tudi njeni
upniki, če jih družba ne more poplačati.
Določbe tega člena se ne uporabljajo, če
je bil član upravnega odbora zavezan k škodljivemu ravnanju pri uresničevanju:
– glasovalne pravice na skupščini,
– upravičenja za vodenje na podlagi pogodbe o obvladovanju, ali
– upravičenja za vodenja glavne družbe,
v katero je družba vključena.
Potrditev letnega poročila
6.1.14 Izvršni direktorji (oziroma pristojni
izvršni direktor za sestavo letnega poročila)
so odgovorni za sestavo letnega poročila,
ki ga morajo nemudoma po sestavi predložiti upravnemu odboru skupaj z revizorjevim
poročilom. Letnemu poročilu mora izvršni
direktor priložiti tudi predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ga bo upravni odbor
predložil skupščini.
Upravni odbor preveri sestavljeno letno
poročilo in predlog za uporabo bilančnega
dobička.
Vsak član upravnega odbora ima pravico
pregledati in preveriti vse podlage za letno
poročilo, ki mu jih je treba na njegovo zahtevo predložiti, če upravni odbor ne odloči
drugače.
Vsak član revizijske komisije ima pravico pregledati in preveriti vse podlage za
letno poročilo, če upravni odbor ne odloči
drugače.
Upravni odbor o svojih ugotovitvah preveritve ter o tem, kako in o kakšnem obsegu
je preverjal vodenje družbe med poslovnim
letom, sestavi pisno poročilo za skupščino.
Upravni odbor v svojem poročilu zavzame
stališče do revizorjevega poročila ter navede, ali ima po končni preveritvi k letnemu
poročilu kakšne pripombe in ali letno poročilo potrjuje.
S tem, ko upravni odbor potrdi letno poročilo, je le-to sprejeto.
Zastopanje in predstavljanje
6.1.15 Upravni odbor zastopa in predstavlja družbo. Tudi če upravni odbor med
svojimi člani imenuje izvršne direktorje, zastopajo in predstavljajo družbo še naprej
predsednik in člani upravnega odbora, na
način, kot to določa ta statut.

Za zastopanje je pooblaščen predsednik
upravnega odbora posamično, in sicer za
vse posle vodenja in nadzora, ki spadajo po
zakonu in tem statutu v pristojnost upravnega odbora.
Član uprave pooblaščen za področje financ, računovodstva in kontrolinga, katerega delovna področja so v skladu z aktom
o upravi in poslovnikom o delu uprave, finance, podpisuje sam v imenu in za račun
družbe vse kreditne in garancijske pogodbe
ter menice do višine 300.000 EUR.
V primeru odsotnosti predsednika ali
v primeru, da se pojavi katerikoli razlog,
ki predsedniku onemogoča zastopanje in
predstavljanje družbe, uresničujeta pravice
in obveznosti, ki jih ima predsednik upravnega odbora po zakonu in tem statutu,
namestnik predsednika in en član upravnega odbora oziroma v primeru odsotnosti ali nezmožnosti uresničevanja pravic in
obveznosti namestnika predsednika, dva
člana upravnega odbora. Vse akte družbe
podpisuje v imenu in za račun družbe predsednik upravnega odbora, v primeru njegove odsotnosti oziroma onemogočenosti za
zastopanje pa namestnik predsednika in
en član ali v primeru, da sta predsednik ali
namestnik odsotna oziroma, da sta onemogočena zastopati družbo, podpisujeta vse
akte družbe dva člana upravnega odbora
družbe.
Revizijska komisija
6.1.16 Upravni odbor imenuje revizijsko
komisijo, ki jo sestavlja trije člani, in sicer:
– en član imenovan izmed članov upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji,
– en član imenovana izmed neodvisnih
strokovnjakov iz računovodskega ali finančnega področja,
– en član, ki ga imenujejo delavci, kot
svojega predstavnika družbe.
Poleg nalog, določenih z zakonom, so
naloge revizijske komisije še naloge, določene s sklepom upravnega odbora.
Odločanje revizijske komisije
6.1.17 Za odločanje revizijske komisije
veljajo naslednja pravila:
– komisija mora biti sklicana vsaj enkrat
v četrtletju ali krajšem obdobju, ki ga določa
poslovnik o delu upravnega odbora,
– vsak član komisije ima en glas,
– komisija je sklepčna, če je pri sklepanju
navzoča vsaj polovica njenih članov,
– za veljavnost sklepa komisije je potrebna večina oddanih glasov, v primeru enakega števila glasov, je odločilen glas predsednika komisije,
– član komisije ne sodeluje pri odločanju
o zadevah, ki se nanašajo nanj,
– člani komisije se lahko udeležijo sklepanja tudi tako, da izročijo pisne glasovnice
predsedniku komisije,
– komisija lahko sprejema sklepe dopisno, telefonsko, z uporabo elektronskih
medijev ali drugače, če s tem soglašajo vsi
člani komisije, razen če poslovnik o delu
upravnega odbora ne določa drugače.
Komisija poroča o svojem delu upravnemu odboru.
Plačilo članov upravnega odbora
6.1.18 Članom upravnega odbora se za
njihovo delo zagotovi plačilo v skladu s pogodbo. Plačilo mora biti v ustreznem razmerju z nalogami članov upravnega odbora
in finančnim položajem družbe.
Članom upravnega odbora se za njihovo
delo lahko zagotovi udeležba pri dobičku,
kar določi skupščina s sklepom.
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Izvršni direktorji
6.1.19 Upravni odbor lahko imenuje enega ali več izvršnih direktorjev, in sicer vsakega za opredeljeno poslovno področje. Na
predlog sveta delavcev, imenuje predstavnika delavcev, upravni odbor za izvršnega direktorja. Svet delavcev se lahko pisno
izjasni, da v upravnem odboru ne bo imel
svojega predstavnika.
Upravni odbor imenuje izvršne direktorje
za obdobje do šestih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
Če upravni odbor imenuje več izvršnih
direktorjev, lahko enega izmed njih imenuje
za glavnega izvršnega direktorja, ki vodi in
usklajuje delo izvršnih direktorjev.
Obseg upravičenj izvršnega direktorja za
zastopanje določi upravni odbor.
Glede pogojev za imenovanje izvršnih
direktorjev se smiselno uporabljajo določbe
tega statuta za imenovanje članov upravnega odbora. Upravni odbor lahko na izvršne direktorje prenese naloge, ki jih določa
zakon.
Pri opravljanju nalog morajo izvršni direktorji upoštevati navodila in omejitve, ki
jim jih postavljajo upravni odbor, statut in poslovnik o delu izvršnih direktorjev. Poslovnik
upravnega odbora in poslovnik o delu izvršnih direktorjev podrobneje določata način
delovanja izvršnih direktorjev.
Poročanje izvršnih direktorjev upravnemu odboru
6.1.20 Za poročanje izvršnih direktorjev
upravnemu odboru veljajo naslednja pravila:
– na zahtevo upravnega odbora pisno
poročajo upravnemu odboru o:
– načrtovani poslovni politiki in drugih
načelnih vprašanjih poslovanja,
– donosnosti družbe, še posebej donosnosti lastnega kapitala,
– poteku poslov, še posebej prometu
in finančnem stanju družbe,
– posli, ki lahko pomembno vplivajo
na donosnost ali plačilno sposobnost družbe,
– o vprašanjih, ki se nanašajo na poslovanje družbe in z njo povezanih družb
upravni odbor lahko zahteva poročilo tudi o
drugih vprašanjih,
– upravni odbor lahko kadarkoli zahteva poročilo o vprašanjih, ki so povezana
s poslovanjem družbe in pomembneje vplivajo na položaj družbe ali je zanje razumno
pričakovati, da bodo pomembneje vplivale
nanj.
Poslovnik upravnega odbora in poslovnik
o delu izvršnih direktorjev podrobneje urejata poročanje izvršnih direktorjev upravnemu
odboru.
Pravni položaj izvršnih direktorjev
6.1.21 Za izvršne direktorje veljajo še
naslednja pravila:
– družba lahko odobri posojilo izvršnemu
direktorju le na podlagi sklepa upravnega
odbora, ki lahko določi druga pravila o odobritvi posojil članom upravnega odbora,
– pravice in obveznosti izvršnega direktorja, ki niso določene z zakonom, se določijo v pogodbi, ki jo izvršni direktor sklene
z družbo, odobri pa jo upravni odbor, sicer
mora izvršni direktor vrniti koristi iz pogodbe,
– izvršni direktor mora pri opravljanju
svojih nalog ravnati v dobro družbe s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika in varovati poslovno skrivnost
družbe,

– izvršni direktorji so solidarno odgovorni
družbi za škodo, ki je nastala kot posledica
kršitve njihovih nalog, razen, če dokažejo,
da so pošteno in vestno izpolnjevali svoje
dolžnosti, ter druge določbe tega statuta, ki
se nanašajo na odškodninsko odgovornost
zaradi vpliva tretjih oseb,
– izvršnim direktorjem se za njihovo delo
zagotovi udeležba pri dobičku v odstotku
letnega dobička družbe, če sklep o tem
upravni odbor predlaga skupščini delničarjev, skupščina pa tak sklep sprejme,
– upravni odbor mora pri določitvi celotnih prejemkov posameznega izvršnega
direktorja poskrbeti za to, da so celotni prejemki v ustreznem sorazmerju z nalogami
izvršnih direktorjev in finančnim stanjem
družbe,
– izvršni direktor ne sme brez soglasja
upravnega odbora opravljati pridobitne dejavnosti, na področju dejavnosti družbe pa
tudi ne sklepati poslov za svoj ali tuj račun.
4.3 Predlog sklepa: na predlog uprave
in nadzornega sveta skupščina sprejme naslednji sklep:
a) Sprejeme se čistopis statuta.
b) Z dnem 1. 1. 2010 se odpokličejo člani
nadzornega sveta:
– Stane Koci, univ. dipl. inž. les., predsednik,
– Sabina Benko, dipl. oec.,
– Mirko Bizjak, viš. up.,
– Dragica Jazbec.
c) S 1. 1. 2010 se izvoli upravni odbor
družbe v sestavi:
1. mag. Miroslav Štrajhar,
2. Tim Tomažin, univ. dipl. oec.,
3. Marjeta Povhe, dipl. oec.,
4. Stane Koci, univ. dipl. inž. les.,
5. predstavnik delavcev, ki ga izvoli
svet delavcev in o tem seznani skupščino,
5. Pridobivanje lastnih delnic.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
skupščina delničarjev sprejme sklep: skupščina delničarjev pooblašča upravo družbe,
da v skladu s 247. členom ZGD-1 pridobiva
oziroma kupuje lastne delnice v višini 10%
osnovnega kapitala družbe. Najnižja in najvišja nakupna cena za delnico je 5 EUR.
Pooblastilo velja do opravljene naslednje
skupščine v letu 2010.
Popolno gradivo k posameznim točkam
dnevnega reda lahko delničarji vpogledajo
na sedežu družbe Cesta 20. julija 23, Zagorje ob Savi, vsak delovnik od 8. do 12. ure.
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 če bodo najkasneje
3 dni pred zasedanjem skupščine prijavili
Upravi družbe svojo udeležbo na skupščini.
Pooblastilo mora biti pisno.
Če bo sklic skupščine neuspešen, se
skupščina sklicuje ponovno istega dne ob
13. uri v istem prostoru. Po ponovnem sklicu
bo skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.
SVEA Lesna industrija d.d.,
Zagorje ob Savi
predsednik uprave
mag. Miroslav Štrajhar
Ob-5522/09
Na podlagi 36. člena Statuta delniške
družbe Skupina Claas d.d. Ljubljana, Zaloška cesta 171 in 11. člena Poslovnika o delu
skupščine, sklicujem
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redno skupščino
delniške družbe Skupina Claas d.d.
Ljubljana,
ki bo v ponedeljek 31. 8. 2009, ob 10.
uri, v sejni sobi družbe na Zaloški cesti 171,
Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog predsednika upravnega odbora se za predsedujočo
skupščine imenuje D. Prebil, za preštevalca
glasov Peter Zavasnik in Gašper Gorenc, za
zapisnikarja Tjaša Vugrinec.
2. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za leto 2008 ter podelitev razrešnice upravnemu odboru in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa:
a) Skupščina sprejme sklep o delitvi
dobička, ki je ugotovljen v računovodskih
izkazih za leto 2008 in delitvi dobička iz
prejšnjih let.
b) Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru in nadzornemu svetu za leto
2008, s katero potrjuje in odobrava delo
upravnega odbora in nadzornega sveta v
poslovnem letu 2008.
3. Nagrajevanje članov upravnega odbora in članov komisij, ki delajo v okviru
upravnega odbora v skladu s poslovnikom
dela upravnega odbora.
Predlog sklepa: članu upravnega odbora pripada za delo v upravnemu odboru
sejnina. Bruto znesek sejnine v letu 2009
znaša za člana upravnega odbora 138,00
EUR in za predsednika upravnega odbora
179,00 EUR.
Člani upravnega odbora so upravičeni
do povračila stroškov, ki nastanejo v zvezi z
njihovim delom v upravnem odboru (stroški
prevoza, dnevnice, stroški nastanitve, administrativni stroški in drugi stroški, ipd.)
Sejnine se izplačajo upravičencem v
roku 14 dni po datumu skupščine za seje
opravljene v letu 2009 pred skupščino in potem v roku 14 dni po vsaki opravljeni seji.
Sejnine za člane komisij znašajo polovico zneska sejnin za člane upravnega odbora in se upravičencem izplačajo po opravljeni seji komisije skupaj s sejnino za delo
v upravnem odboru.
4. Imenovanje revizorja za leto 2009.
Predlog sklepa: na predlog upravnega
odbora se za revizorja za leto 2009 imenuje
Revidicom Revizijska družba d.o.o., Grizoldova ulica 5, Maribor.
Popolno gradivo za skupščino je od dneva sklica skupščine dalje na vpogled vsem
delničarjem in njihovim pooblaščencem v
tajništvu direktorja družbe, na naslovu Zaloška cesta 171, Ljubljana, vsak delovni dan
od 11. do 14. ure, od dneva objave sklica
skupščine do dneva zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico do udeležbe na skupščini in pravico do uresničevanja glasovalne pravice
na skupščini imajo le delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki najkasneje tri
dni pred sklicem skupščine do 14. ure v
tajništvu uprave na sedežu družbe pisno
prijavijo svojo udeležbo.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim sklepom o
katerih bo odločala skupščina, pošljejo upravi-direktorju delniške družbe, najkasneje v
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roku 7 dni od dneva objave sklica skupščine
v Uradnem listu RS.
Skupina Claas d.d. Ljubljana
Pavel Prebil
predsednik upravnega odbora

Razširitve dnevnih redov
Ob-5530/09
Predlog uprave za dodatno 4. točko
dnevnega reda za sklic 12. seje skupščine
31. 8. 2009 (sedanja 4. postane 5.)
Točka 4. – predlog za izplačilo nagrad
članom nadzornega sveta D.P.R. d.d., Ravne
Predlog sklepa: članom nadzornega sveta D.P.R., d.d. Ravne se za uspešno delo v
preteklem 4-letnem in sedanjem 1-letnem
mandatnem obdobju v breme poslovnih
stroškov družbe izplača nagrada v skupnem
znesku 44.000,00 €, za vse člane skupaj.
Obrazložitev: uprava in NS predlog utemeljujeta s tem, da revidirana poslovna
poročila izkazujejo, da je družba v preteklih letih poslovala z dobičkom v znesku
875.670,12 €, v letu 2008 pa z dobičkom
226.271,56 €, skupaj 1.101.941,68 € in da je
s prodajo deležev v petih družbah dosegla
kupnino, katera je 3,13 krat večja na delnico SIJ glede na ponudbo Dilona. Iz naslova
doseženega dobička in kupnin za prodane
deleže je omogočila z 26-odstotno vnovčitvijo delnic SIJ-a izplačilo delničarjem D.P.R. v
višini 1,61 € po delnici. Člani NS so za svoje
delo kazensko odgovorni in odgovarjajo tudi
s svojim premoženjem. Ker doslej, razen
nizkih sejnin v višini 41,00 oziroma 93,00 €
za opravljeno delo še niso prejeli nobenega
plačila, je predlog za izplačilo enkratne nagrade 9 članom NS v skupnem bruto znesku
v višini 44.000,00 € utemeljen. Nagrada se
med člane NS razdeli v razmerju glede na
dolžino mandata in odgovornost predsedni-
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ka NS tako, da prejme član NS za 5-letno
mandatno obdobje bruto znesek 5.000,00
€, za 1-letno 1.000,00 € in predsednik NS
8.000,00 €.
D.P.R. – Družba pooblaščenka
Ravne, d.d.
uprava
Ob-5540/09
Na podlagi 298. člena ZGD-1 predsednik
uprave Cimos d.d. Avtomobilska industrija,
Cesta Marežganskega upora 2, Koper, objavlja razširitev dnevnega reda 13. redne
skupščine družbe Cimos d.d., sklicane za
dne 28. avgusta 2009, ob 14. uri, na sedežu družbe, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 57, dne 24. 7. 2009, in sicer
na podlagi zahteve za razširitev dnevnega
reda, ki jo je Cimos d.d., dne 27. 7. 2009
prejel od Kapitalske družbe pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.d., Dunajska
cesta 119, Ljubljana, ki je v svojem imenu
in za svoj račun imetnica 137.377 delnic,
ter v svojem imenu in za račun Prvega pokojninskega sklada, ki ga upravlja, imetnica
3.561.112 delnic družbe Cimos, d.d. (v nadaljevanju družba), kar skupaj predstavlja
22,22% osnovnega kapitala družbe, s čimer
je izkazan njen pravni interes za vložitev
zahteve za razširitev dnevnega reda.
Predlagateljica zahteva, da se dnevni
red 13. seje skupščine delničarjev družbe,
razširi z novo dodatno točko 6, ki se glasi:
6. Sprejem sklepa o določitvi višine sejnin članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
6.1. »Članom nadzornega sveta se za
udeležbo na sejah nadzornega sveta in za
pripravo nanje določi sejnina v naslednjih
bruto zneskih:
– za predsednika nadzornega sveta
536,25 EUR,
– za člana nadzornega sveta 412,50
EUR.«

6.2. »Za sodelovanje na dopisni seji nadzornega sveta pripada predsedniku in članu nadzornega sveta sejnina v višini 80%
redne sejnine, članom komisij nadzornega
sveta pa za udeležbo na sejah in za pripravo
nanje pripada sejnina v višini 70% sejnine, ki
je določena za člane nadzornega sveta.«
6.3. »V primeru, če zaradi predsednikove
odsotnosti vodi sejo nadzornega sveta ali
sejo komisije nadzornega sveta namestnik
predsednika ali drug član, je ta upravičen do
sejnine v enaki višini, kot bi jo za vodenje
seje prejel predsednik.«
6.4. »Članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta se izplačujejo dnevnice in prevozni stroški v skladu
s predpisi, ki urejajo dnevnice in prevozne
stroške za gospodarske družba. Stroški za
prenočišča se lahko povrnejo le, če je oddaljenost stalnega oziroma začasnega prebivališča člana nadzornega sveta, od kraja
dela organa najmanj 100 kilometrov, če se
ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bilo
predvidene nobene vožnje javnega prevoznega sredstva več, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.«
6.5. »Ta sklep stopi v veljavo z dnem
sprejema. Z dnem sprejema tega sklepa
preneha veljati sklep številka 4 o določitvi
višine sejnin ter povračilu stroškov nadzornemu svetu, ki ga je sprejela skupščina delničarjev družbe dne 30. 8. 2007.«
Obrazložitev: predlagateljica skladno s
Sklepom Vlade RS o stališčih do izplačevanja sejnin in nagrad v zvezi z omejevanjem učinkov finančne krize (Sklep Vlade
RS, št. 10007-1/2009/3 z dne 22. 1. 2009)
predlaga, da se višina sejnine za člane nadzornega sveta in člane komisij nadzornega
sveta za udeležbo na sami seji in v primeru
sodelovanja na dopisni seji, določi v zneskih, kot je razvidno iz predloga sklepa.
Cimos d.d. Avtomobilska industrija
France Krašovec
predsednik uprave
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Zavarovanja terjatev
SV 1333/2009
Ob-5493/09
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič
iz Maribora, opr. št. SV 1333/2009 z dne
21. 7. 2009, je stanovanje št. 4/I v izmeri
100,08 m², v hiši v Mariboru, Ob železnici
8, št. stavbe 719, parc. št. 880 k.o. Tabor,
last Vouk Janeza, na temelju kupoprodajne
pogodbe z dne 28. 6. 2009, zastavljeno v
korist Probanke d.d., za zavarovanje denarne terjatve v znesku 60.000,00 EUR
s pp.
SV 615/09
Ob-5494/09
Na podlagi notarskega zapisa notarke Majde Lokošek, opr. št. SV 615/09, DK
34/09, z dne 22. 7. 2009, je bilo trisobno
stanovanje št. 23 v 5. nadstropju stanovanjskega bloka, v izmeri 76,54 m2, s pripadajočo kletjo št. 12, na naslovu Miklošičeva 2b,
1230 Domžale, ki stoji na parc. št. 4024/3
k.o. Domžale in je last zastaviteljev Daliborja Varkaša in Vesne Ilić, vsakega do idealnega solastniškega deleža ½, zastavljeno
v korist Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana, MŠ
5860571000, za zavarovanje terjatve v višini
179.500,00 EUR s pp.
SV 462/09
Ob-5495/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz
Maribora, opr. št. SV 462/09, z dne 22. 7.
2009, je nepremičnina, enosobno stanovanje št. 4, v skupni izmeri 29,76 m2, ki se
nahaja v I. nadstropju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Ertlova ulica 12, stoječe na
parc. št. 1276, k.o. Spodnje Radvanje, katere lastnik do celote je, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 207-17/2007-02/03, z dne
26. 10. 2007, Ivan Drevenšek, stan Ertlova
ulica 12, 2000 Maribor, zastavljena v korist
upnika Raiffeisenbank Leibnitz eGen, Bah-

nhofstrasse 2, Lipnica, Republika Avstrija,
en. id. št. 1870777, za zavarovanje denarne
terjatve do dolžnika Ivana Drevenšeka, stanujočega Ertlova ulica 12, 2000 Maribor, v
višini 15.000,00 EUR s pripadki.
SV 618/09
Ob-5496/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana
iz Domžal, opr. št. SV 618/09 z dne 22. 7.
2009, je bila nepremičnina, in sicer dvosobno stanovanje v izmeri 63,50 m2, ki se nahaja v tretjem nadstropju večstanovanjske hiše
na naslovu Domžale, Ljubljanska cesta 81,
katerega solastnika sta zastavitelja Marjeta
Šoštarič do treh idealnih četrtin in Aleks Šoštarič do ene idealne četrtine, zastavljeno
v korist upnika Volksbank Kärnten Süd, e.
Gen., 9170 Ferlach, Hauptplatz 6, Avstrija,
MŠ 1900625, v zavarovanje kreditne denarne terjatve upnika v višini 10.000,00 EUR s
pripadki.
SV 2428/2005
Ob-5497/09
Na podlagi neposredno izvršljivih notarskih zapisov notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-2428/2005 z dne
25. 10. 2005, opr. št. SV-2835/2006 z dne
25. 10. 2006, opr. št. SV-2877/2007 z dne
25. 10. 2007, opr. št. SV-2777/2008 z dne
28. 10. 2008, opr. št. SV-140/2009 z dne
21. 1. 2009 in opr. št. SV-1773/2009 z dne
20. 7. 2009, so bile nepremičnine – celotno
4. nadstropje v izmeri 558,26 m2, del 5.
nadstropja, in sicer pisarne št. 509, 510,
511, 512, 520, 521, 523, 524, 525, 526 in
527, v skupni izmeri 219 m2, s sorazmernim delom skupnih prostorov 5. nadstropja
v izmeri 66,08 m2, ter 17 parkirnih mestih v
kleti objekta, in sicer št. 13, 14, 15, 16, 17,
18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 38 in
40, vse v objektu na Vurnikovi 2 v Ljubljani, parc. št. 1796/38, parc. št. 1796/39 in

parc. št. 1796/37, vl. št. 2939, k.o. Bežigrad,
sedaj parc. št. 1796/37, 1796/39, 1796/154,
1796/158 vpisane pri vl. št. 3968 k.o. Bežigrad, v lasti zastavitelja LIZ – Inženiring,
d.d., Ljubljana, Vurnikova ulica 2, 1000 Ljubljana, matična št. 5145139000, na podlagi
kupne pogodbe št. 9/92-DJ-C1 z dne 7. 7.
1992, sklenjene s prodajalcem Gradis –
gradbeno podjetje Ljubljana p.o., Ljubljana,
Gradnikove brigade 11, zastavljene v korist
upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta
58, 1000 Ljubljana, matična št. 5026024000,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
200.000.000,00 SIT s pripadki.
SV 234/09
Ob-5498/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Darinke Kobalej
Šteharnik iz Maribora, opravilna številka SV
234/09 z dne 20. 7. 2009, sta bili nepremičnini – poslovni prostor, ki predstavlja pet pisarn v izmeri 83 m2, dodatni prostor v izmeri
8,514 m2 in del hodnika v izmeri 22,149 m2,
v pritličju objekta D v poslovni stavbi na naslovu Kraljeviča Marka ulica 6, 2000 Maribor
(vse v skupni izmeri 113,67 m2), stoječi na
parcelah številka 422/5 in 422/28 k.o. Melje,
last dolžnika – zastavitelja Prosperitas d.o.o.
do celote, in nepremičnina – del poslovnega
prostora, ki predstavlja kotlovnico in WC v
skupni izmeri 29,18 m2, v pritličju objekta D v
poslovni stavbi na naslovu Kraljeviča Marka
ulica 6, 2000 Maribor, stoječi na parcelah
številka 422/5 in 422/28 k.o. Melje, last dolžnika – zastavitelja Prosperitas d.o.o., do ½;
zastavljeni v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana, s sedežem Trg republike 2, 1000 Ljubljana, za zavarovanje
denarnih terjatev, v višini 106.000,00 EUR,
s pripadki in z zapadlostjo najkasneje do
vključno 14. 10. 2017 ter v višini 42.000,00
EUR, s pripadki in z zapadlostjo najkasneje
do vključno 15. 6. 2010.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 458/2004
Os-5150/09
V izvršilni zadevi upnika Atrij stanovanjska zadruga z.o.o., Lava 7, Celje, ki ga
zastopa Marjan Feguš, Stanetova 2, Celje,
proti dolžnici Frančiški Nežmah, Razlagova
22, Maribor, zaradi izterjave denarne terjatve 964,06 EUR s pripadki, se na podlagi
sklepa o izvršbi, opr. št. In 458/2004 z dne 1.
9. 2004 zarubi nepremičnini, ki nista vpisani
v zemljiško knjigo:
– poslovni prostor št. 19, v prvi etaži
stavbe, na naslovu Drofenikova 16, PTC
Tržnica, Šentjur pri Celju, v skupni izmeri
40,55 m2 in
– poslovni prostor št. 20 v prvi etaži stavbe, na naslovu Drofenikova 16, PTC Tržnica, Šentjur pri Celju, v skupni izmeri 31,20
m2, kis ta last dolžnice.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 7. 2009

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 1366/2009
Os-3121/09
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici Tanji Dolar Božič s sklepom z dne 23. 3. 2009 v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog Aber Tine, Ljubljanska cesta 28, Celje uvedlo postopek
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe o prodaji nepremičnine
z dne 28. 9. 1997, sklenjene med INGE
d.o.o., Bevkova 6, Žalec, kot prodajalcem
in KDO Studio d.o.o. Kamnik, kot kupcem
za enosobno stanovanje z ident. št. 40.E, v
skupni izmeri 36 m2, v 4. nadstropju, na naslovu Ljubljanska cesta 28, Celje. Po izjavi
predlagateljice je listina izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na stanovanjski rabi št. identifikatorja 40.E, v izmeri
36,00 m2, na naslovu Ljubljanska cesta 28,
Celje, v vl. št. 2466/41 k.o. Celje se zahteva
v korist Aber Tine, stan. Ljubljanska cesta
28, Celje, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. čenom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) 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 predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 1. 4. 2009
Dn 5885/2008
Os-4980/09
Okrajno sodišče v Celju, je po zemljiškoknjižni sodnici - svetnici Danici Šuligoj-Sivko, s sklepom z dne 25. 3. 2009, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog predlagatelja Šrot Edvarda, Na zelenici 9, Celje, ki
ga zastopa odvetnik Igor Karlovšek iz Celja,
uvedlo postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, izgubljene kupoprodajne po-

godbe z dne 15. 12. 1993, sklenjene med
Občino Celje kot prodajalko in Šrot Srečko,
kot kupovalko, katere predmet je stanovanje
Na zelenici 9, Celje, št. 12.E, vpisano pri
vl. št. 2534/13.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist predlagatelja Šrot Edvarda, Na zelenici 9, Celje.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. čenom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) 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 predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 23. 6. 2009
Dn 4054/2009
Os-5337/09
Začne se postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, potrebne za vknjižbo pridobitve lastninske pravice pri nepremičnini
parc. št. 212 in 196/4, vpisane v vl. št. 1534,
k.o. Novo mesto ter parc. št. 213, vpisane
v vl. št. 990, k.o. Novo mesto, Okrajnega
sodišča v Novem mestu.
Vsebina listine, katere vzpostavitev se
zahteva, je izvirnik notarskega zapisa kupoprodajne pogodbe s pridržkom lastninske
pravice z dne 29. 5. 1996, opr. št. SV-367/96
notarja Andreja Škrka v Ljubljani, sklenjene
med SKB banko d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, kot prodajalcem in Topos,
Tržne analize, oblikovanje, projektiranje,
okoljevarstvene študije, svetovanje, d.o.o.,
Roška 16, Dolenjske Toplice, sedaj Kočevarjeva ulica 1, Novo mesto, kot kupcem,
za vknjižbo lastninske pravice, za nepremičnine parc. št. 213, vpisane pri vl. št. 990,
k.o. Novo mesto in parc. št. 196/4 in 212,
vpisane pri vl. št. 1534, k.o. Novo mesto, za
delež 755/10000.
Poziva se imetnike pravic, da v roku enega meseca od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje
za vknjižbo pridobitve lastninske pravice v
korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 15. 7. 2009
Dn 1222/2009
Os-5338/09
Okrajno sodišče v Škofji Loki, je v zemljiškoknjižni zadevi opr. št. Dn št. 1222/2009,
začeti na predlog predlagatelja Egoles d.d.,
Kidričeva 56, Škofja Loka, s sklepom, z dne
15. 7. 2009, odločilo, da se začenja postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin za:
– nepremičnino, parcela 18.E, soba
ST/18 s kletjo K/18, Groharjevo naselje
4, 4220 Škofja Loka, v izmeri 16,73 m2,
vl. št. 1537/18, k.o. Stara Loka, last Občine
Škofja Loka, mat. št. 5883318, Poljanska
cesta 2, 4220 Škofja Loka, do 1/1;
vsebina listine:
– dogovor o prenosu lastninske pravice,
sklenjen med Občino Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka, kot odsvojiteljem
in družbo Egoles d.d., Kidričeva 56, Škofja

Loka, kot pridobiteljem, sklenjen najkasneje
v letu 1983,
vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Egoles d.d., Kidričeva 56, 4220 Škofja
Loka, matična številka 5142415, do 1/1.
Pozivajo se imetniki pravic na nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega
oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, navedene v tem oklicu in o pogojih
za vknjižbo lastninske pravice v korist Egoles d.d., Kidričeva 56, 4220 Škofja Loka,
mat. št. 5142415, do 1/1.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 15. 7. 2009
Dn 1762/2009
Os-5492/09
Okrajno sodišče v Piranu je po okrajni
sodnici Tini Benčič, v zemljiškoknjižni zadevi začeti na predlog predlagatelja Igorja
Franceta, Ulica IX. Korpusa 17, Izola, ki jo
zastopa odv. mag. Luka Vižintin iz Ljubljane, zoper nasprotnega udeleženca Občino
Izola, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine in vknjižbe lastninske pravice, dne 13.
7. 2009 sklenilo:
Pri nepremičnini vpisani v podvl. št. 1634/10, k.o. Izola, z oznako 10.E, se
začne postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 27. 7. 1995 med Borutom Kocjančičem, kot prodajalcem, in Dragoljubom Ganičem, kot kupcem, katere izvirnik listine je
izgubljen, obstaja pa fotokopija te listine.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist predlagatelja Igorja Franceta, Ulica IX.
Korpusa 17, Izola, EMŠO: 2509965500453,
do celote (1/1).
Vknjižba se zahteva na podlagi kupoprodajne pogodbe št. III-6026/91, sklenjene dne 6. 11. 1991, med GIP Stavbenik
d.d., kot prodajalcem, in Borutom Kocjančičem, kot kupcem, overjene dne 20. 1. 1992
pod št. Ov I 653/92, kupoprodajne pogodbe,
sklenjene dne 27. 7. 1995, med Borutom
Kocjančičem, kot prodajalcem, in Dragoljubom Ganičem, kot kupcem, katere izvirnik
listine je izgubljen, ter kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 2. 9. 1998 med Dragoljubom Ganičem, kot prodajalcem, in Igorjem
Francetom, kot kupcem, notarsko overjene
pri notarki Mojci Tavčar Pasar dne 2. 9. 1998
pod št. OV I 1746/98.
Okrajno sodišče v Piranu poziva morebitne imetnike pravice, da v 1 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 13. 7. 2009

Amortizacije
N 314/2007
Os-5056/09
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani na predlog predlagatelja Klepac Branka, Kočna 7,
Blejska Dobrava, ki ga zastopa odvetniška

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
družba Irena Kočevar o.p., d.o.o., iz Ljubljane, teče postopek za razveljavitev delnic
izdajatelja Abanka Vipa d.d., Slovenska 58,
Ljubljana, in sicer delnic serije BA, vrednost
1, delnice od 0008217 do 0008222, št. delnic 6, št. lotov 6. Sodišče določa 60-dnevni
rok, v katerem morajo sodišču priglasiti svoje pravice upravičenci iz navedenih listin in v
katerem se lahko ugovarja zoper predlog za
razveljavitev. Sodišče poziva, da naj se v istem roku listine (delnice) predložijo sodišču.
Če listine v navedenem roku sodišču ne
bodo predložene, bodo razveljavljene.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 6. 2009

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
I 3112/2005
Os-1476/09
Okrajno sodišče v Celju v izvršilni zadevi
upnika Slovenijales Trgovina d.o.o., Dunajska cesta 22, Ljubljana, ki ga zastopa Trstenjak odv. Slavko, Parmova 53, Ljubljana,
zoper dolžnika Radivoja Jošta, Na zelenici
8, Celje, ki ga zastopa odv. Tomaž Germ,
Prešernova ulica 27, Celje, zaradi izterjave
2.114,36 EUR s pp, sklenilo:
dolžniku Radivoju Joštu, stanujočem Na
zelenici 8, se v izvršilni zadevi I 3112/2005,
na podlagi 85. čena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. čenom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, kot začasni
zastopnik postavi odvetnik Tomaž Germ,
Prešernova 27, Celje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
v postopku 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 Celju
dne 27. 1. 2009
Ig 96/01459
Os-5216/09
Okrajno sodišče v Celju je po okrajni
sodnici - svetnici Mari Moravek v izvršilni
zadevi upnika Komercialna banka Triglav
d.d. – v stečaju, Beethovnova 14, Ljubljana,
ki ga zastopa odv. Dušan Korošec iz Celja,
zoper dolžnika ISM Inc. 1000 E, Carson
City, ZDA, Predstavništvo Prevalje, zaradi
izterjave 83.458,52 EUR s pp, po predlogu
upnika, dne 26. 5. 2009 sklenilo:
dolžniku ISM Inc. 1000 E, Carson City,
ZDA, Predstavništvo Prevalje se iz razloga
iz 4. točke drugega odstavka 82. čena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), do končanja izvršilnega postopka oziroma dokler
dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem, postavi začasnega zastopnika odvetnika Aleksandra Cmoka iz Celja.
Okrajno sodišče v Celju
dne 26. 5. 2009
I 3224/2002
Os-3141/09
V izvršilni zadevi upnika Javni jamstveni in preživninski sklad RS, Kotnikova 28,
Ljubljana, proti dolžniku Edvardu Bečanu,
Slovenski trg 1, Kranj, ki ga zastopa odvetnica Ladi Voršič, Benedičičeva pot 15,
Kranj, zaradi izterjave 2.407,83 EUR s pp, je
sodišče postavilo dolžniku Edvardu Bečanu,
Slovenski trg 1, Kranj, 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 organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 15. 4. 2009
I 130/2008
Os-5055/09
Naslovno sodišče je v izvršilni zadevi
upnice Adriatic Slovenica PE Maribor, Jadranska 30, Maribor - dostava, proti dolžniku
Jožetu Tomažiču, Cmureška c. 14a, Lenart v
Slovenskih goricah, zaradi izterjave 601,55
EUR s pp, sklenilo:
dolžniku se v skladu s 4. točko 82. čena
Zakona o pravdnem postopku v tem pravdnem postopku v zvezi s 37. čenom Zakona
o izvršbi in zavarovanju, postavi začasnega
zastopnika odvetnika Ivana Bukovnika, Maistrova 10, 2230 Lenart.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
dokler ne bo slednji sam ali po pooblaščencu nastopil pred sodiščem, dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Lenartu
dne 2. 7. 2009
I 13293/2000
Os-4502/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske
storitve d.d., Šmartinska cesta 134/b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Biljana Ana Filipov, Tomšičeva 3, Ljubljana, zoper dolžnika
Hasana Kadiriča, Tesarska ul. 12, Ljubljana,
zaradi izterjave 516,57 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Hasanu Kadiriću, Tesarska ulica
12, Ljubljana, se na podlagi 82. čena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi
začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
Zvone Janež, Škrabčev trg 54, Ribnica.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 5. 2009
VL 5914/2009
Os-5052/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice NLB leasing d.o.o. Ljubljana,
Šlandrova ulica 2, Ljubljana-Črnuče, ki jo
zastopa Jožica Hozjan, Bevče 17a, Velenje,
proti dolžniku Sašu Miklavčič, Milutin Atanasija Stojkovića 13, Srbija, Goart d.o.o., Prvomajska ulica 48, Nova Gorica, odv. Čehovin
Simon, Ulica Tolminskih puntarjev 4, Nova
Gorica - dostava, zaradi izterjave 28.465,70
EUR, sklenilo:
dolžniku Sašu Miklavčič, Milutin Atanasija Stojkovića 13, Srbija, se na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. čena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s
15. čenom Zakona o izvršbi in zavarovanju
– ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Čehovin Simon, Ulica Tolminskih Puntarjev
4, Nova Gorica.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
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socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 6. 2009
VL 25957/2009
Os-5229/09
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 Safetu Hozanović, Ulica Vinka
Vodopivca 66, Nova Gorica, ki ga zastopa odv. Helena Devetak mag., Ulica XXX.
divizije 23, Nova Gorica, zaradi izterjave
248,24 EUR, sklenilo:
dolžniku Safetu Hozanović, Ulica Vinka
Vodopivca 66, Nova Gorica, se na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. čena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s
15. čenom Zakona o izvršbi in zavarovanju
– ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnica mag. Helena Devetak, Ulica XXX.
divizije 23, Nova Gorica.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 6. 2009
VL 69978/2008
Os-5230/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria
- dostava, proti dolžniku Marina Lončar,
Rusjanov trg 3, Ljubljana - dostava, zaradi
izterjave 10.679,33 EUR, sklenilo:
dolžniku Marina Lončar, Rusjanov trg 3,
Ljubljana - dostava, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. čena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. čenom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
Podjed Luka, Puharjeva 3, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 6. 2009
VL 49509/2008
Os-5234/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria - dostava, proti dolžniku Serhiy Parkhomchuk,
Ormoška cesta 20, Ptuj, zaradi izterjave
529,80 EUR, sklenilo:
dolžniku Serhiy Parkhomchuk, Ormoška
cesta 20, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. čena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. čenom Zakona o
izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se razreši odv.
Jasna Dolničar in se za novega začasnega
zastopnika postavi odv. Klemenčič Stanislav.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
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oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 6. 2009
VL 10611/2009
Os-5235/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika: Debitel d.d., Ljubljana, Železna cesta 18, Ljubljana, ki ga zastopa odv.
Marko Ravnik, Kersnikova ulica 6, Ljubljana,
proti dolžniku Kurirček Davidu Korošec s.p.,
Mala čolnarska ulica 4f, Ljubljana, zaradi
izterjave 475,99 EUR, sklenilo:
dolžniku Kurirček Davidu Korošec s.p.,
Mala čolnarska ulica 4f, Ljubljana, se na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. čena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi
s 15. čenom Zakona o izvršbi in zavarovanju
– ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Gregor Hieng, Stari trg 2, 1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov po
oblaščenec 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. 4. 2009
VL 37247/2009
Os-5237/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa Tina Malovrh, Bleiweisova 20, Celje,
proti dolžniku Draganu Radenović, Cesta
talcev 7a, Jesenice, ki ga zastopa odv.
Irena Kočevar, Metelkova 15, p.p. 1637,
Ljubljana, zaradi izterjave 338,81 EUR,
sklenilo:
dolžniku Draganu Radenović, Cesta talcev 7a, Jesenice, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. čena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. čenom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnica Irena Kočevar, Metelkova 15, Ljub
ljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 5. 2009
VL 49308/2008
Os-5241/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria
- dostava, proti dolžniku Francu Ivič, Gregorčičeva ulica 6, Celje - dostava, zaradi
izterjave 748,57 EUR, sklenilo:
dolžniku Francu Ivič, Gregorčičeva ulica
6, Celje - dostava, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. čena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. čenom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Martinec Franjo, Komenskega 16, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
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pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 5. 2009
VL 73745/2008
Os-5244/09
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
Tanja Zorjan, Cankarjeva ul. 3, Maribor, proti
dolžniku Džemaili Đemilija, Ul. bratov Greifov 9, Maribor, ki ga zastopa odv. Marko
Petek, Trdinova 7, Ljubljana, zaradi izterjave
930,73 EUR, sklenilo:
dolžniku Džemaili Đemilija, Ul. bratov
Greifov 9, Maribor, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. čena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. čenom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Marko Petek, Trdinova 7, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 5. 2009
VL 36479/2008
Os-5245/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Tušmobil d.o.o., Resljeva ulica 16, Celje, ki ga zastopa odv. Polona Križaj Krajnik, Šolska ulica 2, Škofja Loka, proti
dolžniku Marku Novak, Koroška cesta 19,
Kranj - dostava, zaradi izterjave 1.214,40
EUR, sklenilo:
dolžniku Marku Novak, Koroška cesta
19, Kranj - dostava, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. čena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. čenom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Mauhler Matija, Mala ulica 5, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 2009
VL 22237/2009
Os-5246/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Tušmobil d.o.o., Resljeva
ulica 16, Celje, ki ga zastopa odv. Polona
Križaj Krajnik, Šolska ulica 2, Škofja Loka,
proti dolžniku Ivanu Vijačko, Ljubljanska ulica 94b, Maribor, ki ga zastopa odv. Petar
Grdinić, Glavni trg 19/c, Maribor, zaradi izterjave 859,94 EUR, sklenilo:
dolžniku Ivanu Vijačko, Ljubljanska ulica
94b, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. čena Zakona o pravdnem
postopku – ZPP v zvezi s 15. čenom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Petar Grdinić, Glavni trg 19/c, Maribor.

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 1. 6. 2009
VL 83019/2008
Os-5261/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika SPL d.d., Frankopanska ulica
18a, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Bojana
Potočan - odvetništvo, Dalmatinova ulica 7,
Ljubljana, proti dolžniku Vladimirju Kravos,
Rojčeva ulica 18, Ljubljana, zaradi izterjave
1.030,29 EUR, sklenilo:
dolžniku Vladimirju Kravos, Rojčeva ulica
18, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. čena Zakona o pravdnem
postopku – ZPP v zvezi s 15. čenom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Peter Pregl, Šmartinska 28, 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 5. 6. 2009
VL 40206/2009
Os-5262/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa Tina Malovrh, Bleiweisova 20, Celje, proti
dolžniku Marku Perhavec, Oldhamska cesta
14, Kranj, zaradi izterjave 9.284,31 EUR,
sklenilo:
dolžniku Marku Perhavec, Oldhamska
cesta 14, Kranj, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. čena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. čenom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Božo Bohinc.
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 9. 6. 2009
VL 54685/2009
Os-5264/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Centurion finančne storitve
d.o.o., Ljubljana, Slovenčeva ulica 24, Ljubljana, proti dolžniku Mariu Grgič, Ravne
24, Tržič, ki ga zastopa odv. Borut Rangus, Resljeva 25, Ljubljana, zaradi izterjave
1.645,90 EUR, sklenilo:
dolžniku Mariu Grgič, Ravne 24, Tržič,
se na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. čena Zakona o pravdnem postopku –
ZPP v zvezi s 15. čenom Zakona o izvršbi
in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
odvetnik Borut Rangus, Resljeva 25, Ljub
ljana.
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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 44348/2009
Os-5339/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika MK Trgovina d.d., Slovenska cesta 29, Ljubljana, ki ga zastopa Maja
Praprotnik, Slovenska cesta 29, Ljubljana,
proti dolžnici Adi Vidic, Ljubljanska cesta
27, Radovljica, zaradi izterjave 21,00 EUR,
sklenilo:
dolžnici Adi Vidic, Ljubljanska cesta 27,
Radovljica, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. čena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. čenom Zakona o
izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Primož Bajželj, Trubarjeva 5, Radovljica.
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 5. 6. 2009
VL 25030/2009
Os-5344/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Tušmobil d.o.o., Resljeva
ulica 16, Celje, ki ga zastopa odv. Polona
Križaj Krajnik, Šolska ulica 2, Škofja Loka,
proti dolžniku Silvestru Černčič, Kardeljeva
cesta 72, Maribor, zaradi izterjave 1.105,84
EUR, sklenilo:
dolžniku Silvestru Černčič, Kardeljeva
cesta 72, Maribor, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. čena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. čenom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
Janc Eva, Vodnikova 2, Ptuj.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 6. 2009
VL 43289/2009
Os-5345/09
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 Karolu Hudy, Lukežiči 10,
Renče, zaradi izterjave 541,78 EUR, sklenilo:
dolžniku Karolu Hudy, Lukežiči 10, Renče, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. čena Zakona o pravdnem postopku
– ZPP v zvezi s 15. čenom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Cvijanović Danijela.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
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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 25. 5. 2009

blaščenec 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 8. 6. 2009

VL 132573/2008
Os-5347/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Elektro Gorenjska, d.d., Ulica
Mirka Vadnova 3a, Kranj, ki ga zastopa Mateja Nadižar, Ulica Mirka Vadnova 3a, Kranj,
proti dolžnici Nadji Autil, Košmrlj, Grintovška
ulica 42, Kranj, zaradi izterjave 335,87 EUR,
sklenilo:
dolžnici Nadji Autil, Košmrlj, Grintovška
ulica 42, Kranj, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. čena Zakona o pravdnem
postopku – ZPP v zvezi s 15. čenom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Bradaška Katarina.
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 12. 6. 2009

VL 24023/2009
Os-5353/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Tušmobil d.o.o., Resljeva
ulica 16, Celje, ki ga zastopa odv. Polona
Križaj Krajnik, Šolska ulica 2, Škofja Loka,
proti dolžniku Ediju Rozman, Rimska ploščad 11, Ptuj, zaradi izterjave 891,36 EUR,
sklenilo:
dolžniku Ediju Rozman, Rimska ploščad
11, Ptuj, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. čena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. čenom Zakona o
izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Križman Zdravko, Glavni trg 17b, Maribor.
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 56241/2008
Os-5351/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria - dostava, proti dolžniku Stjepanu Ivančič, Žgečeva ulica 8, Ptuj, zaradi izterjave 368,74
EUR, sklenilo:
dolžniku Stjepanu Ivančič, Žgečeva ulica 8, Ptuj, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. čena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. čenom Zakona o
izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Alič
Tomaž, Osojnikova 3, Ptuj.
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 8. 6. 2009

P 198/2003
Os-4776/09
Okrajno sodišče v Novi Gorici je po
okrajni sodnici Nataši Pavlin Rogelja v pravdni zadevi tožeče stranke Sybille Einberger,
Zigelnosstrasse 15, 86641 Rain am Lech,
Nemčija, zoper toženo stranko Zavarovalnico Triglav d.d. Ljubljana, Miklošičeva 19,
Ljubljana, zaradi ugotovitve plačila odškodnine pcto 6.584,28 EUR, sklenilo:
Na podlagi prvega odstavka 146. čena
Zakona o pravdnem postopku se tožeči
stranki Sybilli Einberger imenuje začasno
zastopnico, upravičeno za sprejemanje pisanj v Republiki Sloveniji, odvetnico Nado
Bolcar iz Solkana, Ul. IX. korpusa 46. Tožnico se obvešča o tem, da ji je sodišče
postavilo začasno zastopnico za sprejemanje pisanj, ki bo sprejemala pisanja zanjo,
dokler ne bo imenovala svojega pooblaščenca.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 17. 6. 2009

VL 50149/2009
Os-5352/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa Mojmira Planinc Robek, Trg Matije Gubca 1, Krško, proti dolžniku Boštjanu Šoln,
Cesta prvih borcev 31, Brestanica, zaradi
izterjave 4.394,89 EUR, sklenilo:
dolžniku Boštjanu Šoln, Cesta prvih borcev 31, Brestanica, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. čena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. čenom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
odv. Dornik Dušan, Cesta krških žrtev 40,
Krško.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov poo-

i 1288/2007
Os-4642/09
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni
zadevi upnika Javni jamstveni in preživninski sklad republike, Kotnikova 28, Ljubljana,
proti dolžniku Miranu Cotiču, Veluščkova 4,
Izola - Isola, zaradi izterjave 3.224,75 EUR
s pp, na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. čena Zakona o pravdnem postopku v
zvezi s 15. čenom Zakona o izvršbi in zavarovanju sklenilo:
dolžniku se kot začasni zastopnik v izvršilni zadevi opr. št. I 1288/2007 postavi
odvetnik Igor Cek iz Kopra.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
v postopku vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da mu je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 21. 5. 2009
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Oklici dedičem
II D 592/99
Os-5267/09
Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski postopek po dne 18. 8. 1976 umrli
Ivanki Lipold, roj. 17. 5. 1893, vdovi, gospodinji, jugoslovanski državljanki, nazadnje
stanujoči v Brežicah, Černelčeva ul. 2, zaradi dedovanja denacionaliziranega premoženja na podlagi ZD in ZDEN.
Sodišče je v zapuščinskem postopku
ugotavljalo kdo so dediči III. dednega reda,
in sicer po dedku Jožefu Lipoldu in babici
Rozaliji Lipold po materini strani zapustnice
Olge Lipold, ter po dedku Janezu Balonu in
babici Barbari Balon po očetovi strani, zapustnice Olge Lipold.
Sodišče ni uspelo pridobiti podatkov zakonitih dedičev Dare Čukel, Alenke Glupak
in Silve Sklener.
Z oklicem se zato poziva zgoraj navedene osebe po zapustnici Ivanki Lipold, da
v roku 1 leta od objave oklica na oglasni
deski tukajšnjega sodišča in v Ur. l. RS,
ter na spletni strani sodišča priglasijo svoje
pravice do zapuščine denacionaliziranega
premoženja.
Po preteku tega roka bo sodišče nadaljevalo z zapuščinskim postopkom, in sicer
na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 7. 2009

Oklici pogrešanih
N 89/2008
Os-5057/09
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Martini Franca v nepravdni zadevi
predlagatelja postopka Marino Nardin, Prisojna pot št. 4, Izola, ki ga zastopa odvetnik
Ervin Dokič iz Pirana, zoper nasprotnega

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
udeleženca Ivan Ojo, pok. Mateja qm Mateja, neznanega bivališča, ki ga zastopa skrbnica za poseben primer Irena Fister, zaradi
razglasitve nasprotnega udeleženca za mrtvega, dne 24. 6. 2009 sklenilo:
Uvede se postopek za razglasitev pogrešanega nasprotnega udeleženca Ojo Ivana,
pok. Mateja qm Mateja, neznanega bivališča za mrtvega.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi,
kakor tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju ali smrti, da to sporočijo sodišču 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
N 87/2008
Os-5058/09
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Martini Franca v nepravdni zadevi
predlagatelja postopka Marino Nardin, Prisojna pot št. 4, Izola, ki ga zastopa odvetnik
Ervin Dokič iz Pirana, zoper nasprotnega
udeleženca Josip Ojo, pok. Ivana qm Ivana,
Loka 15, Črni Kal, ki ga zastopa skrbnica za
poseben primer Irena Fister, zaradi razglasitve nasprotnega udeleženca za mrtvega,
dne 24. 6. 2009 sklenilo:
Uvede se postopek za razglasitev pogrešanega nasprotnega udeleženca Ojo Josipa, pok. Ivana qm Ivana, Loka 15, Črni Kal,
za mrtvega.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi,
kakor tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju ali smrti, da to sporočijo sodišču 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
N 83/2008
Os-5059/09
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Martini Franca v nepravdni zadevi
predlagatelja postopka Marino Nardin, Prisojna pot št. 4, Izola, ki ga zastopa odvetnik

Ervin Dokič iz Pirana, zoper nasprotnega
udeleženca Franc Ojo, pok. Ivana qm Ivana,
Loka 15, Črni Kal, ki ga zastopa skrbnica za
poseben primer Irena Fister, zaradi razglasitve nasprotnega udeleženca za mrtvega,
dne 24. 6. 2009 sklenilo:
Uvede se postopek za razglasitev pogrešanega nasprotnega udeleženca Ojo Franca, pok. Ivana qm Ivana, Loka 15, Črni Kal,
za mrtvega.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi,
kakor tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju ali smrti, da to sporočijo sodišču 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
N 17/2009
Os-5227/09
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagateljice Vide
Mingot, Dolnje Ležeče 25, Divača, ki jo zastopa Potokar Matija s.p., Ekonomsko in
pravno svetovanje, Kačiče-Paraed 17a, Divača, zaradi razglasitve nasprotnega udeleženca Stanislava Ostrouška, od Henrika,
roj. 29. 10. 1920 v Velikem Dolu 24, Dutovlje, za mrtvega.
Pogrešani Stanislav Ostrouška je bil rojen 29. 10. 1920 v Velikem Dolu 24, materi
Leopoldi Ostrouška in očetu Henriku Ostrouška. Pred pričetkom II. svetovne vojne okrog
leta 1940 se je odselil v Kanado, v mesto
Montreal (Quebec). Nekaj let po odhodu iz
rojstnega kraja se je občasno javljal staršem
predlagateljice vse do leta 1970, od tedaj
dalje pa o njem ni več glasu.
Zaradi opisanega pozivamo vse, ki bi
karkoli vedeli o pogrešanem in njegovem
življenju, naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v Sežani v roku treh mesecev od
objave tega oklica, ker bo sicer sodišče po
preteku tega roka pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 9. 7. 2009
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Hreščak Helena, Dolnje Vreme 44,
Vremski Britof, zavarovalno polico, št.
40302000252, izdala zavarovalnica KD
Življenje, zavarovalnica d.d., Ljubljana.
gnj‑305612
Miklič Petra, Cesta II. grupe odredov
65, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
41601003195, na ime Gostinčar Petra,
izdala zavarovalnica Slovenica življenje.
gno‑305632

Spričevala preklicujejo
Bilbija Tamara, Kamnikarjeva ulica 9,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
upravno administrativne šole v Ljubljana,
izdano leta 2003 in 2004. gnp‑305581
Cvelbar Gorazd, Naselje heroja Maroka
11, Sevnica, spričevalo 2. letnika Srednje
šole za storitvene dejavnosti in logistiko
Celje, izdano leta 2008. gnc‑305598
Čučuk Damir, Aljaževa ulica 14A,
Jesenice, spričevalo 3. letnika Ekonomske
gimnazije in Srednje šole Radovljica, izdano
leta 2005. gnz‑305621
Fois Vera, Boletova ulica 25, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Šentvid v
Ljubljani, izdano leta 1996, izdano na ime
Trnavčevič Vera. gnh‑305589
Gluhodedov Ana, Medenska 37, Ljubljana
- Šentvid, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Poljane, izdano leta 2008. gnm‑305634
Golob Matevž, Stari trg 278, Slovenj
Gradec, maturitetno spričevalo Gimnazija
Slovenj Gradec, izdano leta 2008.
gny‑305647
Gorjup Alojz, Dolenja vas 72, Žiri,
spričevalo o zaključnem izpitu Delovodske
šole avtomehanike stroke pri Tehniški šoli za
strojništvo v Ljubljani. gnk‑305640
Jereb Sašo, Gorenja vas Reteče 62,
Škofja Loka, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje kovinarske in cestno prometne šole
v Škofji Loki, izdano leta 1994. gnh‑305639
Klajne Igor, Brestovec 4, Šmarje pri
Jelšah, spričevalo za voznika motornih
vozil, Strokovno izobraževalni center za
voznike motornih vozil, p.o., leto izdaje
1983. gns‑305603
Koren Tara, Kešetovo 13a, Trbovlje,
maturitetno spričevalo Šolski center
Ljubljana, Splošna in strokovna gimnazija,
izdano leta 2008. gnf‑305641
Kranjc Miha, Ob pošti 23, Škofljica,
spričevala 3. in 4. letnika ter spričevalo
poklicne mature Srednje trgovske šole
Ljubljana. gnr‑305629
Križnar Nikolaj, Delnice 13, Škofja Loka,
spričevalo za voznika v cestnem prometu,
izdal Šolski center Škofja Loka, izdano leta
1983. gnx‑305648
Kumer Gabrijela, Podvrh 30, Mozirje,
spričevalo 3. in 4. letnika I. gimnazije Celje.
gni‑305638
Lipanović Nina, Bratovševa ploščad 22,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Euro šole

Ljubljana, gimnazija, izdano leta 2005.
gnw‑305574
Logar Vid, Cesta na Rožnik 17, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Vič, izdano
leta 2008. gnu‑305580
Mah Marjeta, Tomazinova ulica 8,
Ljubljana, indeks, št. 18030428, izdala
Filozofska fakulteta. gne‑305642
Pavlič Klemen, Javorovica 2, Šentjernej,
spričevalo 1. in 2. letnika Šolskega centra
Novo mesto. gnc‑305594
Pečovnik Matic, Nad tovarno 1, Prebold,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra Celje, Poklicna in tehniška elektro
in kemijska šola, izdano leta 2000.
gnr‑305579
Peternel Luka, Preška cesta 2, Medvode,
spričevalo 1. letnika GRM Novo mesto –
Center biotehnike in turizma Srednja šola
za gostinstvo in turizem, izdano leta 2009.
gnv‑305600
Petkovšek Jože, Planina 16A, Postojna,
diplomo Srednje šole tehničnih strok in
osebnih storitev. gnd‑305643
Petkovšek Jože, Planina 16A, Postojna,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicna
kovinarska in avtomehaniška šola Koper,
izdano leta 1975. gnc‑305644
Placer Bogdan, Rožna 6, Postojna,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Postojna, izdano leta 1999, izdano na ime
Vitez Bogdan. gnm‑305559
Ponjevič Armin, Čanžekova ulica
34, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika
Gimnazije Vič. gnd‑305618
Posavac Mirko, V zatišju 3, Vrhnika,
spričevalo o zaključnem izpitu za kvalifikacijo
voznika motornih vozil Avtošole Ježica v
Ljubljani. gnl‑305585
Pucelj Boris, Mali Slatnik 44, Novo mesto,
spričevala o zaključnem izpitu Kovinarsko
poklicne šole Novo mesto, I. 14/67, izdano
leta 1967 in Šolski center za kovinarsko
stroko Novo mesto, šola za voznike motornih
vozil, izdano leta 1972. gnt‑305627
Rakanovič Demir, Partizanska 23,
Sežana, spričevalo o plovnosti UL letala
S5-PCM. gnr‑305604
Skvarča Nika, Soška 2B, Solkan,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Poljane,
izdano leta 2004. gnc‑305569
Šakič Nataša, Kališka ulica 11, Kranj,
spričevalo 2. letnika Srednje poklicne in
strokovne šole Kranj, izdano leta 2008.
gnt‑305577
Špelc Andrej, Na hribu 21, Poljčane,
spričevalo o zaključnem izpitu Centra za
dopisno izobraževanje Univerzum Ljubljana,
izdano leta 1998. gnz‑305575
Šterk Vida, Griblje 71, Gradac, spričevalo
o zaključnem izpitu Ekonomske srednje šole
Novo mesto, izdano leta 1976, izdano na
ime Kralj Vida. gne‑305567
Trček Primož, Levčeva 13b, Mengeš,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Poljane,
izdano leta 2009. gnu‑305601
Trstenjak Tamara, Log 10, Hrastnik,
indeks, št. 40071049, izdala Visoka šola za
storitve. gnn‑305583
Vodoničnik
Blaž,
Dobletina
35,
Nazarje, indeks, št. 29007264, izdala
Naravoslovnotehniška
fakulteta.
gni‑305588

Vohar Slavko, Glavna ulica 25,
Dokležovje, Beltinci, spričevalo o zaključnem
izpitu CPŠ Murska Sobota, izdano leta 1978.
gnz‑305596
Zavodnik Gaja, Poštna ulica 3A, Vrhnika,
spričevalo 7., 8. in 9. razreda OŠ Vič, izdano
leta 2007, 20008 in 2009. gnb‑305570
Zupančič Lojze, Kukenberk 3, Trebnje,
o kvalifikaciji za šoferja, izdalo leta 1977
pri Združenju šoferjev in avtomehanikov
Ljubljana. gnx‑305623
Živčec Ivan, Vinogradska 6, Doljan,
42214 Sv. Ilija, Hrvaška, spričevalo 1., 2. in
3. letnika ter zaključni izpit Centra srednjih
šol Domžale. gnd‑305593
Žniderčič Angel, Log 15, Kranjska Gora,
spričevalo o zaključnem izpitu Metalurška
industrijska šola Jesenice, izdano leta 1969.
gnp‑305606
Županc Aleksandra,
Titova
cesta
92, Krško, indeks, št. 29007595, izdala
Naravoslovnotehniška fakulteta. gnp‑305631

Drugo preklicujejo
Bizjak Roman, Nemška Gora 16,
Leskovec pri Krškem, izpit za organizacijo,
vožnjo in spremstvo pri izrednih prevozih,
evidenčna
številka
izpita
je
562.
gnq‑305605
Borovšak Marko, Partizanska cesta 63,
Dol pri Hrastniku, študentsko izkaznico, št.
26108044, izdala Fakulteta za gradbeništvo
in geodezijo. gnk‑305586
Brezovnik Bogdan, Sveti Danijel 84,
Trbonje, študentsko izkaznico, št. 01008184,
izdala Pedagoška fakulteta. gnj‑305637
Brilej Janja, Pečovje 6, Štore, študentsko
izkaznico, št. 93504590, izdala Univerza
v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo.
gnl‑305560
Cajnko Jožica, Ritmek 2a, Podgorci,
študentsko izkaznico, št. 41080036,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnt‑305602
Cvetanović Ana, Hruševo 69, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 21070407, izdala
Fakulteta za družbene vede. gnu‑305626
Cvijovik Sašo, Tržaška c. 453, Brezovica
pri Ljubljani, certifikat nacionalne poklicne
kvalifikacije za voznika, izdano leta 2007,
št. 261/07, izdala Agencija za promet.
gnn‑305633
Čučuk Damir, Aljaževa ulica 14A,
Jesenice,
študentsko
izkaznico,
št.
04035734, izdala Fakulteta za upravo.
gny‑305622
Durič Dževad, Linhartova 42, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 21018629, izdala
Fakulteta za družbene vede. gnb‑305620
Eker Silvo, Mlekarniška 8, Maribor,
ADR izpit, št. 25430, izdan v Ilirski Bistrici.
gnk‑305636
Fabjan Petra, Prevole 6, Novo mesto Krka, študentsko izkaznico, št. 01008006,
izdala Pedagoška fakulteta. gnq‑305630
Fideršek & Fideršek d.n.o., Ulica 15.
junija 4, Škofja vas, dovolilnic za mednarodni
promet - Hrvaška, št. dovolilnic 0005302 in
0005501. gnj‑305591
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Firstner Gregor, Pavšičeva ulica 34,
Logatec, službeno izkaznico, št. 102367,
izdala Ministrstvo za notranje zadeve.
gnu‑305576
Grašič Grega, Goropeke 18, Škofja
Loka, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-2333-28-95, izdala Uprava
za pomorstvo Koper. gnm‑305584
Igor Delfin, Hrvatini 180H, Ankaran Ankarano, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-9893/00-99,
izdala Uprava RS za pomorstvo Koper.
gnz‑305571
Jagar Boris, Razkrižje 29, Ljutomer,
tahografske kartice, izdana pri Cetis d.d.,
24. 7. 2009, št. kartice 1070500011749000.
gnq‑305609
KAM-BUS, d.d., Perovo 30, Kamnik,
licence št. GE003030/00276/006, za
mednarodni prevoz potnikov v cestnem
prometu, izdala Gospodarska zbornica
Slovenije. gni‑305613
Klanfer Simon, Jerihova 14, Velenje,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-2199-0/00 ser. št. 1560,
izdala Uprava za pomorstvo Koper.
gnv‑305625
Kokl Sebastjan, Dolinska 1H, Koper Capodistria, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 26293-1968-0/04, serijska
št. 15844 z dne 16. 6. 2004, izdala Uprava
za pomorstvo Koper. gny‑305597
Kolenc Boštjan, Ziherlova ulica 10,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-2269-0/00, ser.
št. 1716, izdala Uprava RS za pomorstvo
Koper. gnw‑305624
Lajkovič Nadja, Veliko Mraševo 42,
Podbočje, študentsko izkaznico, št.
27004706, izdala Fakulteta za metematiko
in fiziko. gng‑305565
Lapajne Anton, Komovci 39, Dobrovnik Dobronak, potrdila o uspešno opravljenem
preizkusu strokovne usposobljenosti za
pridobitev licence v cestnem prometu, izdal
INTER-ES, d.o.o., št. 600531, izdano 1. 2.
1997. gnh‑305614
Makar Anton, Ivanovci 36, Fokovci,
tahografske kartice, izdal Cetis d.d., št.
kartice 1070500011651010. gnl‑305610
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Medle Milan, Milčinskega 73b, Ljubljana,
službeno izkaznico, št. 104745, MNZ, dne
20. 3. 2009. gno‑305561
Mitnjek Marjan, Kroška ulica 35, Murska
Sobota, potrdilo o opravljenem izpitu za
voznika motornih vozil, izdal Strokovni
izobraževalni center za voznike motornih
vozil Ljubljana - Ježica pod zap. št. MS
C/80/17, dne 15. 6. 1982. gnh‑305564
NIVO, d.d., Lava 11, Celje, licence št. CE
NIVO - 89. gnd‑305568
Oblak Miran s.p., Brege 41, Leskovec
pri Krškem, potrdila za opravljanje prevozov
po tujini na ime Markovič Bojan, izdano
30. 5. 2008, veljavnost do 30. 5. 2009.
gng‑305590
Petrič Janez s.p., Unec 6, Rakek, izvoda
licence 008086/010, serijska številka
00304915, izdana pri OOZ, 20. 11. 2007,
z veljavnostjo od 20. 11. 2007 do 20. 12.
2012. gnc‑305619
Rajar Bojan, Jamova 31, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za upravljanje z
radijsko postajo št. 26292-00051/02, izdano
17. 6. 2002 v Kopru. gns‑305578
Raztresen Aleksander, Dobrova 42,
Škocjan, študentsko izkaznico, št. 31080150,
izdala Fakulteta za farmacijo. gno‑305582
Sedminek Milan, Ločica ob Savinji 203,
Polzela, orožni list, št. OL 000033905.
gno‑305607
Sedminek Milan, Ločica ob Savinji 203,
Polzela, orožni list, št. OL 000033904.
gnn‑305608
Senegačnik Otmar, Tomšičeva ulica 10,
Piran - Pirano, potrdilo o usposobljenosti
za voditelja čolna, št. 26293-03097-0/02,
s ser. številko 9577, izdala Uprava RS za
pomorstvo Koper. gnx‑305573
SERVISYSTEM d.o.o., Gosposvetska
cesta 4, Ljubljana, delovno dovoljenje št.
04244241986 izdano na ime Dizdari Enis.
gnd‑305572
Šilec Gregor, Drenov Grič 173C, Vrhnika,
študentsko izkaznico, št. 09970118, izdala
Fakulteta za pomorstvo in promet Portorož.
gnj‑305562
Šturm Bojan, Obrtniška 18, Koper Capodistria, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/15-2891/00-98, VČ

1275-98, izdala Uprava za pomorstvo Koper.
gnw‑305599
Šuhel Pavel, Vrbno 31Č, Šenčur,
digitalne kartice voznika, izdal Cetis d.d., št.
kartice 1070500019662000. gnk‑305611
Temelj MM d.o.o., Cankarjeva 25,
Maribor, licence za vozilo z reg. št. CE-S503M, Mercedes Benz, actros 1840 LS. št.
licence: GE002187/04490, datum izvoda:
EU 10. 3. 2006. gnl‑305635
Tičar Marjan, Levstikova 5, Litija, potrdilo
o usposobljenosti za voditelja čolna, št.
02/13-4265-00, izdala Uprava za pomorstvo
Koper. gns‑305628
Trček Matjaž, Vrtna ulica 6, Murska
Sobota, študentsko izkaznico, št. 63080140,
izdala Fakulteta za računalništvo in
informatiko. gnj‑305587
Vereš Štefan, Ižakovci 95, Beltinci,
potrdilo o opravljenem izpitu za voznika
motornih vozil, izdal Strokovno izobraževalni
center za voznike motornih vozil Ljubljana Ježica pod zap. št. 1553/72, dne 20.9.1972.
gnm‑305563
Veterinarska uprava RS, Parmova 53,
Ljubljana, službeno izkaznico, št. reg. 1497
na ime mag. Siniša Trbojević (uradnega
veterinarja), RS, Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava
RS. gnn‑305616
Veterinarska uprava RS, Parmova
53, Ljubljana, štampiljko okrogle oblike z
besedilom: RS, Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava
RS, na sredini grb, pod grbom št. žiga 159,
spodaj Ljubljana. gng‑305615
Veterinarska uprava RS, Parmova 53,
Ljubljana, značke, izdala RS, Veterinarska
uprava RS, št. 1497. gni‑305617
Vitrans d.o.o., Blatnica 016, Trzin, digitalne
kartice voznika št. 1070500015702000,
izdana na ime Dejan Cerkovin. gnf‑305566
Zajec Andrej s.p., Rovtarska cesta
45, Logatec, digitalne voznikove kartice,
izdane na ime Zajec Andrej, št. kartice:
1070500002984000. gni‑305592
Zdešar Katja, Podpeč 22, Brezovica pri
Ljubljani, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 3736-1-2816-0/06 4122, izdala
Uprava za pomorstvo Koper. gnb‑305595
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