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Obvestilo
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je dne 19. 2. 2010
v Uradnem listu RS, št. 12/10 (Ob-1670/10),
objavila Prvi javni razpis za sofinanciranje
začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih
delovnih mest na območju izvajanja Zakona
o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju
2010–2015. V točki 12 besedila javnega razpisa so navedeni trije roki za oddajo vlog.
Na prvi rok za oddajo vlog je prispelo
zadostno število vlog, tako da bodo prijaviteljem odobrena vsa razpisana sredstva,
zato sta drugi rok (s priporočeno pošto oddaja vloge najkasneje 3. 6. 2010, z osebno
dostavo oddaja vloge najkasneje 4. 6. 2010,
do 14. ure) in tretji rok (s priporočeno pošto oddaja vloge najkasneje do 2. 9. 2010,
z osebno dostavo oddaja vloge najkasneje
3. 9. 2010, do 14. ure) preklicana.
Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo
in regionalno politiko
Št. 6131-2/2010
Ob-3161/10
Na podlagi 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in 36/08),
Proračuna Republike Slovenije za leto 2010
(Uradni list RS, št. 99/09), Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 2010 in 2011
(Uradni list RS, št. 99/09) in Pravilnika o po-

stopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, 50/07) minister za
šolstvo in šport objavlja
javni razpis
za sofinanciranje otroške, mladinske
in strokovne periodike v Republiki
Sloveniji v letu 2010
1. Neposredni uporabnik proračunskih
sredstev: Ministrstvo za šolstvo in šport
Republike Slovenije, Masarykova 16, 1000
Ljubljana (ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje:
A. strokovnih periodičnih publikacij, ki so
pomembne za razvoj vzgoje in izobraževanja,
B. otroških in mladinskih periodičnih publikacij, ki so pomembne za razvoj vzgoje in
izobraževanja.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji vlog:
3.1. Na javni razpis se lahko prijavijo
izdajatelji periodičnih publikacij (v nadaljnjem besedilu: revije), ki imajo status društva ali javnega zavoda na področju vzgoje
in izobraževanja in izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– da je revija vpisana v razvid medijev skladno z 12. členom Zakona o medijih
(Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1) oziroma
je vložila vlogo za vpis v razvid medijev,
– da revija izhaja v nakladi najmanj 400
izvodov na številko,

– da letno izideta vsaj 2 številki,
– da je uredniški program revije skladen
s cilji vzgoje in izobraževanja, opredeljenimi v Zakonu o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
16/07 – UPB5),
– da revija izhaja v Republiki Sloveniji in
v slovenskem jeziku (v primeru znanstvenih
člankov mora biti v slovenskem jeziku vsaj
polovica obsega vsake številke revije),
– da revija do dneva objave razpisa izhaja najmanj eno neprekinjeno leto,
– da revija izhaja v tiskani obliki,
– da ima revija zagotovljen stalni prihodek od naročnine ali članarine oziroma
prodaje revije,
– revija objavlja kontinuirane rubrike
in
– ima založnik poravnane vse pogodbene obveznosti do Ministrstva za šolstvo in
šport iz predhodnih razpisov za sofinanciranje otroške, mladinske in strokovne periodike v Republiki Sloveniji.
3.2. Dodaten pogoj za otroško in mladinsko periodiko: v posamezni številki revije oglasni prostor ne sme presegati 10
odstotkov celotnega obsega številke (oglaševalske vsebine določa 46. člen Zakona
o medijih).
4. Merila za izbor prejemnikov sofinanciranja:
Merila in postopek za izbor revij so naslednja:
4.1. za otroško in mladinsko periodiko:

4.1.1. uporabnost revije v vzgojno izobraževalni praksi (v vrtcu, pri in ob pouku)
20 točk
4.1.2. vsebinska pestrost revije pri razvijanju različnih znanj, veščin in spretnosti otrok in mladostnikov
10 točk
4.1.3. ustreznost revije razvojni stopnji otrok in mladostnikom, ki jim je namenjena
10 točk
4.1.4. vsebinska kakovost revije (razvidnost strokovnega izbora prispevkov)
20 točk
4.1.5. estetska kakovost revije – z izborom ilustracij in drugega slikovnega gradiva skrbi za razvijanje in bogatenje
likovne in estetske občutljivosti mladih (razvidnost strokovnega izbora prispevkov)
10 točk
4.1.6. razširjenost revije (prodana naklada in delež pokritosti ciljne skupine bralcev)
10 točk
4.1.7. odmevnost projektov revije (javne razprave, natečaji, spletna stran)
5 točk
(skupaj največ 85 točk)
4.2. za strokovno periodiko:
Merila in postopek za izbor za strokovno periodiko so naslednja:
4.2.1. aplikativnost revije za vsakdanjo vzgojno-izobraževalno prakso
4.2.2. revija vsebinsko zagotavlja pluralnost vednosti (različne znanstvene paradigme, smeri in teoretični tokovi)
4.2.3. skladnost vsebin s cilji vzgoje in izobraževanja
4.2.4. raven recenzentskih meril za objavo prispevkov
4.2.5. prepoznavnost in reference (citiranost) revije v slovenskem vzgojno-izobraževalnem prostoru
4.2.6. razširjenost revije (prodana naklada in delež pokritosti ciljne skupine bralcev)
4.2.7. odmevnost projektov revije (javne razprave, natečaji, spletna stran)

10 točk
20 točk
10 točk
10 točk
10 točk
10 točk
5 točk
(skupaj največ 85 točk)
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Po opravljeni oceni ekspertna skupina
izloči tiste mladinske oziroma strokovne revije, ki so po merilih iz 4. točke dosegle
skupaj manj kot 51 točk, in tiste revije, ki pri
kateremkoli posameznem merilu iz 4. točke
niso dosegle nobene točke. Višina odobrenih sredstev za posamezno vlogo je odvisna
od skupne višine prejetih točk tistih predlagateljev vlog, ki so dosegli vsaj 51 točk.
Korigiranje točk poteka po opisni vrednostni lestvici (kategorije) in na način, ki je
naveden v razpisni dokumentaciji.
5. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev tega razpisa
znaša 150.000 evrov:
– okvirno 120.000 evrov za sofinanciranje strokovnih periodičnih publikacij in
– okvirno 30.000 evrov za sofinanciranje otroških in mladinskih periodičnih publikacij.
Sredstva so v proračunu za leto 2010
zagotovljena na postavki 7097 – strokovna
literatura.
6. Rok, do katerega morajo biti porabljena dodeljena sredstva: otroške, mladinske
in strokovne revije, ki bodo sofinancirane
po tem razpisu, morajo biti izdane do 31. 12.
2010, zahtevki za izplačilo subvencije pa
posredovani do 15. 10. 2010.
7. Vloga za razpis
Vloga za razpis mora vsebovati:
7.1. pravilno in v celoti izpolnjen ter podpisan prijavni obrazec MŠŠ SOMP/2010.
7.2. obvezne priloge I.:
1. potrjen uredniški program za leto
2010, z zapisnikom seje uredniškega odbora, na kateri je bil program sprejet;
2. predračun tiskarne, ki mora vsebovati vse tehnične podatke, ki vplivajo na
ceno revije; iz predračuna mora biti razvidna
cena tiska na izvod revije;
3. opis recenzentskih meril za objavo
prispevkov v reviji (velja samo za strokovne
revije).
7.3. obvezne priloge II. (velja le za revije, ki v letu 2009 niso prejemale subvencije
MŠŠ):
1. po en izvod zadnjih dveh številk,
izdanih v letu 2009,
2. dokazilo o vpisu v razvid medijev
(del prijavnega obrazca) in
3. recenzija o ustreznosti revije glede
na področje, ki ga revija pokriva, oddana na
obrazcu za recenzente, ki je del prijavnega
obrazca. Recenzent mora biti strokovnjak
z znanstvenim nazivom s področja, ki ga
pokriva revija, in ne sme biti član uredništva
ne uredniškega odbora revije.
8. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, način predložitve vlog ter opremljenost vlog
8.1. Rok za predložitev vlog in način predložitve, ne glede na način dostave:
Vloge morajo v zapečateni ovojnici na
glede na način dostave prispeti v vložišče
Ministrstva za šolstvo in šport (na naslov Ministrstvo RS za šolstvo in šport, Masarykova
16, 1000 Ljubljana) do petka, 4. junija 2010,
do 14. ure (velja tudi priporočena pošiljka
s poštnim žigom do vključno 4. 6. 2010).
8.2. Opremljenost vloge – obvezne oznake na ovojnici:
– vidna označba: »Ne odpiraj – vloga
na javni razpis za subvencioniranje otroške, mladinske in strokovne periodike v letu
2010: sklic na številko 6131-2/2010«,
– naslov ministrstva in
– naslov vlagatelja.
8.3. V vsaki poslani pošiljki je lahko le
po ena vloga.
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8.4. Nepravilno označene ali nepravilno
izpolnjene vloge ter vloge, ki niso oddane
v roku, bo komisija v postopku odpiranja
vlog zavrnila in jih vrnila predlagatelju vloge.
9. Odpiranje vlog: postopek javnega razpisa in odpiranje vlog, prispelih na razpis,
vodi Strokovna komisija za izvedbo javnega
razpisa. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev bo dne 7. junija. Glede na pričakovano veliko število vlog odpiranje vlog ne bo
javno.
10. Rok, v katerem bodo predlagatelji
VLOG obveščeni o izidu javnega razpisa
Predlagatelji vlog bodo o izidu javnega
razpisa obveščeni v roku 45 dni od dneva
odpiranja vlog.
11. Razpisna dokumentacija in informacije o razpisni dokumentaciji:
11.1. Razpisna dokumentacija obsega:
– podatke o razpisu,
– postopek in merila za izbor revij,
– opis vloge na razpis,
– vzorec pogodbe,
– vzorec zahtevka za izplačilo,
– vzorec vmesnega/končnega poročila
in
– prijavni obrazec MŠŠ SOMP/2010.
11.2. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo v vložišču Ministrstva RS za
šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljub
ljana, ali poiščejo na domači spletni strani
MŠŠ (http://www.mss.gov.si).
11.3. Dodatne informacije: vse dodatne
informacije lahko zainteresirani dobijo pri
Tonetu Vrhovniku Straki na Ministrstvu RS
za šolstvo in šport, Masarykova 16, Ljub
ljana, osebno ali po tel. 01/400-57-20, vsak
delavnik, od 9. do 13. ure.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-3211/10
V skladu s Pravilnikom o uresničevanju
knjižničnega nadomestila, ki ga je izdala
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 14/09), objavlja
ZDSLU, Komenskega 8, Ljubljana,
javni razpis
za dodelitev delovnih štipendij za
področje ilustracije in fotografije 2010
Komisija za podeljevanje delovnih štipendij razpisuje za leto 2010 do 14 delovnih
štipendij v kategorijah:
1. vrhunski prepoznavni avtorji,
2. študijske štipendije,
3. perspektivni avtorji.
Pogoji za sodelovanje
Upravičenci so avtorji, ki se ukvarjajo
z likovno umetnostjo na področju ilustracije
in fotografije, vezano na monografske publikacije (knjige), ki jih izposojajo slovenske
splošne knjižnice, imajo stalno prebivališče
v Republiki Sloveniji, ali ustvarjanje vezano na monografske publikacije za otroke,
mladino in odrasle v slovenskem jeziku. Na
razpis se lahko prijavi vsak avtor, ki je (so)
avtor najmanj ene ilustrirane ali s fotografijami opremljene monografije, ki jo je registriral
COBISS (glej www.cobiss.si – za dodatne
informacije se obrnite na vašo matično knjižnico).
Upravičenec mora:
– ustrezati merilom in kriterijem kvalitete, prepoznavne kot umetniško večplastne
ustvarjalnosti,

– priložiti največ 3 monografske publikacije, fotografije, diapozitive, CD ali kak drug
material, iz katerega bo nedvomno možno
presojati o kvaliteti monografij,
– dokumentirati udeležbo na mednarodnih in domačih selekcioniranih razstavah,
– dokumentirati nagrade oziroma priznanja, javne kritike, recenzije in ocene ter medijsko odmevnost,
– izpolniti prijavnico z relevantnimi podatki; avtorji dvignejo prijavnico v Galeriji
ZDSLU na Komenskega 8, vsak delovnik
od 17. 5. 2010, med 12. in 16. uro. Zanjo
lahko zaprosijo tudi po elektronski pošti,
zdslu@zveza-dslu.si,
– predložiti najnovejši izpis iz sistema
COBISS, iz katerega je razvidno število izposoj njegovega dela v preteklem letu.
Članstvo v Sekciji ilustratorjev in ZDSLU
ni odločilno. Prednost imajo avtorji, ki so
samozaposleni v kulturi, ki še niso prejeli
delovne štipendije in ki nimajo pravice do
prispevkov iz naslova knjižničnega nadomestila oziroma so deležni le manjših izplačil.
Upravičence bo izbrala tričlanska strokovna žirija, sestavljena iz dveh članov
ZDSLU in zunanjega člana, priznanega
umetnostnega kritika. Žirijo je potrdil Izvršni
odbor Sekcije ilustratorjev pri ZDSLU.
Avtorji lahko prejmejo delovno štipendijo
iz naslova knjižničnega nadomestila Javne
agencije za knjigo RS, če je niso sprejeli
zadnji dve leti.
Avtor izjavlja, da ni pridobil štipendije Ministrstva za kulturo RS ali JAK RS v zadnjih
dveh letih (2008 in 2009).
Prijavo in gradivo pošljite ali osebno dostavite v Galerijo ZDSLU, vsak delovnik,
med 12. in 16. uro, od 17. 5. 2010 do vključno 31. 5. 2010 (velja poštni žig), na naslov:
ZDSLU, Sekcija ilustratorjev, s pripisom »za
Žirijo za podeljevanje delovnih štipendij«,
Komenskega 8, 1000 Ljubljana.
Opomba: upoštevajte, da se delovna štipendija za področje ilustracije in fotografije
iz naslova knjižničnega nadomestila nanaša
izključno na izposojo knjižničnega gradiva
v splošnih knjižnicah, ki imajo avtomatizirano izposojo v sistemu COBISS (4. člen Pravilnika JAK). Vsa predložena dokumentacija
se mora nanašati na knjižnično gradivo.
ZDSLU
Ob-3256/10
Na podlagi tretjega odstavka 101., 104.
in 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
77/07 – UPB1, 56/08 in 4/10; v nadaljevanju: ZUJIK), 7. in 15. člena Splošnih pogojev
poslovanja Filmskega sklada Republike Slovenije – javni sklad, Filmski sklad Republike
Slovenije – javni sklad objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca Festivala
slovenskega filma za leto 2010
Naziv in sedež naročnika: Filmski sklad
Republike Slovenije – javni sklad, Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
sklad).
1. Predmet razpisa
Predmet tega javnega razpisa je financiranje izvedbe Festivala slovenskega filma
za leto 2010, ki bo potekal od 1. do 3. oktobra, v Portorožu. Namen financiranja izvedbe Festivala je spodbujanje slovenske
filmske kulture, filmske vzgoje in omogočanje evalvacije prikazanih filmov ter avdiovizualnih del.
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Pri izboru projektov bo sklad upošteval
merila in pogoje, določene s Splošnimi pogoji poslovanja Filmskega sklada Republike
Slovenije – javnega sklada (Uradni list RS,
št. 33/10; v nadaljevanju: SPP) in v tem
javnem razpisu.
2. Razlaga pojmov:
Projekt: je izraz za vsako posamezno
obliko filmske ustvarjalnosti ali kulturne dejavnosti na avdiovizualnem področju, ki jo
financira sklad.
Festival je zgoščen in časovno jasno
zamejen nabor filmskih in spremljevalnih
dogodkov ob prisotnosti filmskih avtorjev,
producentov in zainteresirane javnosti, ki
se odvija z namenom, predstaviti domačemu in mednarodnemu občinstvu aktualno
ali tematsko opredeljeno filmsko produkcijo
z originalnega oziroma čim bolj kakovostnega formata filmske projekcije.
Prijavitelji: so upravičene pravne osebe,
ki so v Republiki Sloveniji registrirane za
opravljanje dejavnosti s področja filmske in
video dejavnosti in za organizacijo kulturnih
ali drugih prireditev.
Finančni načrt projekta je ovrednotenje
vseh stroškov, potrebnih za celovito realizacijo projekta, vključno z morebitnimi predhodnimi fazami, potrebnimi za realizacijo projekta, in prikaz virov financiranja, ki bodo
pokrili vse stroške.
Predračun je ovrednotenje vseh stroškov, potrebnih za celovito realizacijo projekta, vključno z morebitnimi predhodnimi
fazami, potrebnimi za realizacijo projekta.
Dokazila o zaprtju finančne konstrukcije
za realizacijo projekta so vse verodostojne
listine (pogodbe ali predpogodbe s financerji, koproducenti, z donatorji in s sponzorji;
izjava o vložku prijavitelja ...), iz katerih je
razvidno, v kakšnem obsegu so v skladu
s finančnim načrtom že zagotovljena finančna in druga sredstva, potrebna za realizacijo
projekta.
Izvedbeni načrt je vsebinsko in časovno
natančno opredeljen opis vseh aktivnosti, ki
zagotavljajo celovito in kvalitetno realizacijo
projekta.
3. Pogoji sodelovanja na razpisu:
Do sredstev sklada so upravičene pravne osebe, ki so v Republiki Sloveniji registrirane za opravljanje dejavnosti s področja
filmske in video dejavnosti ter organiziranje
kulturnih ali drugih prireditev (kot npr.: organiziranje razstav, sejmov, srečanj …).
V primeru kršitve pogojev, navedenih v tej
točki tega javnega razpisa, lahko sklad razdre pogodbo s prejemnikom sredstev in zahteva vračilo sredstev v skladu s pogodbo.
Če se na razpis prijavi veliko ali srednje
podjetje, ki izvaja program prestrukturiranja
na podlagi Smernic Skupnosti za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah
(2004/C 244/02), je tako pomoč pred dodelitvijo potrebno priglasiti Evropski komisiji.
Podjetja morajo o izvajanju oziroma neizvajanju tovrstnega programa podati izjavo, ki
je sestavni del prijavnega obrazca.
4. Merila
Pri izbiri izvajalca Festivala slovenskega
filma, bo Strokovno programska komisija
sklada (v nadaljevanju: SPK) ocenila projekt
po naslednjih merilih:
a) ocena delovanja prijavitelja na področju organizacije in izvedbe kulturnih prireditev za obdobje zadnjih 3 let – do 20 točk,
– prijavitelj je organiziral vsaj 4 najmanj
3-dnevne kulturno-umetniške dogodke – do
8 točk,

– prijavitelj je organiziral vsaj 2 najmanj
3-dnevna filmska dogodka – do 8 točk,
– iz števila, obsega in kakovosti medijskih zapisov je razvidna odmevnost prijaviteljevih dogodkov – do 4 točke;
b) ocena prijaviteljevega poznavanja
filmskega področja (dejavnosti prijavitelja
na področju filmske kulture – poleg izvedbe
dogodkov) – do 15 točk;
c) ocena prijaviteljeve finančne stabilnosti in solventnosti (upošteva se verodostojnost in uresničljivost dokazil) – do 15 točk;
d) ocena izvedbene ekipe – do 15 točk:
– prijavitelj ima vsaj 3 redno zaposlene
delavce/uslužbence – do 9 točk,
– prijavitelj je na vsaj treh kulturno-umetniških dogodkih sodeloval s stalnimi zunanjimi sodelavci – do 6 točk;
e) ocena izvedbenega načrta festivala
(upoštevata se strokovna utemeljenost načrta in združljivost programske usmeritve
s poslovno politiko sklada) – do 25 točk;
f) ocena finančnega načrta festivala
(upošteva se utemeljenost finančnega načrta, s poudarkom na zagotovitvi dodatnih
nejavnih finančnih sredstev za izvedbo festivala) – do 10 točk.
Posamezni projekt je lahko ocenjen
z največ 100 točkami.
SPK na podlagi ocen predlaga direktorju
sklada, katerega prijavitelja naj izbere za
izvajalca Festivala slovenskega filma.
5. Obveznosti izbranega izvajalca Festivala slovenskega filma:
– pridobivanje sponzorskih, donatorskih
in drugih sredstev za izvedbo festivala,
– organizacija in izvedba festivala v skladu z izvedbenim in finančnim načrtom festivala, upoštevajoč sredstva namenjena za
izvedbo festivala s strani Filmskega sklada
in sredstva iz drugih virov,
– objava prijavnice za zbiranje prijav
filmskih del na festival na spletni strani festivala,
– koordinacija dela s selektorjem in žirijami festivala, ki jih imenuje direktor sklada,
– priprava urnika in programa festivala
po dnevih,
– organizacija filmskega in spremljevalnega programa,
– zagotovitev najmanj 100 nočitev v hotelih s 4* in najmanj 60 v hotelih z do 3*,
– zagotovitev najmanj 2 sprejemov s pogostitvijo za 300 gostov,
– izdelava nagradnih plaket in nagradnih
kipcev za vsako od festivalskih nagrad po
oblikovalski predlogi preteklih let oziroma
po novi oblikovalski predlogi s soglasjem
sklada,
– najmanj dve slavnostni prireditvi, otvoritvena in zaključna prireditev festivala,
– izvedba glasovanja za nagrado občinstva,
– organizacija prevozov za festivalske
goste in koordinacija dela z gosti,
– priprava vsebin, oblikovanje in tisk vseh
festivalskih publikacij (katalog, urnik, vabila
na otvoritveno in zaključno slovesnost …),
– organizacija in izvedba novinarskih
konferenc za vsakega od tekmovalnih filmov,
– organizacija festivala MINI, ki je segment, namenjen otrokom in mladini, v sklopu Festivala slovenskega filma,
– samostojna izbira, koordiniranje in nadzorovanje dela sodelavcev na festivalu,
– izvedba promocije in trženja festivala,
vključno s skrbjo za spletno stran Festivala
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slovenskega filma in komunikacijo z novinarji,
– urejanje pogodbenih razmerij z vsemi
partnerji festivala, predvsem s tistimi, ki zagotavljajo prizorišče, opremo za projekcije,
izdelavo nagradnih kipcev, hotelske namestitve za goste festivala,
– predložitev končnega vsebinskega in
finančnega poročila z obračunom prihodkov
in odhodkov izvajalca v zvezi s festivalom
skladu, skupaj z dokazili o izvedenih plačilih,
v roku 30 dni po koncu festivala.
6. Obvezne priloge:
– obrazec št. 1 – obrazec za financiranje izvedbe Festivala slovenskega filma za
leto 2010,
– obrazec št. 2 – finančni načrt projekta
z opredelitvijo virov financiranja in stroškov,
potrebnih za realizacijo projekta,
– izjava št. 1 – o seznanjenosti sprejemanju meril in pogojev javnega razpisa,
– izjava št. 2 – o verodostojnosti navedenih podatkov,
– izjava št. 3 – ali je prijavitelj podjetje, ki
izvaja program prestrukturiranja na podlagi
Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (2004/C 244/02),
– izjava št. 4 – o izpolnjevanju vseh pogodbenih obveznosti do Filmskega sklada in
realiziranosti pogodbenih obveznosti do Ministrstva za kulturo RS in Filmskega studio
Viba film Ljubljana, kar potrdita Direktorat za
medije na Ministrstvo za kulturo in Filmski
studio Viba film Ljubljana,
– izjava št. 5 – o zaprtju finančne konstrukcije,
– izpis iz Poslovnega registra Slovenije
(iPRS) – V primeru, da razpolagate z izpisom, ki ni starejši od 30 dni, ga, prosimo,
zaradi pospešitve postopka priložite, sicer
ta priloga ni obvezna.
Poleg zgoraj navedenih obrazcev in izjav, ki so tudi sestavni del razpisnega besedila, pa so obvezne priloge še:
– dokazila o delovanju prijavitelja na področju organizacije in izvedbe kulturnih prireditev za obdobje zadnjih 3 let,
– dokazila o solventnosti prijavitelja,
– dokazila o dejavnosti prijavitelja na področju filmske kulture,
– dokazila o prijaviteljevi finančni stabilnosti in solventnosti,
– izvedbeni načrt festivala,
– seznam in reference izvedbene ekipa,
– finančni načrt festivala,
– dokazila o zaprtju finančne konstrukcije
festivala.
7. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za izvedbo Festivala slovenskega filma za leto 2010 po tem javnem
razpisu, je 100.000 EUR.
Največ 20% zneska, s katerim sklad financira posamezen projekt, se lahko porabi
izven Republike Slovenije. O izjemah odloča
nadzorni svet sklada na predlog direktorja.
Sredstva morajo biti porabljena najkasneje do 15. 12. 2010.
8. Upravičeni stroški: Filmski sklad bo
priznal in refinanciral organizatorju vse stroške, ki bodo predloženi v skladu s finančnim
načrtom in bodo dokazani z verodostojnimi
knjigovodskimi listinami ter potrdili o plačilu.
DDV ni priznan strošek, razen v primeru,
ko ga izvajalec ne obračunava pri svojih
vhodnih računih.
9. Ta javni razpis se prične z dnem 14. 5.
2010 in se zaključi z dnem 14. 6. 2010.
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10. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni list,
– spisek obveznih prilog.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji
v razpisnem roku dvignejo v tajništvu sklada
(Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana). Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni
strani sklada, www.film-sklad.si/razpisi pozivi in javna naročila.
Prijavitelj mora oddati en izvod popolne
vloge, ki mora biti podpisana in žigosana.
En izvod popolne vloge mora prijavitelj oddati tudi v elektronski obliki, v formatu pdf.
Skenirana kopija mora biti istovetna pisnemu izvirniku vloge.
11. Oddaja in dostava vlog
Vloge se lahko izročijo na sedežu sklada,
pošljejo po pošti ali preko osebe, ki opravlja posredovanje vlog kot svojo dejavnost.
Vsaka prispela vloga ter njene morebitne
dopolnitve se evidentirajo kot ena zadeva.
Uradna oseba sklada, ki sprejema vloge,
prispele na natečaj, na vsaki vlogi jasno
označi datum prejema oziroma oddaje na
pošti. Na enak način evidentira tudi vsako
dopolnitev oziroma spremembo vloge.
Vloge, prispele na ta javni razpis, odpre
komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na skladu imenuje direktor. Odpiranju
sme prisostvovati predstavnik prijavitelja, ki
kandidira na razpisu. Komisijo sestavljajo
trije člani.
12. Odpiranje vlog
O odpiranju vlog se piše zapisnik, ki vsebuje najmanj naslednje podatke:
– kraj, datum in čas odpiranja vlog,
– osebna imena navzočih in odsotnih
članov komisije,
– osebna imena drugih navzočih ter navedbo, katerega prijavitelja predstavljajo,
– ugotovitve o prepoznih in nepopolnih
vlogah ter vlogah, ki jih niso vložile upravičene osebe,
– seznam vlog, ki ustrezajo pogojem razpisa, z navedbo šifre vloge, nazivom prijavitelja, naslovom projekta. Zapisnik podpišejo
vsi člani komisije.
Komisija za odpiranje vlog za vse popolne in pravočasne vloge upravičenih
oseb (v nadaljnjem besedilu: ustrezne vloge) pripravi skupno poročilo in ga skupaj
z vlogami preda pristojnemu uslužbencu.
Poročilo vsebuje šifro vloge, prijavitelja in
naslov programa oziroma projekta. Sklad
pozove prijavitelje projektov, katerih vloge
so bile nepopolne k dopolnitvi le-teh, in jim
v pozivu določi rok, v katerem je potrebno
dopolniti vlogo z opozorilom, da bo vloga
v primeru, če ne bo dopolnjena v roku,
določenem s pozivom za dopolnitev, zavržena.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ni v celoti
izpolnjena ali ne vsebuje vseh obveznih dokazil oziroma prilog, ki jih zahtevata besedilo
tega javnega razpisa in besedilo razpisne
dokumentacije.
Sklad bo iz nadaljnjega postopka izločil
tudi vloge, ki jih ne bo vložila upravičena
oseba.
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Vloge, ki ne bodo skladne s 1. točko
(predmet razpisa) tega javnega razpisa, se
zavrnejo.
Odpiranje prispelih vlog na ta javni razpis
bo potekalo v prostorih sklada najpozneje 7
dni po končanem razpisnem roku. Datum
odpiranja vlog iz prejšnjega stavka tega odstavka bo objavljen na spletni strani sklada,
najpozneje 2 dni pred odpiranjem.
13. Ocenjevanje in odločanje
SPK bo na podlagi ocen in razpoložljivih
sredstev pripravila poročilo in predlagala direktorju sklada, katerega prijavitelja naj izbere za izvajalca Festivala slovenskega filma.
Po pridobitvi poročila SPK, direktor sklada
povabi predlaganega prijavitelja iz prejšnjega
odstavka na usklajevanje finančnih, časovnih
in vseh drugih modalitet izvedbe FSF. Vabilo
iz prejšnjega stavka tega javnega razpisa se
posreduje pisno in v njem mora biti navedena
ocena in mnenje SPK. Neizbranim prijaviteljem izda direktor odločbo najkasneje v roku
30. dni po pridobitvi poročila.
Zapisnik izvedbenega usklajevanja
z vsemi usklajenimi modalitetami projekta,
ki ga podpišeta prijavitelj projekta in direktor,
se doda v razpisno dokumentacijo projekta
zavezuje prijavitelja in sklad.
Če se prijavitelj vabilu na izvedbeno
usklajevanje ne odzove ali če finančnih,
časovnih in vseh drugih modalitet izvedbe
projekta ni mogoče uskladiti, se šteje, da
je prijavitelj odstopil ponudbe, na kar mora
sklad prijavitelja v vabilu opozoriti.
Ko se izvedbena usklajevanja iz prejšnjega odstavka te točke končajo, direktor
pripravi končni predlog in izda odločbo o financiranju.
14. Možnost pritožbe: prijavitelj lahko
v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe
o (ne)izbiri vloži pritožbo, pravico do pritožbe. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno
za kulturo. Pritožba se vloži pisno ali ustno
na zapisnik pri skladu. Vložena pritožba ne
zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. Predmet pritožbe ne morejo biti pogoji
razpisa, niti kriteriji za ocenjevanje vlog.
15. Sklenitev pogodbe
Sklad bo z izbranim prijaviteljem sklenil
ustrezno pogodbo.
Pred sklenitvijo pogodbe direktor sklada povabi izbranega prijavitelja projekta na
uskladitev tistih določb, ki jih je treba prilagoditi posebnostim posameznega projekta.
O usklajevanju se sestavi zapisnik, ki ga
podpišeta izbrani prijavitelj projekta in direktor sklada.
Če se izbrani prijavitelj projekta vabilu na
usklajevanje ne odzove ali, če ni mogoče
uskladiti besedila predlagane pogodbe, se
šteje, da je odstopil od zahteve za sklenitev
pogodbe, na kar ga mora sklad v vabilu
predhodno opozoriti.
16. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili tega
razpisa.
17. Pristojni delavec za dajanje informacij in pojasnil:Nataša Bučar, pomočnica
direktorja za splošne zadeve, natasa.bucar@film-sklad.si, tel. 01/234-32-04.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

38 / 14. 5. 2010 /

Stran

Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad

Javni razpis za izbiro izvajalca Festivala slovenskega filma za leto 2010

Obrazec št. 1

PRIJAVNI OBRAZEC ZA FINANCIRANJE IZVEDBE FESTIVALA SLOVENSKEGA
FILMA ZA LETO 2010
1. Predlagatelj:
2. Davčna številka predlagatelja:
3. Matična številka predlagatelja:
4. Transakcijski račun in naziv banke:
5. Kontaktna oseba predlagatelja:
6. Zakoniti zastopnik / pooblaščena oseba predlagatelja:
7. Prebivališče / sedež predlagatelja:
8. Telefon:
9. Fax:
10. Mobilni telefon:
11. Naslov elektronske pošte:
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Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad

Javni razpis za izbiro izvajalca Festivala slovenskega filma za leto 2010

Obrazec št. 2

FINANČNI NAČRT PROJEKTA
A. Predlog celotne višine sredstev za izvedbo projekta: __________________ EUR
B. Predlog višine financiranja Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (max.
120.000 €): ____________EUR ‐ _________ %
C. Delež predlagatelja pri izvedbi festivala in specifikacija: ________ EUR ‐ ______ %
Opredelitev predlagateljevega vložka:
‐ lastna finančna sredstva:___________ EUR ‐ ________ %
‐ donatorska oziroma sponzorska finančna sredstva: EUR ‐ ________ %
‐ storitve: ___________ EUR ‐ _________ %
D. Opredelitev odhodkov in prihodkov izvedbe festivala:
ODHODKI

EUR

Najem dvoran tehnične opreme in osebja
Hotelske storitve (najmanj 100 x 4* in 60x3*)
Izvedbena ekipa
Nagrade (17 kipcev in plaket)
Tiskovine in promocija (oblikovanje CGP in vseh tiskovin, urednikovanje …)
Ureditev prizorišča
Produkcija festivalskega spota
Promocija in oglaševanje
Tisk publikacij
Spremljevalni dogodki
Festivalski fotograf
Prevodi in jezikovni pregled besedil za katalog
Prevozi in prehrana za goste in ekipo
Otvoritvena in zaključna slovesnost festivala
Družabni program in sprejem s pogostitvijo za najmanj 300 oseb ob odprtju in zaključku
festivala
Nepredvideni stroški
Drugo (navesti!)
SKUPAJ ODHODKI
PRIHODKI
Filmski sklad za festival
Predlagateljeva finančna sredstva
Donatorska in sponzorska finančna sredstva
Prihodek od prodaje vstopnic
SKUPAJ PRIHODKI
RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI

__________________
Datum

žig

__________________________
Podpis predlagatelja
2
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Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad

Javni razpis za izbiro izvajalca Festivala slovenskega filma za leto 2010

IZJAVE

Izjava št. 1
Izjavljamo, da smo seznanjeni z dokumentacijo tega javnega poziva in da sprejemamo vsa
merila in pogoje, vsebovane v njej in v splošnih aktih Filmskega sklada Republike Slovenije –
javnega sklada.
Izjava št. 2
Izjavljamo, da so vsi navedeni podatki, navedeni v prijavi verodostojni.
Izjava št. 3
Izjavljamo, da ne izvajamo programa prestrukturiranja na podlagi Smernic Skupnosti o
državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (2004/C 244/02).
Izjava št. 4
Izjavljamo, da imamo na dan prijave na javni razpis izpolnjene vse pogodbene in finančne
obveznosti do Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada in da imamo realizirane
vse pogodbene obveznosti do Ministrstva za kulturo RS in Filmskega studio Viba film
Ljubljana (potrebno priložiti potrdili Direktorata za medije na Ministrstvo za kulturo in
Filmskega studia Viba film Ljubljana).
Izjava št. 5
Izjavljamo, da imamo zaprto finančno konstrukcijo za izvedbo festivala.

_________________
Datum

žig

3

________________________
Podpis predlagatelja
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Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad

Javni razpis za izbiro izvajalca Festivala slovenskega filma za leto 2010

PRILOGE

PRILOGA št. 1
Dokazila o delovanju prijavitelja na področju organizacije in izvedbe kulturnih prireditev za
obdobje zadnjih 3 let.
PRILOGA št. 2
Dokazila o dejavnosti prijavitelja na področju filmske kulture.
PRILOGA št. 3
Dokazila o prijaviteljevi finančni stabilnosti in solventnosti.
PRILOGA št. 4
Izvedbeni načrt festivala.
PRILOGA št. 5
Seznam in reference izvedbene ekipa.
PRILOGA št. 6
Finančni načrt festivala in dokazila o zaprtju finančne konstrukcije (pisma o potrditvi,
(pred)pogodbe, odločbe).

4
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Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad

Javni razpis za izbiro izvajalca Festivala slovenskega filma za leto 2010

Izpolni Filmski sklad Republike Slovenije ‐ javni sklad:
Datum in ura oddaje vloge:
Datum in ura prejema vloge:
Datum odpiranja vloge:
Številka vloge:

Vloga je:

‐ popolna

DA

NE

‐ vložena od upravičene osebe

DA

NE

‐ pravočasna

DA

NE

Vloga je:
-

USTREZNA

-

NEUSTREZNA

Datum:

Podpis pristojne osebe:

_____________________

_____________________

Poziv k dopolnitvi vloge z dne:
Datum in ura prejema dopolnjene vloge:
Datum in ura odpiranja dopolnjene vloge:
Številka vloge po dopolnitvi:

Vloga je: ‐ USTREZNA
‐ NEUSTREZNA
Datum:

Podpis pristojne osebe

____________________

___________________
5
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Št. 542/3
Ob-3210/10
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih
rezervah (Uradni list RS, št. 60/95), Zavod
Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Dunajska 106 Ljubljana, objavlja

Št. 146/2010
Ob-3212/10
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, objavlja Thermana d.d., družba dobrega počutja, Zdraviliška
cesta 6, Laško,

javni razpis
za zbiranje ponudb za oddajo
nepremičnine v najem
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106,
1000, Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks
01/589-73-47.
2. Predmet javnega razpisa: oddaja poslovnih prostorov na naslovu: Gospodinjska
ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija.
3. Vrsta nepremičnine: poslovni prostori
v II nadstropju, v izmeri 342,91 m2 in kletni
prostori, v izmeri 125,20 m2.
Objekt leži na parceli št. 647/1, k.o. Zgornja Šiška.
4. Ponudnik mora ponuditi ceno, in sicer za:
– poslovne prostore …..€ za 1 m2 mesečno, brez vključenega DDV,
– kletne prostore …..€ za 1 m2 mesečno,
brez vključenega DDV.
Poslovnim prostorom pripadajo še skupni prostori in 10 urejenih parkirnih mest.
Nepremičnina se lahko odda po sklopih.
Prednost ima ponudnik, ki da ponudbo za
oba sklopa. Z najugodnejšim ponudnikom
se bo sklenila pogodba za obdobje enega
leta z možnostjo podaljšanja pogodbe.
5. O izboru bodo ponudniki obveščeni
v roku osem dni od roka za predložitev ponudb. Razpisovalec si pridržuje pravico, da
ne izbere nobenega ponudnika.
6. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o najemu nepremičnine, se šteje, da
odstopa od ponudbe. V tem primeru se pogodba sklene z drugim najugodnejšim ponudnikom.
7. Način in rok plačila: najemnik je dolžan
plačati varščino v višini dveh najemnin ob
podpisu najemne pogodbe na transakcijski
račun BA – CA Ljubljana, 29000-0055148819
ali Banka Koper, 10100-0039157343.
Sledijo mesečna plačila najemnine na
30. dan v mesecu. Položena varščina se
ob prekinitvi pogodbe vrne v primeru, da se
najeta nepremičnina nahaja v dogovorjenem stanju in so plačane vse dogovorjene
obveznosti.
8. Ogled nepremičnine je možen po
predhodnem dogovoru s Franjem Lesjakom,
tel. 041/651-532.
9. Predložitev ponudb:
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
do 26. 5. 2010, do 10. ure. Ponudbe se
označi: »Ponudba za najem poslovnih prostorov – Ne odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– izjavo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokiranega računa,
– pooblastilo osebi za zastopanje, na
odpiranju za pravne osebe,
– izjavo o državljanstvu, če je ponudnik
fizična oseba.
b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve. Dunajska 106, 1000
Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 26. 5. 2010, ob 11. uri,
na Zavodu Republike Slovenije za blagovne
rezerve, Dunajska 106/VIII, 1000 Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

razpis
za izbiro najugodnejšega dobavitelja
računalniške opreme po popisu za
objekt Terme Laško – III. faza: Kongres
hotel
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
nakup, dobava in montaža računalniške
opreme za objekt Terme Laško – III. faza:
Kongres hotel in zajema računalniško opremo po popisu.
2. Vsebina ponudbe:
3.1. podatki o ponudniku,
3.2. ponudbeni predračun,
3.3. plačilni pogoji,
3.4. terminski plan dobave in izvedbe,
3.5. izjave in dokazila o primernosti in
usposobljenosti izvajalca,
3.6. izjava, da bo izvajalec kril izpad dohodka investitorja za vsak dan prekoračitve
roka izvajanja del,
3.7. garancije bank za resnost ponudbe,
za pravočasno in kvalitetno izvedbo del, za
odpravo napak v garancijskem roku,
3.8. osnutek pogodbe.
Ponudba lahko zajema vsa razpisna dela
ali posamezne sklope del znotraj rekapitulacije.
3. Predvideni pričetek del: 15. 6. 2010.
4. Orientacijska vrednost investicije:
35.000,00 + DDV.
5. Plačilni pogoji:
Varianta 1:
Na osnovi mesečnih situacij v 90 dneh
po potrditvi.
Varianta 2:
Po ponudbi izvajalca.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– celovitost in kvaliteta ponudbe,
– ponudbena cena,
– najugodnejši plačilni pogoji glede na
varianto in način obračuna,
– reference,
– rok izvedbe,
– ustrezne bančne garancije za pravočasno in kvalitetno izvedbo del.
Ponudniki lahko dobijo dodatna pojasnila
v zvezi z razpisno dokumentacijo pri Jerneju
Gostečniku v Thermana d.d. Laško, na tel.
041/797-442 po predhodni najavi vsak delovni dan, med 8. in 14.uro.
Ponudbe morajo biti predane v pisni
obliki na sedež podjetja. Nepopolne in nejasne ponudbe bodo izločene. Prav tako
bodo izločene vse ponudbe za katere se
bo v katerikoli fazi izbora ugotovilo, da je
ponudnik navedel neresnične podatke. Obseg zahtevanih del je razviden iz razpisne
dokumentacije, ki je ponudnikom na voljo na
naslovu: Thermana d.d., Zdraviliška cesta 6,
3270 Laško, vsak dan od 8. do 14. ure, po
predhodni najavi v tajništvu Thermane d.d.
Laško, na tel. 03/423-23-00.
Ponudbe z oznako »Ne odpiraj – Ponudba – Objekt Terme Laško – III. faza: Kongres
hotel – računalniška oprema« in s polnim
naslovom ponudnika na zadnji strani kuverte, je potrebno dostaviti v zapečateni kuverti
na naslov: Thermana d.d., Zdraviliška cesta
6, 3270 Laško, do petka, 21. 5. 2010, do
12. ure.
Odpiranje ponudb bo zaprto za javnost.
Ponudbe bo odpirala tričlanska komisija, ki

bo o rezultatih razpisa, ponudnike obvestila
najkasneje v 10 dneh od zaključka razpisa.
Investitor v nobenem primeru ne krije
stroškov priprave ponudb ali odkupa razpisne dokumentacije.
Nepopolne in nejasne ponudbe bodo izločene.
V primeru neustreznih ponudb ali drugih razlogov investitor ni dolžan sprejeti ponudbe in skleniti pogodbe ter lahko razpis
ponovi.
Thermana d.d.
Št. 671/2-2010
Ob-3181/10
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni l RS, št. 22/98) in 5. člena Pravilnika
za vrednotenje športnih programov in objektov v Občini Starše (MUV, št. 38/99) Občina
Starše objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
športnih programov in objektov v
Občini Starše za leto 2010
I. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci športnih programov:
– športna društva,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– osnovna šola in enoti vrtca.
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da so registrirani v skladu z zakonom
o društvih in imajo sedež v Občini Starše,
– da imajo zagotovljeno vadbo 35 tednov
v letu,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in o plačani članarini,
– da izpolnjujejo pogoje in merila pravilnika, ki je podlaga za vrednotenje športnih
programov.
II. V letu 2010 bomo (so)financirali naslednje programe:
1.0. Športna vzgoja otrok, mladine,
2.0 Športna rekreacija,
3.0. Kakovostni šport,
4.0 Vrhunski šport,
5.0. Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
6.0. Promocijska dejavnost, športne prireditve,
7.0. Športni objekti.
Programi morajo vsebovati:
– naziv izvajalca z navedbo odgovorne
osebe,
– število registriranih članov,
– vadbeno skupino s poimenskim seznamom vadečih.
Prijava prireditve mora vsebovati:
– ime prireditve,
– namen prireditve,
– kraj in datum,
– finančno konstrukcijo.
Prijava za šolanje in izpopolnjevanje
strokovnih kadrov:
– poimenski seznam kandidatov za strokovno izpopolnjevanje kadrov,
– pogodbo s kandidatom o vadbi oziroma delu v društvu.
Prijava za investicije v športne objekte
mora vsebovati:
– dokumentacijo (priglasitev del),
– finančno konstrukcijo,
– fotokopije predračunov.
III. Rok za prijavo programov je 10 dni po
objavi tega razpisa v Uradnem listu RS.
IV. Svoje programe z zahtevanimi podatki pošljite v zaprti kuverti, na naslov Občina
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Št.

Starše 93, 2205 Starše, s pripisom Javni
razpis-Šport 2010.
V. O višini odobrenih sredstev bodo izvajalci obveščeni v 45 dneh po poteku roka
za oddajo prijav. Z izbranimi izvajalci bomo
sklenili pogodbe.
Občina Starše
Št. 6712-2/2010
Ob-3196/10
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 110/02, 15/03),
Nacionalnega programa športa RS (Uradni
list RS, št. 24/00 in 31/00), Pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov v Mestni
občini Novo mesto, št. 007-10/2007 in Pravilnika o postopku za dodelitev sredstev iz
občinskega proračuna za področje družbenih dejavnosti (št. 600-01-3/2006), objavlja
Mestna občina Novo mesto
javni razpis
za sofinanciranje izvajanja letnega
programa športa v Mestni občini
Novo mesto v letu 2010
1. Predmet razpisa in višina razpisanih
sredstev.
2. Pogoji in merila sofinanciranja.
3. Rok in način prijave.
4. Vsebina vloge in informiranje prijaviteljev.
5. Postopek obravnave vlog.
6. Nadzor nad izvajanjem pogodbe in
koriščenjem sredstev.
1. Predmet razpisa in višina razpisanih
sredstev: Mestna občina Novo mesto razpisuje proračunska sredstva za sofinanciranje
izvajanja letnega programa športa za leto
2010, v višini 170.100,00 EUR. Razpisana
sredstva bodo razdeljena glede na dejansko
realizacijo proračuna.
Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih športnih programov:
Oznaka Razpisno področje
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Skupaj:

Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport
Športna vzgoja otrok in mladine – projekti
Športna rekreacija
Kakovostni športi
Šport invalidov
Velike mednarodne športne prireditve
2. Pogoji in merila sofinanciranja
Pogoji za prijavo na javni razpis so določeni v 3. členu Pravilnika o merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni
občini Novo mesto, in sicer, da so izvajalci
letnega programa športa sledeči (8. člen
Zakona o športu):
– športna društva,
– zveze športnih društev,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno
koristne in neprofitne,
– vrtci, osnovne šole, poklicne, srednje
tehniške in srednje strokovne šole, gimnazije, višje strokovne šole in visokošolski zavodi.
Prijavljeni (v nadaljevanju: izvajalci) morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Mestni občini Novo
mesto,

Višina razpisanih
sredstev v EUR
39.000,00
14.000,00
15.100,00
77.400,00
4.600,00
20.000,00
170.100,00
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– da je večina članov društva prebivalcev
Novega mesta,
– da so registrirani za opravljanje športne
dejavnosti,
– da izvajajo program javnega interesa –
nacionalni program športa v RS,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo zagotovljeno redno vadbo,
– da imajo organizirano vadbo, v katero
je vključenih najmanj 30 aktivnih članov,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in plačani članarini,
– da redno letno dostavljajo občini podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in poročila o doseženih rezultatih,
– da imajo poravnane vse finančne obveznosti do Agencije za šport, za najemnino
športnih objektov, oziroma poslovnih prostorov, ki so v lasti občine,
– da izpolnjujejo pogoje in merila iz tega
pravilnika, ki so podlaga za vrednotenje
športnih programov.
Športni javni zavodi, šole, vzgojno-varstvene organizacije, gospodarske družbe
in druga društva morajo izpolnjevati pogoje prve, tretje, četrte, šeste, osme in enajste alineje prejšnjega odstavka, občini pa
dostavljajo poročila o realizaciji programov
in poročila o doseženih rezultatih, v skladu
s pogodbo.
Določbe tega pravilnika, ki veljajo za
športna društva, se smiselno uporabljajo
tudi za organizacije, navedene v prejšnjem
odstavku, če ni za njih s posebnim predpisom ali tem pravilnikom drugače določeno.
Športna društva in zveze športnih društev imajo pod enakimi pogoji prednost pri
izvajanju nacionalnega programa.
V primeru, da ima prijavitelj neporavnane finančne obveznosti, navedene v enajsti
alineji drugega odstavka določila o pogojih
in merilih sofinanciranja, bo Mestna občina Novo mesto po dodeljenih sredstvih
prijavitelju sklenila asignacijsko pogodbo
med prijaviteljem, upnikom in Mestno občino Novo mesto, ki bo osnova za poravnavo finančnih obveznosti iz leta 2009 in
pred tem.
Določbe tega pravilnika, ki veljajo za
športna društva, se smiselno uporabljajo
tudi za organizacije, navedene v prejšnjem
odstavku, če ni za njih s posebnim predpisom ali tem pravilnikom drugače določeno.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2010.
3. Rok in način prijave: prijave za dodelitev sredstev morajo prijavitelji poslati v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina Novo
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.
Kot veljavne bodo upoštevane prijave, ki
bodo pravilno označene prispele do vključno
29. 5. 2010, v glavno pisarno Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1. Šteje se,
da je prijava prispela pravočasno, če je bila
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na
pošti s priporočeno pošiljko.
Na zaprti ovojnici mora biti napisano naslednje:
– naslov prijavitelja (polni naslov pošiljatelja) – na zadnji strani,
– naslov Mestne občine Novo mesto
(polni naslov prejemnika),
– na sprednji strani z oznako »Ne odpiraj
– Prijava na javni razpis za sofinanciranje
izvajanja letnega programa športa v Mestni
občini Novo Mesto v letu 2010« – ter z na-
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vedbo športnega programa, za katerega se
prijava vlaga (glej področja pod št. 1.).
Nepravilno označene in odposlane prijave (ovojnice) ter po roku prispele prijave
bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.
4. Vsebina vloge in informiranje kandidatov
Vloga mora vsebovati:
– izpolnjeno prijavo za sofinanciranje
športa v MO NM v letu 2010 (obr. 1), ki
mora vsebovati:
– potrdilo upravne enote, da ima društvo sedež v MO NM,
– da je društvo registrirano za športno
dejavnost – potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni – če se društvo prvič prijavlja na
Javni razpis sofinanciranje športnih programov,
– statut oziroma Pravila društva – če se
društvo prvič prijavlja na javni razpis,
– dokazila o izpolnjevanju ostalih pogojev, navedenih v 2. točki tega razpisa,
– izjava, da ima društvo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo
dokumentacijo (obr. 2),
– podatki o izvajanju letnega programa
športa v letu 2009 (obr. 3),
– vzorec pogodbe (obr. 4) – vsaka stran
pogodbe mora biti podpisana in žigosana
s strani društva, s tem prijavitelj potrjuje, da
se strinja z vsebino pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji
prejmejo brezplačno na Oddelku za družbene dejavnosti, Glavni trg 24 (1. nadstropje),
in sicer ob ponedeljkih, sredah in petkih,
med 8. in 14. uro., v sredo do 16. ure, ali na
spletni strani Mestne občine Novo mesto:
www.novomesto.si, do 29. 5. 2010.
Za dodatne informacije lahko prosilci Mestno občino Novo mesto zaprosijo preko
elektronske pošte: ivica.menger@novomesto.si ali preko tel. 07/393-92-11, v času
uradnih dni, tj. v ponedeljek, sredo in petek.
Kontaktna oseba je Ivica Menger.
5. Postopek obravnave vlog
Odpiranje in ocenjevanje prijav bo izvedla strokovna komisija, ki jo imenuje župan
Mestne občine Novo mesto, najkasneje v 8
dneh po končanem razpisnem roku. Odpiranje prijav ni javno.
Prijavitelji, ki bodo predložili nepopolne
prijave, bodo v osmih dneh pisno pozvani,
da prijave dopolnijo. Vloge bo potrebno dopolniti v roku, ki bo naveden na zahtevi za
dopolnitev prijave. Nepopolne vloge, ki jih
prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem
roku, bo komisija zavrgla.
Mestna občina Novo mesto lahko javni
razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen
del razpoložljivih sredstev.
Prijavitelji bodo s sklepom Mestne občine Novo mesto obveščeni o višini dodeljenih
sredstev ter hkrati bodo izbrani prijavitelji
pozvani k sklenitvi pogodbe o sofinanciranju
izbranih programov letu 2010. Če se izvajalec v roku 8 dni ne odzove na poziv, se šteje,
da je umaknil prijavo za pridobitev sredstev
za sofinanciranje športnih programov v MO
NM za leto 2010 (228. člen Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS, Uradni list RS, št. 50/07).
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni s sklepom.
6. Nadzor nad izvajanjem pogodbe in koriščenjem sredstev: izbrani izvajalci, s katerimi bo podpisana pogodba o sofinanciranju
izbranih športnih programov, morajo strokovni službi občine vedno, kadar to zahteva,
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dovoliti nadzor nad izvajanjem pogodbe in
koriščenjem sredstev ter v skladu z rokom,
določenim v pogodbi, brez poziva občino
obvestiti o realizaciji programov s poročili
in dokazili.
Mestna občina Novo mesto
Št. 12280-11/2010
Ob-3197/10
Na podlagi 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08
– UPB2) in Pravilnika o izvedbi javnega
razpisa na področju športa, mladine, preventivnih programov zdravja in socialnega
varstva v Mestni občini Novo mesto, št.
600-01-3/2006-1500, Mestna občina Novo
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto,
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov socialnega
varstva v Mestni občini Novo mesto
za leto 2010
Predmet razpisa je sofinanciranje programov nevladnih organizacij na področju
socialnega varstva v letu 2010.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo nevladne
organizacije, ki so registrirane kot pravne
osebe v Republiki Sloveniji in ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
1. prijavljajo program, ki je predmet razpisa;
2. program izvajajo v Mestni občini Novo
mesto;
3. v ustanovitvenih aktih imajo opredeljeno delovanje na področju, ki je predmet
tega razpisa;
4. imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje programa;
5. imajo pregledno in jasno finančno konstrukcijo prihodkov in odhodkov izvajanja
programa;
6. imajo večletne izkušnje oziroma reference na področju, za katero se prijavljajo;
7. v letu 2009 so imele do Mestne občine Novo mesto izpolnjene vse pogodbene
obveznosti.
Merila za dodelitev sredstev
1. kvaliteta in realnost predloženega programa;
2. sodelovanje uporabnikov;
3. ustrezna kadrovska zasedba in sodelovanje prostovoljcev v programu;
4. finančna konstrukcija programa;
5. dosedanje delo oziroma reference.
Prednostno bodo sofinancirani:
– programi, ki se izvajajo redno in so
uporabnikom na voljo vsak dan, oziroma
več ur tedensko;
– programi društev, ki imajo status v javnem interesu na področju socialnega varstva, status humanitarne ali invalidske organizacije.
Okvirna vrednost razpisanih sredstev za
sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2010 znaša 130.000,00 EUR.
Razpisana sredstva bodo razdeljena glede
na dejansko realizacijo proračuna.
Rok porabe dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2010, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana
izključno na obrazcu prijave za leto 2010.
Prijava mora vsebovati izpolnjen obrazec
prijave z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami. Tako izdelana prijava bo obravna-

vana kot popolna. Nepopolne prijave ali
prepozno vložene prijave ne bodo obravnavane.
Rok za oddajo prijav in način oddaje
Razpis se prične z dnem objave v Uradnem listu RS in traja do 29. maja 2010.
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot
priporočeno pošiljko najkasneje do vključno
29. maja 2010 (velja datum poštnega žiga)
na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.
Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici
z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva
v letu 2010«. Na hrbtni strani mora biti napisan naslov prijavitelja.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno
označene in pravočasno oddane.
Mestna občina Novo mesto lahko javni
razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih sredstev.
Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog se bo pričelo v roku osmih
dni od zaključka javnega razpisa. Nepravočasne, nepopolne in neupravičene vloge bo
komisija izločila iz nadaljnjega postopka in
bodo s sklepom župana zavržene.
Izid razpisa
Predlagatelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni.
Z izbranimi izvajalci programov bodo
sklenjene pogodbe o sofinanciranju v letu
2010, v katerih bodo opredeljeni pogoji in
način koriščenja proračunskih sredstev.
Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo zainteresirani
prejmejo na vložišču Mestne občine Novo
mesto ali na spletni strani Mestne občine
Novo mesto na naslovu: www.novomesto.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na občinski upravi
Mestne občine Novo mesto, Branka Bukovec, tel. 07/393-92-74 ali e-pošti: branka.bukovec@novomesto.si.
Mestna občina Novo mesto
Št. 430-12/2010
Ob-3198/10
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98), 5. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa
v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 15/09),
Letnega programa športa v Občini Sežana
za leto 2010 (Uradni list RS, št. 17/10) in določil Odloka o proračunu Občine Sežana za
leto 2010 (Uradni list RS, št. 121/08, 84/09
in 107/09) Občina Sežana objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov športa
v Občini Sežana za leto 2010
Sofinancer: Občina Sežana, Partizanska
cesta 4, 6210 Sežana.
Predmet razpisa: Občina Sežana razpisuje sredstva za sofinanciranje programov
s področja športa za leto 2010 v Občini
Sežana.
Cilj razpisa:
Namen razpisa je sofinancirati programe
s področja športa, skladno s Pravilnikom
o sofinanciranju letnega programa športa
v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 15/09)
(v nadaljevanju: pravilnik). Iz proračuna Občine Sežana za leto 2010 – iz postavke
250602 »Kakovostni in vrhunski šport« v višini 99.916,00 EUR in iz postavke 250702
»Drugi športno rekreativni programi« v višini
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27.000,00 EUR, se bodo na podlagi 3. člena
pravilnika sofinancirali naslednji programi:
1. športna vzgoja otrok, mladine in študentov (iz postavke 250702 – »Drugi športno rekreativni programi«),
2. športna rekreacija (iz postavke 250702
– »Drugi športno rekreativni programi«),
3. šport invalidov (iz postavke 250702 –
»Drugi športno rekreativni programi«),
4. kakovostni šport (iz postavke 250602
– »Kakovostni in vrhunski šport«),
5. vrhunski šport (iz postavke 250602 –
»Kakovostni in vrhunski šport«)
ter
programi izpopolnjevanja strokovnih kadrov (iz postavke 250602 – »Kakovostni in
vrhunski šport«)
in drugi, za šport pomembni programi
v občini (iz postavke 250702 – »Drugi športno rekreativni programi«).
Upravičenci za dodelitev sredstev:
Na razpisu lahko sodelujejo vsi izvajalci
programov športa v skladu z 2. členom pravilnika, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Sežana,
– so registrirani najmanj 1 leto,
– imajo zagotovljene materialne in kadrovske pogoje za izvedbo planiranih programov,
– imajo organizirano redno dejavnost in
– imajo društva urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, ostali izvajalci pa
urejeno evidenco o udeležencih v posameznem programu.
V primeru, da se posamezni program
izvaja na območju Občine Sežana in je namenjen občanom sežanske občine, na razpis pa se za ta program ne prijavi noben
izvajalec s sedežem v Občini Sežana, je za
izvajanje tega programa lahko izbran tudi
izvajalec, ki nima sedeža v Občini Sežana,
če izpolnjuje ostale pogoje.
Merila za vrednotenje programov športa
so sestavni oziroma priloga Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini
Sežana (Uradni list RS, št. 15/09).
Prednost pri izbiri pod enakimi pogoji
bodo imela športna društva in njihova združenja.
Višina razpisanih sredstev znaša
99.916,00 EUR za »kakovostni in vrhunski
šport« ter 27.000,00 EUR za »druge športno
rekreativne programe«. Dodeljena sredstva
morejo biti porabljena do 31. 12. 2010.
Rok za predložitev prijav je 30 dni od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS.
Kraj, kjer lahko izvajalci dvignejo razpisno dokumentacijo:
Razpisna dokumentacija je od dneva
objave dosegljiva na spletni strani Občine
Sežana, http://www.sezana.si, in na sedežu
Občine Sežana, Partizanska 4, Sežana.
Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: Nina Ukmar (soba št. 68),
05/73-10-135, nina.ukmar@sezana.si.
Oddaja in dostava vlog:
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa (s seznamom
prilog, ki jih je potrebno priložiti),
– prijavni obrazec,
– vzorec pogodbe,
– obrazec za poročanje.
Vloga mora biti izpolnjena na prijavnem
obrazcu »Prijava na javni razpis programov športa v Občini Sežana za leto 2010«
in mora vsebovati vse obvezne priloge in
podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Komisija lahko naknadno zahteva še

predložitev drugih dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb v vlogi in priloženih
obrazcih.
Popolna vloga mora biti predložena na
naslov Občina Sežana, Partizanska c. 4,
6210 Sežana, v razpisanem roku, v zapečatenem ovitku, z izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis –
sofinanciranje programov športa v Občini
Sežana 2010«. Na hrbtni strani mora biti
označen pošiljatelj. Za prepozno se torej
šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno
na pošto v razpisnem roku ali ni bila predložena na vložišču Občine Sežana v razpisnem roku.
Po poteku razpisnega roka bo strokovna komisija hkrati odprla vse vloge, ki bodo
prispele do razpisanega roka. Odpiranje
vlog ne bo javno. V primeru formalno nepopolnih vlog bodo izvajalci pozvani, da
v roku 8 dni od dne prejetega obvestila
dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem roku,
se s sklepom zavržejo. Za nepopolno se
šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih
sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in
razpisna dokumentacija. Oddaja vloge pomeni, da se izvajalec strinja z vsemi pogoji
in merili razpisa.
Odpiranje vlog in obveščanje o izboru:
o izboru in višini sredstev, dobljenih na tem
razpisu, bodo izvajalci obveščeni v roku 45
dni po zaključku razpisa. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe.
Občina Sežana
Št. 2010/000024
Ob-3205/10
Občina Pesnica na podlagi 10. člena
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98,
27/02 in 15/03), 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Pesnica (MUV, št. 11/07) in Letnega programa športa v Občini Pesnica za leto 2010
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov športa
na območju Občine Pesnica za leto
2010
I. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a, 2211 Pesnica pri Mariboru.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov športa za naslednje vsebine:
1. Promocijske športne prireditve.
2. Strokovno izobraževanje v športu.
3. Športna vzgoja šoloobveznih otrok
(naučimo se plavati in drugi 80-urni programi).
4. Šport v društvih – kakovostni šport
(cicibani in cicibanke, mlajši dečki in deklice,
starejši dečki in deklice, kadeti in kadetinje,
mladinci in mladinke).
5. Šport v društvih – rekreacija (80-urni
programi).
III. Pogoji in merila za prijavo na razpis
Na razpis za sofinanciranje športnih programov se lahko prijavijo: športna društva,
zveze športnih društev, ki jih ustanovijo
športna društva za posamezna območja in
panoge, zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, zavodi s področja vzgoje in izobraževanja; zavodi, gospodarske družbe,
zasebniki in druge organizacije, registrirane
za opravljanje dejavnosti v športu pod naslednjimi pogoji:

Št.

38 / 14. 5. 2010 /

Stran

1099

– da so registrirani v skladu z zakonom
za opravljanje športne dejavnosti s sedežem
v Občini Pesnica, najmanj leto dni;
– da imajo organizirano redno vadbo,
v katero je vključeno odgovarjajoče število
aktivnih članov;
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih aktivnosti;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini ter ostalo dokumentacijo,
kot določa zakon o društvih;
– redno dostavljajo poročila o realizaciji
programov ter druge zahtevane podatke.
Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri razpisu
pred ostalimi izvajalci pri izvajanju športnega programa.
Izbrani programi bodo sofinancirani na
podlagi meril za vrednotenje programov
športa določenih v Pravilniku o sofinanciranju programov športa Občini Pesnica.
IV. Vrednost razpisanih sredstev je sprejeta z Letnim programom športa v Občini
Pesnica za leto 2010 in znaša 22.900,00 €.
V. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2010, v skladu
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna
Republike Slovenje.
VI. Rok in način prijave
Razpis je odprt do 16. junija 2010.
Vloge za dodelitev sredstev z zahtevano dokumentacijo morajo kandidati poslati
s priporočeno pošiljko ali osebno dostaviti na naslov: Občina Pesnica, Pesnica pri
Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru,
v zapečateni kuverti, s pripisom »Ne odpiraj
– Javni razpis – LPŠ 2010«. Upoštevale se
bodo prijave, prispele vključno do 16. junija
2010, do 17. ure, oziroma poslane po pošti s poštnim žigom, do vključno 16. junija
2010. Na hrbtni strani kuverte morata biti
popolni naziv in naslov prijavitelja.
VII. Datum odpiranja vlog: komisija bo
dostavljene in pravilno označene vloge odprla po vrstnem redu, najkasneje do 24. junija 2010. Če prijava ne bo popolna, bo prijavitelj v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno
pozvan na dopolnitev vloge. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v roku
15 dni, bo komisija zavrgla.
VIII. Kandidati bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni s sklepom najpozneje
v 30 dneh od dneva, ko bo komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev.
IX. Z izbranimi izvajalci letnega programa športa, ki bodo predložili zahtevane podatke, bodo sklenjene pogodbe najkasneje
v roku 30 dni od dneva sklepa župana o dodelitvi sredstev.
X. Razpisno dokumentacijo in informacije dobite vsak delovni dan, na sedežu Občine Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39/a,
2211 Pesnica pri Mariboru, pri Nevenki Maček, tel. 02/65-42-309, email: obcina.pesnica@pesnica.si.
Občina Pesnica
Št. 430-19/2010
Ob-3206/10
Občina Sežana objavlja, na podlagi Pravilnika o dodeljevanju denarnih spodbud iz
občinskega proračuna učencem, dijakom in
študentom v Občini Sežana (Uradni list RS,
št. 17/10), določil Odloka o spremembah – 2
Odloka o proračunu Občine Sežana za leto
2010 (Uradni list RS, št. 107/09), Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna RS
(Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08) in odločitve Komisije za izvedbo postopka javnega
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razpisa za dodelitev denarnih spodbud iz
občinskega proračuna učencem, dijakom
in študentom v Občini Sežana z dne 6. 5.
2010,
javni razpis
za dodelitev denarnih spodbud
iz občinskega proračuna učencem,
dijakom in študentom v Občini Sežana
za leto 2010 (v nadaljevanju: razpis)
1. Naziv in sedež sofinancerja: Občina
Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodelitev denarnih
spodbud za učence osnovnih šol od zaključenega sedmega razreda III. triade, dijake
in študente, ki dosegajo dobre učne rezultate in izjemne uspehe pri različnih obšolskih
dejavnostih.
Denarne spodbude se dodelijo za stimulacijo učencev osnovnih šol od zaključenega sedmega razreda III. triade, dijakov ter
študentov pri:
– pridobivanju formalne izobrazbe,
– tekmovanjih v znanju iz posameznih
predmetnih področij, športnih tekmovanjih,
glasbenih tekmovanjih, natečajih,
– izvedbi razstav, projektov, koncertov
ipd.
3. Upravičenci za dodelitev sredstev
Upravičenci do denarnih spodbud so
učenci osnovnih šol od zaključenega sedmega razreda III. triade, dijaki srednjih šol
ter študentje (redni in izredni) višjih strokovnih šol in visokošolskih zavodov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo stalno prebivališče v Občini Sežana,
– so kot učenci dosegli povprečje 4,5 in
več, kot dijaki povprečje 4,2 in več, kot študentje povprečje 8 in več,
– niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
ne opravljajo pridobitne dejavnosti in nimajo
statusa zasebnika oziroma samostojnega
podjetnika.
V primeru mladoletnega prosilca, ga
v postopku dodeljevanja denarnih spodbud
zastopa njegov zakoniti zastopnik. Denarne spodbude se nakažejo na transakcijski
račun prosilca.
4. Višina sredstev: višina razpisanih
sredstev znaša 11.566,00 EUR.









5. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2010, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
6. Razpisni rok: razpis se prične naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in
zaključi 21. dan od dneva objave.
7. Kraj, kjer lahko prosilci dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko zainteresirani prosilci dvignejo vsak
delavnik, v sprejemni pisarni – vložišču Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana
– soba št. 10 in pisarni št. 66a, pri Janji Kristančič, na voljo pa je tudi na spletni strani
Občine Sežana: http://www.sezana.si.
8. Vsebina vloge
Vloga na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije, biti mora čitljiva in
na ustreznih mestih podpisana. Vsebovati
mora vse obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
K razpisni dokumentaciji morajo prosilci
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– potrdilo o vpisu za tekoče šolsko leto
2009/2010,
– spričevalo oziroma potrdilo o opravljenih
izpitih za preteklo šolsko leto (2008/2009),
– fotokopije priznanj na področju dodatnih znanj – na tekmovanjih v znanju iz posameznih predmetnih področij, športnih tekmovanjih, glasbenih tekmovanjih, natečajih
za preteklo šolsko leto (2008/2009),
– izjavo o nezavajajočih podatkih,
– izjavo, da prosilec ni v delovnem razmerju, da ne prejema nadomestila za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za
zaposlovanje, da ne opravlja pridobitne dejavnosti in nima statusa zasebnika in samostojnega podjetnika.
Komisija lahko naknadno zahteva še
predložitev drugih dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb v vlogi in priloženi
dokumentaciji.
9. Oddaja in dostava vlog
Vloge je potrebno poslati na naslov: Občina Sežana, Partizanska c. 4, 6210 Sežana. Vloga mora biti v zapečatenem ovitku,
opremljena z izpisom na prednji strani: »Ne
odpiraj – vloga na javni razpis za dodelitev
denarnih spodbud iz občinskega proračuna
učencem, dijakom in študentom v Občini
Sežana za leto 2010«. Na hrbtni strani mora
biti naslov pošiljatelja.

IME IN PRIIMEK, NASLOV, POŠTA





OBČINA SEŽANA
PARTIZANSKA C. 4
6210 SEŽANA

e odpiraj  vloga na javni razpis za
dodelitev denarnih spodbud iz občinskega
proračuna učencem, dijakom in študentom
v Občini Sežana za leto 2010«.
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Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka
za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali dostavljena v vložišče Občine
Sežana do 11. ure zadnjega dne (21. dan).
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana na pošto v razpisnem roku ali ni
bila predložena na vložišču Občine Sežana
v razpisnem roku.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin zahtevanih
z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo.
Oddaja vloge pomeni, da se prosilec
strinja z vsemi pogoji ter merili razpisa.
10. Obravnava vlog
Po poteku razpisnega roka bo strokovna
komisija najkasneje v osmih dneh od zaključka razpisa hkrati odprla vse vloge, ki
bodo prispele do razpisanega roka. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru formalno nepopolne vloge bo prosilec pozvan, da v roku
8 dni od dne prejetega obvestila dopolni vlogo. Kolikor vloga v navedenem roku ne bo
dopolnjena, bo s sklepom zavržena. Vloge,
ki jih oddajo neupravičene osebe in prepozno prispele vloge, se ne obravnavajo.
Komisija bo opravila strokovni pregled
popolnih vlog in jih ocenila na podlagi meril za dodelitev denarnih spodbud, ki so
priloga Pravilnika o dodeljevanju denarnih
spodbud iz občinskega proračuna učencem, dijakom in študentom v Občini Sežana, ter podala predlog prejemnikov denarnih spodbud in višino sredstev.
Predlog prejemnikov denarnih spodbud
se predloži direktorju občinske uprave oziroma vodji notranje organizacijske enote, ki
izda sklepe o izboru prejemnikov denarnih
spodbud. Prosilec ima možnost pritožbe
na župana Občine Sežana v roku 8 dni od
prejema sklepa.
11. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: o izboru in višini sredstev, dobljenih na
tem razpisu, bodo prosilci obveščeni v 30
dneh po sprejeti odločitvi in podaji predloga na seji komisije. Izbranim učencem,
dijakom in študentom bodo izdani sklepi
o izboru prejemnikov denarnih spodbud ter
višini dodeljenih sredstev.
Občina Sežana
Št. 6100-3/2010
Ob-3207/10
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
77/07 – UPB, 56/08 in 4/10) ter v skladu
s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in
javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05),
30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB2) in
Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa Mestne občine Novo mesto
(številka: 007-5/2010) Mestna občina Novo
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto,
objavlja
javni razpis
o razdeljevanju proračunskih sredstev
Mestne občine Novo mesto za leto
2010 na področju kulture
1. Predmet razpisa: Mestna občina
Novo mesto razpisuje sredstva na področju kulture za leto 2010 v Mestni občini
Novo mesto.
2. Razpisna področja
Razpis se nanaša na sofinanciranje
projektov in programov na naslednjih področjih:

a) projekti na področju kulture (javni razpis),
b) projekti poklicnih javnih organizacij
(javni poziv),
c) projekti za oživitev mestnega jedra
(javni razpis),
d) redno delo kulturnih društev (javni
razpis),
e) sofinanciranje kulturnih programov
(javni poziv),
f) programi v javnem interesu (javni poziv),
g) založništvo (javni razpis),
h) Obletnice pomembnih Novomeščanov
(javni poziv),
i) Revija Rast,
j) Novomeški poletni večeri.
3. Cilj razpisa: namen razpisa je finančno
podpreti raznovrstne kulturne projekte in
programe, ki bodo popestrili raznolikost kulturne ponudbe v Mestni občini Novo mesto
ter redno dejavnost kulturnih društev.
4. Splošni pogoji za sodelovanje: na razpis se lahko prijavijo:
4.1. Razpisno področje a) Projekti na
področju kulture
– pravne osebe, ki so registrirane za
opravljanje kulturne dejavnosti (kulturna
društva, zasebni zavodi na področju kulture, ki imajo status, da delujejo v javnem interesu na področju kulture) in fizične osebe
(s statusom kulturnega ustvarjalca), ki se
ukvarjajo z ustvarjanjem in posredovanjem
javnih kulturnih dobrin,
– prijavitelji iz drugih občin, katerih projekt je vezan na Mestno občino Novo mesto.
Na razpis se ne morejo prijaviti poklicne
javne organizacije, ki se ukvarjajo s kulturo,
osnovne in srednje šole, društva, zasebne
ali javne organizacije, ki niso registrirane za
opravljanje in posredovanje kulturno-umetniških vsebin.
4.2. Razpisno področje b) Projekti poklicnih javnih organizacij
– javni sklad, ki ima območno izpostavo
v Novem mestu,
– Glasbena šola Marjana Kozine s programom Novomeškega simfoničnega orkestra.
4.3. Razpisno področje c) Projekti za oživitev mestnega jedra
– pravne osebe, ki so registrirane za
opravljanje kulturne dejavnosti (javni zavodi, kulturna društva, zasebni zavodi na področju kulture, ki imajo status, da delujejo
v javnem interesu na področju kulture) in
fizične osebe s statusom kulturnega ustvarjalca, ki se ukvarjajo s posredovanjem javnih
kulturnih dobrin,
– prijavitelji iz Mestne občine Novo mesto, katerih projekt je vezan na staro mestno
jedro.
4.4. Razpisno področje d) Redno delo
kulturnih društev
– vsa kulturna društva, ki so registrirana
pri Upravni enoti Novo mesto,
– kulturna društva imajo sedež v Mestni
občini Novo mesto,
– prijavitelji aktivno delujejo v Mestni občini Novo mesto.
4.5. Razpisno področje e) Sofinanciranje
kulturnih programov
– pravne osebe, ki so registrirane za
opravljanje kulturne dejavnosti (javni zavodi
na področju kulture, kulturna društva, zasebni zavodi na področju kulture) in fizične
osebe s statusom kulturnega ustvarjalca, ki
imajo sedež v Mestni občini Novo mesto,
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– izjava ali odločba o dotaciji pridobljeni
na državnem ali mednarodnem razpisu.
Projekti, ki bodo sofinancirani, sodijo
v živo kulturo (glasbena, gledališka, plesna, filmska, likovna, založniška produkcija). Z istim programom ali projektom je dovoljeno kandidiranje še na en javni razpis
Mestne občine Novo mesto.
Projekti, ki ne bodo sofinancirani, so
s področja muzealstva in kulturne dediščine.
4.6. Razpisno področje f) Programi
v javnem interesu
– kulturna društva, ki so registrirana
pri Upravni enoti Novo mesto, imajo sedež v Mestni občini Novo mesto in izvajajo
glasbene programe za pihalne orkestre ali
godbe, se ukvarjajo s folklorno dejavnostjo
ali večletnim zborovskim petjem (več kot 10
let aktivnega in nepretrganega delovanja),
– kulturna društva, ki so prejemniki priznanj in nagrad na nacionalni ali mednarodni ravni,
– zavod s področja založniške in knjigarniške dejavnosti, ki ima sedež v Mestni
občini Novo mesto ter deluje v javnem interesu na področju kulture.
4.7. Razpisno področje g) Založništvo
– pravne osebe, ki so registrirane za
opravljanje založniške dejavnosti in imajo
sedež v Mestni občini Novo mesto ter delujejo v javnem interesu na področju kulture.
4.8. Razpisno področje h) Obletnice pomembnih Novomeščanov
– javni zavodi na področju kulture s sedežem v Mestni občini Novo mesto in so
registrirane za izvajanje kulturno-umetniških programov,
– zasebni zavodi, ki delujejo v javnem
interesu na področju kulture in imajo sedež
v Mestni občini Novo mesto,
– projekt bo realiziran v Novem mestu.
Na razpis se ne morejo prijaviti fizične
osebe.
V letu 2010 obeležujemo 100. obletnico rojstva Borisa Andrijaniča (1910–1993),
gospodarstvenika in organizatorja ter dolgoletnega uspešnega direktorja Krke, tovarne zdravil.
Obeležujemo 110. obletnico rojstva Mirana Jarca (1900–1942), pesnika in pisatelja, rojenega v Črnomlju, ki je v Novem
mestu obiskoval gimnazijo in je po njemu
poimenovana novomeška knjižnica.
Obeležujemo 180. obletnico rojstva Janeza Trdine (1830–1905), pisatelja, etnografa in zgodovinarja, rojenega v Mengšu,
ki je svoja zrela leta preživel v Novem mestu in v vaseh pod Gorjanci. V tem obdobju
so nastajala njegova najpomembnejša in
najodmevnejša dela.
4.9. Razpisno področje i) Revija Rast
– pravne osebe, ki so registrirane za
opravljanje založniške dejavnosti s statusom, da delujejo v javnem interesu na
področju kulture in imajo sedež v Mestni
občini Novo mesto,
– da so prijavitelji kot pogodbene stranke prejšnjih let izpolnili vse obveznosti
do občine (obvezni izvodi sofinanciranih
knjig).
Sredstva so namenjena izdelavi revije
Rast v letu 2010 (urejanje, oblikovanje, zasnova, izdaja in distribucija revije).
4.10. Razpisno področje j) Novomeški
poletni večeri
– javnim in zasebnim zavodom s področja kulture, ki imajo registrirano prireditveno
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dejavnost kot primarno dejavnost zavoda,
s sedežem v Mestni občini Novo mesto,
– zasebni zavod, ki ima status, da deluje
v javnem interesu na področju kulture in ima
sedež v Mestni občini Novo mesto,
– da bo prijavitelj program realiziral v Novem mestu,
– da je prijavitelj kot pogodbena stranka
prejšnjih let izpolnili vse obveznosti do občine (zaključna finančna poročila, plan dela
za tekoče leto).
Upravičen vlagatelj z istim programom
ne more kandidirati na druge javne razpise
ali pozive Mestne občine Novo mesto. Izbran bo samo en prijavitelj za izvedbo programa Novomeških poletnih večerov.
5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija
za odpiranje vlog, ki jo imenuje župan Mestne občine Novo mesto za področja, ki so
predmet razpisa.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala
zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog, nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih
razpisnih pogojev. Župan ne bo pozival k dopolnitvam nepopolnih vlog.
6. Splošni razpisni kriteriji za vse razpise:
– reference izvajalca, katerih dosedanje delovanje je opredeljeno po kvalitativnih
in kvantitativnih kriterijih v strokovni in širši
javnosti ovrednoteno kot vrhunsko, uspešno
in odmevno,
– odmevnost realiziranih projektov,
– zagotovilo za kvalitetno in korektno
izvedbo projekta (reference predlagatelja,
tehnična in organizacijska usposobljenost,
realnost izvedbe projekta),
– prednost pri sofinanciranju imajo projekti, ki niso izključno komercialnega in pridobitnega značaja ter dobrodelni projekti,
– programi in projekti promovirajo Mestno občino Novo mesto kot kulturno središče v slovenskem prostoru,
– sodelovanje z Mestno občino Novo
mesto (nastopi za občino in sodelovanje pri
oblikovanju občinskih prireditev),
– aktivna udeležba na različnih prireditvah v Mestni občini Novo mesto, po Sloveniji ter v tujini,
– zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta ne sme presegati višine
sredstev opredeljene v razpisni dokumentaciji,
– prijavitelji so kot pogodbene stranke
občine izpolnili vse obveznosti do Mestne
občine Novo mesto.
7. Prednostni razpisni kriteriji: na razpisnih področjih bodo prednostno obravnavani
programi oziroma projekti, ki poleg splošnih
kriterijev izpolnjujejo tudi prednostne kriterije
za razpisna področja. Prednostni razpisni
kriteriji so sestavni del prijavnih obrazcev za
posamezna razpisna področja.
8. Uporaba kriterijev: strokovna komisija
bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila kvaliteto predlaganih del, izločila
morebitna dela, ki niso v skladu z razpisanim področjem in predlagala višino sofinanciranja.
9. Okvirna vrednost
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za projekte in programe na področju kulture, znaša 134.200
EUR.
Okvirne razpisne vrednosti sredstev za
programe in projekte v letu 2010 po razpisnih področjih so naslednje:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
a) projekti na področju
kulture
b) projekti poklicnih
javnih organizacij
c) projekti za oživitev
mestnega jedra
d) redno delo kulturnih
društev
e) sofinanciranje
kulturnih programov
f) programi v javnem
interesu
g) založništvo
h) obletnice pomembnih
Novomeščanov
i) revija Rast
j) Novomeški poletni
večeri
Skupaj

19.000,00
20.000,00
7.600,00
16.000,00
10.000,00
25.500,00
1.100,00
5.000,00
10.000,00
20.000,00
134.200 EUR.

10. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2010.
11. Razpisni rok: razpisni rok se začne
14. 5. 2010 in traja do 14. 6. 2010.
12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za vsako posamezno razpisano področje obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
priložiti v celoti izpolnjen prijavni obrazec
z zahtevanimi potrdili in dokumentacijo.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 24, 8000 Novo
mesto.
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani občine, www.novomesto.si.
13. Oddaja in dostava vlog
– Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Če prijavitelj prijavlja več projektov, mora
vsak projekt poslati v ločeni kuverti in za
vsak projekt predložiti popolno razpisno dokumentacijo.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1,
8000 Novo mesto, do 14. 6. 2010 oziroma
najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku, z izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis/poziv na področju kulture
2010«. Na hrbtni strani mora biti navedba
vlagatelja naziv oziroma ime in priimek vlagatelja, naslov.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
14. 6. 2010 do tega dne ni bila predložena
na vložišču Mestne občine Novo mesto.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisna dokumentacija
in so naštete pod točko 12.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo
se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Mestna občina Novo mesto bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse
vloge predlagateljev. Vlagatelji, ki bodo po-

zvani k dopolnitvam nepopolnih vlog, bodo
pozvani, da jih dopolnijo v roku 5 dni, če
tega ne storijo, bodo njihove vloge zavržene kot nepopolne. Ostale vloge, ki jih župan
zavrže, so tiste:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne (tudi nepopolno
izpisana ovojnica, v kateri se nahaja prijava
na razpis).
Mestna občina Novo mesto lahko javni
razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen
del razpoložljivih sredstev.
Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na dejansko realizacijo v proračunu.
14. Dodatne informacije: pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Sandra Boršić (tel. 07/39-39-253) ali sandra.borsic@novomesto.si.
15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: komisija za odpiranje vlog bo odpirala
vloge 16. in 17. 6. 2010.
Občina bo predlagatelje z odločbo obvestila o rezultatih javnega razpisa.
Mestna občina Novo mesto
Št. 6100-3/2010
Ob-3208/10
Na podlagi Pravilnika o postopkih
za dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za področje družbenih dejavnosti v Mestni občini Novo mesto (številka:
600-01-3/2006-1500) in 30. člena Statuta
Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS,
št. 96/08 – UPB2) Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto,
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje interesnih dejavnosti
mladih v Mestni občini Novo mesto v
letu 2010
1. Predmet razpisa
Mestna občina Novo mesto razpisuje
proračunska sredstva za programe in projekte, ki so namenjeni otrokom in mladim
do 27. leta starosti. Finančno bodo podprti
projekti in programi namenjeni otrokom in
mladim, ki potekajo v Mestni občini Novo
mesto ali v Sloveniji in tujini ter jih izvajajo mladinska društva ali skupine iz Mestne
občine Novo mesto v letu 2010. Predvidena
višina razpisanih sredstev znaša 82.000,00
EUR.
Razpisana področja so:
a) otroški in mladinski programi v javnem
interesu,
b) mladinski projekti,
c) mladinska infrastruktura,
d) delovanje študentskih organizacij v lokalni skupnosti,
e) večdnevni mednarodni glasbeni festivali.
2. Namen razpisa
Namen razpisa je sofinanciranje programov in projektov za otroke in mlade, ki v Mestni občini Novo mesto potekajo kontinuirano že več let in imajo primerno kadrovsko,
prostorsko in organizacijsko zasnovo. Sredstva so namenjena delovanju študentskih
organizacij ter organizacijam, ki pripravljajo
mednarodne glasbene festivale na področju
subkulture mladih. S kvalitetno izvedbo svojih programov in projektov prispevajo k pestrejši in kakovostnejši ponudbi vsebin za
otroke in mlade.
Program za otroke ali mlade predstavlja
zaključeno celoto in je lahko sestavljen iz
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več posamičnih podenot oziroma posameznih projektov, ki potekajo že več let zapored.
Programi sestavljeni iz več podenot potekajo
kontinuirano skozi celo leto ali pa v določenem času. Program ima jasno določene cilje,
izdelano programsko shemo, skozi katero
uresničuje zastavljene cilje, evalvacijo ter jasno opredeljeno finančno konstrukcijo.
Projekt je enkraten dogodek, ki se zgodi
v določenem času v letu in ni nujno ponovljiv
skozi predhodno ali prihodnje leto.
Festival predstavlja zaključeno programsko celoto, se dogaja vsako leto ob približno
istem času in traja nekaj dni (najmanj tri).
3. Splošni pogoji za sodelovanje
Na razpise se lahko prijavijo:
– mladinske organizacije,
– študentske organizacije (ustanovljene
na podlagi Zakona o skupnosti študentov,
Uradni list RS, št. 38/94),
– društva in zveze društev,
– zavodi,
– druge organizacije javne ali zasebne,
ki so registrirane za izvajanje projektov ali
programov za mlade.
Na razpis pod točko d) se lahko prijavijo študentske organizacije ustanovljene na
podlagi Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94).
Vse omenjene organizacije, društva, zavodi ali zveze morajo imeti sedež v Mestni
občini Novo mesto.
Nosilci kandidirajo s programi ali projekti
namenjenim otrokom od 0 do 15 let ter mladim med 15. in 27. letom starosti na območju Mestne občine Novo mesto. Programi za
otroke in mlade morajo potekati kontinuirano
vsako leto že več zapored.
Razpisi niso namenjen športnim dejavnostim ter mladinskim aktivnostim komercialnega značaja. Javni razpis je namenjen
aktivnostim mladih, ki prispevajo k izboljšanju družbenega položaja mladih, vključevanju mladih v družbene procese, promoviranju in skrbi za razvoj subkulturnih gibanj
mladih s področja intermedijske, vizualne
in glasbene umetnosti ter k uresničevanju
pluralnih interesov mladih. Namenjen je tudi
humanitarnim in prostovoljnim dejavnostim,
ki spodbujajo ustvarjalnost mladih, razvijajo
socialni čut in pomoč otrokom, mladim, marginalnim skupinam ljudi ter so usmerjeni na
preprečevanje nasilja med mladimi, zmanjševanje diskriminacije, socialne izključenosti mladih, informiranje mladih, osveščanje
in sprejemanje drugačnosti med mladimi,
preventivni ukrepi na področju zasvojenosti
mladih.
4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja
komisija za odpiranje vlog, ki jo je imenoval
župan Mestne občine Novo mesto za področja, ki so predmet razpisa.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala
zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog, nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih
razpisnih pogojev.
5. Splošni razpisni kriteriji
Prijave na razpise bodo ovrednotene na
podlagi kriterijih, ki so opredeljeni v razpisni
dokumentaciji vsakega posameznega razpisnega področja. Splošni razpisni kriteriji,
ki jih vlagatelj mora izpolnjevati, zajemajo
naslednje kriterije:
– mora imeti zagotovljene kadrovske in
prostorske pogoje,
– opredeljeno število uporabnikov programa ali projekta,
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– sodelovanje z Mestno občino Novo
mesto,
– nepridobiten značaj programa ali projekta,
– zaprošen znesek ne sme presegati
višine razpisanih sredstev,
– več kot 50% sredstev mora vlagatelj
sam pridobiti iz virov, ki niso iz proračuna
Mestne občine Novo mesto.
6. Prednostni razpisni kriteriji
Prednostno bodo obravnavane prijave, ki
bodo zadostile prednostnim kriterijem, opredeljenim v razpisni dokumentaciji vsakega
posameznega razpisnega področja. Prednostni kriteriji zajemajo naslednje:
– poudarek je na socialnih in preventivnih programih, namenjenim otrokom in
mladostnikom (preprečevanje nasilja, preventivni ukrepi na področju zasvojenosti
mladih, prostovoljno in humanitarno delo
mladih, ustvarjalnost mladih na področju
umetnosti …),
– programi ali projekti presegajo splošno
kakovostno raven svojega okolja,
– kažejo inovativne in aktualne pristope,
– uspešnost pri pridobivanju izvenproračunskih sredstev (na podlagi poročila iz
preteklega leta za tiste, ki ne kandidirajo
prvič),
– večletne izkušnje in reference,
– izpolnjene obveznosti do Mestne občine Novo mesto iz preteklega leta.
7. Uporaba kriterijev
Prijavitelji se na posamezno razpisno področje lahko prijavijo z največ eno vlogo. Če
je vlog več, bo strokovna komisija upoštevala le eno vlogo. Prijavitelj z isto prijavo ne
more kandidirati na ostale razpise Mestne
občine Novo mesto.
Strokovna komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila kvaliteto
predlaganih programov in projektov, izločila morebitne programe ali projekte, ki niso
v skladu z razpisnim področjem ali pa ne
izpolnjujejo zahtevanih kriterijev, ter predlagala višino sofinanciranja programa.
8. Okvirna vrednost
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjena otroškim in mladinskim
programom, tehnični kulturi ter infrastrukturi mladih, ki bodo potekali v Mestni občini
Novo mesto v letu 2010, znaša 82.000,00
EUR.
Oznaka

Razpisno področje

Višina razpisanih
sredstev

a)

Otroški in mladinski programi v javnem
interesu

b)

Mladinski projekti

18.000,00 EUR

c)

Mladinska infrastruktura

16.000,00 EUR

c)

Delovanje študentskih
organizacij v lokalni skupnosti

16.000,00 EUR

d)

Večdnevni mednarodni
glasbeni festivali

16.000,00 EUR

Skupaj

16.000,00 EUR

82.000,00 EUR
9. Obdobje za porabo: sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2010.
10. Razpisni rok: rok za prijavo na javne
razpise za otroške in mladinske programe
in projekte je 14. 5. 2010 in traja do 31. 5.
2010.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec.
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Prijavitelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen razpisni obrazec Mestne občine Novo mesto,
– društva, ki se prvič prijavljajo na razpis,
morajo k prijavi priložiti fotokopijo o registraciji društva pri Upravni enoti Novo mesto,
– reference prijavitelja (časopisni članki,
objave, priznanja) – niso obvezna priloga,
kolikor jih prijavitelj nima,
– dokazila o prejetih finančnih sredstev
iz prejšnjega leta iz virov, ki niso iz proračuna Mestne občine Novo mesto (dotacija,
sponzorstva, iz državnih ali mednarodnih
razpisov, lastna sredstva), kolikor je prijavitelj prejemnik dotacij iz drugih virov (obvezna priloga pri kandidiranju na javni razpis
otroški in mladinski programi v javnem interesu).
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelj
dvigne v razpisnem roku na Mestni občini
Novo mesto, Oddelek za družbene dejavnosti, Glavni trg 24, Novo mesto, ali pa na spletnih straneh občine, www.novomesto.si.
12. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Če ima prijavitelj več programskih sklopov, mora vsak program poslati v ločeni kuverti in za vsak program predložiti popolno
razpisno dokumentacijo, v nasprotnem bo
komisija za odpiranje ponudb izločila prijave.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1,
8000 Novo mesto, do dne 31. 5. 2010, oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot
priporočena pošiljka. Na prvi strani ovitka
pod naslovom mora pisati: »Ne odpiraj –
Prijava na javni razpis – Otroški in mladinski
programi in projekti 2010«, na hrbtni strani
pa naslov prijavitelja: Naziv organizacije,
društva ali zavoda oziroma ime in priimek
vlagatelja, naslov.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno po pošti do vključno 31. 5.
2010 oziroma do tega dne ni bila predložena
na vložišču Mestne občine Novo mesto.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisna dokumentacija
našteta pod točko 11, ter nepopolno izpolnjena ovojnica, v kateri se nahaja prijava.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo
se dopolnitev nanaša.
Mestna občina Novo mesto bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse
vloge predlagateljev. Vlagatelji, ki bodo pozvani k dopolnitvam nepopolnih vlog, bodo
pozvani, da jih dopolnijo v roku 5 dni, če
tega ne storijo bodo njihove vloge zavržene
kot nepopolne. Ostale vloge, ki jih župan
zavrže, so tiste:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne (tudi nepopolno
izpisana ovojnica, v kateri se nahaja prijava
na razpis).
Mestna občina Novo mesto lahko javni
razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen
del razpoložljivih sredstev.
Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na dejansko realizacijo proračuna.
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13. Dodatne informacije: pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil:
Sandra Boršič (tel. 07/39-39-253) ali sandra.borsic@novomesto.si.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Komisija za odpiranje vlog bo odprla vloge 3. 6. 2010.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni.
Mestna občina Novo mesto
Št. 478-2010-43/07
Ob-3213/10
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
4000 Kranj, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in 100/09),
na podlagi 18. in 44. člena Statuta Mestne
občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07),
sklepov župana, sprejetih na podlagi posamičnih programov razpolaganja s premoženjem, z dne 1. 4. 2010 in 5. 5. 2010
objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin
in premične stvari
I. Predmet prodaje so:
1) Nepremičnina – poslovni prostor
v objektu na naslovu Stritarjeva ulica 8
v Kranju, ki stoji na zemljišču parcelna
številka 280/11, 280/3 in 280/10, vse k.o.
Kranj, v skupni izmeri 146,11 m2, za izklicno
ceno 103.099,48 EUR (brez vključenega
davka na promet z nepremičninami). Vse
stroške postopka, stroške cenitve, davek
na promet nepremičnin in druge stroške iz
pogodbe nosi kupec.
2) Nepremičnina – zemljišče parc. št.
1166/31 v izmeri 100 m2, k.o. Stražišče,
za izklicno ceno 110,00 EUR/m2 zemljišča
(brez vključenega davka na dodano vrednost). Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na dodano vrednost in druge
stroške iz pogodbe nosi kupec.
3) Nepremičnina – pritličje in prvo nadstropje poslovnega objekta, ki stoji na zemljišču parcelna številka 280/1, parkirišče,
v izmeri 257 m2 in parcelna številka 280/8,
zelenica, v izmeri 76 m2, obe vpisani v vložek številka 1190, k.o. Kranj, ter parcelna
številka 280/12, dvorišče, v izmeri 24 m2,
vpisano v vložek številka 2348, k.o. Kranj,
na naslovu Slovenski trg 1, v Kranju, in sicer
278,68 m2 v pritličju in 261,88 m2 v prvem
nadstropju, kar skupno znaša 540,56 m2, za
izklicno ceno 425.934,25 EUR (brez vključenega davka na promet z nepremičninami). Vse stroške postopka, stroške cenitve,
davek na promet nepremičnin in druge stroške iz pogodbe nosi kupec.
4) Nepremičnina – del zemljišča parcelna številka 252/3, njiva, v izmeri 6425 m2,
vpisanega v vl. št. 328, k.o. Klanec, v približni izmeri 550 m2, v deležu 550/6425,
na skici označeno s št. 1, za izklicno ceno
165,75 EUR/m2 zemljišča (DDV ni vključen v ceno). Vse stroške postopka, davek
na promet nepremičnin oziroma davek na
dodano vrednost in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. Kupec dovoljuje, da se na
delih zemljišč, ki so predmet prodaje, vpiše
pravica služnosti Mestne občine Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe
podzemne komunalne infrastrukture.
5) Nepremičnina – del zemljišča parcelna številka 258/2, njiva, v izmeri 2304 m2,

vpisanega v vl. št. 328, k.o. Klanec, v približni izmeri 800 m2, v deležu 800/2304 in
del zemljišča parcelna številka 259/1, njiva,
v izmeri 2569 m2, vpisanega v vl. št. 93, k.o.
Klanec, v približni izmeri 400 m2, v deležu
400/2569, na skici označeno s št. 2, za izklicno ceno 165,75 EUR/m2 zemljišča (DDV
ni vključen v ceno). Vse stroške postopka,
davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano vrednost in vse stroške iz
pogodbe nosi kupec.
Kupec dovoljuje, da se na delih zemljišč,
ki so predmet prodaje, vpiše pravica služnosti Mestne občine Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe podzemne
komunalne infrastrukture.
6) Nepremičnina – del zemljišča parcelna številka 262/1, njiva, v izmeri 6294 m2,
vpisanega v vl. št. 328, k.o. Klanec, v približni izmeri 1000 m2, v deležu 1000/6294,
na skici označeno s št. 3, za izklicno ceno
165,75 EUR/m2 zemljišča (DDV ni vključen
v ceno).
Vse stroške postopka, davek na promet
nepremičnin oziroma davek na dodano vrednost in vse stroške iz pogodbe nosi kupec.
Kupec dovoljuje, da se na delih zemljišč, ki
so predmet prodaje, vpiše pravica služnosti
Mestne občine Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe podzemne
komunalne infrastrukture.
7) Nepremičnina – del zemljišča parcelna številka 277/1, njiva, v izmeri 1943 m2,
v približni izmeri 1600 m2, v deležu
1600/1943, del zemljišča parcelna številka 278/12, njiva, v izmeri 554 m2, v približni izmeri 200 m2, v deležu 200/554, del
zemljišča parcelna številka 278/13, njiva,
v izmeri 64 m2, v približni izmeri 40 m2, v deležu 40/64 in del zemljišča parcelna številka
283/1, njiva, v izmeri 3360 m2 in travnik,
v izmeri 480 m2, v približni izmeri 200 m2,
v deležu 200/3840, vse vpisane v vl. št. 93,
k.o. Klanec, na skici označeno s št. 4 (izbrani dražitelj prevzema vse obveznosti iz
izjave št. 478-0168/2007-43/05 z dne 3. 6.
2008, s katero je Mestna občina Kranj dala
soglasje lastniku zemljišč parcelna številka
276/6, 278/11 in 277/2, vsa vpisana pri vl.
št. 93, k.o. Klanec, za zmanjšanje odmika
od vzhodne meje zemljišč parcelna številka 278/11 in 277/2, obe vpisani pri vl.št.
93, k.o. Klanec, na 0 m), za izklicno ceno
165,75 EUR/m2 zemljišča (DDV ni vključen v ceno). Vse stroške postopka, davek
na promet nepremičnin oziroma davek na
dodano vrednost in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. Kupec dovoljuje, da se na
delih zemljišč, ki so predmet prodaje, vpiše
pravica služnosti Mestne občine Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe
podzemne komunalne infrastrukture.
8) Nepremičnina – del zemljišča parcelna številka 207/2, njiva, v izmeri 2840 m2,
vpisanega v vl. št. 700, k.o. Klanec, v približni izmeri 520 m2, v deležu 520/2840,
del zemljišča parcelna številka 208/2, njiva, v izmeri 1427 m2, vpisanega v vl. št.
700, k.o. Klanec, v približni izmeri 800 m2,
v deležu 800/1427 in del zemljišča parcelna
številka 209/2, travnik, v izmeri 1957 m2,
vpisanega v vl. št. 700, k.o. Klanec, v približni izmeri 950 m2, v deležu 950/1957,
za izklicno ceno 165,75 EUR/m2 zemljišča
(DDV ni vključen v ceno).
Vse stroške postopka, davek na promet
nepremičnin oziroma davek na dodano vrednost in vse stroške iz pogodbe nosi kupec.
Kupec dovoljuje, da se na delih zemljišč, ki
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so predmet prodaje, vpiše pravica služnosti
Mestne občine Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe podzemne
komunalne infrastrukture.
9) Nepremičnina – zemljišče parcelna številka parc. št. 87/1, gozd, v izmeri
349 m2, vpisano v vl. št. 788, k.o. Drulovka,
za izklicno ceno 106,25 EUR/m2 zemljišča
(DDV ni vključen v ceno), kar za 349 m2
znaša 37.081,25 EUR (DDV ni vključen
v ceno).
Vse stroške postopka, davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano
vrednost in vse stroške iz pogodbe nosi
kupec.
Kupec dovoljuje, da se na delih zemljišč,
ki so predmet prodaje, vpiše pravica služnosti Mestne občine Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe podzemne
komunalne infrastrukture.
10) Nepremičnina – apartma številka
08109 v naselju Barbariga - Mandriol, ki se
nahaja v prvem in drugem nadstropju objekta z večjim številom apartmajev, v izmeri
37,25 m2, ki je vknjižen pod parc. št. 7632,
vpisano pri vl. št. 5822, podvložek številka
2, k.o. Vodnjan, v zemljiški knjigi Okrajnega
sodišča v Pulju, za izklicno ceno 38.522,00
EUR (brez vključenega davka). Vse stroške
postopka, stroške cenitve, davek in druge
stroške iz pogodbe nosi kupec.
11) Premičnina – montažno drsališče,
v izmeri 12,5 m × 25 m, za izklicno ceno
36.575,50 EUR (brez vključenega davka na
dodano vrednost). Vse stroške postopka,
stroške cenitve, davek na dodano vrednost
in druge stroške iz pogodbe nosi kupec.
II. Nepremičnine in premičnina, opredeljene v I. točki javnega razpisa, bodo naprodaj na javni dražbi, ki bo v sredo, dne
2. 6. 2010, ob 10. uri, v sejni dvorani št. 14,
na naslovu Mestna občina Kranj, Slovenski
trg 1, Kranj.
III. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi:
Na javni dražbi lahko sodelujejo domače
in tuje pravne in fizične osebe:
– pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba pa svojo identiteto
izkaže z osebnim dokumentom,
– pravne in fizične osebe, ki so na Oddelek za splošne zadeve pri Mestni občini
Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, do torka,
dne 1. 6. 2010, do 12. ure, dostavile naslednje dokumente:
– pravne osebe dostavijo dokazilo
o registraciji, ki vključuje matično številko
in ime odgovorne osebe, ki ni starejše od
30 dni,
– fizične osebe dostavijo potrdilo o državljanstvu (lahko fotokopijo osebne izkaznice) in navedbo EMŠO, samostojni podjetnik pa priglasitveni list DURS-a,
– dokazilo od sodišča, da pravna oseba ali samostojni podjetnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskemu postopku, ki ni starejše od 30 dni,
– potrdilo davčnega organa, da ima
pravna oseba ali samostojni podjetnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne
dajatve v skladu s predpisi,
– potrdilo Mestne občine Kranj, da ima
pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba poravnane vse obveznosti do Mestne občine Kranj (za katerega
zaprosi najkasneje do srede, dne 26. 5.
2010, na Oddelku za finance Mestne občine Kranj),

– davčno številko in številko računa
pravne osebe, samostojnega podjetnika
oziroma fizične osebe z navedbo imena
in naslova banke ali druge finančne ustanove,
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS (velja za nepremičnine pod točkami od 1 do 10),
– izjavo, da pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba v celoti
soglaša s pogoji javne dražbe in osnutkom
pogodbe,
– potrdilo o nakazilu kavcije v višini
10 odstotkov izklicne cene nepremičnine
oziroma premičnine, ki jo bo dražil na javni dražbi, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Kranj, številka 01252-0100006472, sklic na številko
odobritve 18 75515-2010003-43060009,
Mestne občine Kranj, z navedbo »Plačilo
varščine za javno dražbo« z oznako točke,
pod katero se nahaja nepremičnina oziroma premična stvar, za katero se plačuje
varščina.«.
– seznam dokumentov oziroma potrdil
iz te točke razpisa.
IV. Pogodba o prodaji nepremičnine oziroma premične stvari se sklene z najugodnejšim dražiteljem v 15 dneh po končani
dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko
ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem
roku, ponudnik zadrži njegovo varščino.
V. Kupnino za nepremičnino oziroma
premične stvari bo izbrani ponudnik poravnal na račun, št. 01252-0100006472, Mestne občine Kranj v roku, ki ne sme biti
daljši kot osem dni od sklenitve pogodbe
oziroma izstavitve računa. Plačilo celotne
kupnine v roku, ki je določen, je bistvena
sestavina pravnega posla.
VI. Davek na dodano vrednost oziroma
davek na promet z nepremičninami, stroške cenitve nepremičnine oziroma premične stvari, ter druge morebitne stroške na
podlagi pogodbe in stroške notarja plača
kupec.
VII. Pravila dražbe:
1. dražbo lahko vodi predsednik komisije
ob navzočnosti članov komisije,
2. draži lahko tisti, ki je plačal kavcijo
za nepremičnino oziroma premično stvar,
ki jo draži, in je izpolnil pogoj iz III. točke
tega razpisa, in slednje dokaže s pisnim
potrdilom,
3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti veljavno pooblastilo,
4. dražitelji za nepremičnine, za katere je izklicna cena določena na m2, lahko
dvigajo ceno na m2 površine za večkratnik
zneska 5 EUR,
5. dražitelji za nepremičnine, za katere
je izklicna cena do 40.000 EUR lahko dvigajo za večkratnik zneska 250 EUR,
6. dražitelji za nepremičnine oziroma
premične stvari, za katere je izklicna cena
nad 40.000 EUR, lahko dvigajo za večkratnik zneska 500 EUR,
7. dražitelj je vezan na svojo ponudbo
dokler ni podana višja ponudba,
8. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno,
9. dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo
ponudbo,

Št.

38 / 14. 5. 2010 /

Stran

1105

10. ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe,
11. morebitne ugovore reši voditelj dražbe takoj.
VIII. Izročitev nepremičnine oziroma premične stvari in prenos lastništva se opravi
po celotnem plačilu kupnine in stroškov.
IX. Opozorilo. Organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, ali pooblaščena oseba
s soglasjem predstojnika, postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer
se ponudnikom povrnejo stroški v višini
izkazanih stroškov za prevzem razpisne
dokumentacije.
X. Ogled nepremičnin in premičnin je
možen na podlagi predhodnega dogovora, vendar najkasneje do srede, dne 26. 5.
2010, do 12. ure, na tel. 237-31-21.
XI. Natančnejše podatke o nepremičninah oziroma premičninah ter ostale informacije so na voljo na naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, Oddelek
za splošne zadeve in bodo objavljene na
internetni strani www.kranj.si.
XII. Razpisno dokumentacijo, ki vključuje posamičen program upravljanja in osnutek pogodbe, lahko zainteresirane osebe,
ki želijo sodelovati na javni dražbi, dvignejo
na naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, Oddelek za splošne zadeve, v času uradnih ur.
Mestna občina Kranj
Št. 41010-16/2010
Ob-3257/10
Na podlagi Pravilnika za vrednotenje ter
sofinanciranje društvenih in drugih družbenih dejavnosti v Občini Žiri (Uradni list RS,
št. 5/08, 36/08), objavlja Občina Žiri
razpis
za sofinanciranje društvenih in drugih
družbenih dejavnosti v Občini Žiri za
leto 2010
1. Proračunska sredstva Občine Žiri za
sofinanciranje izvajanja letnih programov
ter enkratnih projektov izvajalcev društvenih dejavnosti, se dodeljujejo upravičencem v skladu s Pravilnikom za vrednotenje ter sofinanciranje društvenih in drugih
družbenih dejavnosti v Občini Žiri (Uradni
list RS, št. 5/08, 36/08).
2. Predmet sofinanciranja so letni programi izvajanja rednih dejavnosti ter enkratne akcije oziroma projekti upravičencev
(največ 1 projekt letno). Redna dejavnost
organizacij se sofinancira le za organizacije, ki imajo sedež v Občini Žiri. Organizacijam, ki nimajo sedeža v Občini Žiri, se
redna dejavnost lahko financira glede na
število članov, ki so občani Občine Žiri.
3. Višina sofinanciranja s strani Občine
Žiri je odvisna od razpoložljivih sredstev,
obsega in ocene kvalitete in pomembnosti
programa oziroma projekta. Pri vrednotenju
kvalitete in pomembnosti programa oziroma projekta se oceni prispevek, ki ga načrtovana izvedba projekta oziroma programa
prinese k dogajanju v kraju, oziroma koristi
za občane Občine Žiri (npr. nova ponudba,
koristi za čim širši krog občanov, informiranje, osveščanje, itd), ter preseganje društvenega interesa (izvajanje aktivnosti za
širšo javnost, ne le za članstvo).
4. Skupna višina proračunskih sredstev
v letu 2010 znaša 14.950 EUR in so zajeta
na naslednjih proračunskih postavkah:
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– 04.5.1.2 – Turistična društva
– 04.6.1.3 – Gospodarska združenja
– 08.3.1.01 – Sofinanciranje humanitarnih
programov društev
– 08.3.1.02 – Sofinanciranje socialnih in
zdravstvenih programov
– 08.3.1.04 – Sofinanciranje programov
invalidskih društev
– 08.3.1.06 – Sofinanciranje programov
upokojenskih društev
– 08.3.1.07 – Sof. mladinskih, srednješolskih,
študentskih prog.
– 08.3.1.09 – Veteranske organizacije

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javni razpis
za sofinanciranje programov športa
v Občini Žiri za leto 2010
Občina Žiri bo v letu 2010 sofinancirala
programe športa v skupni višini 61.000,00
EUR iz proračunske postavke 08.1.1.1. –
Izvajanje letnega programa športa.
I. Na razpis se lahko prijavijo naslednji
izvajalci športnih programov:
– športna društva in klubi,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna področja
oziroma športne panoge,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– javni zavodi s področja športa, vzgoje
in izobraževanja iz Občine Žiri,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno
koristne in neprofitne,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani v skladu z Zakonom
o društvih, oziroma da imajo organizacije
v svoji dejavnosti registrirano športno dejavnost in s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost,
– da imajo sedež v Občini Žiri,
– da imajo društva urejeno evidenco
o članstvu in dokumentacijo kot to določa
zakon o društvih,
– da imajo za določene športne programe zagotovljeno organizirano vadbo, v katero je vključenih odgovarjajoče število športnikov,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
– da se prijavijo na razpis za dodelitev
sredstev iz proračuna Občine Žiri, namenjenih izvajanju letnega programa športa in
dostavijo občinski upravi poročila o članstvu,
realizaciji programov, doseženih rezultatih in
planu aktivnosti za prihodnje leto.
II. V letu 2010 bodo sofinancirani naslednji programi športa v okvirni višini sredstev:

3.000 EUR
100 EUR
3.300 EUR
3.000 EUR
800 EUR
2.000 EUR
650 EUR
2.100 EUR

5. Sredstva se bodo dodelila upravičencem v okviru razpoložljivih sredstev v obliki
dotacij za naslednje namene:
– redne dejavnosti turističnih društev
(izvzeta je organizacija množičnih in turističnih prireditev, ki se ureja s posebnim
pravilnikom),
– razna stanovska združenja,
– humanitarne dejavnosti (zbiranje sredstev in denarja za pomoč socialno šibkim
posameznikom, humanitarne akcije),
– socialni programi (vključevanje različnih skupin, bolnikov, ljudi s posebnimi potrebami, marginalnih skupin) in zdravstveni programi (npr. organizirana terapevtska
vadba, informiranje in osveščanje, itd),
– mladinski, srednješolski, študentski
programi,
– programi za invalide in upokojenski
programi,
– organizacije vojnih veteranov.
6. Upravičenci do proračunskih sredstev
po tem razpisu so izvajalci, organizirani v organizacijski obliki: društvo, klub, združenje,
nevladna, neprofitna organizacija, oziroma
drugi izvajalci socialnih, zdravstvenih, humanitarnih, mladinskih, turističnih dejavnosti, ter stanovska združenja, ki
– so registrirani za izvajanje dejavnosti,
– imajo urejeno evidenco članstva, če
gre za organizacije s članstvom,
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za
izvedbo načrtovanih programov,
– imajo sedež na območju Občine Žiri ali
izvajajo aktivnosti na območju Občine Žiri
oziroma imajo včlanjene tudi člane občane
Občine Žiri.
7. Na razpis za dodelitev sredstev se
prijavite z razpisnim obrazcem, ki je na voljo
v tajništvu Občine Žiri, Loška cesta 1, in na
spletni strani: www.ziri.si, dodatne informacije lahko dobite tudi na tel. 04/505-07-17.
Prijave zbiramo do 30. 6. 2010 na vložišču
občine. Prijave se zbirajo do porabe sredstev.
8. Sredstva bodo upravičencem dodeljena s sklepom, ki bo izdan najkasneje do
30. 9. 2010. Vloge bo pregledala posebna
komisija, ki jo imenuje župan Občine Žiri.
Komisija lahko ob pregledu vlog, prispelih
na razpis za sofinanciranje, izloči vloge za
programe oziroma projekte, ki niso v interesu Občine Žiri.
Občina Žiri
Št. 41010-15/2010
Ob-3258/10
Na podlagi 5. člena Pravilnika o merilih
za sofinanciranje letnega programa športa
v Občini Žiri (Uradni list RS, št. 110/09) in
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98,
97/01, 27/02, 110/02, 15/03), ter sprejetega
Letnega programa športa v Občini Žiri za
leto 2010, objavlja Občina Žiri

I. Športna vzgoja otrok in
mladine
– Interesna športna vzgoja
predšolskih otrok

2,13%

1.300,00 EUR

– Interesna športna vzgoja
šoloobveznih otrok

12,79%

7.800,00 EUR

– Športna vzgoja otrok
in mladine usmerjena
v kakovostni in vrhunski šport

42,73%

26.065,00 EUR

II. Kakovostni šport

15,45%

9.425,00 EUR

IV. Športna rekreacija

5,33%

3.250,00 EUR

V. Šport invalidov

0,43%

260,00 EUR

VI. Specifične športne
panoge

4,26%

2.600,00 EUR

VII. Šolanje in
izpopolnjevanje strokovnih
kadrov

4,26%

2.600,00 EUR

3,2%

1.950,00 EUR

IX. Informacijski sistem na
področju športa

2,66%

1.625,00 EUR

X. Delovanje športnih društev

5,86%

3.575,00 EUR

VIII. Športne prireditve

rezerva

0,9%

550,00 EUR

Skupaj:

100,0%

61.000,00 EUR
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Izbrani programi bodo sofinancirani na
podlagi pogojev, meril in normativov ter
kriterijev za razvrstitev športnih panog
v skupine glede na vsebino in glede na
razširjenost in uspešnost. Pogoji, merila
in normativi za izvajanje letnega programa
športa so sestavni del Pravilnika o merilih
za sofinanciranje letnega programa športa
v Občini Žiri.
III. Dokumentacija javnega razpisa vsebuje:
– Pravilnik o merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Žiri (Uradni
list RS, št. 110/09),
– Letni program športa v Občini Žiri za
leto 2010 (sprejet na 18. redni seji občinskega sveta),
– besedilo javnega razpisa,
– prijavni obrazec s pripadajočimi prilogami.
Razpisno dokumentacijo javnega razpisa lahko vlagatelji v razpisnem roku pridobijo na sedežu Občine Žiri ali na spletni strani,
www.ziri.si.
IV. Rok in način prijave: rok za prijavo na
razpis je do vključno 16. 6. 2010. Prijavni
obrazec s pripadajočimi prilogami vlagatelji
pošljejo ali dostavijo na naslov: Občina Žiri,
Loška cesta 1, Žiri v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – LPŠ 2010« in označbo
polnega naslova pošiljatelja na zadnji strani
kuverte.
V. Dodelitev sredstev
Pravočasno prispele vloge bo obravnavala štiričlanska strokovna komisija za šport,
ki jo za vodenje postopka javnega razpisa
imenuje župan.
Vloge, ki bodo prispele po roku za prijavo na razpis, bodo vrnjene pošiljateljem
v zaprti kuverti.
V primeru nepopolne vloge bo komisija
vlagatelja pozvala na dopolnitev vloge. Vlagatelj dopolni vlogo v 8 dneh od prejema
poziva na dopolnitev.
Komisija bo pripravila predlog dodelitve
sredstev in ga posredovala županu, ki bo
z izvajalci programov športa sklenil pogodbe
o sofinanciranju izvedbe predlaganih programov športa.
Občina Žiri
Ob-3273/10
Na podlagi Pravilnika o postopkih za
dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za področje družbenih dejavnosti (št.
600-01-3/2006) Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto,
objavlja

javni razpis
za sofinanciranje projektnega dela
dijakov v letu 2010
1. Predmet razpisa je sofinanciranje
projektnega dela dijakov v šolskem letu
2009/10.
2. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji prijav na javni razpis
Upravičeni vlagatelji prijav po tem razpisu
so srednje šole Mestne občine Novo mesto.
Projekti, ki jih bodo srednje šole prijavile na
ta razpis, morajo biti izvedeni v šolskem letu
2009/10. Vsaka šola lahko na ta razpis prijavi
omejeno število projektov, in sicer en projekt
na vsakih 100 vpisanih dijakov v šolskem letu
2009/10. Projekti, ki so sestavni del pouka
in ne predstavljajo novih znanj, s katerimi bi
nadgrajevali učne vsebine, kot tudi projekti,
pri katerih gre za druge oblike in metode poučevanja učnih vsebin vzetih iz učnih načrtov,
projektni tedni ter ekskurzije, niso predmet
razpisa. V vseh prijavljenih projektih morajo
biti dijaki aktivno udeleženi tako, da s svojo
aktivnostjo v okviru projekta pridobijo novo
znanje. Iz vsakega prijavljenega projekta morajo biti razvidni cilji projekta in aktivnosti dijakov za doseganje teh ciljev. Manjše projekte
je smiselno med seboj združiti in jih povezati
v večji, celostni projekt šole, v katerega bo
vključeno čim več dijakov. Vlagatelji lahko
kandidirajo le s tistimi projekti, za katere nimajo v zadostni meri zagotovljenih drugih
finančnih sredstev. Vsak projekt se prijavi na
prijavnem obrazcu. Za vse prijavljene projekte se izpolni tudi zbirni obrazec.
Upravičeni vlagatelj se lahko z istim projektom prijavi samo na en javni razpis Mestne občine Novo mesto.
3. Merila za izbor oziroma sofinanciranje
projektov
Prijavljeni projekti bodo ovrednoteni na
podlagi meril, ki so odvisna od:
– teme oziroma ideje za projekt,
– števila izvajalcev projekta,
– povprečnega števila šolskih ur, ki jih je
vsak mentor porabil za delo v projektu,
– tega, kje se je projekt izvajal ter
– kje in na kakšen način je bil projekt
predstavljen.
Merila so podrobneje predstavljena
v razpisni dokumentaciji.
4. Okvirna višina razpisanih sredstev
za projektno delo dijakov za leto 2010 je
9.000 €. Razpisana sredstva bodo razdeljena
glede na dejansko realizacijo proračuna.
5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena
v letu 2010.
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6. Rok za predložitev vloge in način predložitve
Vloge na razpis morajo biti oddane na
naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, do vključno
16. 8. 2010, ali najpozneje ta dan poslane
po pošti kot priporočena pošiljka, v zaprti
ovojnici, z oznako na prvi strani »Ne odpiraj
– Vloga na razpis za projektno delo dijakov«, na zadnji strani ovojnice pa mora biti
navedeno ime in naslov vlagatelja.
Vloge, ki ne bodo oddane na obrazcih
Mestne občine Novo mesto, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ali ne bodo
ustrezale razpisnim pogojem, ne bodo
obravnavane. Nepravočasno oddanih vlog
komisija ne bo upoštevala.
7. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog,
ki ga vodi strokovna komisija, ne bo javno in
se bo izvajalo tretji delovni dan po zaključku
razpisa. V primeru nepopolno izpolnjenih
vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od
odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo
v roku 8 dni dopolnijo. Nepopolne vloge, ki
jih vlagatelji v roku ne dopolnijo, se zavržejo.
Komisija za pomanjkljive podatke v prijavnih obrazcih ne bo zahtevala dopolnitve podatkov, temveč bo na podlagi meril ocenila
samo znane podatke, navedene v prijavnem
obrazcu za posamezni projekt.
8. Kraj, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo upravičeni vlagatelji lahko dobijo
na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne
občine Novo mesto, Glavni trg 24, ali na
spletni strani Mestne občine Novo mesto,
www.novomesto.si.
9. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom se dobijo na tel. 39-39-254 (Tončka
Novak).
Mestna občina Novo mesto
Ob-3244/10
Na osnovi sklepa direktorja družbe Polarni dom d.o.o., Metelkova ul. 5, 2000 Maribor, z dne 15. 4. 2010, objavljamo razpis za
zbiranje ponudb za soinvestitorstvo – partnerstvo, v stanovanjsko-turističnem projektu Borov gaj, na framskem Pohorju. Projekt
je gradbeno že pri koncu in bo zaživel prihajajočo zimo. Ocena vrednosti končanega projekta: 3,500.000,00 EUR. Razpisno
dokumentacijo lahko naročite po e-mailu:
finlog@finlog.si. Na razpisu lahko sodelujejo
pravne in fizične osebe.
Polarni dom d.o.o.
Maribor
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Javne dražbe
Št. 3502-112/2010
Ob-3295/10
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07), Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in 100/09)
in sklepom Mestnega svata Mestne občine
Celje z dne 6. 4. 2010, objavlja
javno dražbo
za prodajo zemljišč v lasti Mestne
občine Celje
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Mestna občina Celje, Trg celjskih
knezov 9, 3000 Celje.
2. Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje so stavbna zemljišča
označena s parc. št. 1220/1 – poslovna
stavba, v izmeri 183 m2, dvorišče, v izmeri
1339 m2, garaža 605 m2, vpisana v vl. št.
1568, k.o. Celje, parc. št. 1220/2 – garaža, v izmeri 15 m2, dvorišče, v izmeri ca.
1715 m2, parc. št. 1220/3 – poslovna stavba,
v izmeri 382 m2, obe vpisani v vl. št. 1566,
k.o. Celje, parc. št. 2502/1– neplodno, v izmeri ca. 679 m2, vpisana v vl. št. 2001, k.o.
Celje, parc. št. 2033/3 – dvorišče, v izmeri
101 m2, vpisana v vl. št. 1545, k.o. Celje,
parc. št. 2036/10 – dvorišče, v izmeri 25 m2,
vpisana v vl. št. 1947, k.o. Celje, parc. št.
2034/2 – poslovna stavba, v izmeri 568 m2,
parc. št. 2034/4 – dvorišče, v izmeri 2 m2,
obe vpisani v vl. št. 2008, k.o. Celje.
Zemljišče leži v območju ZN starega mestnega jedra (proj. št. 9/83 Razvojni center
Celje, TOZD Planiranje; (Uradni list SRS št.
42/86 in Uradni list RS, št. 76/94). Obravnavana zemljišča predstavljajo del kareja 12.
Ob Jurčičevi ulici do Trubarjeve je predvidena gradnja hotela mestnega (in kongresnega) tipa. Velikost objekta je 60.00 × 13.00 m,
višine od tal do venca 12.0 metra. Objekt se
napaja s Trubarjeve ulice preko intenzivno
ozelenjene parkirne ploščadi s 120 PM.
Na predlog in stroške investitorja je Mestna občina Celje pripravljena začeti s spremembami navedenega zazidalnega načrta
pod pogojem, da bo predvidena gradnja poslovno stanovanjska.
Do pričetka gradnje bo Mestna občina
Celje uporabljala zemljišče kot parkirišče.
Izklicna cena zemljišča znaša 275,00
EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 5.614 m2 1.543.850,00 EUR. V ceno ni
vštet DDV po predpisani stopnji 20%.
Za vsa stavbna zemljišča, ki so predmet
prodaje velja, da v ceni ni zajet komunalni
prispevek in se bo obračunal glede na predložen projekt investitorja v upravnem postopku z odmerno odločbo. Izbrani ponudnik
je dolžan sam poskrbeti za ureditev terena,
skladno z veljavnim zazidalnim načrtom.
3. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: izklicna cena zemljišča znaša
1.543.850,00 EUR. Najnižji znesek višanja
izklicne cene je 1.000,00 EUR. V ceno ni
vštet DDV po predpisani stopnji 20%.
4. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe
Vrsta pravnega posla je prodaja stavbnih
zemljišč.

Uspeli dražitelj mora v roku 15 dni po
končani javni dražbi skleniti prodajno pogodbo.
Če uspeli dražitelj v roku iz prejšnjega
stavka ne sklene prodajne pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa.
5. Način in rok plačila kupnine: celotno
kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati
v roku 8 dni po podpisu pogodbe na transakcijski račun Mestne občine Celje, št.
01211-0100002855. Plačilo celotne kupnine
v roku, ki je določen, je bistvena sestavina
pravnega posla.
6. Kraj, datum in čas izvedbe javne dražbe: javna dražba se bo vršila v prostorih
Mestne občine Celje, Oddelek za okolje in
prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov
9, Celje (II. nadstropje), dne 2. 6. 2010 ob
10. uri.
7. Višina varščine: dražitelji morajo plačati varščino v višini 10% od navedene izklicne
cene, na transakcijski račun Mestne občine
Celje, št. 01211-0100002855, z obveznim
sklicem na št. 28 75108-7103042-70000010,
z navedbo »plačilo varščine za javno dražbo
za prodajo zemljišč«.
8. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje varščine: plačana varščina se uspelemu dražitelju vračuna v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni
po končani javni dražbi.
Če uspeli dražitelj ne podpiše prodajne
pogodbe, Mestna občina Celje zadrži njegovo varščino.
9. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin.
Pravne osebe morajo pred pričetkom
javne dražbe predložiti izpisek iz sodnega
registra.
Fizične osebe morajo pred pričetkom
javne dražbe predložiti izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pri AJPES (s.p.) in
izvirnik osebnega dokumenta (na vpogled).
Dražitelji morajo pred pričetkom javne
dražbe predložiti potrdilo o plačnih 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 takega potrdila ne more pridobiti pa
lastno izjavo overjeno pri notarju s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da ima plačane davke in prispevke).
Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni.
Dražitelji morajo pred pričetkom javne
dražbe predložiti potrdilo, da v zadnjih šestih
mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja
za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba
mora priložiti potrdila, ki jih izdajajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam,
od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe kolikor takega potrdila ne
more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri
notarju s katero pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih
mesecih ni imel blokiranega TRR).
Pred pričetkom javne dražbe je potrebno
predložiti pisno pooblastilo za zastopanje

pri predmetni javni dražbi, če dražitelj ni
zastopnik.
Pred pričetkom javne dražbe morajo dražitelji predložiti dokazilo o plačani varščini (original) in priložiti celotno številko TR
računa (št. banke in št. računa) za primer
vračila varščine.
Pred pričetkom javne dražbe morajo
dražitelji predložiti pisno informacijo o vrsti
dejavnosti, kateri bo predvideni objekt namenjen in terminski plan.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo
vodila dražbo, izločeni iz postopka.
10. Pravila javne dražbe
Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno-kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane.
Kupec je dolžan plačati DDV.
Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo kupnino.
Javna dražba za stavbno zemljišče je
končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi
isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku javne dražbe.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo) plača kupec.
Javno dražbo bo izvedla Komisija za
vodenje in nadzor postopka pridobivanja,
razpolaganja in upravljanja stvarnega in finančnega premoženja Mestne občine Celje
v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07, 94/07 in 100/09).
11. Ustavitev postopka: prodajalec lahko
do sklenitve pravnega posla postopek prodaje ustavi.
12. Informacije
Za vse dodatne informacije o pogojih
javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na tel.
03/42-65-641 in 03/42-65-604. Za ogled nepremičnin se lahko interesenti predhodno
najavijo na v prejšnjem stavku navedenih
tel. številkah.
Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi
na spletni strani Mestne občine Celje, www.
celje.si, (Mestna občina, Tekoča javna naročila in razpisi).
Pravne in fizične osebe, ki želijo sodelovati na javni dražbi, lahko na naslovu:
Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in
prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9,
Celje, dvignejo tudi osnutek prodajne pogodbe in mapno kopijo.
Mestna občina Celje
Št. 478-29/2010
Ob-3305/10
Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi 20.
člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
14/07), 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07, 94/07 in 55/09 – odl. US,
100/2009) in Odloka o proračunu Mestne
občine Novo mesto za leto 2009 (Uradni list
RS, št. 22/10) objavlja
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javno dražbo
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Novo mesto
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Novo
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, matična številka 5883288, ID za DDV
SI48768111.
2. Predmet javne dražbe, izklicna cena in
najnižji znesek višanja
Predmet prodaje so nepremičnine v ZKV
248, k.o. Šentpeter (1460), navedene v tabeli:

Zap.
št.

Podatki o nepremičnini
Površina (m )

Izklicna cena nepremičnine
(EUR)

Akontacija komunalnega prispevka
(EUR)

Parc.št.

Vrsta rabe

1.

160/160

pašnik

766

34.470,00

12.161,00

2.

160/161

pašnik

692

31.140,00

11.596,00

3.

160/162

pašnik

711

31.995,00

11.741,00

4.

160/165

pašnik

767

34.515,00

12.169,00

5.

160/167

pašnik

1174

52.830,00

15.279,00

6.

160/220

pašnik

729

32.805,00

11.879,00

7.

160/254

pašnik

668

30.060,00

11.413,00

8.

160/257

pašnik

616

27.720,00

11.015,00

9.

160/259

pašnik

720

32.400,00

11.810,00

2

V skladu z določili Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 101/09) se navedene nepremičnine nahajajo v območju
stavbnih zemljišč, EUP: OTO/1-a, podrobnejše površine PNR: SSs – urbana prostostoječa stanovanjska pozidava. Nepremičnine so komunalno opremljene (na zemljiški
parceli se nahaja priključni jašek kanalizacije, vodovodni priključek, prosto-stoječa elektro omarica, uvoz na zemljiško parcelo).
Nepremičnini parc. št. 160/257 in
160/259, k.o. Šentpeter se nahajata v območju varovanja kulturne dediščine: Otočec
– Prazgodovinsko gomilno grobišče. V skladu z 98. členom Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 101/09) na območjih arheoloških najdišč, ki so registrirana kulturna
dediščina, velja, da ni dovoljeno posegati
v prostor na način, ki utegne poškodovati arheološke ostaline. Izjemoma so v registrirana arheološka najdišča dovoljeni posegi, kot
jih omogočajo ostale določbe prostorskega
akta ob izpolnitvi pogoja, da se v fazi priprave PGD dokumentacije ali pred posegom
v prostor, pri katerem gradbeno dovoljenje
ni potrebno, izvede arheološke raziskave in
rezultate upošteva pri vseh nadaljnjih aktivnostih (npr. pri pripravi projekta, pridobitvi
gradbenega dovoljenja, gradnji).
Nepremičnina parc. št. 160/160, k.o.
Šentpeter je na delu obremenjena s komunalnim vodom – kanalizacijo, ki je v lasti
Mestne občine Novo mesto, zato bo s prodajno pogodbo zagotovljena ustanovitev in
vknjižba neodplačne trajne stvarne služnosti
v korist Mestne občine Novo mesto.
Nepremičnine parc. št. 160/165, 160/167,
160/254, 160/257 in 160/259, k.o. Šentpeter so na delu obremenjene s komunalnim
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vodom – vodovodom, ki je v lasti Mestne
občine Novo mesto, zato bo s prodajno pogodbo zagotovljena ustanovitev in vknjižba
neodplačne trajne stvarne služnosti v korist
Mestne občine Novo mesto.
Najnižji znesek višanja vseh navedenih
nepremičnin je 2.000,00 EUR. Predmet višanja je izklicna cena nepremičnin.
Izklicna cena ne vključuje akontacije komunalnega prispevka in pripadajočega davka – 20% DDV.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Pogoji prodaje
Nepremičnina bo prodana tistemu dražitelju, za katerega bo Komisija za vodenje
javne dražbe pri razpolaganju s stvarnim
premoženjem Mestne občine Novo mesto
ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno za
nakup nepremičnine.
Izbrani dražitelj je dolžan najkasneje
v roku 15 dni po končani javni dražbi s prodajalcem skleniti prodajno pogodbo. Kolikor
prodajna pogodba v navedenem roku ne
bo sklenjena in bo razlog za nesklenitev na
strani izbranega dražitelja, se bo štelo, da je
od nakupa odstopil, prodajalec pa bo imel
pravico zadržati vplačano varščino.
Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina prodajne pogodbe. Če izbrani dražitelj ne poravna kupnine na določen način
in v določenem roku po sklenjeni prodajni
pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa bo vplačano varščino
zadržal.
Po plačilu celotne kupnine in po plačilu
vseh stroškov se bo kupcu nepremičnina
izročila v last in posest, s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v pristojni zemljiški knjigi.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino (cena dosežena na javni dražbi) bo kupec plačal na podračun
EZR Mestne občine Novo mesto, številka:
01285-0100015234, v 30 dneh od dneva
sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem
znesku. Varščina se všteva v kupnino.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še:
– akontacijo komunalnega prispevka, kot
izhaja iz tabele. Navedena akontacija komunalnega prispevka za zgrajeno cestno,
vodovodno, kanalizacijsko omrežje, javno
razsvetljavo in objekte ravnanja s komunalnimi odpadki, je izračunana na podlagi
Odloka o podlagah in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje Mestne
občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 21/08
in 113/09), ob upoštevanju velikosti celotne
zemljiške parcele in ocenjene neto tlorisne
površine objekta 180 m2. Plačana akontacija komunalnega prispevka se upošteva pri
izdaji odločbe o odmeri komunalnega pri-
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spevka, zato ne zapade pod plačilo DDV.
Plačani znesek se revalorizira ob upoštevanju mesečnega indeksa rasti cen življenjskih
potrebščin po podatkih Statističnega urada
RS, od dneva plačila dalje.
– pripadajoči davek (20% davek na dodano vrednost oziroma 2% davek na promet
nepremičnin) in vse ostale stroške v zvezi s prenosom lastništva (stroške notarske
overitve pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča).
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila v prostorih
Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta
1, Novo mesto, v sejni sobi v II. nadstropju,
dne 31. 5. 2010 in sicer:
– za parc. št. 160/160, k.o. Šentpeter,
ob 8. uri;
– za parc. št. 160/161, k.o. Šentpeter,
ob 8.15;
– za parc. št. 160/162, k.o. Šentpeter,
ob 8.30;
– za parc. št. 160/165, k.o. Šentpeter,
ob 8.45;
– za parc. št. 160/167, k.o. Šentpeter,
ob 9. uri;
– za parc. št. 160/220, k.o. Šentpeter,
ob 9.15;
– za parc. št. 160/254, k.o. Šentpeter,
ob 9.30;
– za parc. št. 160/257, k.o. Šentpeter,
ob 9.45;
– za parc. št. 160/259, k.o. Šentpeter,
ob 10. uri.
Dražitelji se bodo morali pol ure pred
začetkom javne dražbe, za posamezno nepremičnino, izkazati z dokazili iz 7. točke
te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu;
– predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen, v primeru, če se v imenu dražitelja javne dražbe
udeleži pooblaščenec;
– predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba;
– predloži izvirnik osebnega dokumenta,
če se prijavi fizična oseba oziroma predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši
od treh mesecev, če se prijavi samostojni
podjetnik;
– predloži številko TRR za primer vračila varščine, davčno številko oziroma ID za
DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko;
– vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine in podatke iz prejšnje alineje) je

potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo
listine, ki je overjena.
Organizator javne dražbe bo potrdil vse
pravilne in pravočasne prijave.
8. Višina varščine
Dražitelji morajo do začetka javne dražbe
vplačati varščino v višini 10% izklicne cene
nepremičnine, na podračun EZR Mestne občine Novo mesto, št. 01285-0100015234,
s sklicom št. 47820-30-2010, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Šentpeter;
Izbranemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi.
Vplačana varščina se šteje za sprejem
ponudbe po izklicni ceni za nepremičnino, za
katero je varščina vplačana. Vplačana varščina veže dražitelja k sklenitvi pogodbe, kolikor
ni na dražbi dosežena višja cena od izklicne
oziroma ni na dražbi drug dražitelj pristopil
k sklenitvi pogodbe po izklicni ceni.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke
o predmetnih nepremičninah in informacije
za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Novo mesto, Občinska uprava, Oddelek za razvoj, Služba
za premoženjske zadeve, tel. 07/39-39-293,
kontaktna oseba je Tatjana Kužnik.
Ogled nepremičnin in dokumentacije
v zvezi z nepremičninami je možen po predhodnem dogovoru.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno – kupljeno«, prodajalec ne odgovarja za namensko rabo nepremičnin.
Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno
ponovi isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni končan zapisnik
o poteku javne dražbe.
Javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje javne dražbe pri razpolaganju s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo
mesto v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in 55/09 – odl.
US, 100/2009).
Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla
brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno na
spletni strani Mestne občine Novo mesto,
http://www.novomesto.si.
Mestna občina Novo mesto
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Razpisi delovnih mest
Št. 110-98/2010-1-0520
Ob-3177/10
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3,
65/08, 69/08, 69/08 in 74/09), županja Občine Slovenska Bistrica objavlja javni natečaj
za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta
svetovalec na oddelku za družbene
dejavnosti.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– usposabljanje za imenovanje v naziv,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– vozniški izpit B kategorije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katere se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi deloven izkušnje, ki jih je
javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del
na delovnem mestu, za katero se zahteva
eno stopnja nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer
se upošteva čas opravljanja takega dela in
stopnja izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat
univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo
moral izbrani kandidat v skladu z 89. členom
Zakona o javnih uslužbencih usposabljanje
za imenovanje v naziv, na katero ga bo napotil predstojnik, opraviti najpozneje v enem
letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi. Pri
izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali
ima opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka. V nasprotnem primeru bo moral
izbrani kandidat v skladu z 31. členom Zakona o splošnem upravnem postopku strokovni izpit iz upravnega postopka opraviti
najpozneje v treh mesecih od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.
Delovno področje:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših oblik gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje najzahtevnejših poročil
in gradiv z delovnega področja,

– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– vodenje in odločanje o zahtevnih
upravnih postopkih na I. stopnji,
– opravljanje drugih strokovnih nalog podobne zahtevnosti.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
4. izjavo o opravljenem usposabljanju
v naziv in o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, iz katere mora
biti razvidna ustanova, na kateri je kandidat
opravljal izpit in leto opravljanja izpita (če
kandidat usposabljanje in izpit ima opravljeno),
5. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Slovenska Bistrica pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Delo na uradniškem delovnem mestu
svetovalec na oddelku za družbene dejavnosti se lahko opravlja v treh nazivih, in
sicer, svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno
delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in 5-mesečnim poskusnim
delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal
v prostorih Občine Slovenska Bistrica, Partizanska 1, 2310 Slovenska Bistrica.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Uradni
list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
V izbirnem postopku se bo z ustnim razgovorom preverjalo znanje s področja državne uprave, lokalne samouprave, strukture
organov občine in občinske uprave, določil
zakona o splošnem upravnem postopku,
določil zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju ter določila podzakonskih aktov, ki urejajo obvezno zdravstveno zavarovanje.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici na naslov: Občina
Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10,
2310 Slovenska Bistrica, z označbo: »za
javni natečaj za prosto delovne mesto svetovalec na oddelku za družbene dejavnosti«,

in sicer v roku 8 dni od objave v Uradnem
listu RS. Za pisno obliko prijave se šteje tudi
elektronska oblika, poslana na elektronski
naslov: obcina@slov-bistrica.si, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v roku 60 dni po objavi javnega natečaja.
Obvestilo o končanem natečajnem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine
Slovenska Bistrica, na naslovu: http://www.
slovenska-bistrica.si.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na tel. 02/843-28-14 (Sandra Justinek).
Občina Slovenska Bistrica
Št. 550/2010
Ob-3199/10
Na podlagi 20., 34. in 35. člena Statuta
Doma upokojencev Polzela, 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96)
in v skladu s sprejetim sklepom na seji dne
8. 3. 2010, Svet Doma upokojencev Polzela,
Polzela 18, 3313 Polzela, objavlja razpis za
prosto delovno mesto
direktorja Doma upokojencev Polzela
(m/ž).
Za direktorja doma je lahko imenovan
kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje
pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 56., 57. in 69. člena Zakona
o socialnem varstvu (Uradni list RS, št.
36/04 – ZSV-UPB1), 5 let delovnih izkušenj
in opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu,
– opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, oziroma ga bo moral opraviti najkasneje v roku enega leta od
začetka opravljanja nalog direktorja, sicer
mu mandat preneha na podlagi zakona,
– ne glede na določbe prve alineje je
lahko kandidat tudi oseba, ki ima končano
višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, dvajset let delovnih
izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih
in vodstvenih delovnih mestih na področju
socialnega varstva ter opravljen strokovni
izpit po Zakonu o socialnem varstvu.
Direktor bo imenovan za mandatno dobo
5 let. Pričetek mandata je 1. 9. 2010.
Ob prijavi na razpis mora kandidat predložiti program dela Doma upokojencev
Polzela.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev, o dosedanjem delu in
s kratkim življenjepisom naj kandidati pošljejo v roku 15 dni po objavi v zaprti ovojnici
na naslov: Svet Doma upokojencev Polzela,
Polzela 18, 3313 Polzela, z oznako: »za
razpis za direktorja« in s pripisom »ne odpiraj«.
O izbiri bodo prijavljeni kandidati obveščeni v zakonitem roku.
Dom upokojencev Polzela
Svet javnega zavoda Dom
Ljubljana, Gosarjeva ulica 9,
na 23. seji dne 11. 5. 2010 v
in 20. členom Statuta Doma

Ob-3214/10
podiplomcev
Ljubljana, je
skladu z 19.
podiplomcev
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Ljubljana (www.dpl.si) sprejel sklep, da se
razpiše prosto delovno mesto
direktorja Doma podiplomcev Ljub
ljana/direktorice Doma podiplomcev
Ljubljana (v besedilu objave uporabljeni
izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske).
Za direktorja je lahko imenovan vsak, ki
izpolnjuje naslednje pogoje:
1. da ima najmanj visoko strokovno izobrazbo,
2. da ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj 3 leta na vodstvenih
delih,
3. da izkazuje sposobnost za vodenje
javnega zavoda,
4. da obvlada najmanj en tuj jezik.
Kandidati morajo k prijavi na razpis predložiti:
– življenjepis,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev,
– izjavo, da za namen tega postopka
kandidat dovoljuje pridobitev podatkov
o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz
uradnih evidenc.
Svet zavoda bo kandidata izbral z upoštevanjem predložene vizije oziroma programa razvoja zavoda v mandatnem obdobju,
za katerega kandidat kandidira.
Direktorja za mandatno obdobje 5 let
imenuje Svet Doma podiplomcev Ljubljana
ob soglasju Vlade Republike Slovenije. Po
poteku mandatne dobe je ista oseba lahko
ponovno imenovana za direktorja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in navedbo osebnih podatkov (tel.
številka, elektronski naslov) naj kandidati
pošljejo s priporočeno poštno pošiljko v roku
10 dni od objave tega razpisa, v zaprti ovojnici, z oznako »Razpis za direktorja – Ne
odpiraj«, na naslov: Dom podiplomcev Ljub
ljana, Svet Doma podiplomcev Ljubljana,
Gosarjeva ulica 9, 1000 Ljubljana.
Svet Doma podiplomcev Ljubljana bo
obravnaval samo pravočasne in popolne
prijave. Nepopolne vloge ne bodo uvrščene
v izbirni postopek.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
30 dni od dneva objave tega javnega razpisa.
Dom podiplomcev Ljubljana
Št. 110-39/2010
Ob-3215/10
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 120/08
Odl. US in 91/09):
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Novem mestu.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
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Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-36/2010
Ob-3216/10
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 120/08
Odl. US in 91/09):
– 4 prosta mesta okrožnih sodnikov
na Okrožnem sodišču v Mariboru.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elek
tronski naslov kandidata.

Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-3255/10
Republika Slovenija, Ustavno sodišče,
Beethovnova ulica 10, Ljubljana, objavlja
javni natečaj za dve uradniški delovni mesti,
ki se izvajata v dveh nazivih
Svetovalec Ustavnega sodišča I in
Svetovalec Ustavnega sodišča II.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
I. Kandidat mora izpolnjevati naslednje
pogoje za:
1. zasedbo delovnega mesta Svetovalec
Ustavnega sodišča I:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– pravniški državni izpit,
– 6 let delovnih izkušenj na pravniških
delih po opravljenem pravniškem državnem
izpitu,
– nižja raven znanja svetovnega jezika,
– usposobljenost za delo z urejevalniki
besedil.
Pogoj za izvajanje nalog na delovnem
mestu svetovalec Ustavnega sodišča I je
tudi dovoljene za dostop do tajnih podatkov
stopnje ZAUPNO, ki ga mora kandidat izpolniti najkasneje v enem letu po imenovanju
v naziv.
Pogoja iz druge in tretje alineje izpolnjuje
tudi, kdor nima opravljenega pravniškega
državnega izpita, če ima pridobljen magisterij pravnih znanosti in najmanj 10 let delovnih izkušenj na pravniških delih.
Nižja raven znanja svetovnega jezika
pomeni bralno sposobnost razumevanja
besedil.
2. zasedbo delovnega mesta Svetovalec
Ustavnega sodišča II:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– pravniški državni izpit,
– 2 leti delovnih izkušenj na pravniških
delih po opravljenem pravniškem državnem
izpitu,
– nižja raven znanja svetovnega jezika,
– usposobljenost za delo z urejevalniki
besedil.
Pogoja iz druge in tretje alineje izpolnjuje
tudi, kdor nima opravljenega pravniškega
državnega izpita, če ima pridobljen magisterij pravnih znanosti in najmanj 5 let delovnih
izkušenj na pravniških delih.
Nižja raven znanja svetovnega jezika
pomeni bralno sposobnost razumevanja
besedil.
II. Naloge Svetovalca Ustavnega sodišča
I in Svetovalca Ustavnega sodišča II:
1. Svetovalec Ustavnega sodišča I opravlja naslednje naloge:
– priprava zahtevnejših poročil, osnutkov
odločb, sklepov, predlogov in mnenj v zvezi z oceno ustavnosti oziroma zakonitosti
predpisov, v zvezi z ustavnimi pritožbami in
z drugimi zadevami iz pristojnosti Ustavnega sodišča,
– poročanje na senatih v zadevah ustavnih pritožb,
– opravljanje nalog, ki so določene s Poslovnikom in pravilnikom, ki ureja pisarniško
poslovanje Ustavnega sodišča,
– druge strokovne naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi generalnega sekretarja, njegovega namestnika ali
pomočnika.
2. Svetovalec Ustavnega sodišča II opravlja naslednje naloge:
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– priprava poročil, osnutkov odločb, sklepov, predlogov in mnenj v zvezi z oceno
ustavnosti oziroma zakonitosti predpisov,
v zvezi z ustavnimi pritožbami in z drugimi
zadevami iz pristojnosti Ustavnega sodišča,
– poročanje na senatih v zadevah ustavnih pritožb,
– opravljanje nalog, ki so določene s Poslovnikom Ustavnega sodišča in pravilnikom, ki ureja pisarniško poslovanje Ustavnega sodišča,
– druge strokovne naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi generalnega sekretarja, njegovega namestnika ali
pomočnika.
III. Kandidat mora poleg izpolnjevanja
pogojev za zasedbo delovnega mesta, na
katerega se prijavlja, izpolnjevati tudi pogoje
za imenovanje v naziv:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– visoka raven znanja slovenskega jezika.
Naloge svetovalca Ustavnega sodišča
I se izvajajo v nazivih višji svetnik II (50.
plačni razred – 3.232,06 EUR, z napredovanjem je mogoče doseči 52. plačni razred
– 3.495,80 EUR) in višji svetnik I (52. plačni
razred – 3.495,80 EUR, z napredovanjem je
mogoče doseči 54. plačni razred – 3.781,06
EUR). Naloge svetovalca Ustavnega sodišča
II pa se izvajajo v nazivih svetnik II (44. plačni
razred – 2.554,35 EUR, z napredovanjem je
mogoče doseči 48. plačni razred – 2.988,22
EUR) in svetnik I (46. plačni razred – 2.762,77
EUR, z napredovanjem je mogoče doseči 50.
plačni razred – 3.232,06 EUR).
IV. Delo se bo opravljalo v prostorih
Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
Beethovnova ulica 10, Ljubljana.
V. 1. Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev:
– fotokopijo diplome,
– potrdilo o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma o pridobljenem ma-

gisteriju pravnih znanosti (v primeru, da je
kandidat pridobil magisterij pravnih znanosti
v tujini, mora priložiti tudi dokazilo, da je
v tujini podeljeni naslov enakovreden slovenskemu znanstvenemu naslovu magister
znanosti),
– dokazilo o pridobljenih delovnih izkušnjah na pravniških delih,
– potrdilo ali spričevalo ustrezne javne
ali zasebne šole oziroma posebno potrdilo pooblaščene izobraževalne ustanove
o uspešno opravljenem preizkusu znanja
svetovnega jezika,
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje (potrdilo ne sme
biti starejše od dneva uradne objave tega
javnega natečaja),
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
ki ga izda pristojno Okrajno sodišče (potrdilo se ne sme biti starejše od dneva uradne
objave tega javnega natečaja),
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije.
2. Kandidati lahko prijave na javni natečaj vložijo v roku 20 dni od objave javnega
natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije. Ustavno sodišče izvaja javni natečaj
na podlagi petega odstavka 60. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo in
65/08) v skladu s Pravilnikom o postopku
javnega natečaja in merilih presoje izpolnjevanja natečajnih pogojev št. Su-186/06-3
z dne 13. 11. 2006 in Su-V-25/08-7 z dne
30. 6. 2008, ki je objavljen v objavi tega
besedila javnega natečaja na spletni strani
Ustavnega sodišča, v tiskani obliki pa je na
voljo v glavni pisarni Ustavnega sodišča.
Ustavno sodišče v natečajnem postopku
kandidatov ne pozove k dopolnitvi vlog in
ne pridobiva podatkov iz uradnih evidenc.
Zato bodo v izbirni postopek uvrščeni kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil
izkazali izpolnjevanje natečajnih pogojev na
dan vložitve prijave.
3. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z dokazili na naslov: Ustavno
sodišče Republike Slovenije, Sekretariat,
Beethovnova ulica 10, p. p. 1713, 1101 Ljub
ljana, z navedbo »ne odpiraj javni natečaj –
svetovalec US I« oziroma »ne odpiraj javni
natečaj – svetovalec US II«.
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VI. Strokovna usposobljenost prijavljenih
kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega postopka presojala na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgovorom, ki ga bo natečajna komisija opravila
s kandidati, ali na podlagi pisnega preizkusa
usposobljenosti.
VII. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 30 dneh od poteka roka za prijavo na
natečaj. O izbiri oziroma neizbiri bo kandidatom, ki bodo sodelovali v izbirnem postopku,
izdan in vročen sklep.
VIII. Z izbranima kandidatoma bomo po
dokončnosti sklepa o izbiri sklenili pogodbo
o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
IX. 1. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan, od 10. do 14.
ure, na tel. 01/477-64-31 (Mateja Šarlah).
2. Ta javni natečaj se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletni
strani Ustavnega sodišča.
Ustavno sodišče Republike Slovenije
Sekretariat
Ob-3300/10
Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št.
2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07 in
45/08), Notarska zbornica Slovenije na predlog notarke Polke Bošković razpisuje:
– eno prosto mesto notarskega po
močnika pri notarki Polki Bošković iz
Kopra.
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan univerzitetni diplomirani pravnik,
ki izpolnjuje pogoje iz. 1., 2., 3., 4. in 7.
točke prvega odstavka 8. člena Zakona
o notariatu. Prednost pri izbiri bodo imeli
kandidati, ki imajo vsaj pet let praktičnih
izkušenj na pravniških delih po opravljenem pravniškem državnem izpitu, od tega
najmanj eno leto pri notarju, na sodišču,
pri odvetniku, na državnem tožilstvu ali pri
državnem pravobranilstvu. Pisne prijave na
razpisano mesto notarskega pomočnika,
z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, sprejema Notarska
zbornica Slovenije, Ljubljana, Tavčarjeva
ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije
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Druge objave
Št. 3513-10-0102
Ob-3209/10
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Arhiv RS, Ljubljana, Zvezdarska 1 (v nadaljevanju: naročnik), v skladu z Zakonom
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07),
objavlja
javno zbiranje ponudb
1. Naziv in sedež organa: Republika
Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Arhiv RS,
Zvezdarska 1, Ljubljana.
2. Predmet prodaje: predmet prodaje je
komora za staranje predmetov blagovne
znamke VÖTSCH VC 4018, letnik izdelave 2006. Komora je bila uporabljena samo
enkrat. Komora se uporablja za staranje dokumentacije in drugih predmetov. Komora
omogoča staranje pri različnih pogojih: vlage, temperature in svetlobe.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnin po metodi javnega zbiranja ponudb
4. Način in plačilo kupnine: rok za plačilo kupnine je 15 dni od sklenitve pogodbe.
Kupnina se plača na račun prodajalca, ki je
določen v prodajni pogodbi. Plačilo celotne
kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. DDV ter morebitne druge dajatve in stroške, ki bi nastali pri
prodaji plača kupec.
5. Izhodiščna cena: skupaj z DDV znaša
22.520,11 EUR.
6. Dodatne informacije in ogled nepremičnin: dodatne informacije v zvezi z prodajo in ogledom premičnine lahko dobite vsak
delovni dan, na tel. 01/24-14-200, ali e-naslov: franc.podgrajsek@gov.si., stanislava.grkman@gov.si – kontaktni osebi Franc
Podgrajšek in Stanislava Grkman.
7. Oblika ponudbe: ponudba se sestavi
tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazec Ponudba, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije. Upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah najkasneje do 20. 5. 2010, do 11. ure,
na naslov: Arhiv RS, Zvezdarska 1, 1000
Ljubljana, z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba
– Komora za staranje«. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen polni naziv in naslov
pošiljatelja ponudbe. Prilogi razpisne dokumentacije sta obrazec Ponudba, na katerem
ponudniki oddajo svojo ponudbo, ter vzorec
pogodbe, v katerem so določene pogodbene obveznosti kupca premičnine. Razpisna
dokumentacija je na voljo na spletni strani
Arhiva RS: http://www.arhiv.gov.si., v tiskani
verziji jo lahko ponudniki prevzamejo osebno pri kontaktni osebi na Arhivu RS.
Ponudba, ki ne bo pravočasno dostavljena na naslov prodajalca, bo neodprta
vrnjena ponudniku. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo tudi
osebno, vsak delovni dan, na vložišču prodajalca na naslovu Arhiv RS, Zvezdarska 1,
1000 Ljubljana.
Vsi dokumenti morajo biti povezani z vrvico in zapečateni, tako, da jih ni mogoče
neopazno odvzemati.
8. Rok za oddajo ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zapr-

tih kuvertah najkasneje do 20. 5. 2010, do
11. ure.
9. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo: vezanost na dano ponudbo do
dne 30. 7. 2010.
10. Drugi pogoji: premičnina je naprodaj
po načelu »videno – kupljeno«. Ponudba
za nakup premičnine, ne sme biti nižja od
izhodiščne cene.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse zahtevane razpisne pogoje in
bodo enake ali višje od izhodiščne cene.
Merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je ponujena najvišja cena. V primeru, da
enako ceno ponudi več ponudnikov, se najugodnejšim ponudnikom posreduje poziv
k oddaji nove ponudbe ali poziv za dodatna
pogajanja o ceni.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo
v roku 8 dni po prejemu obvestila o izbiri,
v nasprotnem primeru se šteje, da je od
nakupa odstopil.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 21. 5. 2010,
ob 13. uri, v prostorih Arhiva RS, Zvezdarska 1, Ljubljana, sejna soba II. nadstropje.
K javnemu odpiranju ponudb lahko pristopi
vsak ponudnik oziroma njegov pooblaščenec, ki predloži veljavno pooblastilo.
12. Ustavitev postopka: naročnik si pridrži pravico, da brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pogodbe prekine oziroma ustavi postopek prodaje.
Ministrstvo za kulturo, Arhiv RS,
Ljubljana
Št. 478-136/2010-1
Ob-3299/10
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana, v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07), objavlja
javno zbiranje ponudb
prodaje nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnih
ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo
za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljub
ljana.
Postopek javnega zbiranja ponudb vodi
Komisija Ministrstva za obrambo RS za
vodenje in nadzor postopka razpolaganja
s stvarnim premoženjem – pristojna komisija.
II. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja.
Opis predmeta prodaje:
Stanovanja
1. Trisobno stanovanje št. 18, v III. nad.
(zasedeno), s površino 86,72 m2, s kletjo,
v Kranju, Trg Rivoli 8, stoječe na parc. št.
212/6 ZKV 881, k.o. Klanec, z ident. št.
2121-472-18 (tablica Mors 21273).
a) Ogled stanovanja: 25. 5. 2010, od 8.
do 9. ure.
b) Izklicna cena: 107.500,00 EUR.
2. Dvosobno stanovanje št. 12, v 3. nadstropju (7. etaža) (prazno), s površino 57,37

m², s kletjo, v izmeri 2,94 m2, Brežice, Bizeljska c. 25, stoječe na parc. št. 391, k.o.
Brežice (1300), z ident. št. 1300-5794-15,
vpisano v zk podvložku št. 1135/11, kot nepremičnina 12.E. (tablica Mors 27373).
a) Ogled stanovanja: 1. 6. 2010, od 12.
do 13. ure.
b) 3. 6. 2010, od 13. do 14. ure.
c) Izklicna cena: 51.000,00 EUR.
3. Dvosobno stanovanje št. 34, v 8. nadstropju (zasedeno), s površino 66,85 m²,
s kletjo, Gorkičeva ulica 18, Ljubljana, stoječe na parc. št. 707/7, k.o. Vič (1723), z ident.
št. 1723/2472/34, vpisano v zk vložku št.
3761/34, kot nepremičnina 67.E in 68.E (tablica Mors 23739).
a) Ogled stanovanja: 25. 5. 2010, od 8.
do 9. ure.
b) Izklicna cena: 126.500,00 EUR.
4. Trisobno stanovanje št. 909, v 9. nadstropju (zasedeno), s površino 79,30 m²,
s kletjo, Ljubljana, Klopčičeva 4, stoječe na
parc. št. 951/40, k.o. Dravlje (1738), z ident.
št. 1738/2134/162, vpisano v zk podvložku
št. 2717/138 kot nepremičnina 162.E. (tablica Mors 24047).
a) Ogled stanovanja: 25. 5. 2010, od 8.
do 9. ure.
b) Izklicna cena: 156.300,00 EUR.
5. Enosobno stanovanje s kabinetom
(zasedeno), id. št. 1739-6776-2, št. 1, v PR
s kletjo, v skupni izmeri 45,65 m2, v stanovanjski stavbi na naslovu Šišenska cesta
44, Ljubljana, ležeči na parc. št. 247/10,
k.o. Zg. Šiška (1739) letnik 1960 (tablica
Mors 22268).
a) Ogled stanovanja: 25. 5. 2010, od 8.
do 9. ure.
b. Izklicna cena: 88.300,00 EUR
6. Trisobno stanovanje (zasedeno), št.
1 v I. nad. s kletjo v skupni izmeri 75,23 m2
(po katastru 76,20) v stanovanjski stavbi na
naslovu Ul. tankovske brigade 1, Sežana,
ležeči na parc. št. 4211/4, zkv 3100, k.o.
Sežana (20705), z id. št. 2455-782-1 letnik
1977 (tablica Mors 22268).
a) Ogled stanovanja: 25. 5. 2010, od 8.
do 9. ure.
b) Izklicna cena: 83.300,00 EUR.
7. Garsonjera (zasedeno), št. 11,
v III. nad. s kletjo, v skupni izmeri 25,30 m2,
v stanovanjski stavbi na naslovu Radovljica,
Gradnikova cesta 127, ležeči na parc. št.
220/100, zkv 1256, k.o. Radovljica (2156),
letnik 1973 (tablica Mors 26056), id. št. v celoti 2156-104-11.
a) Ogled stanovanja: 25. 5. 2010, od 8.
do 9. ure.
b) Izklicna cena: 43.300,00 EUR.
8. Trisobno stanovanje št. 1 (zasedeno)
v PR s kletjo, v skupni izmeri 73,00 m2,
v stanovanjski stavbi na naslovu Radovljica, Cankarjeva ul. 25, ležeči na parc. št.
316/2, zkv 1999, k.o. Radovljica (2156), letnik 1971 (tablica Mors 26041), id. št. v celoti
2156-484-1.
a) Ogled stanovanja: 25. 5. 2010, od 8.
do 9. ure.
b) Izklicna cena: 100.000,00 EUR.
9. Dvosobno stanovanje s kabinetom št.
15 (zasedeno), v III. nad. s kletjo, v skupni
izmeri 76,25 m2 (po cenitvi), v stanovanj-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ski stavbi, na naslovu Šerkova ul. 3, Ljub
ljana, ležeči na parc. št. 1615, zkv 3725, k.o.
Bežigrad (2636), letnik 1957, (tablica Mors
22622), id. št. v celoti 2636-3231-208.
a) Ogled stanovanja: 25. 5. 2010, od 8.
do 9. ure.
b) Izklicna cena: 141.300,00 EUR.
10. Dvosobno stanovanje št. 19 (zasedeno), v III. nad. s kletjo, v skupni izmeri
55,67 m2, v stanovanjski stavbi, na naslovu
Prijateljev trg 2, Ribnica, ležeči na parc. št.
1928, zkv 1694, k.o. Ribnica (1625), letnik
1971 (tablica Mors 27832), id. št. v celoti
1625-294-23.
a) Ogled stanovanja: 25. 5. 2010, od 8.
do 9. ure.
b) Izklicna cena: 60.000,00 EUR.
11. Dvosobno stanovanje št. 22 (zasedeno), v II. nad. s kletjo, v skupni izmeri
(57,53 m2, po katastru) v stanovanjski stavbi, na naslovu Ferkova ul. 15, ležeči na parc.
št. 2797/1, podvložek 2298/23, k.o. Tabor
(659), letnik 1970 (tablica Mors 26755) id.
št. v celoti 659-3446-22.
a) Ogled stanovanja: 25. 5. 2010, od 8.
do 9. ure.
b) Izklicna cena: 61.500,00 EUR.
Garaža
1. Garaža na naslovu Ul. bratov Učakar 14, v izmeri 15,66 m2, stojča na parc.
št. 2219/61 (zasedena), št. 2., parc. št.
2219/60, podvložek 4082/47, k.o. Zg. Šiška
(1739).
a) Ogled garaže: 25. 5. 2010, od 8. do
9. ure.
b) Izklicna cena: 25.300,00 EUR.
IV. Ogled nepremičnin
1. Interesenti za nakup nepremičnin si
lahko le-te ogledajo ob določenih terminih,
ki so navedeni ob nepremičnini.
2. Za vse dodatne informacije
v zvezi s prodajo nepremičnin smo dosegljivi od 17. 5. 2010 do 14. 6. 2010, na tel.
01/471-22-13, med 9. in 12. uro.
V. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnine se prodajo v celoti po
sistemu videno, kupljeno, zato morebitne
reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb
ne bodo upoštevane. Stanovanja so v večini
etažno in zemljiškoknjižno neurejena, kar
bo moral na lastne stroške prevzeti kupec
sam, po izkušnjah so hipotekarni krediti za
takšna stanovanja nemogoči. Prodajalec ne
prevzema nobenih obveznosti iz morebitno
drugačne ugotovljene površine stanovanja
pri izdelavi etažnega načrta. Predpisane
davčne dajatve, ki niso vštete v izhodiščno
ceno, stroške notarskih storitev, vpis v zemljiško knjigo plača kupec.
2. Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala pristojna
komisija; pri tem imajo tiste osebe, ki nepremičnino uporabljajo kot imetniki stanovanjske pravice, pod enakimi pogoji predkupno
pravico.
3. Vsa nadaljnja pravna razmerja z uporabniki zasedenih nepremičnin kupec ureja
sam.
4. Podpis pogodbe in plačilo kupnine:
kupec (najugodnejši ponudnik) po prejemu
prodajne pogodbe (v 15 dneh po odpiranju
ponudb) pogodbo podpiše in po prejemu
pogodbe, podpisane s strani obeh pogodbenih strank, plača kupnino v roku 8 dni po
prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil
kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Kupnina
se plača na transakcijski račun Ministrstva
za obrambo RS, št.: 01100-6370191114,

sklic 18 19119-7141998-65000. Položena
kavcija se všteje v kupnino.
5. Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih
davščin. Vse davčne dajatve plača kupec.
6. Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če
najugodnejši ponudnik v roku, ki je določen
v 4. točki, ne sklene pogodbe in je krivda na
njegovi strani oziroma odstopi od pogodbe
ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku,
ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe
oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez
dodatnega roka za izpolnitev in zadržati plačano varščino.
7. Nepremičnina preide v last kupca po
plačilu celotne kupnine in vseh stroškov,
posest pa z opravljeno primopredajo nepremičnine.
8. Zemljiškoknjižno dovolilo prodajalec
izstavi po plačilu celotne kupnine.
9. V primeru, da bo za ponudbo iste nepremičnine več ponudnikov podalo ponudbo
v enaki višini, se bo med ponudniki opravila
javna dražba takoj po odpiranju ponudb.
Najmanjši dvig ponudbene cene:
– od 25.000,01 EUR do 70.000,00 EUR
za 200,00 EUR,
– od 70.000,01 EUR do 100.000,00 EUR
za 300,00 EUR,
– od 100.000,01 EUR naprej za 400,00
EUR.
VI. Pogoji za udeležbo pri prodaji stanovanja na podlagi javnega zbiranja ponudb:
1. Ponudbe lahko predložijo fizične in
pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini
10% od izhodiščne cene stanovanja, na
transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS, št.: 01100-6370191114, sklic 18
19119-7141998-65000.
2. Pisna ponudba mora vsebovati: naziv
kupca in njegov točen naslov ter telefonsko
številko, navedbo nepremičnine za katero
daje ponudbo (kraj, ulica in hišna št., nadstropje ter št. stanovanja) in ponujeni znesek. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji in priloženo
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila kavcije,
– dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnino v RS (kopija osebne
izkaznice oziroma potnega lista ter davčno številko – fizične osebe oziroma izpis
iz ustreznega registra in davčno številko
oziroma ID št. za DDV – pravne osebe in
s.p. ipd.),
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, če gre za kupca kot pravno osebo (tuj
državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo
institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za
slovenske državljane, kolikor takega potrdila
ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno
pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane
davke in prispevke),
– potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih ponudnik ni imel blokade TRR – le pravne osebe
in s.p. (tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi
enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe,
kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa
lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokade TRR),
– pooblastilo za sodelovanje na ponudbi,
če je oseba zastopnik,
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– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje.
VII. Postopek
1. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele v zaprtih kuvertah na naslov: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta
55, Ljubljana, do 14. 6. 2010, do 12. ure.
Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: »Ponudba za nakup nepremičnin
UGN-22/12/2009 - Ne odpiraj«. Na zadnji
strani kuverte mora biti naveden naziv in
naslov ponudnika.
2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne in navedene pogoje.
3. Ponudbe pod izhodiščno ceno ne
bodo upoštevane.
4. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri.
5. Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti
vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega
ponudnika.
6. Nadzor nad izvedbo javne ponudbe
izvaja pristojna komisija.
VIII. Ustavitev postopka: komisija za odprodajo državnega premoženja si v vsakem
primeru pridrži pravico, da lahko s soglasjem predstojnika postopek prodaje ustavi
vse do sklenitve pravnega posla.
IX. Pravila javne ponudbe: javna ponudba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07, 94/07, 100/09). Izvedbo
javne dražbe nadzoruje pristojna komisija.
Javna ponudba se bo predvidoma posnela
na filmski trak.
X. Drugo: k odpiranju ponudb dne 15. 6.
2010, ob 11. uri, lahko pristopi vsak ponudnik oziroma njegov pooblaščenec, ki je
pravočasno oddal ponudbo. Odpiranje bo
potekalo v prostorih Ministrstva za obrambo
RS, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo
Št. 110-44/2010
Ob-3195/10
Na podlagi 4. člena Pravilnika o štipendiranju sodnikov, državnih tožilcev in državnih
pravobranilcev (Uradni list RS, št. 74/04),
Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva
3, 1000 Ljubljana, razpisuje 30.000 EUR
za štipendije, to je okvirno 10 štipendij za
sodnike, državne tožilce in državne pravobranilce za pridobitev znanstvenega naziva
magister znanosti in znanstvenega naziva
doktor znanosti po nebolonjskem študijskem programu in za pridobitev znanstvenega naziva doktor znanosti po bolonjskem
študijskem programu v skladu z Zakonom
o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni
list RS, št. 61/06) v Republiki Sloveniji ali za
pridobitev ustreznega enakovrednega naziva na študijskem programu izven Republike
Slovenije.
Najvišji znesek, ki ga bo ministrstvo dodelilo kot štipendijo, je 3.000 EUR.
Kandidirajo lahko sodniki, državni tožilci, pomočniki državnih tožilcev, državni
pravobranilci in pomočniki državnega pravobranilca, ki izpolnjujejo pogoje oziroma
so pripravljeni prevzeti obveznosti, določene
z Zakonom o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 41/06 – uradno prečiščeno besedilo in
127/06) in Pravilnikom o štipendiranju sodnikov, državnih tožilcev in državnih pravobranilcev (Uradni list RS, št. 74/04).
Rok za prijavo je 15. junij 2010.
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Prijava mora vsebovati:
– osebne podatke kandidata (osebno
ime, datum in kraj rojstva, poštni naslov na
katerega je dosegljiv, naslov stalnega ali začasnega prebivališča in kontaktno telefonsko številko) z življenjepisom, naziv funkcije,
ki jo opravlja, in naziv organa, pri katerem to
funkcijo opravlja;
– podatke o času opravljanja funkcije
kandidata pri pravosodnem organu, kjer
kandidat trenutno opravlja funkcijo;
– program študija, iz katerega je razvidna
vsebina, izvajalec, študijski načrt in stroški
študija;
– specifikacijo vseh stroškov študija glede na program študija ter predlog za višino
štipendije;
– dokazilo o vpisu na študij in
– dokazilo o izpolnjenih dosedanjih obveznostih oziroma učnem uspehu na študiju.
Na podlagi pisne izjave kandidata lahko
podatke iz pete in šeste alinee prejšnjega
odstavka pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Na podlagi zbranih popolnih prijav bo ministrstvo določilo obseg sredstev za štipendije za posamezne pravosodne organe. Pri
tem bo upoštevalo naslednje kriterije:
– število vseh funkcionarjev v posameznem pravosodnem organu;
– število popolnih prijav iz posameznega
pravosodnega organa.
O podelitvi štipendije bo za sodnike odločal Sodni svet, za državne tožilce in pomočnike državnih tožilcev Državno tožilski svet
in za državne pravobranilce in pomočnike
državnih pravobranilcev generalni državni
pravobranilec. Pred odločitvijo bodo navedeni organi pridobili mnenje predstojnika
posameznega organa ter upoštevali naslednja merila:
– potrebe posameznega organa za izobraževanje na določenem področju;
– število dosedaj podeljenih štipendij za
kandidata;
– povezanost študija s pravnim področjem, na katerem kandidat dela;
– število že opravljenih izpitov in drugih
študijskih obveznosti;
– čas opravljanja funkcije pri pravosodnem organu, kjer kandidat trenutno opravlja funkcijo;
– dosedanje kandidatovo publicistično
delo in strokovno dejavnost;
– izpolnjevanje kriterijev za oceno oziroma napredovanje;
– oceno kandidatove službe oziroma
dela.
Višino štipendije bo določilo Ministrstvo
za pravosodje v okviru sredstev, določenih
za posamezen pravosoden organ, ob upoštevanju predloga kandidata in pristojnega
organa iz prejšnjega odstavka.
Z izbranimi kandidati bo ministrstvo sklenilo štipendijske pogodbe.
Ministrstvo za pravosodje
Center za izobraževanje v pravosodju
Št. 007-6/2010/12
Ob-3302/10
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. Franca Breskvarja, sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno področje
gradbeništva, podpodročje gradbeništvo
splošno, gradbeni objekti, stavbna zemljišča, visoke gradnje, z dnem 23. 4. 2010,
2. Miloša Kosanovića, sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno področje me-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
dicine, podpodročji ortopedska kirurgija in
travmatologija, z dnem 24. 4. 2010.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-3217/10
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
1000 Ljubljana na podlagi Statuta družbe
Telekom Slovenije, d.d. z dne 21. 8. 2008 in
Navodila o trajni izločitvi iz uporabe, odpisu
in odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev
z dne 10. 7. 2008, objavlja
zbiranje pisnih ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine
1. Ljubljana, Trg osvobodilne fronte 16
– stanovanje štev. 4, v prvem nadstropju,
v skupni izmeri 64,50 m2 (soba, dnevna
soba, kuhinja, kopalnica, odprt balkon, kletshramba), z identifikacijsko številko dela
stavbe 1737-85-6.
Stanovanje leži v prvem nadstropju večetažne poslovno-stanovanjske stavbe, ki je
zgrajena leta 1960. Nepremičnina je vpisana
v zemljiški knjigi na ime Telekom Slovenije,
d.d. kot etažna lastnina pri podvložku štev.
2435/6 in stoji na parc. štev. 2173 k.o Tabor,
s pripadajočim delom zemljišča – stavbišča
v deležu 76/10000.
Izhodiščna prodajna cena je 120.000,00
EUR.
2. Kočevje, Ljubljanska cesta 21 – nezasedeni (poslovno-stanovanjski) prostor,
v izmeri 74,44 m2, z ident. številko dela
stavbe 1577-117-1, ki se nahaja v II. etaži
stanovanjsko-poslovno stavbe, na naslovu
Ljubljanska cesta 21, Kočevje.
Prostor leži v prvem nadstropju objekta,
ki je bil zgrajen leta 1963. Poslovni prostor je
možno preurediti v stanovanje s tem, da se
kupec v kupoprodajni pogodbi zaveže, da
vse preureditve izvede na svoje stroške in
s soglasjem ostalih etažnih lastnikov. Nepremičnina je trenutno vpisana v zemljiški knjigi
na Telekom Slovenije, d.d. kot solastnina
celotne nepremičnine, v podpisovanju pa
je akt o vzpostavitvi etažne lastnine in zk
predlog za vzpostavitev etažne lastnina in
bo del stavbe vpisan kot etažna lastnina
pri podvložku št. 2448/__ k.o. Kočevje, ki
stoji na parc. št. 1053, k.o. Kočevje, s pripadajočim delom zemljišča pod stavbiščem
v deležu 549/10000.
Izhodiščna prodajna cena je 35.445,00
EUR.
3. Kočevje, Ljubljanska cesta 21 – nezasedeni (poslovno-stanovanjski) prostor,
v izmeri 82,67 m2, z ident. številko dela
stavbe 1577-117- 2, ki se nahaja v IV. etaži
stanovanjsko-poslovne stavbe, na naslovu
Ljubljanska cesta 21 Kočevje.
Prostor leži v drugem nadstropju objekta,
ki je bil zgrajen leta 1963. Poslovni prostor
je možno preurediti v stanovanje s tem, da
se kupec v kupoprodajni pogodbi zaveže,
da vse preureditve izvede na svoje stroške
in s soglasjem ostalih etažnih lastnikov. Nepremičnina je trenutno vpisana v zemljiški
knjigi na Telekom Slovenije d.d. kot solastnina celotne nepremičnine, v podpisovanju
pa je akt o vzpostavitvi etažne lastnine in
zk predlog za vzpostavitev etažne lastnine
in bo del stavbe vpisan kot etažna lastnina
pri podvložku št. 2448/__ k.o. Kočevje, ki
stoji na parc. št. 1053, k.o. Kočevje, s pripadajočim delom zemljišča pod stavbiščem
v deležu do 610/10000.
Izhodiščna prodajna cena je 37.740,00
EUR.

4. Nova Gorica – Palude, stavbno zemljišče, v naravi odprto skladišče na lokaciji
Palude, skupne površine 2.788,00 m2, s parcelnimi številkami 1030/1, 1033/6, 1027/4
in 1027/5, vse k.o. Nova Gorica; vse se
prodaja kot celota.
Nepremičnine so vpisane v zemljiški knjigi kot lastnina Telekom Slovenije, d.d.
Izhodiščna prodajna cena je 278.000,00
EUR.
5. Nova Gorica, Gradnikove brigade
15, stanovanje št. 39, v osmem nadstropju, površine 32,80 m2 (soba s kuhinjo, kopalnica z wc-jem, hodnik, klet). Stanovanje
leži v večstanovanjskem objektu, etažnosti
K+P+10, ki je bil zgrajen leta 1979. Stanovanje z ident. številko dela stavbe 2304-770-39
(etažni del) na naslovu Gradnikove brigade
15, Nova Gorica je vpisana v zemljiški knjigi kot etažna lastnina pri podvložku štev.
2590/43, k.o. Nova Gorica na ime Telekom
Slovenije, d.d. in leži na parc. št. 492/3, k.o.
Nova Gorica.
Izhodiščna prodajna cena je 47.160,00
EUR.
6. Trbovlje, Trg revolucije 27 – poslovni
prostori (v objektu stolpič) v kompleksu tk
center Trbovlje, skupne površine 453,15 m2,
na naslovu Trbovlje, Trg revolucije 27, s pripadajočim zemljiščem – stavbišče s parc.
št. 1662.S in dvorišče s parc. št. 806/1, obe
parceli k.o. Trbovlje, v deležu 177/1000-tin
od celote. Objekt je zgrajen leta 1960 in
pozneje adaptiran. Nepremičnine so vpisane v zemljiški knjigi kot lastnina Telekom
Slovenije, d.d.
Izhodiščna prodajna cena je 232.800,00
EUR.
7. Celje, Cankarjeva 8 – nezasedeni poslovni prostori v pritličju stavbe z ident. št.
stavbe 1306 ES, v izmeri 157,57 m2; nepremičnina z oznako 5.E, na naslovu Cankarjeva ulica 8, Celje je vpisana v zk kot etažna
lastnina Telekom Slovenije, d.d. v podvložku
št. 2488/6, k.o. Celje, ki stoji na parc. št.
2236, k.o. Celje pripadajočim delom zemljišča pod stavbiščem v deležu 1019/10.000.
Poslovnemu prostoru pripada tudi del dvorišča s parc. št. 2235, vpisano v zk vložku št.
2050, k.o. Celje, ki je v zemljiški knjigi vpisan
kot solastnina Telekom Slovenije, d.d. v deležu 15/100 od celote. Objekt s poslovnimi
prostori ima vso komunalno infrastrukturo;
na dvorišču objekta je parkirišče. Objekt je
zgrajen okrog leta 1900, predmetni prostori
so obnovljeni leta 1995.
Izhodiščna prodajna cena je 115.600,00
EUR.
8. Celje, Cankarjeva 8 – nezasedeni
poslovni prostori v prvem nadstropju stavbe z ident. št. stavbe 1306 ES, v izmeri
163,11 m2; nepremičnina z oznako 11.E, na
naslovu Cankarjeva ulica 8, Celje je vpisana
v zemljiški knjigi kot etažna lastnina Telekom
Slovenije, d.d. v podvložku št. 2488/12, k.o.
Celje, ki stoji na parc. št. 2236, k.o. Celje
s pripadajočim delom zemljišča pod stavbiščem v deležu do 945/10.000. Poslovnemu
prostoru pripada tudi del dvorišča s parc.
št. 2235, vpisano v zk vložku št. 2050, k.o.
Celje, ki je v zemljiški knjigi vpisan kot solastnina Telekom Slovenije, d.d. v deležu
15/100-tin od celote. Na dvorišču objekta
je parkirišče. Objekt je zgrajen okrog leta
1900, predmetni poslovni prostori so obnovljeni leta 2002.
Izhodiščna prodajna cena je 124.100,00
EUR.
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9. Krško, Lapajnetova 1 – poslovni
prostori v stavbi tk center Krško, površine 305,03 m2 in garaža površine 47,00 m2,
vse na naslovu Krško, Lapajnetova 1, s pripadajočim zemljiščem – stavbišče s parc.
št. 643.S (poslovna stavba, dvorišče, zelenica in gospodarsko poslopje), površine
1.020,00 m2 in funkcionalno zemljišče s parc.
št. 582/1 (zelenica), površine 1.721,00 m2,
vse parcele k.o. Stara vas; vse se prodaja
kot celota. Objekti so zgrajeni leta 1943 in
so pozneje adaptirani. Vse nepremičnine so
vpisane v zemljiški knjigi kot lastnina Telekom Slovenije, d.d.
Izhodiščna prodajna cena je 160.650,00
EUR.
10. Maribor, Kamniška cesta 28-30 – nezasedeno garažno–parkirno mesto s številko 11, površine 14,60 m2, v objektu »Kamniška cesta 28-30, Maribor«, ki leži na parc.
št. 146/2, k.o. Koroška vrata. Parkirno mesto
je v zemljiški knjigi vpisano kot etažna lastnina na Telekom Slovenije, d.d., pri podvložku
št. 1842/33, k.o. Koroška vata.
Izhodiščna prodajna cena je 4.930,00
EUR.
11. Maribor, Kamniška cesta 28-30 – nezasedeno garažno–parkirno mesto s številko 12, površine 14,60 m2, v objektu »Kamniška cesta 28-30, Maribor«, ki leži na parc.
št. 146/2, k.o. Koroška vrata. Parkirno mesto
je v zemljiški knjigi vpisana kot etažna lastnina na Telekom Slovenije, d.d. pri podvložku
št. 1842/34, k.o. Koroška vrata.
Izhodiščna prodajna cena je 4.930,00
EUR.
12. Maribor, Kamniška cesta 28-30 – nezasedeno garažno–parkirno mesto s številko 18, površine 12,30 m2, v objektu »Kamniška cesta 28-30, Maribor«, ki leži na parc.
št. 146/2, k.o. Koroška vrata. Parkirno mesto
je v zemljiški knjigi vpisana kot etažna lastnina na Telekom Slovenije, d.d. pri podvložku
št. 1842/40, k.o. Koroška vrata.
Izhodiščna prodajna cena je 4.155,00
EUR.
13. Maribor, Cesta zmage 92 – stanovanje št. 11 v prvem nadstropju, površine
69,28 m2 (kuhinja z jedilnico, dnevna soba,
dve sobe, kopalnica, hodnik, loža, klet). Stanovanje leži v večstanovanjskem objektu,
etažnosti K+P+12, ki je bil zgrajen leta 1978.
Stanovanje, ki se nahaja na naslovu Cesta
zmage 92, Maribor ima identifikacijsko številko dela stavbe 659-3064-198 in leži na
parc. št. 2405/1, k.o. Tabor. Nepremičnina,
ki je predmet prodaje zemljiškoknjižno ni
urejena; Telekom Slovenije, d.d. razpolaga
s kopijo kupoprodajne pogodbe.
Izhodiščna prodajna cena je 54.320,00,00
EUR.
II. Pogoji za sodelovanje
Prodaja se opravi na podlagi javne objave zbiranja pisnih ponudb. Pisne ponudbe je
potrebno poslati priporočeno po pošti ali dostaviti osebno v zaprtih ovojnicah na naslov:
Telekom Slovenije, d.d., Cigaleteva 15, 1000
Ljubljana, soba št. 106, z oznako »Ponudba
za nakup nepremičnin – Ne odpiraj«.
Rok za predložitev ponudb je 31. 5. 2010.
Za pravočasne bodo veljale ponudbe, ki
bodo prispele po pošti ali bodo dostavljene
na naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, soba 106, najkasneje
do vključno 31. 05. 2010, do 12. ure.
Vsebina ponudbe:
Ponudniki so lahko fizične in pravne
osebe, ki morajo v pisni ponudbi navesti

in posredovati naslednje podatke oziroma
dokumente:
– navesti svoje identifikacijske podatke
(ime, priimek oziroma firmo, naslov, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko),
– navesti podatke nepremičnine za katero kandidirajo in predlagajo ponudbo,
– navesti posebej ponujeno ceno v EUR,
v absolutnem znesku za posamezno nepremičnino, ki ne more biti nižja od navedene
izhodiščne cene,
– navesti popolne podatke o številki tekočega-transakcijskega računa (naziv banke
in številka računa),
– fizične osebe morajo priložiti fotokopijo
dokumenta za identifikacijo (osebni dokument), pravne osebe morajo priložiti overjen
izpis iz sodnega registra (ne starejši od 3
mesecev) in samostojni podjetniki posamezniki priložiti priglasitveni list.
Drugi pogoji:
Predmetne nepremičnine se prodajajo
po načelu “videno – kupljeno”. Kupec s sodelovanjem pri zbiranju pisnih ponudb potrjuje, da je seznanjen s stanjem premoženja
in se odreka zahtevkom iz naslova stvarnih
napak.
V primerih izvedbe pravnega posla (kupoprodaje) kupec plača tudi davek na promet z nepremičninami oziroma davek na
dodano vrednost in nosi vse stroške prenosa lastništva.
Kupnino mora kupec poravnati v celoti
v roku 30 dni od datuma izstavitve računa,
po sklenitvi pogodbe.
Ponudniki bodo o izboru obveščeni pisno, najkasneje do 30. 6. 2010. Uspeli ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo
v 30 dneh po prejemu obvestila, da je izbran
kot najugodnejši ponudnik.
V primeru, da najugodnejši ponudnik oziroma izbrani kupec po svoji krivdi ne izpolni
vseh pogojev iz objave in pogodbenih obveznosti se šteje, da je odstopil od nakupa
– v takšnem primeru je izbrani kupec dolžan
plačati Telekomu Slovenije, d.d., odškodnino v višini 3.000,00 EUR + DDV.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo
odločala predvsem višina ponujene cene.
Telekom Slovenije, d.d. si kot prodajalec pridržuje pravico, da na podlagi te objave kljub
prejetim ponudbam, ne sklene kupoprodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov.
Dodatne informacije lahko ponudniki pridobijo v Službi za upravljanje nepremičnin, na tel. 02/53-27-70, 01/234-16-50,
01/234-15-92, vsak delovni dan v času od
9. do 12. ure.
Za oglede nepremičnin se lahko dogovorite pri spodaj navedenih osebah in tel.:
– za nepremičnino pod zap. št. 1. – na
tel. 01/234-15-92, Jana;
– za nepremičnine pod zap. št. 2. in 3. –
na tel. 01/500-62-03, Gregor;
– za nepremičnino pod zap. št. 4. in
5. – na tel. 05/333-57-36, Damjan ali
05/333-56-33 Nataša;
– za nepremičnine pod zap. št. 6., 7. in
8. – na tel. 03/428-35-65, Nada;
– za nepremičnine pod zap. št. 9. – na
tel. 07/373-71-41, Marjan;
– za nepremičnine od zap. št. 10. do zap.
št. 13. – na tel. 02/333-22-33, Edith.
Telekom Slovenije, d.d.
Ob-3254/10
Na podlagi 2, 19. in 21. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07) ter v skladu

Št.

38 / 14. 5. 2010 /

Stran

1117

s 44. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – odl. US RS in
100/09) Žale Javno podjetje, d.o.o. objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Žale Javno podjetje, d.o.o.,
Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana.
2. Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje je stanovanje – garsonjera, v skupni izmeri 37,5 m2, v 4. etaži
večstanovanjske stavbe, na naslovu Breg
16, Ljubljana (del. parc. št. *206/1, k.o. Ljub
ljana mesto, ZKV 209).
Stanovanje v skupni izmeri 37,5 m2 predstavlja:
– soba: 24,30 m2,
– kuhinja: 10,35 m2,
– shramba: 1,80 m2,
– WC: 0,68 m2,
– klet v skupni rabi, v izmeri 0,39 m2.
Stavba, v kateri se stanovanje – garsonjera nahaja, je locirana v ožjem mestnem
jedru Ljubljane (Breg). Stavba ima pritličje in
štiri nadstropja; v pritličju so poslovni prostori in trgovski lokal, v nadstropjih so stanovanja. Stavba nima dvigala – etaže so dostopne po stopnicah. Stanovanje je orientirano
na cestno stran.
Nepremičnina, ki je predmet ponudbe je
last Žale Javno podjetje, d.o.o.. Nepremičnina je trenutno prosta – nezasedena.
Etažna lastnina za navedeno nepremičnino še ni urejena in jo ureja kupec sam,
zato se nepremičnina prodaja kot solastniški
delež v višini 1/13 na celotni nepremičnini.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb: prodaja stvarnega nepremičnega premoženja – prodajna
pogodba.
4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10% ponujene
cene. Varščino so dolžni ponudniki vplačati/nakazati na transakcijski račun Žale Javno
podjetje d.o.o., št. 03100-1000003073, pri
SKB d.d., s pripisom »varščina za nakup
nepremičnine – stanovanje Breg 16«. Položena varščina se izbranemu ponudniku
oziroma kupcu všteje v kupnino, neizbranim
ponudnikom pa bo varščina vrnjena, brez
obresti, v roku 8 dni od dneva odpiranja
ponudb, na njihov osebni oziroma transakcijski račun.
5. Oblika in pogoji, pod katerimi mora
kupec predložiti ponudbo oziroma elementi,
ki naj jih ponudba vsebuje:
– V postopku zbiranja ponudb lahko sodelujejo pravne osebe, samostojni podjetniki in fizične osebe, ki v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije lahko pridobijo
lastninsko pravico na nepremičninah na območju Republike Slovenije.
– Nepremičnina se prodaja oziroma kupuje po načelu videno – kupljeno.
– Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe
v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine – stanovanje
Breg 16«. Na hrbtni strani kuverte mora biti
navedeno ime oziroma naziv ter točen naslov oziroma sedež pošiljatelja. Ponudniki
ponudbe predložijo v tajništvu Žale Javno
podjetje, d.o.o., Ljubljana ali pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Žale Javno
podjetje, d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljub
ljana.
– Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente:
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– ime in priimek oziroma firmo ponudnika ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika,
– navedbo nepremičnine, ki jo želi ponudnik kupiti,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne cene,
– dokazilo o plačani varščini, s priloženo celotno številko osebnega oziroma
transakcijskega računa ter navedbo banke,
pri kateri je le-ta odprt za primer vračila
varščine,
– potrdilo o državljanstvu, kopijo osebnega dokumenta in kopijo davčne številke
(fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetnik
posameznik) oziroma sklep o vpisu v poslovni register,
– izpis iz sodnega registra, ki ni starejši
od 3 mesecev (pravne osebe),
– pooblastilo, overjeno pri notarju,
v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu,
– izjavo ponudnika o sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb,
– izjavo, da je ponudnik seznanjen,
da etažna lastnina za nepremičnino, ki je
predmet prodaje še ni urejena ter da je seznanjen, da kupuje solastniški delež v višini
1/13 na celotni nepremičnini parc. št. *206/1,
k.o. Ljubljana mesto, ZKV 209,
– izjava ponudnika o vezanosti na ponudbo do sklenitve prodajne pogodbe.
– Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni
po prejemu pisnega sklepa o izbiri in poziva
k podpisu pogodbe skleniti prodajno pogodbo. Če izbrani ponudnik ne sklene prodajne
pogodbe v navedenem roku, se njegova
varščina zadrži in velja, da je odstopil od
pogodbe.
– Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Pri izbiri
najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala kot kriterij višino ponujene kupnine
– najugodnejši bo ponudnik z najvišjo ponujeno kupnino.
– V primeru, da je podanih več (pravočasnih in popolnih) ponudb z enako najvišjo ponudbeno ceno, si Žale Javno podjetje, d.o.o. pridržuje pravico, da s ponudniki
opravi dodatna pogajanja.
– Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo, bo pozvan k dopolnitvi, če bo ponudba sicer vsebovala vse elemente ponudbe,
imela pa bo pomanjkljivo dokumentacijo.
Kolikor ponudba z dnem, določenim za dopolnitev ne bo dopolnjena, je prodajalec ne
bo upošteval ter jo bo kot nepopolno izločil
in o tem obvestil ponudnika.
– Če v postopku javnega zbiranja ponudb v za to določenem roku ne prispe nobena ponudba oziroma nobena ponudba ni
pravočasna ali popolna ali ne bo dosežena
vsaj izhodiščna cena za nepremičnino, ki je
predmet prodaje, se šteje, da je bilo javno
zbiranje ponudb neuspešno. O neuspelem
javnem zbiranju ponudb bodo morebitni ponudniki pisno obveščeni v 8 (osmih) dneh od
dneva odpiranja prispelih ponudb.
6. Izhodiščna cena za nepremičnino, ki je
predmet prodaje je 56.950,00 EUR.
V izhodiščno ceno ni vključen davek na
promet nepremičnin, ki ga je dolžan plačati
izbrani ponudnik oziroma kupec. Kupec nosi
tudi vse preostale stroške pravnega posla.
7. Način in rok plačila kupnine
Izbrani ponudnik oziroma kupec je dolžan plačati kupnino v 8 dneh od izstavitve
računa s strani prodajalca – Žale Javno pod-
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jetje, d.o.o., katerega bo prodajalec izstavil
na podlagi prodajne pogodbe, podpisane
s strani obeh pogodbenih strank.
Plačilo celotne kupnine v navedenem
roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe (www.zale.si).
8. Rok za oddajo ponudb: rok za oddajo
ponudb je do četrtka, 27. 5. 2010, do 10.
ure. Ponudbe, ki bodo prispele po tem roku,
bodo neodprte vrnjene ponudnikom kot nepravočasne.
Javno odpiranje ponudb bo potekalo v četrtek, dne 27. 5. 2010 ob 12. uri, v prostorih
Žale Javno podjetje, d.o.o., Med hmeljniki 2,
Ljubljana, v sobi št. 10/1. nadstropje.
O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki pisno obveščeni
v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
9. Postopek javnega odpiranja ponudb
vodi komisija, imenovana s strani direktorja
Žale Javno podjetje, d.o.o.
10. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo: iz ponudbe ponudnika mora biti
razviden čas veljavnosti ponudbe oziroma
čas vezanosti na ponudbo, in sicer mora
biti ponudba veljavna najmanj do vključno
dneva sklenitve prodajne pogodbe.
11. Žale Javno podjetje, d.o.o. si pridržuje pravico, da v postopku javnega zbiranja
ponudb ne izbere nobene izmed prispelih
ponudb oziroma da začeti postopek prodaje
nepremičnine ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe.
12. Vsa dodatna pojasnila v zvezi
s prodajo predmetne nepremičnine oziroma
v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb
lahko interesenti dobijo na Javnem podjetju Žale, d.o.o., Med hmeljniki 2, Ljubljana,
Mojca Kuk, tel. 01/420-17-20, e-pošta: mojca.kuk@zale.si ter na spletni strani www.
zale.si
13. Ogledi nepremičnine bodo potekali
po predhodnem dogovoru in sicer:
– 21. 5. 2010 ob 10. uri,
– 25. 5. 2010 ob 10. uri.
Za ogled se nujno naročite na tel.
01/420-17-19.
14. Ogled nepremičnine je možen na
podlagi predhodne najave pri osebi, navedeni v prejšnji točki.
Žale Javno podjetje, d.o.o.
Št. 478-45/2010
Ob-3162/10
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a,
5270 Ajdovščina, na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93 in kasnejše spremembe in dopolnitve), 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni glasilo št. 7/99, Uradni list RS,
št. 2/02, 41/05 in 92/05), določil 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. 94/07 in 100/09) ter
sklepa Občinskega sveta Občine Ajdovščina
z dne 1. 4. 2010, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Prodajalec: Občina Ajdovščina, 5270
Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a.
2. Opis predmeta prodaje in lokacija
Predmet prodaje je nezazidano stavbno
zemljišče:
– parc. št. 3535/4, v izmeri 1544 m2 vl. št.
2256, k.o. Vipavski Križ.
Nepremičnina leži v vzhodnem delu OC
Pod železnico v Ajdovščini, na elitni lokaciji
med hitro cesto Vrtojba–Razdrto in obvozni-

co mesta Ajdovščina. Obrtna cona je v celoti
komunalno opremljena, v neposredni bližini
je tudi priključek s hitre ceste.
Skladno z veljavno dispozicijo pozidave
je zemljišče namenjeno izgradnji parkirišč
za tovornjake.
3. Najmanjša ponudbena cena za gradbeno parcelo
Najmanjša ponudbena cena za zemljišče
parc. št. 3535/4, k.o. Vipavski Križ, znaša
85.800€.
Kupec je dolžan plačati tudi DDV v višini
20% od ponudbene cene.
4. Vrsta pravnega posla: z izbranim interesentom bo sklenjena kupoprodajna pogodba.
5. Varščina: ponudniki morajo v roku
za oddajo ponudbe za javno zbiranje ponudb plačati varščino v višini 9.000,00 €,
na podračun EZR Občine Ajdovščina, št.
01201-0100014597, odprt pri Upravi RS za
javna plačila. Vplačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelim ponudnikom pa se neobrestovana vrne
v roku 8 dni od dneva izbora najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne
bo sklenil kupoprodajne pogodbe oziroma
izpolnil obveznosti iz pogodbe v določenem
roku, bo vplačana varščina zapadla v korist
Občine Ajdovščina.
6. Oblika in pogoji, pod katerimi mora zainteresirani kupec predložiti ponudbo
Ponudba mora biti podana v pisni obliki
v zapečateni ovojnici in mora vsebovati:
– predmet nakupa;
– ponudbeno ceno (brez DDV);
– dokument iz katerega bo razvidna glavna dejavnost, ki ne sme biti starejši od 30
dni:
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe oziroma izpis iz poslovnega registra
Slovenija za samostojne podjetnike;
– potrdilo o vplačani varščini;
– številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina, v primeru neuspele ponudbe:
– kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe;
– izjavo, da se ponudnik strinja in sprejema vse pogoje iz tega razpisa.
Občina Ajdovščina si pridržuje pravico,
da v primeru več najugodnejših ponudb, vse
najugodnejše ponudnike pozove k oddaji
ponovne ponudbe.
7. Način in rok plačila: izbrani ponudnik
mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po prejetem obvestilu, da
je najugodnejši ponudnik in plačati celotno
kupnino za zemljišča vključno z davkom na
dodano vrednost v roku 15 dni od izstavitve
računa. Plačilo kupnine v roku, ki je naveden, je bistvena sestavina pogodbe.
8. Rok za oddajo ponudbe: pisne ponudbe morajo ponudniki v zaprti in zapečateni
ovojnici poslati ali dostaviti na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270
Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup stavbnega zemljišča v OC
Pod železnico. Ponudbe, poslane po pošti
ali dostavljene v vložišče Občine Ajdovščina, se bodo upoštevale le, če bodo pravilno
označene prispele do torka 1. 6. 2010 do 10.
ure. Javno odpiranje prispelih pisnih ponudb
bo potekalo istega dne ob 10.15, v sejni sobi
Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270
Ajdovščina.
9. Drugi pogoji
a) Nepremičnina se prodaja v stanju kakršnem je, po sistemu »videno-kupljeno«.
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b) Pri javni ponudbi za prodajo nepremičnine lahko sodelujejo fizične osebe, ki
so državljani držav članic Evropske unije,
pravne osebe s sedežem v državah, ki so
članice Evropske unije in tujci kot jih opredeljuje Zakon o ugotavljanju vzajemnosti in
ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje
za pridobitev lastninske pravice tujcev na
nepremičninah v RS.
c) Obveznost Občine Ajdovščina, da
sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi
najugodnejše pogoje, je izključena.
Občina Ajdovščina si pridržuje pravico,
da kadarkoli ustavi začeti postopek prodaje
do sklenitve pravnega posla.
d) O odločitvi prodajalca bodo ponudniki
obveščeni najkasneje do 15. 6. 2010.
e) Za sestavo pogodbe in zemljiško
knjižni predlog poskrbi Občina Ajdovščina.
Ostala določila, pomembna za ureditev odnosov med prodajalcem in kupcem, se opredelijo v pogodbi.
f) Ogled zemljišča je možen ob predhodni najavi na kraju samem, in sicer v ponedeljek, 24. 5. 2010 od 10. ure do 11. ure.
Dodatne informacije dobite na sedežu Občine Ajdovščina ali po tel. 05/365-91-18, kontaktna oseba Sonja Lovrekovič.
Občina Ajdovščina
Št. 478-62/2010
Ob-3163/10
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a,
5270 Ajdovščina, na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93 in kasnejše spremembe in dopolnitve), 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni glasilo št. 7/99, Uradni list RS,
št. 2/02, 41/05 in 92/05), določil 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. 94/07 in št. 100/09)
ter sklepa Občinskega sveta Občine Ajdovščina z dne 22. 4. 2010, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Občina Ajdovščina, 5270
Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a.
2. Opis predmeta prodaje in lokacija
Predmet prodaje so nezazidana stavbna
zemljišča:
– parc. št. 72/47, v izmeri 201 m2,
– parc. št. 72/46, v izmeri 216 m2,
– parc. št. 72/45, v izmeri 227 m2,
– parc. št. 72/44, v izmeri 313 m2,
– parc. št. 71/7, v izmeri 419 m2, vse k.o.
Šturje (skupaj 1376 m2).
Zemljišča predstavljajo zaokroženo celoto in se nahajajo v neposredni bližini novogradenj bivšega ZN Grivče I in strnjenega
naselja vasi Grivče nad Ajdovščino. Zemljiča so v naravi pretežno globoka grapa in
jih je potrebno pred kakršnokoli pozidavo
predhodno ustrezno sanirati. Preko parcele 72/44 in deloma preko parc. št. 72/46,
poteka struga hudourniškega potoka. Vsa
dela v bližini hudourniške struge se morajo
izvajati skladno s pogoji in soglasji ARSO.
Bodoči lastnik bo moral na navedenih parcelah ustanoviti služnost pravice vzdrževanja in nadzora hudourniške struge v korist
Občine Ajdovščina. Zemljišča niso komunalno opremljena. V neposredni bližini je
nedokončana cesta v makadamski izvedbi.
Gradnja se ureja na podlagi prostorsko ureditvenih pogojih.
3. Najmanjša ponudbena cena za zemljišča: najmanjša ponudbena cena za ze-

mljišča iz druge točke, ki se prodajajo vsa
skupaj, znaša 48.160,00 € (35,00€/m2), kupec je dolžan plačati tudi DDV od dosežene
ponudbene cene.
4. Vrsta pravnega posla: z izbranim interesentom bo sklenjena kupoprodajna pogodba.
5. varščina: ponudniki morajo v roku
za oddajo ponudbe za javno zbiranje ponudb plačati varščino, v višini 5.000,00 €
na Podračun EZR Občine Ajdovščina, št.
01201-0100014597, odprt pri Upravi RS za
javna plačila. Vplačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelim ponudnikom pa se neobrestovana vrne
v roku 8 dni od dneva izbora najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne
bo sklenil kupoprodajne pogodbe oziroma
izpolnil obveznosti iz pogodbe v določenem
roku, bo vplačana varščina zapadla v korist
Občine Ajdovščina.
6. Oblika in pogoji, pod katerimi mora zainteresirani kupec predložiti ponudbo
Ponudba mora biti podana v pisni obliki
v zapečateni ovojnici in mora vsebovati:
– predmet nakupa;
– ponudbeno ceno (brez DDV);
– dokument iz katerega bo razvidna glavna dejavnost, ki ne sme biti starejši od 30
dni;
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe oziroma izpis iz poslovnega registra
Slovenija za samostojne podjetnike;
– potrdilo o vplačani varščini;
– številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina, v primeru neuspele ponudbe;
– kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe;
– izjavo, da se ponudnik strinja in sprejema vse pogoje iz tega razpisa.
Občina Ajdovščina si pridržuje pravico,
da v primeru več najugodnejših ponudb, vse
najugodnejše ponudnike pozove k oddaji
ponovne ponudbe.
7. Način in rok plačila: izbrani ponudnik
mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po prejetem obvestilu, da
je najugodnejši ponudnik in plačati celotno
kupnino za zemljišča vključno z davkom na
dodano vrednost v roku 15 dni od izstavitve
računa. Plačilo kupnine v roku, ki je naveden, je bistvena sestavina pogodbe.
8. Rok za oddajo ponudbe: pisne ponudbe morajo ponudniki v zaprti in zapečateni
ovojnici poslati ali dostaviti na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba
za nakup stavbnih zemljišč v Grivčah.« Ponudbe poslane po pošti ali dostavljene v vložišče Občine Ajdovščina se bodo upoštevale le, če bodo pravilno označene prispele do
torka 1. 6. 2010, do 10. ure. Javno odpiranje
prispelih pisnih ponudb bo potekalo istega
dne ob 10.45, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.
9. Drugi pogoji:
a) Nepremičnine se prodajajo izključno
vse skupaj v paketu. Nepremičnine se prodajajo v stanju kakršnem so, po sistemu
»videno-kupljeno« in brez vidnih mejnih
znamenj na terenu.
b) Pri javni ponudbi za prodajo nepremičnine lahko sodelujejo fizične osebe, ki
so državljani držav članic Evropske unije,
pravne osebe s sedežem v državah, ki so
članice Evropske unije in tujci kot jih opredeljuje Zakon o ugotavljanju vzajemnosti in
ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje
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za pridobitev lastninske pravice tujcev na
nepremičninah v RS.
c) Obveznost Občine Ajdovščina, da
sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi
najugodnejše pogoje, je izključena.
Občina Ajdovščina si pridržuje pravico,
da kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla.
d) O odločitvi prodajalca bodo ponudniki
obveščeni najkasneje do 15. 6. 2010.
e) Za sestavo pogodbe in zemljiško
knjižni predlog poskrbi Občina Ajdovščina.
Ostala določila, pomembna za ureditev odnosov med prodajalcem in kupcem, se opredelijo v pogodbi.
f) Ogled zemljišča je možen ob predhodni
najavi na kraju samem in sicer v ponedeljek
24. 5. 2010 od 13. ure do 14. ure. Dodatne
informacije dobite na sedežu Občine Ajdovščina ali po tel. 05/365-91-18, kontaktna
oseba Sonja Lovrekovič.
Občina Ajdovščina
Št. 352-13/2010-3
Ob-3178/10
Občina Postojna na podlagi Stanovanjskega zakona (SZ-1, Uradni list RS,
št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN,
45/08 – ZVEtL, 57/08), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni
list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06 in 11/09) in
na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07 in 94/07), objavlja
ponovitev javnega zbiranja ponudb
za oddajo tržnih stanovanj v najem za
določen čas
1. Predmet razpisa
Občina Postojna oddaja v najem:
1.1. triinpolsobno stanovanje št. 26,
v prvem nadstropju stanovanjske hiše, na
naslovu Ul. Vilka Kledeta 3, Postojna, s površino 81,51 m2, za izhodiščno najemnino
350,00 EUR.
1.2. trisobno stanovanje št. 7, v drugem nadstropju stanovanjske hiše, na naslovu Ljubljanska 25, Postojna, s površino
63,80 m2, za izhodiščno najemnino 250,00
EUR.
Stanovanji se oddajata v najem za dobo
petih let z možnostjo podaljšanja najemne
pogodbe. Varščina za najem znaša tri mesečne najemnine, plačati pa jo je potrebno
pred vselitvijo. Varščina se po poteku najemnega razmerja najemniku vrne pod pogoji,
ki jih natančneje določa najemna pogodba.
Stanovanji sta vseljivi takoj po plačilu
varščine in sklenitvi najemne pogodbe.
2. Razpisni pogoji:
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
prosilci, da so upravičeni do dodelitve tržnega stanovanja po tem razpisu so:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– stalno prebivališče na območju Občine
Postojna,
– dohodki prosilčevega gospodinjstva
morajo v letu dni pred objavo tega razpisa
presegati odstotke dohodkov, ki jih za oprostitev plačila lastne udeležbe in varščine
predvideva v 9. členu Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list
RS, št. 14/04, 34/04, 62/06 in 11/09).
3. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov:
3.1. Interesenti za najem stanovanja morajo k vlogi na razpis priložiti:
– podatke o najemniku in osebah, ki
bodo z njim uporabljale stanovanje,
– višino ponujene najemnine,

Stran

1120 /

Št.

38 / 14. 5. 2010

– potrdilo o skupnem neto dohodku za
obdobje 1 leta pred razpisom,
– potrdilo o izplačanih zadnjih treh neto
plačah zase in za vse bodoče uporabnike.
3.2. Kriteriji za izbiro
V primeru, da bo interesentov za najem posameznega stanovanja več, bodo pri
oddaji stanovanja poleg splošnih pogojev
(državljanstvo RS, stalno bivanje v Občini Postojna) upoštevani še višina ponujene
najemnine in materialno stanje vlagatelja in
bodočih uporabnikov, ki bodo skupaj z njim
uporabljali stanovanje, pri čemer imajo prednost tisti vlagatelji, pri katerih predstavlja
višina profitne najemnine manjši delež v družinskem dohodku.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika za
najem stanovanja pod točko 1.2. bodo imeli
prednost ponudniki, ki se bodo s pisno izjavo, priloženo k ponudbi zavezali k sklenitvi dogovora z dosedanjim najemnikom
stanovanja o odkupu vgrajene stanovanjske
opreme.
4. Oddaja vloge
Zainteresirani lahko dvignejo obrazec
vloge na razpis v sprejemno-informacijski
pisarni Občine Postojna (št. 3/2) ali na spletni strani, www.postojna.si med aktualnimi
razpisi.
Upoštevane bodo vloge, ki bodo oddane
do vključno srede, 26. 5. 2010 do 12. ure, na
naslov Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230
Postojna s pripisom (Javno zbiranje ponudb
– oddaja tržnega stanovanja).
Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo,
bo pozvan, da vlogo v roku 8 dni dopolni.
Vloge prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene in vloge, oddane po zaključku razpisnega
roka, bodo s sklepom zavržene.
5. Oddaja vloge: najugodnejši ponudniki
bodo izbrani najkasneje v roku 15 dni po
izteku roka za zbiranje ponudb. Ponudniki
bodo pisno obveščeni najpozneje v roku
15 dni po sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika. Z izbranima ponudnikoma bo sklenjena najemna pogodbe in
sicer v roku 8 dni od pravnomočnosti sklepa
o izbiri. V primeru, da ponudnik ne sklene
najemne pogodbe v roku, se šteje da je odstopil od ponudbe in se najemna pogodba
lahko sklene z naslednjim najugodnejšim
ponudnikom.
6. Občina Postojna si pridržuje pravico,
da najemne pogodbe ne sklene z nobenim
ponudnikom.
Občina Postojna
Ob-3194/10
Občina Gornja Radgona objavlja na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in
100/09) ter Programa prodaje občinskega
stvarnega premoženja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje:
1. Poslovno-stanovanjski objekt Jurkovičeva 21, 23 v Gornji Radgoni, v izmeri
318 m2 s pripadajočim dvoriščem v velikosti
186 m2 in gospodarskim poslopjem v velikosti 16 m2, na parc. št. 82/6 in 82/7, obe k.o.
Gornja Radgona, komunalno opremljeno, za
izhodiščno ceno 41.800,00 EUR. Poslovnostanovanjskega objekta ni možno porušiti,
ampak je dovoljena le rekonstrukcija in prenova objekta pod pogoji Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije.
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2. Poslovno-stanovanjska stavba na
Partizanski 34 (prej trgovina Tina v pritličju in stanovanje v nadstropju) v velikosti
111,48 m2, na parc. št. 718/1, k.o. Gornja
Radgona (solastniški delež občine 43/68),
s pripadajočim stavbnim zemljiščem v velikosti 144 m2, na parc. št. 718/2, k.o. Gornja
Radgona (solastniški delež občine 130/144),
vse skupaj deleži občine za izhodiščno ceno
29.743,40 EUR. Novi lastnik občinskih deležev se zavezuje, da bo na zemljišču parc.
št. 718/2, k.o. Gornja Radgona, sklenil služnostno pogodbo za pravico hoje in vožnje
ter pravico parkiranja za potrebe stanovanjske hiše in poslovnega prostora (trgovine)
z lastnikoma sosednjega zemljišča parc. št.
717, k.o. Gornja Radgona, Mileno Basarič
in Viljemom Dibelčarjem, ki sta jo dejansko izvrševala več kot petdeset let, in sicer
zaradi dostopa do stanovanjske hiše in do
poslovnega prostora (trgovina), ki se nahajata na navedeni parc. št. 717, k.o. Gornja
Radgona.
3. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (v stanovanjskem naselju na
Tratah), v izmeri 848 m2, na parc. št. 219/26,
k.o. Gornja Radgona, delno komunalno
opremljeno, za izhodiščno ceno 42.485,00
EUR.
Izhodiščna cena predstavlja ceno stavbnega zemljišča in objektov, ne vključuje
pa davka na promet nepremičnin ali DDV,
komunalnega prispevka, stroškov izvedbe
in navezave komunalnih naprav in ostale
infrastrukture, plačila priključitve na vodovodno omrežje, kanalizacijo, električno in
telefonsko omrežje ter izdelave tehnične
dokumentacije.
Na zemljišču, oziroma na nepremičnini
pod zap. št. 3. je možna gradnja objektov
v skladu z določili in pogoji Odloka o zazidalnem načrtu »Gornja Radgona – Trate«.
II. Pogoji razpisa:
1. Na javnem zbiranju ponudb za prodajo
nepremičnin lahko sodelujejo fizične in pravne osebe pod naslednjimi pogoji:
– da v ponudbi navedejo nepremičnino
z izhodiščno ceno ali ceno nad izhodiščno
ceno,
– da predložijo potrdilo o državljanstvu
oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe,
– da plačajo varščino v višini 10% od
izhodiščne cene na Podračun pri UJP, št.
01229-0100012643, sklic na št. 720000,
– izbrani ponudnik mora v 15 dneh po
prejemu sklepa o izbiri skleniti pogodbo in
plačati kupnino v 30 dneh po podpisu pogodbe v enkratnem znesku.
2. Če se bo za posamezno nepremičnino
prijavilo več ponudnikov, ki bodo izpolnjevali
razpisne pogoje, bo imel prednost tisti, ki za
nepremičnino ponudi višjo ceno.
3. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do 24. 5.
2010, do 15. ure, na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250
Gornja Radgona, oznako: »Javno zbiranje
ponudb za prodajo nepremičnin – Ponudba
za odkup – Ne odpiraj«.
4. Ponudbi je treba priložiti:
– potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe,
– potrdilo o plačilu varščine v višini 10%
od izhodiščne cene.
Varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, drugim pa bo brez obresti

vrnjena v 15 dneh po izdaji sklepa o izbiri
ponudnika.
Če izbrani ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe oziroma ne plača kupnine
v navedenem roku, se domneva, da je odstopil od nakupa, plačana varščina se mu
ne vrne in zapade v korist Občine Gornja
Radgona.
5. Davek na promet nepremičnin oziroma DDV, stroške overitve pogodbe, in stroške izvedbe pogodbe v zemljiški knjigi nosi
kupec.
6. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
dan po poteku roka za oddajo ponudbe ob
12. uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja
Radgona. Upoštevane bodo le pravilno
opremljene ponudbe, ki bodo pravočasno
prispele na naslov Občine Gornja Radgona.
Pred pričetkom odpiranja ponudb morajo
navzoči predstavniki ponudnikov predložiti
pismena pooblastila za zastopanje ponudnika.
7. Najugodnejši ponudnik bo izbran
s sklepom v roku 15 dni po poteku roka za
oddajo ponudb.
8. Vse nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
9. Ta razpis ne zavezuje prodajalca, da
z najboljšim ali katerimkoli ponudnikom sklene pogodbo o prodaji.
10. Plačilo kupnine v roku, ki je določen
v četrti alineji točke II/1, je bistvena sestavina predmetnega javnega zbiranja ponudb
za prodajo nepremičnin.
Vse podrobnejše informacije v zvezi
s predmetom prodaje lahko dobijo ponudniki
na tel. 02/564-38-38, 031/704-653 – kontaktna oseba Andrej Subašič. Ogled je mogoč
po predhodnem dogovoru.
Občina Gornja Radgona
Št. 360-0001/2009-335/11
Ob-3218/10
Na podlagi 80.f. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99 s spremembami), 45. člena Uredbe o prodaji in
drugih oblikah razpolaganja s finančnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 123/03 s spremembami) in posameznega programa prodaje št. 360-0001/2009pp04/10 ter sklepov občinskega sveta št.
374 z dne 23. 10. 2008 in 513 z dne 24. 9.
2009, objavlja Občina Preddvor, Dvorski trg
10, 4205 Preddvor
poziv za javno zbiranje ponudb
za prodajo finančnega premoženja
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina
Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor.
Postopek vodi komisija, imenovana
s sklepom župana.
2. Opis predmeta prodaje
100% poslovni delež Občine Preddvor
v pravni osebi: Energetika Preddvor, energetsko podjetje d.o.o., Hrib 2b, 4205 Preddvor, matična št. 1616846000, davčna št. SI
18111165.
Osnovni kapital: 250.763,14 EUR.
Osnovna dejavnost: D 35.300 Oskrba
s paro in vročo vodo.
Ocenjena vrednost predmeta prodaje:
386.869,00 EUR.
S predmetom prodaje so neločljivo povezane pravice in obveznosti določene v naslednjih dokumentih:
– koncesijska pogodba za upravljanje in
vzdrževanje toplovodnega omrežja in oskrbe s toplo vodo v Občini Preddvor z dne
16. 10. 2002,
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– Odlok o načinu izvajanja gospodarske
javne službe upravljanja in vzdrževanja toplovodnega omrežja in oskrbe s toplo vodo
(Uradno glasilo Občine Preddvor št. 9/2002
s spremembami),
– splošni pogoji za dobavo in odjem
toplote iz toplovodnega omrežja v Občini
Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor
št. 6/2002),
– tehnični pogoji za priključitev na toplovodno omrežje v Občini Preddvor (Uradno
glasilo Občine Preddvor št. 6/2002),
– tarifni pravilnik za dobavo in odjem
toplote iz toplovodnega omrežja v Občini
Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor
št. 6/2002),
– sistemska obratovalna navodila za
distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto
za geografsko območje naselja Preddvor,
naselja Hrib ter naselja Potoče za objekte,
ki so namenjeni varstvu starejših občanov
(Uradni list RS, št. 95/09).
Kupec z nakupom predmeta prodaje
prevzame obveznost izvajanja dejavnosti
družbe Energetika Preddvor d.o.o. pod pogoji določenimi v zgoraj navedenih dokumentih.
Prodajalec si v primeru uspešne prodaje
v pogodbi izgovori predkupno pravico na
predmetu prodaje.
Prodajalec je pripravil izhodišča za prenovitev koncesijskega razmerja, ki so v obliki dokumenta na voljo zainteresiranim ponudnikom in o katerih bo prodajalec v sklopu
prodajnih pogojev s ponudniki opravil pogajanja.
3. Postopek: postopek prodaje bo potekal z zbiranjem zavezujočih ponudb na
podlagi predhodno omogočenega skrbnega
pregleda družbe Energetika Preddvor d.o.o.
in z možnostjo izvedbe pogajanj.
4. Pridobitev podatkov za pripravo ponudbe
Za pripravo ponudbe ponudnik lahko pridobi dodatne podatke o družbi Energetika
Preddvor d.o.o., in sicer:
– revidirane poslovne izkaze družbe
Energetika Preddvor d.o.o. za poslovno
leto 2009,
– možnost izvedbe skrbnega pregleda
družbe Energetika Preddvor d.o.o.,
– razgovor z vodstvom družbe Energetika Preddvor d.o.o.,
– ogled družbe Energetika Preddvor
d.o.o.;
pod naslednjimi pogoji:
a) da v roku 10 dni od objave tega poziva
pisno izrazi interes za nakup, ki ga naslovi na naslov prodajalca Občina Preddvor,
Dvorski trg 10, Preddvor,
b) da za resnost ponudbe nakaže varščino v znesku 10.000,00 EUR na transakcijski račun Občine Preddvor, št.
01295-0100006887 pri Banki Slovenija,
c) interesu za nakup priloži dokazilo
o plačilu zneska iz točke b),
d) podpiše izjavo o varovanju tajnosti podatkov, pri čemer se mora oseba, ki v imenu
ponudnika podpiše izjavo izkazati z izvirnikom pooblastila,
e) predloži seznam oseb, ki bodo v imenu ponudnika imele dostop do podatkov
o družbi Energetika Preddvor d.o.o., pridobljenih na podlagi opravljenega skrbnega
pregleda navedene družbe.
Izvedbo skrbnega pregleda družbe in pridobitev dodatnih podatkov odobri komisija
v roku 3 delovnih dni po izpolnitvi zgoraj
navedenih pogojev.

Ponudnik, ki pri pripravi svoje ponudbe
ne bo pridobival dodatnih podatkov na zgoraj opisani način mora za resnost ponudbe
plačati varščino v znesku 10.000,00 EUR
na transakcijski račun Občine Preddvor,
št. 01295-0100006887 pri Banki Slovenija
in svoji ponudbi priložiti dokazilo o njenem
plačilu.
5. Vsebina ponudbe
Ponudba mora biti napisana v slovenskem jeziku, v dveh izvodih in mora vsebovati najmanj:
a) osnovne podatke o ponudniku (ime,
priimek oziroma firma, naslov, emšo oziroma matična št., davčna št., transakcijski
račun, kontaktne osebe),
b) izjavo, da gre za zavezujočo ponudbo,
c) rok veljavnosti ponudbe, ki ne sme biti
krajši od 6 mesecev od roka za predložitev
ponudbe,
d) ponujeno ceno za predmet prodaje,
e) plačilne roke,
f) obrazloženo in z dokazili podprto pisno
izjavo, da je zainteresirani ponudnik sam ali
v povezavi z drugimi osebami kadrovsko,
tehnično in ekonomsko sposoben za opravljanje dejavnosti D 35.300 Oskrba s paro
in vročo vodo in z navedbo referenc s tega
področja,
g) Poslovni načrt družbe Energetika
Preddvor d.o.o. za obdobje najmanj 5 let,
v katerem se mora ponudnik opredeliti glede:
– izhodišč prodajalca za prenovitev koncesijskega razmerja,
– dejavnosti družbe Energetika Preddvor d.o.o.,
– investicij v družbo Energetika Preddvor
d.o.o. in v širitev toplovodnega omrežja,
h) potrdilo pristojnega organa (DURS)
o plačanih davkih in prispevkih, določenih
z zakonom, staro največ 30 dni,
i) dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije
(potrdilo sodišča), ki ni starejše od 30 dni
(velja za pravne osebe in s.p.),
j) potrdilo banke, da ponudnik v zadnjih
6 mesecih pred objavo tega razpisa ni imel
blokiranega transakcijskega računa,
k) izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe, star največ 30 dni, odločbo upravnega organa za opravljanje dejavnosti oziroma
izpis iz poslovnega registra za s.p., staro
največ 30 dni, potrdilo o državljanstvu za
fizične osebe,
l) izjavo, da ponudnik v celoti soglaša
s pogoji tega poziva,
m) dokazilo o plačani varščini za resnost
ponudbe,
n) podpis ponudbe s strani ponudnika
oziroma njegovega zakonitega zastopnika
ali z njegove strani pooblaščene osebe s priloženim pooblastilom za podpis ponudbe.
6. Rok za predložitev ponudb
Ponudbo je potrebno oddati na naslov
prodajalca najkasneje v roku 30 dni od objave tega poziva v Uradnem listu RS.
Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ponudba za Energetiko
Preddvor d.o.o. – Ne odpiraj«.
7. Pogajanja
Komisija po pregledu pravočasno prispelih ponudb pozove vse ponudnike ali samo
tiste, katerih ponudbo oceni kot ustrezno,
k pogajanjem z namenom doseganja čim
boljših in natančneje določenih pogojev
prodaje vključno z elementi za prenovitev
koncesijskega razmerja sklenjenega med
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prodajalcem in družbo Energetika Preddvor d.o.o.
Komisija lahko brez navedbe razloga in
brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli in s komerkoli prekine postopek
pogajanj.
8. Vračilo oziroma vračun varščine
Izbranemu ponudniku bo varščina za resnost ponudbe všteta v kupnino, drugim ponudnikom pa vrnjena brezobrestno v nominalnem znesku v roku 15 dni po končanem
izboru najugodnejšega ponudnika.
V primeru, da izbrani ponudnik v dogovorjenem roku ne bo sklenil pogodb ali izvršil plačila kupnine, varščina zapade v korist
prodajalca.
9. Opozorilo: obveznost prodajalca, da
sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom je izključena. Prodajalec ni zavezan
skleniti pogodbe z nobenim ponudnikom.
Prodajalec lahko na predlog komisije ustavi
postopek do sklenitve pogodb.
10. Merila za izbor ponudnika
Vrednotenje ponudb se izvede po naslednjih merilih po prioritetnem vrstnem redu:
a) poslovni načrt v smislu točke 5/g. tega
razpisa (investicije in širitev toplovodnega
omrežja),
b) pripravljenost izvajati glavno dejavnost
družbe Energetika Preddvor d.o.o. v skladu
z izhodišči prodajalca za prenovitev koncesijskega razmerja,
c) kakovost ponudnika – boniteta, kapitalska moč, poznavanje dejavnosti, reference,
d) kupnina in plačilni pogoji.
11. Rok za sklenitev pogodb z izbranim
ponudnikom
Pogodbe se sklenejo v roku 15 dni po
zaključku postopka izbora.
Izbranega ponudnika se pisno pozove
k sklenitvi pogodb.
Pogoj za sklenitev pogodbe je predložitev bančne garancije za plačilo kupnine.
12. Dodatna pojasnila: vsa pojasnila
v zvezi s premoženjem, ki je predmet prodaje lahko zainteresirani ponudniki dobijo na
Občini Preddvor – kontaktna oseba Marko
Bohinec, tel. 04/275-10-00 ali obcina.preddvor@siol.net, in sicer najkasneje do izteka
roka za oddajo ponudb. Pri navedeni kontaktni osebi lahko zainteresirani ponudniki
dobijo v navedenem roku tudi izvod v točki 1. navedenih dokumentov, proti plačilu
stroškov.
Občina Preddvor
Št. 430-0019/2010-3
Ob-3250/10
Na podlagi 27. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07
in 100/09), Mestna občina Murska Sobota
objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo gostinskega prostora v najem
a) Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota.
b) Predmet javnega zbiranja ponudb:
predmet javnega zbiranja ponudb je oddaja
v najem gostinskega lokala v pritličju Dvorca
Rakičan »Pri grajskih konjih«, Lendavska
ulica 28, Rakičan, 9000 Murska Sobota,
v skupni izmeri 350 m2, v objektu, stoječem
na parc. št. 1252, k.o.Rakičan, ki je opremljen za opravljanje gostinske dejavnosti.
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Gostinskemu lokalu pripada tudi odprta terasa za strežbo v poletnem času. Sestava
prostorov: lokal, jedilnici, kuhinjski prostori
in sanitarije.
c) Vrsta pravnega posla: sklenitev najemne pogodbe za gostinski lokal za obdobje
5 let od sklenitve pogodbe.
d) Varščina: ponudbi je potrebno priložiti
potrdilo o vplačani varščini v višini 500 EUR,
vplačano na transakcijski račun Mestne občine Murska Sobota, št. 01280-0100011405,
z navedbo »plačilo varščine za javno zbiranje
ponudb – gostinski lokal«. 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.
e) Oblika in pogoji, pod katerimi ponudnik predloži ponudbo, in elementi, ki naj jih
ponudba vsebuje:
– 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 in pod pogojem, da registrirani za opravljanje gostinske
dejavnosti,
– izhodiščna najemnina znaša 988,00 €
mesečno (brez DDV). Izbrani najemnik je
dolžan mesečno plačevati najemnino v roku
8 dni po prejemu računa najemodajalca,
– najemnik je dolžan poleg najemnine
tekoče plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe
stavbnega zemljišča ter stroške zavarovanja
objekta. Vse obveznosti najemnika začnejo
teči z dnem podpisa najemne pogodbe, ne
glede na čas, ko bo najemnik pričel z opravljanjem dejavnosti,
– najemnik mora skleniti najemno pogodbo v roku 15 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.
Pisno ponudbo je potrebno predložiti
z naslednjo vsebino:
– podatki o ponudniku: ime in priimek
oziroma firmo, naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika, številko transakcijskega računa, matično in davčno številko;
– ponujeno mesečno višino najemnine, ki
ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine;
– dosedanje reference s področja gostinstva;
– dokazila o registraciji za opravljanje gostinske dejavnosti: fizične osebe – potrdilo
o vpisu v Poslovni register ter potrdilo o državljanstvu ali kopijo osebnega dokumenta;
pravne osebe – izpis iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od 30 dni;
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
– potrdilo o plačilu varščine;
– dokazilo o ekonomski in finančni sposobnosti ponudnika: ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo razpisa ne sme
imeti nobenega blokiranega transakcijskega računa. Ponudnik je dolžan predložiti:
BON-1, BON-2 in dokazila oziroma potrdila
vseh ponudnikovih poslovnih bank, iz katerega je razvidno izpolnjevanje tega pogoja;
– potrdilo pristojnega davčnega urada,
da ima ponudnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu
s predpisi;
– izjava ponudnika, da ponudba velja še
90 dni od dneva javnega odpiranja ponudb
in izjava o sprejemanju pogojev razpisa.
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Ponudba je popolna, če vsebuje vse
navedene elemente. Obravnava se samo
ponudbe, ki so popolne in pravočasne. Po
prejemu ponudb se s ponudniki lahko izvedejo dodatna pogajanja, morajo pa se
izvesti v primeru, kadar je podanih več enakovrednih ponudb.
f) Merila za izbor: izbran bo ponudnik,
ki bo dosegel najvišje število točk glede na
merila:
– ponujena najvišja najemnina – 70
točk,
– reference – 30 točk.
g) Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 31. 5. 2010, do
12. ure, na naslov: Mestna občina Murska
Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba – javni razpis za oddajo gostinskega prostora
v najem«. Na hrbtni strani ovojnice mora
biti označen polni naslov pošiljatelja. Javno
odpiranje ponudb bo 31. 5. 2010, ob 14. uri,
na sedežu mestne občine. Ponudniki bodo
o izbiri obveščeni v 30 dneh od dneva odpiranja ponudb.
h) Mestna občina Murska Sobota si pridržuje pravico, da lahko na podlagi tega
razpisa postopek ustavi do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in odškodninske
odgovornosti.
i) Razpisno dokumentacijo in vsa pojasnila v zvezi z najemom ter ogledom predmeta najema v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na mestni upravi
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa
2, 9000 Murska Sobota, Oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti, od
ponedeljka do petka, med 8. in 14. uro, na
tel. 02/525-16-60 (031/350-239) – vodja oddelka Štefan Cigan.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 430-0015/2010-2
Ob-3251/10
Na podlagi 27. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in 55. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in
100/09) in Odloka o ustanovitvi in izdajanju
javnega glasila Soboške novine (Uradni list
RS, št. 61/96, 45/03 in 75/06), Mestna občina Murska Sobota objavlja
javno zbiranje ponudb
za najem oglaševalskega prostora
v glasilu Mestne občine Murska Sobota
»Soboške novine«
a) Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota.
b) Predmet javnega zbiranja ponudb:
predmet javnega zbiranja ponudb je najem
oglaševalskega prostora v občinskem glasilu »Soboške novine« za obdobje pet let
od sklenitve pogodbe, v skladu z odlokom
o izdajanju glasila Mestne občine Murska
Sobota.
c) Vrsta pravnega posla: sklenitev najemne pogodbe za najem oglaševalskega
prostora v glasilu Soboške novine. Možen
je zakup najmanj 4 notranjih strani glasila in
ne več kot 6 strani. V letu dni bo predvidoma
izšlo 11 rednih številk in sicer vsakega 15.
v mesecu, razen meseca avgusta.
d) Varščina: ponudbi je potrebno priložiti
potrdilo o vplačani varščini v višini 10% ponujene najemnine na izvod glasila, vplačano
na transakcijski račun Mestne občine Mur-

ska Sobota, št. 01280-0100011405, z navedbo »plačilo varščine za javno zbiranje
ponudb – Soboške novine«. Neuspelemu
ponudniku se varščina vrne brezobrestno
v 8 dneh od dneva odpiranja ponudb.
e) Oblika in pogoji, pod katerimi ponudnik predloži ponudbo in elementi, ki jih naj
ponudba vsebuje:
– na razpisu lahko sodelujejo fizične in
prave osebe, pod pogojem, da so državljani
Republike Slovenije ali druge države članice
Evropske unije oziroma imajo sedež v državi
članici Evropske unije in pod pogojem, da
so registrirani za opravljanje oglaševalske
dejavnosti ter dejavnosti priprave za tisk in
objavo,
– izhodiščna najemnina znaša 420 EUR
na stran (brez DDV) na izvod glasila,
– najemnik je dolžan plačevati vrednost
najetega oglaševalskega prostora ne glede
na njegovo celovito izkoriščenost. Najemnina se plačuje mesečno po izdanih računih,
– izbrani ponudnik mora skleniti najemno
pogodbo v roku 15 dni po prejemu pisnega
obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se
šteje, da je od najema odstopil. V tem primeru zapade varščina v korist mestne občine.
Pisno ponudbo je potrebno predložiti
z naslednjo vsebino:
– podatki o ponudniku: ime in priimek
oziroma firmo ponudnika, naslov stalnega
prebivališča oziroma sedež ponudnika, navedbo odgovornih oseb za podpis pogodbe,
matično in davčno številko ter številko transakcijskega računa,
– ponujeno višino zakupnine, ki ne sme
biti nižja od izhodiščne,
– potrdila o referencah: število občin,
s katerimi ima ponudnik sklenjene letne pogodbe v letu 2009 in 2010 za najem ali zakup prostora v občinskih glasilih ali za drugo
oglaševanje v občini,
– potrdilo, da je družba ali s.p. registriran
za opravljanje oglaševalske dejavnosti ter
dejavnosti priprave za tisk in objavo; potrdilo o vpisu v Poslovni register za fizične
osebe ter potrdilo o državljanstvu ali kopijo
osebnega dokumenta; pravne osebe – izpis
iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši
od 30 dni,
– dokazilo o ekonomski in finančni sposobnosti ponudnika: ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo razpisa ne sme
imeti nobenega blokiranega transakcijskega računa. Ponudnik je dolžan predložiti
– pravne osebe: BON-1, BON-2 in potrdila vseh ponudnikovih poslovnih bank, ter
fizične osebe: potrdila vseh ponudnikovih
poslovnih bank, iz katerih je razvidno izpolnjevanje navedenega pogoja,
– potrdilo davčnega urada, da ima ponudnik poravnane davke, prispevke in druge
obvezne dajatve v skladu s predpisi,
– potrdilo o vplačilu varščine,
– izjava, da bo zakupnik plačeval vrednost najetega oglaševalskega prostora ne
glede na njegovo celovito izkoriščenost,
– izjava o veljavnosti ponudbe še najmanj 45 dni po preteku roka za odpiranje
ponudb in izjava o sprejemanju pogojev
razpisa.
Ponudba je popolna, če vsebuje vse
navedene elemente. Obravnava se samo
ponudbe, ki so popolne in pravočasne. Po
prejemu ponudb se s ponudniki lahko izvedejo dodatna pogajanja, morajo pa se
izvesti v primeru, kadar je podanih več enakovrednih ponudb.
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f) Merila za izbor: izbran bo ponudnik,
ki bo dosegel najvišje število točk glede na
merila:
– ponujena zakupnina na stran/izvod glasila, 70 točk,
– reference, 30 točk.
g) Ponudniki morajo pravočasno oddati
pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje
do dne 31. 5. 2010, do 12. ure, na naslov:
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa
2, 9000 Murska Sobota. Ovojnica mora biti
označena z navedbo: »Ponudba – Ne odpiraj! – za najem oglaševalskega prostora
Soboške novine«, ter navedbo ponudnika.
Javno odpiranje ponudb bo 31. 5. 2010, ob
13. uri na sedežu mestne občine. Ponudniki
bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh od dneva
odpiranja ponudb.
h) Mestna občina Murska Sobota si pridržuje pravico, da lahko na podlagi tega
razpisa postopek ustavi do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in odškodninske
odgovornosti.
i) Ostale informacije: vse dodatne informacije o pogojih javnega razpisa lahko interesenti dobijo na voljo na Oddelku za gospodarske in negospodarske dejavnosti Mestne
občine Murska Sobota, kontaktna oseba je:
Štefan Cigan, tel. 02/525-16-60.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 9/2010
Ob-3252/10
Krajevna skupnost Dobova, Ulica bratov
Gerjevičev 48, Dobova, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07),
43. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07 in 94/08) in Programa prodaje stvarnega premoženja Občine Brežice za leto
2010 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Krajevna skupnost Dobova, Ulica bratov Gerjevičev 48, Dobova
8257, tel. 07/49-67-014, faks: 07/49-67-458,
e-naslov: ksdobova@amis.net.
Postopek javnih ponudb vodi Komisija
za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem KS Dobova (v
nadaljevanju: pristojna komisija).
2. Predmet javnega zbiranja ponudb
Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja stvarnega premoženja:
2.1 poslovni prostor – ordinacija, številka dela stavbe 3E, v izmeri 67,71 m2 (v
tretji gradbeni fazi) v II. etaži poslovno-stanovanjske stavbe v Dobovi, Ulica bratov
Gerjevičev 57, parc. št. 1097/1, po izklicni
ceni 38.347,10 EUR in en parkirni prostor,
parc, št. 1098/9, k.o. Veliki Obrež, katerega
izklicna cena je 1.350,00 EUR.
Stanovanje in parkirni prostor se prodajajo skupaj, po izklicni ceni 39.697,10 EUR.
Prodajalec v zvezi s postopkom prodaje
plača strošek cenitve, davek na promet nepremičnin, notarska overitev podpisa. Vpis
v zemljiško knjigo in morebitne ostale stroške plača kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1 Nepremičnine se prodajajo v celoti
po načelu videno – kupljeno.
3.2 Nepremičnine bodo prodane najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala
komisija.
3.3 Plačilo celotne kupnine v roku je
bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če

najugodnejši ponudnik v roku, ki je določen
v 7. točki, ne sklene pogodbe in je krivda na
njegovi strani oziroma odstopi od pogodbe
ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku,
ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo
brez dodatnega roka za izpolnitev in zadržati plačno varščino.
4. Pogoji za udeležbo pri prodaji na podlagi javne ponudbe
4.1 Na javnem razpisu lahko sodelujejo
fizične in pravne osebe ter samostojni podjetniki, ki resnost svoje ponudbe izkažejo
s plačilom varščine v višini 10% ponujene
cene, posamezne nepremičnine. Varščina
se plača na podračun pri UJP Krško, št.:
01209-6450785304, z navedbo »Varščina
za javno zbiranje ponudb«. Vplačana varščina se izbranemu najugodnejšemu ponudniku – kupcu všteje v kupnino.
4.2 Pisna ponudba mora vsebovati: naziv
kupca in njegov točen naslov ter telefonsko
številko, navedbo nepremičnine za katero
daje ponudbo, ponujeno kupnino.
4.3 Ponudniki morajo ponudbi priložiti
še:
– originalno potrdilo o vplačani varščini
in priloženo številko računa (št. banke in št.
računa) za primer vračila varščine,
– dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnino v RS (kopija osebne
izkaznice oziroma potnega lista ter davčno
številko – fizične osebe in s.p.),
– originalni izpisek iz sodnega registra
(pravne osebe) oziroma ustrezne evidence
AJPES (s.p.), staro največ 30 dni,
– originalno potrdilo pristojnega davčnega urada o plačanih davkih in prispevkih, če
gre za kupca kot pravno osebo (tuj državljan
mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije
v njegovi državi enakovredne institucijam,
od katerih se zahteva potrdilo za slovenske
državljane, kolikor takega potrdila ne more
pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke),
– potrdilo banke, da v zadnjih 6 mesecih
ponudnik ni imel blokade TRR – pravne
osebe in s.p. (tuj državljan mora priložiti
potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se
zahteva potrdilo za slovenske državljane,
kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa
lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da v zadnjih 6 mesecih ponudnik ni
imel blokade TRR).
4.4 Komisija ne bo upoštevala ponudb
tistih ponudnikov, ki v trenutku podaje ponudbe ne bodo imeli poravnanih vseh obveznosti do Občine Brežice.
5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
5.1 Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele v zaprtih ovojnicah na naslov KS
Dobova, Ulica bratov Gerjevičev 48, Dobova
8257, do 1. 6. 2010, do 12. ure, s pripisom
na sprednji strani »Ponudba za nakup nepremičnin – 3E, Ne odpiraj«. Na hrbtni strani
mora bit označen polni naslov pošiljatelja
ponudbe.
5.2 Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne in navedene pogoje.
5.3 Ponudbe pod izklicno ceno ne bodo
upoštevane.
5.4 Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo pristojna komisija kot kriterije upoštevala
višino ponujene kupnine.
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5.5 V primeru, da pristojna komisija oceni, da zgolj na osnovi opredeljenih kriterijev izmed zavezujočih ponudb ne more
izbrati najugodnejšega ponudnika, ali da je
mogoče doseči ugodnejše pogoje prodaje,
lahko v roku 5 dni pozove vse ponudnike,
da ponudbo še dopolnijo v posameznih elementih.
5.6 Komisija lahko s soglasjem župana
začeti postopek ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrne vplačana varščina brez obresti,
uspeli ponudnik pa nima pravice do odškodnine.
5.7 Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri.
5.8 Ponudniku, ki ni izbran, bo varščina
brez obresti vrnjena v 15 dneh po izboru
najugodnejšega ponudnika.
6. Sklenitev prodajne pogodbe
Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika.
V nasprotnem primeru se bo štelo, da je
od nakupa odstopil in ima Krajevna skupnost Dobova pravico zadržati vplačano
varščino. V zvezi s prenosom lastništva nepremičnin prodajalec plača stroške cenitve,
davek na promet nepremičnin in notarsko
overitev podpisa. Vpis v zemljiško knjigo
in eventualne ostale stroške, ki bi nastali
v zvezi z prenosom lastništva, nosi kupec.
Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu
nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni
nepremičnini.
Kupec je tudi dolžen takoj po prevzemu
kupljene nepremičnine v zvezi s to skleniti pogodbo o izvajanju storitev upravljanja
stanovanjsko-poslovne stavbe Ulica bratov
Gerjevičev 57, Dobova, z izbranim upravljavcem objekta – podjetjem KOP Brežice
d.d. in tako tudi nase takoj prevzeti vse
obveznosti, ki izhajajo iz prej omenjene pogodbe.
7. Način in rok plačila kupnine
Kupec mora kupnino plačati v 30 dneh
od sklenitve pogodbe, na podračun pri UJP
Krško, št. 01209-6450785304. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena
sestavina prodajne pogodbe za predmete
prodaje pod točko 2.
8. Drugo: vse dodatne informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na tel. 07/49-67-014 (Branko
Proselc) ali e-pošti: ksdobova@amis.net.
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je
objavljeno na svetovnem spletu, na spletni
strani Občine Brežice, www.brezice.si.
Krajevna skupnost Dobova
Ob-3253/10
Občina Videm, Videm pri Ptuju 54,
2284 Videm pri Ptuju, v skladu z Zakonom
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in
100/09) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin na območju
poslovno logistične cone Videm
1. Naziv in sedež organizatorja javnih
ponudb: Občina Videm, Videm pri Ptuju 54,
2284 Videm pri Ptuju.

Stran

1124 /

Št.

38 / 14. 5. 2010

Postopek javnega zbiranja ponudb vodi
komisija, ki jo imenuje predstojnik občine.
2. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja.
Za parcele iz tega zbiranja ponudb je bil
na internetni strani Občine Videm od 8. 3.
2010 do 18. 3. 2010 objavljan javni poziv
interesentom za nakup parcele v poslovno
logistični coni Videm.
3. Opis predmeta prodaje:
Parcele na območju poslovno logistične
cone Videm bodo razdeljene na posamezne
enote, ki jih bo mogoče združiti za potrebe
opravljanja dejavnosti.
Parcele se nahajajo ob lokalni cesti LC
328241 Ptuj–Tržec in niso komunalno opremljene. Delitev parcel je razvidna iz grafične
priloge (dostopna na internetni strani: »obcina.videm.si) tega javnega zbiranja ponudb.
Vsaka enota je označena s svojo zaporedno
številko in sicer:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

parcela št. 1a, v izmeri 4700 m2
parcela št. 1b, v izmeri 2000 m2
parcela št. 2, v izmeri 6700 m2
parcela št. 3, v izmeri 5000 m2
parcela št. 4, v izmeri 8000 m2
parcela št. 5, v izmeri 2500 m2
parcela št. 6, v izmeri 1000 m2
parcela št. 7, v izmeri 1500 m2
parcela št. 9, v izmeri 2900 m2
parcela št. 10, v izmeri 4300 m2
parcela št. 11, v izmeri 3000 m2
parcela št. 12, v izmeri 3000 m2
parcela št. 13, v izmeri 3000 m2
parcela št. 14, v izmeri 1500 m2

Iz Odloka o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje
Občine Videm – spremembe in dopolnitve
2007 (Uradno glasilo slovenskih občin, št.
18/09) je razvidno, da se vse parcele nahajajo v območju P18-M1, ki je namenjeno
poslovnim, storitvenim, skladiščnim, trgovskim in turističnim dejavnostim. Te dejavnosti pa še niso dokončno opredeljene, niti
jih ni zaželeno pretirano omejevati. Podane
so osnovne usmeritve za organiziranost področja, dovoljene pa bodo le ekološko sprejemljive dejavnosti.
Nepremičnine so opredeljene v Letnem
načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Videm za
leto 2010.
Izhodiščna cena za m2 zemljišča brez komunalne opreme znaša 19,00 EUR z DDV.
4. Ogled nepremičnin
Interesenti za nakup nepremičn si lahko
nepremičnino ogledajo na podlagi predhodnega dogovora en dan pred potekom roka
za oddajo ponudbe.
Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnin lahko pokličete na tel.
02/761-94-04, mag. Darinka Ratajc.
Priloge k temu javnemu zbiranju ponudb
in ostala dokumentacija je dostopna na
internetni strani Občine Videm (obcina.videm.si).
5. Pogoji prodaje
a) Nepremičnina se prodaja po številki
parcele iz grafične priloge po sistemu videno – kupljeno.
b) Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku, tistemu, ki bo ponudil naj-
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višjo ceno, to je višjo ali enako izhodiščni
ceni in ga bo izbrala pristojna komisija.
c) Podpis pogodbe in plačilo:
kupec (najugodnejši ponudnik) in prodajalec v roku 15 dni po izdanem sklepu
o izbiri ponudnika skleneta predpogodbo,
na podlagi katere kupec plača prodajalcu
20% vrednosti nepremičnine v osmih dneh
od podpisa predpogodbe na TRR prodajalca Občina Videm, št. 0133 5010 0017
246, sklic 2008000014846, Banka Slovenije. V predpogodbi se določi številka parcele, razvidna iz grafične priloge, ki jo želi
kupec kupiti in določilo, da se plačilo po
predpogodbi vračuna v ceno celotne kupnine, cena nepremičnine, rok do katerega
bo prodajna pogodba sklenjena. Vplačana
varščina se všteje v znesek predplačila po
predpogodbi v višini 20%. Kolikor kupec ne
poravna zneska iz predpogodbe na način
in roku določenem s predpogodbo, se pogodba šteje za nično brez izvedbe posebnega postopka.
Celotna kupnina za zemljišče se plača
na podlagi prodajne pogodbe, ki bo sklenjena v roku določenem s predpogodbo.
Kupec plača kupnino, davek na dodano
vrednost v višini 20%, stroške zemljiško
knjižnega prenosa in vse ostale stroške povezane s sklenitvijo pogodbe.
Po plačilu celotne kupnine in poravnavi vseh stroškov bo prodajalec izdal kupcu
zemljiškoknjižno dovolilo in overil pogodbo,
tako da bo lahko kupec na podlagi overjene
pogodbe in dovolila predlagal vpis v zemljiško knjigo.
Vzorec predpogodbe (priloga)-dostopen
na: »obcina.videm.si«
6. Pogoji za udeležbo pri prodaji parcel na območju poslovno logistične cone
Videm
Ponudbe lahko predložijo domače in tuje
fizične in pravne osebe ter samostojni podjetniki, ki resnost svoje ponudbe izkažejo
s plačilom varščine v višini 20% od izhodiščne cene celotne parcele, za katero vlagajo
ponudbo (cena parcele se izračuna tako,
da se izhodiščna cena na m2 (19,00 EUR)
pomnoži s površino parcele za katero se
vlaga ponudba) na TRR Občine Videm, št.
0133 5010 0017 246, sklic 00194003, Banka Slovenije.
Pisna ponudba mora vsebovati:
– naziv kupca in točen naslov, telefonsko
številko,
– navedbo številke parcele in površino
parcele za katero se daje ponudba,
– ponujeni znesek na m2, ki je lahko višji
ali enak izhodiščni ceni,
– podatke o načrtovani vrsti dejavnosti.
Ponudniki morajo k ponudbi priložiti:
– idejno zasnovo s skico predvidene gradnje,
– potrdilo o plačani varščini in priloženo
celotno številko TRR (številko banke in številko računa) za primer vračila varščine,
– fizične osebe morajo priložiti kopijo
osebne izkaznice ali potnega lista in davčno številko,
– samostojni podjetniki morajo priložiti
izpis iz registra Davčne uprave RS, ki ne
sme biti starejši od 30 dni,
– pravne osebe, ki so registrirane v RS,
morajo priložiti originalni izpisek iz sodnega
registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, če gre za kupca kot pravno osebo (tuj
državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo
institucije v njegovi državi enakovredne in-

stitucijam, od katerih se zahteva potrdilo za
slovenske državljane, kolikor takega potrdila
ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno
pri notarju, s katero pod kazensko in civilno
odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke),
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne
osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdila za slovenske pravne
osebe, kolikor tega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in civilno odgovornostjo
izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokiranega bančnega računa),
– pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo priložiti notarsko overjeno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javnega zbiranja ponudb,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje,
– pisno izjavo, da ponudba velja 60 dni
od poteka roka za oddajo ponudb.
7. Postopek
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele po pošti ali bodo osebno oddane
v zaprtih kuvertah z napisom »Ne odpiraj –
javno zbiranje ponudb – za obrtno cono«,
na naslov: Občina Videm, Videm pri Ptuju
54, 2284 Videm pri Ptuju, v roku 10 dni od
objave javnega zbiranja ponudb v Uradnem
listu RS. Na sprednji strani mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale
vse razpisne in navedene pogoje.
Ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo
upoštevane.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
obveščeni v osmih dneh po izbiri.
Ponudniku, ki ne bo izbran za najugodnejšega za posamezno parcelo, bo varščina brez obresti vrnjena v roku 15 dni po
izboru najugodnejšega ponudnika za posamezno parcelo.
Nadzor nad izvedbo javnega zbiranja ponudb izvaja pristojna komisija.
8. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. V primeru, da
bosta dva ali več ponudnikov ponudila enako najvišjo ceno za isto parcelo, bo komisija
za izvedbo in nadzor prodaje občinskega
premoženja med temi ponudniki izvedla pogajanja.
Odpiranje ponudb in postopek izbora
najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za izvedbo in nadzor prodaje občinskega premoženja. Odpiranje ponudb ne
bo javno.
9. Ustavitev postopka in omejitve: komisija za izvedbo in nadzor prodaje občinskega
premoženja si v vsakem primeru pridržuje
pravico, da lahko s soglasjem predstojnika
postopek prodaje ustavi vse do sklenitve
pravnega posla.
Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov.
10. Pravila javnega zbiranja ponudb:
javno zbiranje ponudb se izvaja v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07 in 100/09).
Občina Videm

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št. 430-0007/2010
Ob-3271/10
Občina Oplotnica, Goriška c. 4, 2317
Oplotnica, ki jo zastopa župan Matjaž Orter,
objavlja
javno zbiranje ponudb
za ustanovitev stavbne pravice za
gradnjo večnamenskega prostora na
Prihovi
1. Pravna podlaga: Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/02), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, 79/00 in vse
nadaljnje spremembe), Zakon o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), Uredba o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) in sklep 16.
redne seje Občinskega sveta Občine Oplotnica z dne 8. 4. 2010.
2. Predmet ustanovitve stavbne pravice:
– je nezazidano stavbno zemljišče
na parc. št. 89/7, k.o. Zgornje Grušovje, v osrednjem delu zemljišča v pasu
25,66 m od severozahodne (SZ) strani zemljišča, 26,40 m od severovzhodne
strani (SZ), 15,92 m jugozahodno (JZ) in
12,99 m jugovzhodno (JV) od parcele,
v skupni velikosti 573 m2 bruto površine oziroma 310 m2 neto površine objekta, v korist
najugodnejšega ponudnika v postopku javnega zbiranja ponudb, za izgradnjo večnamenskega prostora na Prihovi,
– zemljišče je v dolgoročnem in srednjeročnem planu Občine Slovenska Bistrica
za obdobje 1986–2000 za območje Občine
Oplotnica (Uradni list RS, št. 91/99) dopolnitev 2002 (Uradni list RS, št. 26/04, dopolnitev 2002 (Uradni list RS, št. 84/04), po namenskosti opredeljeno nezazidano stavbno
zemljišče v poselitvenem naselju območja.
3. Namen javnega zbiranja ponudb je
ustanovitev stavbne pravice kot posebne
pravice uporabe zemljišča za izgradnjo večnamenskega prostora za potrebe koriščenja osnovne šole, vrtca, društev in vaških
odborov se podeli za obdobje 7 let. Občina
Oplotnica (v nadaljevanju: razpisovalec) bo
podelila stavbno pravico tistemu ponudniku
(v nadaljevanju: prevzemnik), ki bo na podlagi sklenjene pogodbe med razpisovalcem
in prevzemnikom v roku deset mesecev od
pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja zgradil objekt in urediti dvoriščno
ploščat s 6 parkirišči v neto velikosti 310 m2,
v skladu z javno objavo in pogoji iz razpisne
dokumentacije.
4. Pogoji za sodelovanje pri javnem zbiranju: pri javnem zbiranju ponudb za ustanovitev stavbne pravice lahko sodelujejo
pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na območju
Republike Slovenije po veljavnih predpisih.
5. Ponudba mora vsebovati in ji je potrebno priložiti:
– podatke o ponudniku,
– ponudbo s prilogo (natančen izračun
vseh stroškov gradnje in opreme objekta),
– ponujeno višino najemnine za objekt,
– izjavo o roku vezanosti na ponudbo,
– izjavo, da ponudnik sprejema pogoje iz
javne objave in razpisne dokumentacije,
– izjavo o izpolnjevanju razpisnih pogojev,
– bančno garancijo za resnost ponudbe,
– podpisan in žigosan vzorec pogodbe
o ustanovitvi stavbne pravice.

Pri pripravi ponudbe je potrebno upoštevati izdelano idejno zasnovo, projektno
nalogo in ostale tehnične pogoje.
6. Vrednost nadomestila za stavbno
pravico: ker se z gradnjo večnamenskega
prostora zagotavlja javni interes, se skladno z drugim odstavkom 29. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07) razpisuje ustanovitev stavbne pravice brezplačno,
v skladu z razpisno dokumentacijo.
7. Merila po katerem se bodo vrednotile ponudbe so navedena v razpisni dokumentaciji. Kolikor bo komisija razpisovalca
ocenila, da bi za dodelitev stavbne pravice
lahko razpisovalec dogovoril boljše pogoje,
bo med ponudniki izvedel pogajanja.
8. Predložitev ponudb: svojo ponudbo
morajo ponudniki predložiti v zapečateni
kuverti z oznako »Ne odpiraj – Ponudba
za ustanovitev stavbne pravice za izgradnjo
večnamenskega prostora na Prihovi«. Na
hrbtni strani mora biti napisan naslov pošiljatelja. Kuverto ponudniki vložijo v sprejemni pisarni Občine Oplotnica ali pošljejo po
pošti na naslov: Občina Oplotnica, Goriška
c. 4, 2317 Oplotnica. Kot pravočasne bodo
veljale ponudbe, ki bodo prispele v Občino
Oplotnica najkasneje do 31. 5. 2010, do
12. ure. Nepravočasne ponudbe ne bodo
upoštevane in bodo zapečatene vrnjene
ponudniku.
9. Odpiranje ponudb in izbor ponudnika:
pravočasne ponudbe bo odprla, pregledala
in ocenila komisija, ki jo bo imenoval župan
Občine Oplotnica ter izbrala prevzemnika
stavbne pravice na osnovi razpisnih meril
v roku 60 dni od roka za predložitev ponudb.
Izbrani prevzemnik mora v roku 30 dni od
prejema obvestila o izbiri in poziva k podpisu pogodbe, skleniti pogodbo.
10. Omejitve razpisovalca v zvezi s postopkom razpolaganja: Občina Oplotnica si
pridržuje pravico, da kadarkoli ustavi začeti
postopek do sklenitve pravnega posla, brez
odškodninske odgovornosti.
11. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine Oplotnica, www.
oplotnica.si ali jo zainteresirani kandidati
dvignejo od 14. 5. 2010 dalje v sprejemni
pisarni Občine Oplotnica.
12. Informacije o javnem zbiranju ponudb lahko zainteresirani dobijo na Občini Oplotnica, Goriška c. 4, 2317 Oplotnica, kontaktna oseba Bojana Fideršek, tel.
02/845-09-00.
Občina Oplotnica
Št. 352-2/2010
Ob-3272/10
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07 in spr.) in 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in
spr.) ter 553. sklepa Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 22. 10. 2009, objavlja
Občina Jesenice
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnega premoženja v
lasti Občine Jesenice
1. Predmet prodaje so:
1. Stanovanje št. 18, v skupni izmeri
41,81 m2, na naslovu Cesta maršala Tita
76a, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša
26.520,00 EUR. Najemnica stanovanja ima
predkupno pravico.
2. Stanovanje št. 12, v skupni izmeri 44,29 m2, na naslovu Cesta revolucije
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12, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša
27.720,00 EUR. Najemnica stanovanja ima
predkupno pravico.
3. Stanovanje št. 1, v skupni izmeri
55,55 m2, na naslovu Cesta maršala Tita
1A, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša
35.880,00 EUR. Najemnik stanovanja ima
predkupno pravico.
4. Stanovanje št. 4, v skupni izmeri
51,35 m2, na naslovu Cesta maršala Tita
1a, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša
35.160,00 EUR. Najemnica stanovanja ima
predkupno pravico.
5. Stanovanje št. 16, v skupni izmeri
55,25 m2, na naslovu Cesta maršala Tita
1a, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša
37.230,00 EUR. Najemnik stanovanja ima
predkupno pravico.
6. Stanovanje št. 31, v skupni izmeri
67,14 m2, na naslovu Cesta maršala Tita
1a, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša
45.360,00 EUR. Najemnica stanovanja ima
predkupno pravico.
7. Stanovanje št. 41, v skupni izmeri
55,55 m2, na naslovu Cesta maršala Tita
1a, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša
37.380,00 EUR. Najemnica stanovanja ima
predkupno pravico.
8. Stanovanje št. 43, v skupni izmeri
67,14 m2, na naslovu Cesta maršala Tita
1a, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša
45.360,00 EUR. Najemnik stanovanja ima
predkupno pravico.
9. Stanovanje št. 5, v skupni izmeri
64,02 m2, na naslovu Ulica Viktorja Kejžarja
37a, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša
38.040 EUR. Najemnica stanovanja ima
predkupno pravico.
10. Stanovanje št. 7, v skupni izmeri
47,74 m2, na naslovu Ulica Viktorja Kejžarja
37a, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša
30.120,00 EUR. Najemnik stanovanja ima
predkupno pravico.
11. Stanovanje št. 17, v skupni izmeri
47,74 m2, na naslovu Ulica Viktorja Kejžarja
37a, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša
30.120,00 EUR. Najemnica stanovanja ima
predkupno pravico.
12. Stanovanje št. 22, v skupni izmeri
49,57 m2, na naslovu Ulica Viktorja Kejžarja
37a, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša
29.040,00 EUR. Najemnica stanovanja ima
predkupno pravico.
13. Stanovanje št. 1, v skupni izmeri
47,46 m2, na naslovu Hrušica 58d, Hrušica.
Izklicna cena znaša 29.700,00 EUR. Najemnica stanovanja ima predkupno pravico.
14. Stanovanje št. 9, v skupni izmeri
57,24 m2, na naslovu Hrušica 58d, Hrušica.
Izklicna cena znaša 32.280,00 EUR. Najemnik stanovanja ima predkupno pravico.
15. Stanovanje št. 1, v skupni izmeri
54,60 m2, z pripadajočim zemljiščem, na
naslovu Ulica Cankarjevega bataljona 6,
Jesenice. Izklicna cena znaša 29.280,00
EUR. Najemnik stanovanja ima predkupno
pravico.
2. Podatki o nepremičnini: nepremičnine,
ki so predmet javnega zbiranja ponudb so
last Občine Jesenice. Najemniki predmetnih
stanovanj imajo predkupno pravico.
3. Pogoji za udeležbo na razpisu
V postopku lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe, ki bodo prevzele pripravljeno razpisno dokumentacijo. Ponudniki naj
predložijo svoje ponudbe v zaprti kuverti
z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za odkup
nepremičnine – Stanovanja (z navedbo naslova in številke stanovanja)« na vložišče
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Občine Jesenice ali priporočeno po pošti na
naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev
6, Jesenice. Na zaprti kuverti naj ponudniki
navedejo tudi ime, točen naslov, telefonsko
številko, ter e-mail pošiljatelja.
Ponudniki, ki želijo sodelovati v javni
ponudbi, so pred vložitvijo ponudbe dolžni
položiti varščino, kot garancijo za resnost
ponudbe. Varščina znaša 10% (deset odstotkov) od izhodiščne cene za nepremičnino, za katero kandidira ponudnik. Varščino
so dolžni ponudniki virmansko vplačati na
podračun EZR Občine Jesenice, odprt pri
Banki Slovenije, št. 01241-0100007593,
sklic 18 75400-2001004-00000010 s pripisom »varščina za nakup stanovanja (z navedbo stanovanja)«. Plačana varščina bo
izbranemu ponudniku vračunana v ceno,
neuspelim ponudnikom pa bo varščina vrnjena v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.
4. Potek razpisa
Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba,
specifični podatki o stanovanju in številka
stanovanja, ki je predmet javne ponudbe,
ter posebni pogoji in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, kakor tudi merila
za izvedbo javne ponudbe, so razvidni iz
razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo interesenti prevzamejo na Občini
Jesenice, na Oddelku za okolje in prostor,
pisarna št. P10, vsak delovni dan, od dne
objave javne ponudbe dalje.
Rok za oddajo ponudb je ponedeljek
31. 5. 2010, do 15. ure. O dokončni izbiri
najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki
obveščeni v roku 60 dni od poteka roka za
oddajo ponudb. Do tega datuma so kupci
vezani na svojo ponudbo.
Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki bodo
prispele po 31. 5. 2010 po 15. uri, ne bodo
upoštevane.
Občina Jesenice si pridržuje pravico, da
v postopku javne ponudbe ne izbere nobene
izmed prispelih ponudb, oziroma, da začeti
postopek kadarkoli do sklenitve pravnega
posla ustavi.
Vsa dodatna pojasnila interesenti dobijo
na Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, Marija
Lah, tel. 04/586-93-04.
Občina Jesenice
Ob-3296/10
Občina Kuzma, Kuzma 60c, na podlagi
21. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (ZSODPO) (Uradni
list RS, št. 14/07), 43. do 47. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) in
sprejetega sklepa občinskega sveta o letnem programu prodaje stvarnega premoženja Občine Kuzma za leto 2010 z dne
29. aprila 2010, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
v lasti Občine Kuzma
1. Prodajalec: Občina Kuzma, Kuzma
60c, 9263 Kuzma, tel. 02/555-80-16, faks
02/555-80-18.
2. Predmet prodaje:
a) nepremičnine v k.o. Kuzma (nekdanja stražnica): zazidano stavbno zemljišče
parc. št. 275 (poslovni objekt - st. stavba,
v velikosti 185 m2 in prizidek proizvodnega
objekta, v velikosti 143 m2); nezazidano
stavbno zemljišče parc.št. 275 (dvorišče,
v velikosti 1329 m2), delno nezazidano

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
stavbno zemljišče parc.št. 277 (park, v velikosti 1180 m2) in strojna oprema v sušilnici
ter kurilnici. Vse nepremičnine se nahajajo
v območju poselitve. Nadalje sta predmet
prodaje tudi preostali del parc. št. 277-park,
ki je kmetijsko zemljišče, v velikosti 1962 m2
in pa kmetijsko zemljišče parc. št. 276-igrišče, v velikosti 800 m2, ki pa se prodajata
v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih.
Ocenjena vrednost vseh nepremičnin znaša
skupaj z 20% DDV 153.521,15 €. Pri nezazidanih stavbnih zemljiščih in strojni opremi
je v ceno vključen 20% davek na dodano
vrednost, 2% davek na promet nepremičnin,
ki se obračuna pri kmetijskih zemljiščih ni
vključen v ceno in ga plača kupec. Vsa navedena zemljišča se prodajajo kot celota.
Pogoj za veljavnost ponudbe je, da ponudnik, poleg sprejema ponudbe za odkup
zgoraj navedenih zazidanih in nezazidanih
stavbnih zemljišč, v zakonitem roku vloži na
Upravni enoti Murska Sobota vlogo za sprejem ponudbe za prodajo zgoraj navedenih
kmetijskih zemljišč.
b) nepremičnina v k.o. Kuzma (poleg
Pelcar Kuzma 46): nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 775 (neplodno, v velikosti
238 m2; dejansko uporabna površina 67 m2)
in ocenjeni vrednosti 402,00 €. V ceno je
vključen 20% davek na dodano vrednost.
3. Vsa navedena kmetijska zemljišča se
bodo odprodala v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (ZKZ, UPB1, Uradni list RS,
št. 55/03), ponudbe za njihovo prodajo pa
bodo izobešene na oglasni deski Upravne
enote Murska Sobota in Občine Kuzma ter
na enotnem državnem portalu e-uprava.
4. Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno-kupljeno«. Kasnejše reklamacije ne
bodo upoštevane.
5. Plačilo kupnine se opravi najkasneje
v roku 8 dni od sklenitve kupoprodajnih pogodb oziroma od izstavitve računa s strani
prodajalca. V nasprotnem primeru je pravni
posel neveljaven.
6. Kupec nepremičnin, ki so predmet javnega zbiranja ponudb, mora plačati stroške
notarja, vpisa v zemljiško knjigo ter davek
na promet z nepremičninami oziroma davek
na dodano vrednost.
7. Ponudbo za nakup lahko dajo fizične
osebe, ki so državljani ene od članic Evropske skupnost ter pravne osebe in samostojni podjetniki s sedežem v državah, ki so
članice Evropske skupnosti.
8. Izhodiščne cene za nepremičnine, ki
so predmet prodaje so določene v skladu
s cenitvijo cenilca gradbene stroke.
9. Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki, ki ponudijo višjo ceno od izhodiščne in
predložijo program prenove objektov, kjer
mora biti opisana namembnost objekta oziroma dejavnost v objektu in časovni potek
prenove ter oživitve objekta na podeželju.
10. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) Pisna ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati predvsem naslednje
elemente:
– ime in priimek oziroma firmo kupca
ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež
ponudnika,
– opis stanovanjskih razmer kupca ter
namembnost kupljenega objekta,
– navedbo nepremičnin s parcelnimi številkami, za katere nakup se ponudnik prijavlja,
– ponujeno ceno, ki je najmanj enaka
izhodiščni ali višja,

– fotokopijo potrdila o državljanstvu, fotokopijo davčne številke ter osebnega dokumenta za fizične osebe oziroma priglasitveni
list za samostojne podjetnike ali izpis iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme
biti starejši od 30 dni.
b) Nejavno odpiranje ponudb in postopek za izbor ponudnikov opravi komisija za
vodenje in nadzor postopka razpolaganja
s stvarnim premoženjem in po zaključku postopka predlaga županu izbor. Vsi ponudniki
bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom
o izbiri najkasneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb.
c) Župan si pridržuje pravico, da po pregledu in ocenitvi ponudb, s posameznim
prijavljenim ponudnikom kadarkoli brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ne sklene pogodbe oziroma lahko začeti
postopek ustavi kadar koli do sklenitve pravnega posla, ne da bi za to navedel razloge.
d) Izbrani ponudnik mora najkasneje
v 15 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno
pogodbo, sicer se šteje, da je od pogodbe
odstopil.
e) Ponudnik po podpisu prodajne pogodbe v enkratnem znesku plača kupnino, najkasneje v roku 8 dni na transakcijski račun
Občine Kuzma, št. 01256-0100011902.
f) Če kupec ne plača kupnine v dogovorjenem roku ima prodajalec pravico odstopiti
od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno
pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev.
11. Premoženje preide v lastništvo kupca
šele takrat, ko je kupnina v celoti plačana.
12. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela na naslov Občine Kuzma,
Kuzma 60c, 9263 Kuzma, najkasneje v roku
enega meseca od objave razpisa. Na hrbtni
strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja ponudbe.
Na zaprti kuverti mora biti na levi strani
vidno navedeno »Ponudba za nakup nepremičnine, oznaka a) ali b)«. Prepozne,
nepopolne in nepravilno označene ponudbe
se ne bodo upoštevale pri izbiri.
13. Zainteresirani kupci lahko pridobijo
podrobnejše informacije o predmetih prodaje na Občinski upravi Občine Kuzma, Kuzma 60c, kontaktna oseba je Milan Matiš, tel.
02/555-80-16. Ogled je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Kuzma
Ob-3314/10
IG AP, d.o.o. Kisovec, Naselje na šahtu 53, na podlagi Pravilnika o spodbujanju
učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 89/08,
25/09) objavlja
javni poziv
zbiranje ponudb za izdelavo sončne
elektrarne »na ključ«
Predmet: postavitev sončne elektrarne.
Ponudniki ponudijo celotno izvedbo
sončne elektrarne na ključ po sklopih, ki so
podani spodaj:
– dobava in montaža vse potrebne solarne opreme vključno s konstrukcijo za montažo na streho, merilniki vremenskih pogojev,
nadzorni sistem elektrarne, izvedbo lovilcev
atmosferskih razelektritev, števca energije,
drobni material,
– odkup proizvedene energije,
– finančni aranžma,
– zavarovanje elektrarne.
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Ponudniki naj predstavijo idejno zasnovo
in finančni model. Najugodnejša ponudba
bo izbrana na podlagi tehnične sprejemljivosti, ugodnosti finančnega aranžmaja, ponujene cene, dobe odkupa električne energije
in časa povrnitve investicije.
Najugodnejši ponudnik bo povabljen
k nadaljnjim individualnim razgovorom. Kolikor bodo ponudbe nepopolne ali nesprejemljive, naročnik ne bo izbral izvajalca.
V primeru neizpolnjevanja zahtev si naročnik pridržuje pravico izvajalca zamenjati.
Bruto površina strehe je 680 m2.
Dodatne informacije dobite pri mag.
Francu Jenku, tel. 03/56-70-718, do 25. 5.
2010, franc.jenko@igap.si. Rok za oddajo
ponudbe v tajništvu podjetja je do vključno
28. 5. 2010.
Ponudbe lahko tudi pošljete v zapečateni
kuverti s pripisom »Ne odpiraj – Ponudba za
postavitev sončne elektrarne« na naslov: IG
AP, d.o.o. Naselje na šahtu 53,1412 Kisovec. Odpiranje ponudb ne bo javno.
IG AP d.o.o.
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Ob-3265/10
Lista za pravičnost in razvoj, Loška ulica 13, Maribor, objavlja
na podlagi Zakona o političnih strankah
Skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju 1. 1.–31. 12. 2009
Zap.
Postavka
št
I

Znesek
v EUR

PRIHODKI
1

Prihodki državnega proračuna

2

Prihodki proračuna lokalne skupnosti

3

Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter
zasebnikov

4

Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter
zasebnikov, ki presegajo v zakonu
določeno višino

5

Drugi prihodki

23.504

CELOTNI PRIHODKI
II

23.504

ODHODKI
1

Stroški volitev

2

Drugi stroški in izredni odhodki

3.238

CELOTNI ODHODKI

3.238

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD
ODHODKI

20.266

PRESEŽEK ODHODKOV NAD
PRIHODKI
Skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev v letu 2009
Znesek
v EUR

Zap.
Postavka
št.
I

Tekoče leto

SREDSTVA
1

Opredmetena osnovna sredstva

2

Dolgoročne finančne naložbe

3

kratkoročne finančne naložbe

4

denarna sredstva na računih

6.620

5

druga sredstva

9.899

SKUPAJ SREDSTVA
II

408

16.927

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Ustanovitveni vložek
dolgoročne obveznosti iz financiranja
kratkoročne obveznosti iz financiranja

19.565

Druge obveznosti do virov sredstev

–2.638

SKUPAJ VIRI SREDSTEV

16.927

Lista za pravičnost in razvoj
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Ob-3266/10
V skladu s 24. členom Zakona o političnih strankah, objavlja
stranka Glas žensk Slovenije, Leona Zalaznika 12, 2000 Maribor,
Skrajšano letno poročilo za leto 2009
v EUR (brez
stotinov)
A) PRIHODKI

12.392

1. članarine

–

2. prisp. od zasebnikov, pravnih in fizičnih oseb

–

3. prisp. od zasebnikov, pravnih in fizičnih oseb,
ki presegajo v zakonu določeno višino

–

4. prihodki od premoženja

–

5. prihodki od daril

–

6. prihodki od volil

–

7. prihodki od proračunov lokalnih skupnosti
8. prihodki od obresti

12.317
75

B) STROŠKI

8.304

1. stroški materiala

368

2. stroški storitev

7.659

3. stroški volitev

–

4. drugi stroški – amortizacija

277

C) PRESEŽEK PRIHODKOV

4.088

D) SREDSTVA

23.123

1. stalna sredstva

1.541

2. gibljiva sredstva

21.582

E) OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

23.123

1. ugotovljen poslovni izid

4.088

2. presežek iz preteklih let

18.419

3. kratkoročne poslovne obveznosti

616
Glas žensk Slovenije
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Evidence sindikatov
Št. 101-1/2010
Ob-2094/10
Upravna enota Slovenske Konjice sprejme v hrambo statut Sindikata Neodvisni
sindikati Slovenije – GKN Driveline, s sedežem Rudniška cesta 20, Zreče, sprejet
dne 4. 1. 2010 na ustanovnem zboru sindikata.
Statut se vpiše v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Slovenske Konjice,
pod zaporedno številko 64, dne 4. 2. 2010.
Št. 101-8/2010-2
Ob-2832/10
Upravna enota Maribor z dnem izdaje
te odločbe hrani statut sindikata z nazivom:
Pravila sindikata družbe G7 Štajerska in
Koroška z dne 22. 3. 2010, s sedežem sindikata Kraljeviča Marka 19, 2000 Maribor.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Maribor, pod
zaporedno številko 8, z dne 2. 4. 2010.
Identifikacija – matična številka sindikata z imenom: Sindikat komunale, varovanja
in poslovanja z nepremičninami Slovenije,
Sindikat družbe G7 Štajerska in Koroška,
skrajšano ime: SKVNS Sindikat družbe G7
Štajerska in Koroška, je 2398869.
Št. 101-6/2010-4
Ob-2897/10
Sindikat Telekom Slovenije PE Nova
Gorica je pri Upravni enoti Nova Gorica dne
30. 3. 2010 vložil zahtevek za spremembo novih pravil delovanja sindikata Telekom
Slovenije PE Nova Gorica. V zapisniku sindikata je določeno, da člani sindikata dejavnosti SDPZ pristopijo v sindikat Telekom
Slovenije PE Nova Gorica. Sindikat sprejme
nova pravila delovanja, evidentira in izvoli
dodatne člane IO in NO sindikata.
Z odločbo tukajšnje upravne enote št.
013-52/93-1 z dne 3. 5. 1993 o hrambi statuta sindikata PTT Gorica, s sedežem v Novi
Gorici, Kidričeva 19, je sindikat vpisan v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno št.
29. Sprememba imena v sindikat Telekom
Slovenije PE Nova Gorica z dne 22. 4. 2002
ter spremembe in dopolnitve pravil sindikata
z dne 30. 10. 2003, sta vpisani pod zaporedno št. 29.
Zaprošena sprememba je 15. 4. 2010
vpisana v evidenco, pod zaporedno št. 29.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-3173/10
Ime medija: Bančini vestnik, revija za
denarništvo in bančništvo.
Izdajatelj: Združenje bank Slovenije –
GIZ; Ljubljana, Šubičeva ulica 2, Ljubljana.
Imena članov uprave oziroma organa
upravljanja: direktor Dušan Hočevar.
Imena članov nadzornega sveta izdajatelja: Božo Jašovič, Matjaž Kovačič, France
Arhar, Dušan Drofenik, Gorazd Trček, Cvetka Selšek, Igor Kragelj, Vera Dolinar, Drago
Pišek, Anton Romih, Sibil Svilan, Klemens
Nowotny, Andrej Potočnik.
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Objave gospodarskih družb
Ob-3267/10
Sklep družbenika o prenehanju družbe
z redno likvidacijo (druga alinea prvega odstavka 521. člena ZGD-1) pri družbi: RTS
podjetje za raziskavo trga in svetovanje
d.o.o., vpisani v sodni register pri Okrožnem
sodišču v Slovenj Gradcu, matična številka:
5635128000;
Družbenik: Franc Žaucer, Ulica pod gradom 24, 2360 Radlje ob Dravi, je kot edini
družbenik družbe dne 13. 4. 2010, sprejel
sklep;
1. Zoper družbo RTS d.o.o., Koroška cesta 61/A, 2360 Radlje ob Dravi, se začne
postopek njene likvidacije.
2. Po vpisu začetka likvidacijskega postopka v sodni register, družba v svoji firmi
uporablja pristavek “v likvidaciji”.
3. Za likvidacijskega upravitelja se določi edini družbenik Franc Žaucer, Ulica pod
gradom 24, 2360 Radlje ob Dravi.
4. Upniki morajo svoje terjatve do družbe
prijaviti na naslov: RTS d.o.o. – v likvidaciji,
likvidacijski upravitelj, Koroška cesta 61/A,
2360 Radlje ob Dravi, v roku 30 dni od objave sklepa o začetku postopka likvidacije
v Uradnem listu RS.
5. Likvidacijski upravitelj je upravičen
do nagrade ter povrnitve stroškov v skladu
s Pravilnikom o tarifi za odmero nagrade
upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti
in prisilne likvidacije ter stroških, do povrnitve katerih je upravitelj v teh postopkih
upravičen (Uradni list RS, št. 91/08).
R.T.S. d.o.o.
družbenik: Franc Žaucer
Ob-3176/10
Likvidacijska upraviteljica družbe Zvezda
holding d.d. – v likvidaciji, Savska cesta 46,
4000 Kranj, pri kateri je na podlagi sklepa
Okrožnega sodišča v Kranju, Srg 2010/9405
z dne 29. 3. 2010, vpisan začetek redne
likvidacije v skladu z določbo 412. člena
Zakona o gospodarskih družbah, obvešča
upnike, da je dne 28. 4. 2010, skladno z določili 414. člena ZGD-1 in upoštevajoč določila ZFPPIPP, sprejela sklep, da ustavlja
postopek prostovoljne likvidacije in, da bo
isti dan pristojnemu sodišču v Kranju predlagala umik ugovora zoper vložen predlog
za stečaj, ki ga je vložil NLB Leasing Koper d.o.o. in podredno vložila tudi predlog
za pričetek stečaja na predlog likvidacijske
upraviteljice.
Zvezda holding d.d. – v likvidaciji
likvidacijska upraviteljica
Nevena Tea Gorjup

Sklici skupščin
Ob-3164/10
Na podlagi 41. člena statuta družbe Varnost Vič, varovanje premoženja, d.d., uprava sklicuje
13. sejo skupščine
Varnost Vič, varovanje premoženja, d.d.
Ljubljana, Koprska 94,

ki bo v sredo, 16. junija 2010, ob 9. uri,
na sedežu družbe v Ljubljani, Koprska 94,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine,
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– Za predsednico skupščine: Branka
Neffat, univ. dipl. prav.
– Preštevalca glasov: Zvonko Lovše in
Mirko Stojanović.
Seji bo prisostvovala vabljena notarkaNataša Erjavec.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2009 in pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila po 282.
členu Zakona o gospodarskih družbah ter
podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu družbe.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2009 in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: v skladu
z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave
in nadzornega sveta v poslovnem letu 2009
ter jima podeljuje razrešnico.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2009.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni dobiček na dan 31. 12. 2009 v višini
30.636,00 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička.
3. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve
statuta v predlaganem besedilu.
Čistopis statuta na podlagi sprejetega
sklepa skupščine potrdi notar.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda, vključno z Letnim poročilom za
leto 2009, Poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila in s Predlogom
sprememb in dopolnitev statuta družbe, je
delničarjem dostopno na pogled v tajništvu
uprave na sedežu družbe: Koprska 94, Ljub
ljana, vsak delavnik od 9. do 14. ure, v času
od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu
s četrtim odstavkom 296. člena ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09) bo gradivo z utemeljitvijo objavljeno tudi na spletni strani družbe:
www.varnost-vic.si.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in
sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če
bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1. Predlog
sklepa se pošlje na naslov: Varnost Vič, d.d.,
Koprska 94, Ljubljana.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega

reda v pisni obliki in s priloženim predlogom
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če
skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo na naslov: Varnost Vič, d.d., Koprska
94, Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na
sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
imetniki navadnih delnic, ki so kot imetniki
delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to
je 12. 6. 2010 in bodo do istega dne pisno
prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe:
Koprska 94, Ljubljana.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1C.
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, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega
registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Sejna
soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
Varnost Vič, varovanje premoženja, d.d.
Rajko Makarić
direktor
Ob-3165/10
Na podlagi 44. člena Statuta družbe D.P.
DAJ DAM družba pooblaščenka d.d. uprava
sklicuje
6. skupščino
družbe D. P. DAJ DAM družba
pooblaščenka d.d., Ljubljana,
Resljeva cesta 48,
ki bo v četrtek, 17. 6. 2010 ob 8. uri, na
sedežu družbe, v Ljubljani, Resljeva cesta
48, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– Za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat.
– Preštevalca glasov: Matevž Kogej in
Marija Papež.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2009 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah ter podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu družbe.
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 po-
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slovnih letih 2007, 2008 in 2009 ter jima
podeljuje razrešnico.
2. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leta 2007 do 2009.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2007
v znesku 3.606,97 EUR se v celoti prenese
v naslednje leto.
Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2008
v znesku 3.719,12 EUR se v celoti prenese
v naslednje leto.
Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2009
v znesku 3.801,67 EUR se v celoti prenese
v naslednje leto.
3. Spremembe in dopolnitve dejavnosti
družbe ter spremembe in dopolnitve statuta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:
a) Potrdijo se spremembe in dopolnitve
dejavnosti družbe po predlogu uprave in
nadzornega sveta zaradi uskladitve s Standardno klasifikacijo dejavnosti – SKD 2008
(Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08).
b) Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe v predlaganem besedilu.
c) Čistopis statuta na podlagi sprejetega
sklepa skupščine potrdi notar.
4. Volitve članov nadzornega sveta družbe.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
Skupščina ugotovi, da se bo dosedanjim članom nadzornega sveta dne 16. maja
2010 iztekel mandat.
Skupščina izvoli v nadzorni svet za mandatno dobo štirih let, ki začne teči z dnem
izvolitve: Matijo Kafola, Ivana Krašovca in
Bojana Zorca.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega
reda, vključno z Letnimi poročili 2007, 2008
in 2009, Poročili nadzornega sveta o preveritvi letnih poročil in s Predlogom sprememb
in dopolnitev statuta družbe, je delničarjem
dostopno na pogled v tajništvu uprave družbe, na naslovu: Resljeva cesta 48, Ljubljana,
vsak delavnik, od 9. do 12. ure, v času od
dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz
300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni
predlog) ali predlog sklepov iz 301. člena
ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in
sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če
bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1. Predlog
sklepa se pošlje na naslov: D. P. DAJ DAM
družba pooblaščenka d.d., Resljeva cesta
48, Ljubljana.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega
reda v pisni obliki in s priloženim predlogom
sklepa, o katerem naj skupščina odloča,
oziroma obrazložitev točke dnevnega reda,
če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo
pošljejo na naslov: D. P. DAJ DAM družba pooblaščenka d.d., Resljeva cesta 48,
Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in zastop
niki.

Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi ter ostane shranjeno
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na
sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
imetniki navadnih delnic, ki so kot imetniki
delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to
je 13. 6. 2010, in bodo do istega dne pisno
prijavili svojo udeležbo v tajništvu družbe na
naslovu: Resljeva cesta 48, Ljubljana.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1C.
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, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega
registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Sejna
soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
D. P. DAJ DAM
družba pooblaščenka d.d.
direktor družbe
Martin Horvatič
Ob-3166/10
Na podlagi 50. člena Statuta družbe
Gostinsko podjetje DAJ-DAM d.d. uprava
sklicuje
16. redno skupščino
družbe Gostinsko podjetje DAJ-DAM
d.d., Ljubljana, Resljeva cesta 48,
ki bo v četrtek, 17. junija 2010, ob 9. uri,
na sedežu družbe v Ljubljani, Resljeva cesta 48, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– Za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat,
– Preštevalca glasov: Matevž Kogej in
Marija Papež.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2009 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah ter podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu družbe.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2009, z revizorjevim poročilom in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: v skladu
z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave
in nadzornega sveta v poslovnem letu 2009
ter jima podeljuje razrešnico.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2009.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni dobiček na dan 31. 12. 2009 v znesku
211.767,75 EUR se v celoti prenese v naslednje leto.
3. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
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Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve
statuta družbe v predlaganem besedilu.
Čistopis statuta na podlagi sprejetega
sklepa skupščine potrdi notar.
4. Volitve članov nadzornega sveta družbe.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
Skupščina ugotovi, da se je dosedanjima
članoma nadzornega sveta – predstavnikoma delničarjev dne 13. 6. 2010 iztekel
mandat.
Skupščina izvoli v nadzorni svet kot
predstavnika delničarjev, za mandatno dobo
štirih let, ki začne teči z dnem izvolitve na
skupščini: Milana Neffata in Ivana Krašovca.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2010.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2010 skupščina
imenuje družbo: BO Consulting d.o.o., Neubergerjeva 9, 1130 Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega
reda, vključno z Letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2009
z mnenjem revizorja, Poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila in s Predlogom sprememb in dopolnitev statuta
družbe, je delničarjem dostopno na pogled
v tajništvu uprave družbe, na naslovu: Resljeva cesta 48, Ljubljana, vsak delavnik, od
9. do 12. ure, v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine. V skladu s četrtim odstavkom
296. člena ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09)
bo gradivo z utemeljitvijo objavljeno tudi na
spletni strani družbe: www.daj-dam.si.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz
300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni
predlog) ali predloge sklepov iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog).
Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi
in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1
le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine, družbi poslal predlog za
objavo v skladu s 300. členom ZGD-1. Predlog sklepa se pošlje na naslov: Gostinsko
podjetje DAJ DAM d.d., Resljeva cesta 48,
Ljubljana.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega
reda v pisni obliki in s priloženim predlogom
sklepa, o katerem naj skupščina odloča,
oziroma obrazložitev točke dnevnega reda,
če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo
pošljejo na naslov: Gostinsko podjetje DAJ
DAM d.d., Resljeva cesta 48, Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi ter ostane shranjeno
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na
sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
imetniki navadnih delnic, ki so kot imetniki
delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to
je 13. 6. 2010, in bodo do istega dne pisno
prijavili svojo udeležbo v tajništvu družbe,
na naslovu: Resljeva cesta 48, Ljubljana.
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Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1C.
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, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega
registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Sejna
soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
Gostinsko podjetje DAJ-DAM d.d.
direktor družbe
Bojan Zorc
Ob-3167/10
Na podlagi prvega odstavka 23. člena
Statuta delniške družbe JUB-H d.d. in v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah
sklicuje Uprava družbe JUB-H d.d.
18. redno sejo skupščine
družbe JUB-H, družba za upravljanje in
financiranje, d.d.,
ki bo dne 14. 6. 2010, ob 14. uri, v sejni
sobi Informacijsko izobraževalnega centra,
na sedežu družbe, v Dolu pri Ljubljani 28,
Dol pri Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine.
Predsednik uprave družbe bo v imenu
sklicatelja skupščine začel sejo in podal
ugotovitve o udeležbi delničarjev ter delničarje seznanil, da bo na podlagi 26. člena
Statuta predsedoval skupščini predsednik
nadzornega sveta Miro Sotlar. Za pristojnega notarja bo imenovan Bojan Podgoršek,
preštevalka glasov pa bo Mojca Rak.
2. Seznanitev z letnim poročilom, revizijskim poročilom in poročilom nadzornega
sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poročilo
o poslovanju družbe v poslovnem letu 2009,
ugotovitev in odločanje o uporabi bilančnega dobička ter odločanje o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu in upravi družbe
JUB-H d.d.
2.1. Seznanitev z letnim poročilom uprave, revizijskim poročilom in poročilom nadzornega sveta.
2.2. Ugotovitev bilančnega dobička.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: ugotovi se bilančni dobiček za poslovno leto 2009 v višini 834.226,08 EUR.
Ta se poveča z zmanjšanjem drugih rezerv
iz dobička v višini 956.477,50 EUR, tako
da celoten bilančni dobiček poslovnega leta
2009 znaša 1.790.703,58 EUR.
2.3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička.
2.3.1. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Bilančni dobiček poslovnega
leta 2009 v višini 1.790.703,58 EUR se uporabi za:
– celotni dobiček leta 2009 v višini
834.226,08 EUR se odvede v druge rezerve iz dobička;
– preostanek bilančnega dobička sestavljenega iz naslova rezerv iz dobička poslovnega leta 2003 v višini 391.204,28 EUR
in iz naslova rezerv iz dobička leta 2004
v višini 565.273,22 EUR se uporabi za izplačilo dividend.
2.3.2. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: do izplačila dividend je upra-
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vičen delničar, ki je lastnik delnic, vpisanih
v delniško knjigo tri dni pred dnevom skupščine.
2.3.3. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: dividende se izplačajo do 30. 7.
2010.
2.4. Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje
in odobrava delo teh dveh organov družbe
JUB-H d.d. v poslovnem letu 2009.
3. Spremembe in dopolnitve Statuta družbe zaradi uskladitve z določbami
ZGD-1C.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme predlagane spremembe in dopolnitve Statuta družbe zaradi
uskladitve z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1C, Uradni list RS, št. 42/09)
o plačilih članov nadzornega sveta, o sklicu skupščine in obveščanju delničarjev, ter
o prijavi in o pogojih za udeležbo na skupščini, kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del
gradiva skupščine. Skupščina sprejme in
potrdi čistopis Statuta. Sprememba Statuta
začne veljati z dnem vpisa v sodni register.
4. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju pooblaščene revizijske družbe.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščenega revizorja za poslovno leto
2010 se imenuje revizijska družba Dinamic
d.o.o., Novo mesto.
Informacije za delničarje
Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij
v zvezi s skupščino
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, besedilom
predlaganih sprememb in dopolnitev Statuta
z obrazložitvami, čistopisom Statuta, letnim
poročilom, revizijskim poročilom, poročilom
nadzornega sveta, izjavo o upravljanju in
drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a
člena ZGD-1, je na vpogled vsem delničarjem družbe v tajništvu uprave na sedežu družbe, v Dolu pri Ljubljani 28, Dol pri
Ljubljani, vsak delovni dan od dneva objave
sklica do dneva zasedanja skupščine, med
11. in 14. uro.
Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
sedem dni po objavi sklica 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 sprejema sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda,
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega
sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge
sklepov in volilne predloge. Uprava družbe
bo na enak način kot ta sklic skupščine,
objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo
poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega
sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar-predlagatelj pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal
predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog. Predloga

o volitvah delničarju skladno s 301. členom
ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296.
člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih
dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog.
Zahteve za dodatno točko dnevnega
reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi
morajo vsebovati lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat
pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima
pravico do preveritve identitete delničarja
oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog ter avtentičnosti njegovega
podpisa. Družba bo pošiljatelju najkasneje
v treh delovnih dneh potrdila prejem pošte.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini postavljajo
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo dnevnega
reda in izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305.
člena ZGD-1.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini
tako, da uprava prejme njihovo prijavo najmanj tri dni pred skupščino, to je do vključno
11. 6. 2010. Do udeležbe na skupščini so
upravičene tiste pravilno prijavljene osebe
in ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško
knjigo ob koncu dne 10. 6. 2010. Prijava
se osebno vroči ali pošlje priporočeno po
pošti na sedež družbe, JUB-H d.d., Dol pri
Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, Uprava
družbe – za skupščino. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev komuniciranja. Upoštevane in
veljavne bodo samo prijave z originalnimi
pooblastili.
Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se le-ta v njegovem imenu udeleži
skupščine in uresničuje njegovo glasovalno
pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je
potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalnih pravic po pooblaščencu je mogoče brezplačno dobiti v tajništvu uprave, na sedežu
družbe. Delničar lahko podano pooblastilo
do dneva skupščine kadarkoli prekliče. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo predsednika
skupščine izkazati z osebnim dokumentom
in/ali pooblastilom.
Če ob napovedanem času skupščina
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine eno uro kasneje, v istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
JUB-H d.d.
Štefan Hoyer
predsednik uprave
Ob-3168/10
Na podlagi prvega odstavka 20. člena Statuta delniške družbe DP JUB d.d. in v skladu
z določili Zakona o gospodarskih družbah
Uprava družbe DP JUB d.d. sklicuje
13. sejo skupščine,
ki bo dne 17. 6. 2010, ob 15. uri, v prostorih Informacijsko izobraževalnega centra
JUB, na sedežu družbe v Dolu pri Ljubljani
28, Dol pri Ljubljani.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine.
Direktor družbe bo začel sejo in podal
ugotovitve o udeležbi delničarjev ter delničarjem predlagal izvolitev predsednika
skupščine. Za pristojnega notarja bo imenovan Bojan Podgoršek, preštevalka glasov
pa bo Mojca Rak.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina na podlagi predloga prisotnih delničarjev izvoli predsednika, ki bo
vodil njeno 13. sejo.
2. Seznanitev z letnim poročilom, revizijskim poročilom in poročilom nadzornega
sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poročilo
o poslovanju družbe v poslovnem letu 2009,
ugotovitev in odločanje o uporabi bilančnega
dobička ter odločanje o podelitvi razrešnice
nadzornemu svetu in upravi DP JUB d.d.
2.1. Seznanitev z letnim poročilom uprave, revizijskim poročilom in poročilom nadzornega sveta.
2.2. Ugotovitev bilančnega dobička.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: ugotovi se bilančni dobiček za poslovno leto 2009 v višini 811.444,79 EUR.
Ta se poveča z zmanjšanjem drugih rezerv
iz dobička v višini 811.406,40 EUR, tako
da celoten bilančni dobiček poslovnega leta
2009 znaša 1.622.851,19 EUR.
2.3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička.
2.3.1 Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: bilančni dobiček poslovnega
leta 2009 v višini 1.622.851,19 EUR se
uporabi za:
– celotni dobiček leta 2009 v višini
811.444,79 EUR se odvede v druge rezerve iz dobička;
– preostanek bilančnega dobička sestavljenega iz naslova rezerv iz dobička leta
2000 v višini 115.181,07 EUR, iz naslova rezerv iz dobička leta 2001 v višini 387.795,54
EUR, iz naslova rezerv iz dobička leta 2005
v višini 732,14 EUR in iz naslova rezerv iz
dobička leta 2006 v višini 307.697,65 EUR,
se uporabi za izplačilo dividend.
2.3.2. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: do izplačila dividend je upravičen delničar, ki je lastnik delnic, vpisanih
v delniško knjigo tri dni pred dnevom skupščine.
2.3.3. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: dividende se izplačajo do 30. 7.
2010.
2.4. Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in
odobrava delo teh dveh organov družbe DP
JUB d.d. v poslovnem letu 2009.
3. Spremembe in dopolnitve Statuta družbe zaradi uskladitve z določbami
ZGD-1C.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme predlagane spremembe in dopolnitve Statuta družbe zaradi
uskladitve z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1C, Uradni list RS, št. 42/09)
o plačilih članov nadzornega sveta, o sklicu skupščine in obveščanju delničarjev, ter
o prijavi in o pogojih za udeležbo na skupščini, kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del
gradiva skupščine. Skupščina sprejme in
potrdi čistopis Statuta. Sprememba Statuta
začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

4. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju pooblaščene revizijske družbe.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščenega revizorja za poslovno leto
2010 se imenuje revizijska družba Dinamic
d.o.o., Novo mesto.
Informacije za delničarje
Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij
v zvezi s skupščino
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, besedilom
predlaganih sprememb in dopolnitev Statuta
z obrazložitvami, čistopisom Statuta, letnim
poročilom, revizijskim poročilom, poročilom
nadzornega sveta, izjavo o upravljanju in
drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a
člena ZGD-1, je na vpogled vsem delničarjem družbe v tajništvu Uprave na sedežu družbe, v Dolu pri Ljubljani 28, Dol pri
Ljubljani, vsak delovni dan od dneva objave
sklica do dneva zasedanja skupščine, med
11. in 14. uro.
Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
sedem dni po objavi sklica 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 sprejema sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava bo v skladu s tretjim
odstavkom 298. člena ZGD-1 objavil tiste
dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi
najpozneje sedem dni po objavi tega sklica
skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge
sklepov in volilne predloge. Uprava bo na
enak način kot ta sklic skupščine, objavila
tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani
družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni
in za katere bo delničar – predlagatelj pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal
predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog. Predloga
o volitvah delničarju skladno s 301. členom
ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296.
člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih
dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog.
Zahteve za dodatno točko dnevnega
reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi
morajo vsebovati lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat
pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima
pravico do preveritve identitete delničarja
oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog ter avtentičnosti njegovega
podpisa. Družba bo pošiljatelju najkasneje
v treh delovnih dneh potrdila prejem pošte.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini postavljajo
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo dnevnega
reda in izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305.
člena ZGD-1.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini
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tako, da uprava prejme njihovo prijavo najmanj tri dni pred skupščino, to je do vključno
14. 6. 2010. Do udeležbe na skupščini so
upravičene tiste pravilno prijavljene osebe,
ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško
knjigo ob koncu dne 13. 6. 2010. Prijava se
osebno vroči ali pošlje priporočeno po pošti
na sedež družbe DP JUB d.d., Dol pri Ljub
ljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, Uprava – za
skupščino. Prijave na skupščino ni mogoče
podati z uporabo elektronskih sredstev komuniciranja. Upoštevane in veljavne bodo
samo prijave z originalnimi pooblastili.
Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se le-ta v njegovem imenu udeleži
skupščine in uresničuje njegovo glasovalno
pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je
potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalnih pravic po pooblaščencu je mogoče brezplačno dobiti v tajništvu uprave na sedežu
družbe. Delničar lahko podano pooblastilo
do dneva skupščine kadarkoli prekliče. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo družbe izkazati
z osebnim dokumentom in/ali pooblastilom.
Če ob napovedanem času skupščina
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine eno uro kasneje, v istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
DP JUB d.d.
Štefan Hoyer
direktor
Št. 9/2010
Ob-3169/10
Na podlagi določil statuta delniške družbe
RTC Žičnice Kranjska Gora d.d., Borovška
cesta 103a, Kranjska Gora, sklicujem
skupščino delničarjev,
ki bo dne 14. 6. 2010, ob 10. uri, na sedežu družbe v Kranjski Gori, Borovška cesta
103a, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje njenih organov.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Franc Kosi, za preštevalko
glasov Jana Lavtižar, za sestavo zapisnika
skupščini prisostvuje notarka Nada Svetina.
2. Poročilo nadzornega sveta o rezultatu
preveritve letnega poročila uprave za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno
leto 2009.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu ter seznanitev delničarjev o prejemkih članov organov vodenja in
nadzora v letu 2009.
Predlog sklepa: bilančni dobiček po bilanci stanja za leto 2009 se uporabi po predlogu uprave. Upravi in nadzornemu svetu
se podeli razrešnica, s katero se potrdi in
odobri njuno delo v poslovnem leto 2009.
Uprava družbe je delničarje seznanila s prejemki članov organov vodenja in nadzora,
ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli
v preteklem poslovnem letu.
4. Sprejem sklepa o uskladitvi dejavnosti
družbe z novo standardno klasifikacijo dejavnosti in vpis novih dejavnosti družbe.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o izbrisu dosedanjih dejavnosti družbe in vpisu
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novih dejavnosti v skladu z novo Uredbo
o standardni klasifikaciji dejavnosti in uskladi besedilo statuta s prejetim sklepom.
5. Sprejem sklepa o uskladitvi besedila
statuta družbe z določili ZGD-1 C in sprejem
prečiščenega besedila statuta.
Predlog sklepa: sprejme se sklep
o uskladitvi besedila statuta družbe z določili
ZGD-1 C in sprejetim sklepom o uskladitvi
dejavnosti pod 4. točko, ter sprejme prečiščeno besedilo statuta.
Predlogi sklepov skupščine, poročilo nadzornega sveta in letno poročilo, so
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
v Kranjski Gori, Borovška cesta 103a, dan
po objavi zasedanja skupščine, vsak delavnik, od 10. do 13. ure.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v centralni register KDD d.d., deset dni
pred sejo skupščine, ali njihovi pooblaščenci, katerih prijava udeležbe na skupščini
je prispela na sedež družbe najmanj 3 dni
pred skupščino. Pooblaščenci morajo prijavi priložiti pravilno izpolnjena pooblastila.
Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj pol
ure pred pričetkom skupščine, vpisati v listo
udeležencev.
RTC Žičnice Kranjska Gora d.d.
Direktor
Ob-3170/10
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah -1 (ZGD-1) in točke 6.3
Statuta delniške družbe uprava družbe Elektromontaža elektromontažno in projektivno
podjetje, d.d. sklicuje
14. redno sejo
delničarjev skupščine Elektromontaža
elektromontažno in projektivno
podjetje, d.d., Zaloška cesta 143, 1000
Ljubljana,
ki bo v sredo, 16. 6. 2010, ob 12. uri,
v poslovnih prostorih Elektromontaža elektromontažno in projektivno podjetje, d.d.,
Zaloška cesta 143, 1000 Ljubljana .
Določen je naslednji dnevni red:
1. Otvoritev, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Samir Kerić. Za preštevalko
glasov se izvoli Damijano Rovšnik.
2. Sprejem letnega poročila za poslovno
leto 2009.
Predlog sklepa: skupščina na podlagi
drugega odstavka 293. člena ZGD-1 sprejme letno poročilo za poslovno leto 2009.
3. Uporaba bilančnega dobička.
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček za leto 2009 znaša
244.248,10 EUR in se razdeli:
– za izplačilo dividend delničarjem, ki so
vpisani v delniški knjigi na dan zasedanja
skupščine, v bruto znesku 197.735,00 €,
kar je 2,50 € bruto na delnico. Dividende
bodo izplačane najkasneje 60 dni od skupščine. Ostanek bilančnega dobička v višini
46.513,10 € ostane nerazporejen.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico upravi in članom nadzornega sveta
za leto 2009.
5. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane
spremembe statuta.
6. Imenovanje članov nadzornega sveta.
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Ugotovi se, da je dosedanjim članom
nadzornega sveta potekel mandat.
Za nove člane nadzornega sveta se ponovno imenuje osebe z imeni: Samir Kerić,
roj. 22. 2. 1968, Franc Novak, roj. 1. 12.
1969, Vinko Kuclar, roj. 5. 7. 1968.
Predlagatelj skupščinskih sklepov k vsem
točkam dnevnega reda skupščine je uprava
družbe.
Gradivo s predlogi sklepov in njihovo
obrazložitvijo je delničarjem na vpogled na
sedežu družbe, Zaloška cesta 143, 1000
Ljubljana, vsak delovni dan, od 10. do 12.
ure, v tajništvu družbe. Gradivo s predlogi
sklepov skupščine, navedbo predlagateljev in njihovo obrazložitvijo lahko delničarji
brezplačno pridobijo na naslovu iz prejšnjega stavka.
Delničar lahko na skupščini družbe uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.
Dopolnitev dnevnega reda in predlogi
delničarjev:
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v skladu s prvim
odstavkom 298. člena ZGD-1. Zahtevo za
dodatno točko dnevnega reda lahko delničarji družbi pošljejo 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
zakonsko določen način 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 delničarje pripravil do tega, da bodo
glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga delničarja za volitve članov nadzornega sveta ni potrebno utemeljiti. Predlogi
delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje
na sami skupščini, se obravnavajo na sami
skupščini.
Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani
v delniški knjigi družbe konec četrtega dne
pred zasedanjem skupščine, to je 12. 6.
2010 (presečni dan) in ki svojo udeležbo na
skupščini prijavijo družbi najkasneje tri dni
pred skupščino.
Elektromontaža elektromontažno in
projektivno podjetje, d.d.
uprava družbe
direktor
Bojan Mulej
Ob-3171/10
Uprava družbe v skladu z 295. členom
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)
sklicuje
18. skupščino
družbe IBE, d.d., svetovanje,
projektiranje in inženiring
Seja skupščine bo v veliki sejni sobi IBE,
d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring,
Hajdrihova 4, Ljubljana, dne 15. 6. 2010,ob
16. uri.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje verifikacijske komisije in notarja.

Predlog sklepa: skupščina imenuje verifikacijsko komisijo v sestavi: Tatjana Primožič
in Jana Možina. Skupščini bo prisostvovala
notarka Nataša Erjavec.
2. Seznanitev z Letnim poročilom za leto
2009 in s prejemki uprave in članov nadzornega sveta, odločitev o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi ter
članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa 2/1:
1. Bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2009 je v višini 616.251 EUR.
2. Bilančni dobiček poslovnega leta
2009 v višini 525.426 EUR se razporedi
v izplačilo deleža v dobičku lastnikom. Do
izplačila deleža v dobičku so upravičeni
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo
kot imetniki delnic na dan seje skupščine.
Izplačilo se izvede v roku treh mesecev po
skupščini.
3. Bilančni dobiček poslovnega leta
2009 v višini 90.825 EUR se razporedi
v druge rezerve iz dobička.
Predlog sklepa 2/2: skupščina podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2009.
3. Sprememba statuta družbe
Predlog sklepa:
1. Prvi odstavek 28. člena Statuta
družbe se spremeni tako, da se glasi:
»Delničar se lahko udeleži skupščine in na njej uresničuje glasovalno pravico
s tistim številom delnic, ki mu kot imetniku
delnic, vpisanih v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, pripadajo konec četrtega dne pred sejo skupščine
(presečni dan)«.
2. Prvi stavek 30. člena Statuta družbe se spremeni tako, da se glasi:
»Sklicatelj skliče skupščino in objavi
sklic vsaj 30 dni pred sejo skupščine.
3. 31. člen Statuta družbe se spremeni tako, da se glasi:
»Delničar se lahko udeleži skupščine
in uresničuje glasovalno pravico na skupščini, če družbi osebno ali s priporočenim pismom, ki prispe na sedež najpozneje konec
četrtega dne pred skupščino, prijavi svojo
udeležbo na skupščini«.
4. V 2. členu Statuta družbe se iz dejavnosti družbe izbriše dejavnost:
58.290 Izdajanje drugih računalniških
programov.
5. Skupščina za uskladitev besedila
statuta z odločitvami, sprejetimi na skupščini, pooblašča nadzorni svet družbe.
4. Imenovanje družbe za revizijo letnega
poročila za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa:
Skupščina za revizijo letnega poročila za
poslovno leto 2010 imenuje revizijsko družbo
ABC revizija, družba za revizijo in sorodne
storitve d.o.o., Dunajska 101, Ljubljana.
Seje skupščine se lahko udeležijo in na
njej uresničujejo glasovalno pravico tisti
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
sejo skupščine (presečni dan), to je dne
11. 6. 2010.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo le tisti delničarji, zastopniki ali pooblaščenci delničarjev, ki družbi osebno ali
s priporočenim pismom, ki prispe na sedež
družbe najpozneje konec četrtega dne pred
skupščino, prijavijo svojo udeležbo. Osebne
prijave bosta zbirali Tatjana Primožič in Jana
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Možina med 9. in 15. uro, na sedežu družbe
do vključno 11. 6. 2010.
Prijava pooblaščenca bo veljavna s predložitvijo pisnega pooblastila. Pooblastilo
fizične osebe mora vsebovati priimek in
ime, naslov in EMŠO pooblastitelja in pooblaščenca, število glasov, kraj in datum
ter podpis pooblastitelja, pooblastilo pravne
osebe pa priimek in ime, naslov in EMŠO
pooblaščenca, firmo, sedež in število glasov
ter podpis in žig pooblastitelja. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci lahko prevzamejo
glasovnice za glasovanje na dan skupščine
od 15.30 dalje na kraju skupščine.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica 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. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za
vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega
reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine,
to je do 21. 5. 2010.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
iz 300. člena ZGD-1 (nasprotni predlog)
ali predlog za volitve članov nadzornega
sveta ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1
(volilni predlog). Nasprotni ali volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296.
člena ZGD-1 le v primeru, če bo delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine,
to je do 21. 5. 2010, družbi poslal predlog
za objavo v skladu s 300. oziroma 301.
členom ZGD-1.
Gradivo za zasedanje skupščine je brezplačno na vpogled v glavnem tajništvu na
sedežu družbe, vsak delovni dan med 9. in
13. uro od sklica skupščine dalje. Gradivo
vsebuje:
– predloge sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezen predlog,
– obrazložitve točk dnevnega reda,
– letno poročilo za leto 2009,
– poročilo nadzornega sveta za leto
2009,
– predlog čistopisa statuta.
Delničarji na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1.
IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in
inženiring
mag. Uroš Mikoš
uprava
Ob-3172/10
Uprava družbe v skladu z 295. členom
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)
sklicuje
9. skupščino
IBE Holding, d.d., partnerska družba
Seja skupščine bo na sedežu družbe IBE Holding, d.d., partnerska družba,
Hajdrihova 4, Ljubljana, dne 15. 6. 2010,
ob 16.30.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje verifikacijske komisije in notarja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje verifikacijsko komisijo v sestavi Tatjana Primožič
in Jana Možina. Skupščini bo prisostvovala
notarka Nataša Erjavec.
2. Seznanitev z Letnim poročilom za leto
2009 in s prejemki uprave in članov nadzor-

nega sveta, odločitev o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi ter
članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa 2/1:
1. Bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2009 je v višini 501.750 EUR.
2. Bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2009 v višini 455.000 EUR se razporedi v izplačilo deleža v dobičku lastnikom.
Do izplačila deleža v dobičku so upravičeni
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo
kot imetniki delnic na dan seje skupščine.
Izplačilo se izvede v roku treh mesecev od
skupščine družbe.
3. Bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2009 v višini 46.750 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička.
Predlog sklepa 2/2:
Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in članom nadzornega sveta za poslovno
leto 2009.
3. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa:
1. Drugi in tretji odstavek 27. člena
statuta družbe se spremenita tako, da se
glasita:
»Skupščino sestavljajo delničarji, ki so
kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo.
Delničarji lahko uresničujejo glasovalno pravico na skupščini, če družbi osebno ali s priporočenim pismom, ki prispe na sedež najpozneje konec četrtega dne pred skupščino,
prijavijo svojo udeležbo na skupščini.
Delničarji lahko na skupščini odločajo
tudi po svojih pooblaščencih, ki se morajo
izkazati s pisnim pooblastilom pooblastitelja.
Pooblastilo mora biti deponirano na sedežu
družbe najkasneje konec četrtega dne pred
sejo skupščine.«
2. Drugi odstavek 28. člena Statuta
družbe se spremeni tako, da se glasi:
»Delničar se lahko udeleži skupščine in na njej uresničuje glasovalno pravico
s tistim številom delnic, ki mu kot imetniku
delnic, vpisanih v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, pripadajo konec četrtega dne pred sejo skupščine
(presečni dan).«
3. Prvi stavek 30. člena Statuta družbe se spremeni tako, da se glasi:
»Skupščino skliče uprava in sklic objavi vsaj 30 dni pred sejo.«
4. Skupščina za uskladitev besedila
statuta z odločitvami, sprejetimi na skupščini, pooblašča nadzorni svet družbe.
4. Volitve članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
1. Ugotovi se, da z dnem dne 15. 6.
2010 preneha mandat nadzornemu svetu
družbe IBE Holding, d.d. v sestavi:
Anton Ereš, Breda Jamšek, Suzana
Javeršek, Dušan Jeftič, Zdenko Josipovič,
Janez Kimovec – predsednik, Ivan Leban,
Viktor Leskovec, mag. Alojz Rozman, dr.
Andrej Širca, mag. Marko Šteblaj, Elvis
Štemberger – namestnik predsednika, Mitja Šturm, mag. Marko Testen in dr. Branko
Zadnik.
2. Za člane nadzornega sveta se izvolijo:
mag. Boštjan Duhovnik, Anton Ereš,
Breda Jamšek, Suzana Javeršek, Dušan
Jeftič, Zdenko Josipovič, Janez Kimovec,
Franc Mohorič, mag. Alojz Rozman, dr. Andrej Širca, mag. Marko Šteblaj, Elvis Štemberger, mag. Marko Testen, Simon Vršič in
dr. Branko Zadnik.
3. Mandat članov nadzornega sveta
začne teči 16. 6. 2010, traja 4 leta in poteče
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z dnem zasedanja skupščine v četrtem letu
mandata.
5. Imenovanje družbe za revizijo letnega
poročila za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa: skupščina za revizijo letnega poročila za poslovno leto 2010 imenuje revizijsko družbo ABC revizija, družba za
revizijo in sorodne storitve d.o.o., Dunajska
101, Ljubljana.
Seje skupščine se lahko udeležijo in na
njej uresničujejo glasovalno pravico tisti
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
sejo skupščine (presečni dan), to je dne
11. 6. 2010.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo le tisti delničarji, zastopniki ali pooblaščenci delničarjev, ki družbi osebno ali
s priporočenim pismom, ki prispe na sedež
družbe najpozneje konec četrtega dne pred
skupščino, prijavijo svojo udeležbo. Osebne
prijave bosta zbirali Tatjana Primožič in Jana
Možina, med 9. in 15. uro, na sedežu družbe
do vključno 11. 6. 2010.
Prijava pooblaščenca bo veljavna s predložitvijo pisnega pooblastila. Pooblastilo
fizične osebe mora vsebovati priimek in
ime, naslov in EMŠO pooblastitelja in pooblaščenca, število glasov, kraj in datum
ter podpis pooblastitelja, pooblastilo pravne
osebe pa priimek in ime, naslov in EMŠO
pooblaščenca, firmo, sedež in število glasov
ter podpis in žig pooblastitelja. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci lahko prevzamejo
glasovnice za glasovanje na dan skupščine,
od 16. ure dalje, na kraju skupščine.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica 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. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za
vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega
reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine,
to je do 21. 5. 2010.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
iz 300. člena ZGD-1 (nasprotni predlog) ali
predlog za volitve članov nadzornega sveta
ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (volilni
predlog). Nasprotni ali volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1
le v primeru, če bo delničar v sedmih dneh
po objavi sklica skupščine, to je do 21. 5.
2010, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1.
Gradivo za zasedanje skupščine je brezplačno na vpogled v glavnem tajništvu na
sedežu družbe, vsak delovni dan, med 9. in
13. uro, od sklica skupščine dalje. Gradivo
vsebuje:
– predloge sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezen predlog,
– obrazložitve točk dnevnega reda,
– letno poročilo za leto 2009,
– poročilo nadzornega sveta za leto
2009,
– predlog čistopisa statuta.
Delničarji na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1.
IBE Holding, d.d., partnerska družba
mag. Uroš Mikoš
uprava
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Ob-3179/10
Na podlagi 38. člena Statuta družbe
Ljubljanske mlekarne d.d., Ljubljana, Tolstojeva 63, uprava sklicuje
15. redno sejo skupščine
Ljubljanske mlekarne, d.d.,
ki bo v petek, 18. junija 2010, ob 10. uri,
na sedežu družbe v Ljubljani, Tolstojeva 63,
v sejni sobi K1.
15. redna seja skupščine družbe Ljub
ljanske mlekarne, d.d., bo potekala z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– Za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat.
– Verifikacijsko komisijo v sestavi: Anita
Kastelic, Renata Miklavčič in Barbara Dornik.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
2. a) Predložitev letnega poročila za leto
2009 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih
družbah in podelitev razrešnice upravi in
članom nadzornega sveta družbe.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2009, z revizorjevim poročilom in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: v skladu
z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave
in nadzornega sveta v poslovnem letu 2009
ter jima podeljuje razrešnico.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2009.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Bilančni dobiček družbe, ki na dan
31. 12. 2009 znaša 5.782.231,27 EUR, se
razporedi:
– del dobička v višini 652.921,95 EUR se
razdeli delničarjem v obliki dividend,
– del dobička v višini 5.129.309,32 EUR
se razporedi v druge rezerve iz dobička.
Bruto dividenda na delnico znaša 0,15
EUR na delnico. Dividende bo družba izplačala najkasneje v 90 dneh od dneva sprejema sklepa na skupščini. Upravičenci za
izplačilo dividend so vsi delničarji, ki so bili
vpisani v knjigo delničarjev, ki jo vodi KDD
na dan zasedanja skupščine.
Nadzornemu svetu se iz naslova poračuna sejnin in nadomestil za opravljeno
delo izplača bruto znesek 30.200,00 EUR,
tako da predsednik nadzornega sveta prejme 6.700,00 EUR bruto, člani nadzornega
sveta 4.700,00 EUR bruto.
3. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve
statuta v predlaganem besedilu.
Čistopis statuta na podlagi sprejetega
sklepa skupščine potrdi notar.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2010.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2010 skupščina
imenuje družbo KPMG Slovenija, podjetje
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za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8A,
Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega
reda, vključno z Letnim poročilom za leto
2009 z mnenjem revizorja, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in
s Predlogom sprememb in dopolnitev statuta
družbe, je delničarjem na pogled na sedežu
družbe: Tolstojeva 63, Ljubljana, v pritličju
poslovnega centra, govorilnica št. 5, vsak
delavnik, od 9. do 12. ure, v času od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine. V skladu s četrtim odstavkom 296. člena ZGD-1 (Uradni list RS,
št. 65/09) bo gradivo z utemeljitvijo objavljeno
tudi na spletni strani družbe, www.l-m.si.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine pošljejo razumno utemeljen
predlog sklepa k posamezni točki dnevnega
reda na naslov: Ljubljanske mlekarne, d.d.,
Tolstojeva 63, Ljubljana.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega
reda v pisni obliki in s priloženim predlogom
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če
skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo na naslov: Ljubljanske mlekarne, d.d.,
Tolstojeva 63, Ljubljana.
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo do konca četrtega dne pred
zasedanjem skupščine, to je 14. 6. 2010
in bodo do istega dne pisno prijavili svojo
udeležbo v tajništvu Splošno kadrovskega
sektorja na sedežu družbe: Tolstojeva 63,
Ljubljana.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD.
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, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega
registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Sejna
soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
Ljubljanske mlekarne d.d.
Cvetana Rijavec,
predsednica uprave
Ob-3200/10
Na podlagi 10. člena Statuta delniške
družbe Sadjarstvo Mirosan d.d., Kasaze
95, Petrovče, uprava sklicuje
15. skupščino delničarjev,
dne 17. 6. 2010, ob 13. uri, na sedežu
družbe, Kasaze 95, 3301 Petrovče.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter seznanitev z dnevnim redom.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: ugotovi se sklepčnost skupščine,
o njem pa se ne glasuje.
2. Izvolitev organov skupščine in imenovanje notarja.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Skupščina izvoli predsednika skupščine Žužej Franca ter dve preštevalki glasov:
Urankar Evelin in Kramer Andrejo.

Ugotovi se, da seji prisostvuje povabljeni
notar Srečko Gabrilo iz Žalca.
3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:
3.1. Skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila poslovanja družbe za leto 2009. Izhajajoč iz sprejetega letnega poročila se
ugotovi:
a) Višina bilančnega dobička po stanju na dan 31. 12. 2009 znaša 655.234,69
EUR.
b) Del bilančnega dobička v višini
60.132,73 EUR oziroma 1,67 EUR bruto
za delnico se nameni za izplačilo dividend.
Dividende se izplačajo iz ostanka prenesenega čistega dobička za leto 2003 v višini
33.198,92 EUR, prenesenega čistega dobička za leto 2004 v višini 2.743,75 EUR,
prenesenega čistega dobička za leto 2005
v višini 6.380,58 EUR in dela ostanka prenesenega čistega dobička za leto 2006 v višini
17.809,48 EUR.
Pri obračunu dividend se lastne delnice
odštejejo od stanja v delniški knjigi.
Upravičenci do dividend so delničarji, ki
so vpisani v delniško knjigo pri KDD na dan
13. 6. 2010. Dividende se izplačajo do konca leta 2010.
c) O nerazporejenem bilančnem dobičku
se bo odločalo v naslednjih letih.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
3.2. Skupščina potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta in jima podeljuje razrešnico za poslovno leto 2009.
4. Pokrivanje izgube družbi Mirovita
d.o.o., Kasaze 95, Petrovče.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta: iz nerazporejenega čistega dobička
za leto 2006 naj se pokrije izguba družbi
Mirovita d.o.o., s sedežem Kasaze 95, 3301
Petrovče, v višini 127.336,80 EUR. Drugi
družbenik Mirovite d.o.o. Andrej Zdolšek pokriva izgubo v višini 32.000,00 EUR.
5. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic po 381. členu ZGD-1UPB3, ter s tem povezana sprememba statuta.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:
5.1. Sedanji osnovni kapital v višini
332.516,21 EUR, ki je razdeljen na 39.823
navadnih kosovnih delnic na ime, se zaradi neuspešne prodaje delnic iz sklada
lastnih delnic zmanjša za 31.112,10 EUR
tako, da osnovni kapital po zmanjšanju znaša 301.404,11 EUR. Umakne se 3.726 navadnih kosovnih delnic. Po zmanjšanju je
osnovni kapital razdeljen na 36.097 navadnih kosovnih delnic na ime.
V breme osnovnega kapitala se knjiži
znesek 31.112,10 EUR, razlika do nakupne vrednosti umaknjenih delnic v znesku
68.267,55 se knjiži v breme nerazporejenega čistega dobička za leto 2006.
Razveljavitev delnic: uprava družbe je
pooblaščena, da v delniški knjigi, vodeni
v nematerializirani obliki v Klirinško depotni
družbi (KDD) Ljubljana, izvede sklep skupščine.
Vpis rednega zmanjšanja v sodni register: uprava je pooblaščena, da sodnemu registru prijavi vpis sklepa skupščine
o zmanjšanju osnovnega kapitala skupaj
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s prijavo za vpis zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom delnic.
5.2. Spremeni se prvi odstavek 3. člena
Statuta družbe Sadjarstvo Mirosan d.d., ki
spremenjen glasi:
Osnovni kapital družbe znaša 301.404,11
EUR in je razdeljen na 36.097 navadnih kosovnih delnic na ime.
6. Dopolnitev dejavnosti družbe Sadjarstvo Mirosan d.d., ter s tem povezana sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
6.1. Dejavnost družbe Sadjarstvo Mirosan d.d. se dopolni z naslednjimi dejavnostmi: D/35.119 Druga proizvodnja električne
energije.
6.2. Statut družbe se dopolni v 2. členu statuta družbe z dejavnostjo iz te točke
dnevnega reda.
7. Spremembe statuta družbe Sadjarstvo
Mirosan d.d.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
7.1. Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe.
7.2. Skupščina sprejeme prečiščeno besedilo Statuta družbe Sadjarstvo Mirosan
d.d. v predlagani vsebini, v kateri sta upoštevana sklep skupščine pod točkama 5. in
6. dnevnega reda in sklep skupščine, pod to
točko dnevnega reda.
8. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2010.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za revizorja družbe za poslovno leto
2010 se imenuje družba Rödl & Partner,
Družba za revizijo in davčno svetovanje,
d.o.o., Dunajska 129, 1000 Ljubljana.
Gradivo in dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu družbe, vsak delovnik od ponedeljka do petka,
med 12. in 14. uro.
Delničarji lahko v tednu dni po objavi sklica skupščine pisno podajo družbi razumno
utemeljen nasprotni predlog sklepov.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo lastniki navadnih kosovnih delnic na ime, zastopniki,
člani nadzornega sveta in uprave. Pravico
do udeležbe na skupščini imajo delničarji,
ki najpozneje konec četrtega dne pred sejo
skupščine upravi družbe pisno prijavijo svojo udeležbo, to je do 13. 6. 2010.
Glasovalno pravico imajo delničarji s številom glasov, ki je enako številu delnic, ki
jih imajo delničarji vpisani v delniški knjigi
pri KDD Ljubljana konec četrtega dne pred
datumom zasedanja skupščine, to je 13. 6.
2010. Od tega dne, pa do dneva po končanem zasedanju, ni prenosa lastništva delnic v delniški knjigi. Vsaka kosovna delnica
z glasovalno pravico ima 1 glas. Udeleženci
se pred sejo skupščine prijavijo v sprejemni
pisarni pol ure pred začetkom zasedanja.
V sprejemni pisarni so najavljeni udeleženci
dolžni podpisati seznam navzočih udeležencev in prevzeti glasovalne lističe, ki služijo
kot vstopnica za udeležbo na skupščini, in
druga gradiva.
Navodilo za glasovanje
V vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Sklepi se sprejemajo z navadno večino oddanih glasov, razen pod točko
5. in 7., kjer je potrebna ¾ večina.
Način glasovanja
Glasovanje je osebno in po zastopnikih
pravnih oseb, in sicer na podlagi glasovnice,
ki jo prejme delničar ob vstopu v sejno dvo-

rano. Pooblastilo za zastopanje pravne osebe na skupščini mora biti pisno, vsebovati
mora ime in priimek, naslov pooblaščenca,
firmo ter podpis in žig pooblastitelja.
Opozorilo: če skupščina ob navedeni uri
ne bo sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol
ure je skupščina sklepčna ne glede na število navzočih glasov.
Sadjarstvo Mirosan d.d.
uprava družbe
Št. 10-0997
Ob-3201/10
Na podlagi 3. točke 5. člena Statuta
družbe Butan plin d.d. Ljubljana, sklicuje
uprava družbe Butan plin d.d. Ljubljana, Verovškova ulica 64a,
14. sejo skupščine družbe,
ki bo v petek, 18. 6. 2010, ob 12.30,
v poslovnih prostorih družbe, v sejni sobi
Verovškova ulica 64a, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: izvoli se predsednika skupščine, imenuje preštevalec glasov in potrdi notar.
3. Obravnava in sprejem poslovnega poročila za leto 2009.
Predlog sklepa uprave na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta: skupščina se seznani s poslovnim poročilom za leto
2009. Upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica za poslovno leto 2009.
4. Razdelitev dobička za leto 2009.
Predlog sklepa uprave na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta: sprejme
se predlog uprave o razdelitvi dobička za
leto 2009.
5. Nagrada članom nadzornega sveta
za leto 2009.
Predlog sklepa nadzornega sveta: sprejme se predlog izplačila nagrad članom nadzornega sveta za leto 2009.
6. Obravnava predloga o imenovanju revizorske hiše.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizorsko hišo, ki bo opravila revizijo družbe
v letu 2010, se imenuje predlagano revizorsko hišo.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar
ali njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom
o lastništvu delnic oziroma s pisnim pooblastilom delničarja in s potrdilom o lastništvu
delnic pooblastitelja.
Prijavo za udeležbo na skupščini je potrebno deponirati najmanj 3 dni pred zasedanjem skupščine in to velja tako za delničarje, kot za pooblaščence.
Prijava je možna le preko pošte oziroma
faksa, kateremu pa mora nujno slediti tudi
priporočena pošta.
Pozivamo vse udeležence in pooblaščence, da se javijo v sejni sobi najmanj 1
uro pred začetkom skupščine. Udeleženci
skupščine se morajo podpisati na seznam
udeležencev in prevzeti glasovalne lističe.
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.
Vsa gradiva ter druge informacije se dobijo vsak delovni dan, na sedežu družbe ali
na tel. 01/58-89-813.
Butan plin d.d. Ljubljana
uprava družbe
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Št. 8136
Ob-3202/10
Na podlagi točke 7.3. Statuta Gradbenega podjetja Radlje d.d., Mariborska cesta
40, Radlje ob Dravi, uprava delniške družbe
sklicuje
16. redno skupščino
Gradbenega podjetja Radlje d.d.,
Mariborska cesta 40,
2360 Radlje ob Dravi,
ki bo v petek, dne 18. 6. 2010, ob 16. uri,
v sejni sobi gospodarske družbe.
Vabimo delničarje, njihove zastopnike in
pooblaščence, da se skupščine udeležijo.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
3. Obravnava in sprejem dnevnega
reda.
4. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe GP Radlje d.d. za poslovno leto
2009, z revizorjevim poročilom in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila za leto 2009.
5. Obravnava in potrditev uporabe bilančnega dobička za leto 2009 s podelitvijo
razrešnice upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2009.
6. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za leto 2010.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta za 16. redno skupščino GP Radlje
d.d.:
K točki 1 – Skupščina ugotavlja, da je
na skupščini navzočih _________% glasovalnih delnic družbe, zato je sklepčnost
podana.
K točki 2 – Za predsednika skupščine se
izvoli Mirko Petrič, za preštevalki glasov pa
Bernarda Rek in Monja Pernarčič. Skupščini
prisostvuje notarka Sonja Kralj, Francetova
cesta 1A, Slovenj Gradec.
K točki 3 – Sprejme se predlagani dnevni red.
K točki 5 – Bilančni dobiček za leto 2009
v vrednosti 216.394,12 EUR se uporabi:
a) za dividende:
b) za rezerve iz dobička:
c) ostane nerazporejen 216.394,12 EUR,
čisti dobiček:
d) za druge namene:
K točki 5.1. – Podeli se razrešnica upravi
in nadzornemu svetu GP Radlje d.d. za poslovno leto 2009.
K točki 6 – Za revizorja za leto 2010
skupščina Gradbenega podjetja Radlje d.d.
imenuje revizorja ABC revizija d.o.o., družba za revizijo in sorodne storitve, Dunajska
cesta 101, 1000 Ljubljana.
Letno poročilo, poročilo nadzornega
sveta in revizorjevo poročilo oziroma vso
gradivo za skupščino s predlogi sklepov in
obrazložitvami za točke dnevnega reda so
delničarjem na vpogled in dostopne na sedežu družbe, v tajništvu uprave Gradbenega
podjetja Radlje d.d., Mariborska cesta 40,
vsak delovni dan (od objave sklica do seje
skupščine), od 11. ure do 13. ure.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica 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 dnev-
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nega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo
družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Predlogi delničarjev
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge. Predlog delničarja se
objavi in sporoči na način kot ta sklic skupščine 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.
Pravica do obveščenosti
Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti v skladu
z določbo 305. člena Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1.
Presečni dan in udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev konec četrtega dne
pred zasedanjem skupščine – presečni
dan.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, predsednik in namestnik sveta delavcev.
Zaželeno je, da delničarji oziroma njihovi
pooblaščenci najkasneje 5 dni pred zasedanjem skupščine prijavijo svojo udeležbo na
skupščini oziroma dostavijo pooblastila v kadrovsko splošni sektor, zaradi priprave glasovnic in priprave prostora za skupščino.
Glasovanje
V vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno z glasovnicami, ki jih udeleženci
prejmejo ob vstopu na skupščino, kjer se
vpišejo tudi v poseben seznam udeležencev. Pooblastila morajo biti pisna.
Prostor, kjer bo zasedanje skupščine, bo
odprt eno uro pred predvidenim začetkom
skupščine, da se bo ugotovila navzočnost in
razdelile glasovnice.
Opozorilo
Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne v istem prostoru, ob 17. uri, ne glede na število delnic
prisotnih delničarjev.
Gradbeno podjetje Radlje d.d.
uprava: Marjan Potnik, inž. grad.
Ob-3203/10
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 38. člena Statuta družbe
Tekstil proizvodno in trgovsko podjetje d.d.,
uprava sklicuje
17. skupščino
družbe Tekstil proizvodno in trgovsko
podjetje d.d., Letališka cesta 34,
Ljubljana,
ki bo dne 17. 6. 2010, ob 12. uri, na sedežu družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga sprejem naslednjega
sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Za predsednico skupščine se izvoli
Danico Majcen Samardžija, za preštevalca
glasov pa Oliverja Petak in Alenko Bizjak.
Ugotovi se prisotnost vabljenega notarja.
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2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
in skupine Tekstil za leto 2009, z mnenjem
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta o sprejemu in preveritvi letnega poročila, odločanje o uporabi bilančnega dobička
ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe in skupine Tekstil za leto 2009
z mnenjem revizorja in pisnim poročilom
nadzornega sveta o sprejemu in preveritvi
letnega poročila.
Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2009
znaša 25.219,00 EUR, se razporedi v druge
rezerve.
Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno
leto 2009.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2010.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2010 se imenuje
družba Plus Revizija d.o.o., Trzin.
4. Spremembe in dopolnitve statuta.
Zaradi uskladitve statuta z določbami ZGD-1 in uskladitve dejavnosti družbe
s standardno klasifikacijo dejavnosti – SKD
2008, uprava in nadzorni svet družbe predlagata sprejem naslednjega sklepa:
4.1. Spremeni se 2. člen statuta, tako
da se glasi:
»Dejavnost družbe je:
13.910 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
materialov
13.920 Proizvodnja končnih tekstilnih
izdelkov, razen oblačil
13.930 Proizvodnja preprog
13.940 Proizvodnja vrvi, vrvic in mrež
13.950 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil
13.960 Proizvodnja tehničnega in
industrijskega tekstila
13.990 Proizvodnja drugje nerazvrščenih
tekstilij
14.110 Proizvodnja usnjenih oblačil
14.120 Proizvodnja delovnih oblačil
14.130 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil
14.140 Proizvodnja spodnjega perila
14.190 Proizvodnja drugih oblačil, pokrival
ter dodatkov
14.200 Proizvodnja krznenih izdelkov
14.310 Proizvodnja nogavic
14.390 Proizvodnja drugih pletenih in
kvačkanih oblačil
17.220 Proizvodnja gospodinjskih,
higienskih in toaletnih potrebščin
iz papirja
32.990 Druge nerazvrščene predelovalne
dejavnosti
33.190 Popravila drugih naprav
35.119 Druga proizvodnja električne
energije
35.120 Prenos električne energije
35.130 Distribucija električne energije
35.140 Trgovanje z električno energijo
35.300 Oskrba s paro in vročo vodo
41.100 Organizacija izvedbe stavbnih
projektov
42.210 Gradnja objektov oskrbne
infrastrukture za tekočine in pline
42.220 Gradnja objektov oskrbne
infrastrukture za elektriko in
telekomunikacije
42.990 Gradnja drugih objektov nizke
gradnje
45.110 Trgovina z avtomobili in lahkimi
motornimi vozili

45.190 Trgovina z drugimi motornimi vozili
45.200 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil
45.310 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in opremo za motorna vozila
45.320 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in opremo za motorna vozila
45.400 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles, trgovina z njihovimi
deli in opremo
46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živih živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov
46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala
46.150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
predmetov in naprav za
gospodinjstvo in železnine
46.160 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, krzna, obutve, usnjenih
izdelkov
46.170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov
46.180 Specializirano posredništvo pri
prodaji drugih določenih izdelkov
46.190 Nespecializirano posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov
46.240 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem
46.310 Trgovina na debelo s sadjem in
zelenjavo
46.320 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki
46.330 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji
in maščobami
46.340 Trgovina na debelo s pijačami
46.360 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki
46.370 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami
46.390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki
46.410 Trgovina na debelo s tekstilom
46.420 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo
46.430 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi napravami
46.440 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, čistili
46.450 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko
46.460 Trgovina na debelo
s farmacevtskimi izdelki ter
medicinskimi potrebščinami in
materiali
46.470 Trgovina na debelo s pohištvom,
preprogami in svetili
46.480 Trgovina na debelo z urami in
nakitom
46.490 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe
46.510 Trgovina na debelo
z računalniškimi napravami
46.520 Trgovina na debelo z elektronskimi
in telekomunikacijskimi napravami
in deli
46.610 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, opremo
46.620 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji
46.640 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo
46.650 Trgovina na debelo s pisarniškim
pohištvom
46.660 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in opremo
46.690 Trgovina na debelo z drugimi
napravami in opremo
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46.730 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno
opremo
46.740 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za
ogrevanje
46.760 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki
46.770 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki
46.900 Nespecializirana trgovina na
debelo
47.110 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili
47.190 Druga trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah
47.290 Druga trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah z živili
47.510 Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
s tekstilom
47.530 Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
s preprogami, talnimi in stenskimi
oblogami
47.540 Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
z električnimi gospodinjskimi
napravami
47.590 Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
s pohištvom, svetili in drugje
nerazvrščenimi predmeti za
gospodinjstvo
47.710 Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
z oblačili
47.720 Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
z obutvijo in usnjenimi izdelki
47.770 Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
z urami in nakitom
47.789 Druga trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah
47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah
z rabljenim blagom
47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in
tržnicah s tekstilijami in obutvijo
47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in
tržnicah z drugim blagom
47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po
internetu
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln, stojnic in tržnic
49.410 Cestni tovorni promet
49.420 Selitvena dejavnost
52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti
v kopenskem prometu
56.210 Priložnostna priprava in dostava
jedi
56.290 Druga oskrba z jedmi
58.210 Izdajanje računalniških iger
58.290 Drugo izdajanje programja
62.010 Računalniško programiranje
62.020 Svetovanje o računalniških
napravah in programih
62.030 Upravljanje računalniških naprav in
sistemov
62.090 Druge z informacijsko tehnologijo
in računalniškimi storitvami
povezane dejavnosti
63.110 Obdelava podatkov in s tem
povezane dejavnosti
64.200 Dejavnost holdingov
64.910 Dejavnost finančnega zakupa
64.920 Drugo kreditiranje

64.990 Drugje nerazvrščene dejavnosti
finančnih storitev, razen
zavarovalništva in dejavnosti
pokojninskih skladov
68.100 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali
najetih nepremičnin
68.310 Posredništvo v prometu
z nepremičninami
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo
ali po pogodbi
69.200 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje
70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
70.220 Drugo podjetniško in poslovno
svetovanje
73.200 Raziskovanje trga in javnega
mnenja
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in
tehnične dejavnosti
81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška
dejavnost
85.600 Pomožne dejavnosti za
izobraževanje
95.120 Popravila komunikacijskih naprav
95.210 Popravila elektronskih naprav za
široko rabo
95.230 Popravila obutve in usnjene
galanterije
95.250 Popravila obutve in usnjene
galanterije
95.290 Popravila drugih osebnih ali
gospodinjskih izdelkov
96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic.«
4.2. Spremeni se 4. člen statuta, tako
da se glasi:
»Vse delnice so delnice enega razreda
v smislu 177. člena Zakona o gospodarskih
družbah (Uradni list RS, št. 65/09), v nadaljevanju: ZGD-1.«
4.3. Spremeni se 11. člena statuta, tako
da se glasi:
»O povečanju osnovnega kapitala z novo
izdajo delnic, glede vrste ter razreda delnic,
odloča skupščina s tričetrtinsko večino pri
sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.
Dotedanji delničarji imajo prednostno
pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu
družbe. Prednostna pravica se lahko izključi
v celoti ali deloma samo na podlagi sklepa
skupščine o povečanju osnovnega kapitala, sprejetega s ¾ večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala in v skladu
z ostalimi določbami ZGD-1.«
4.4. Spremeni se 16. člen statuta, tako
da se glasi:
»Skupščina lahko s ¾ večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala sklene, da se osnovni kapital družbe poveča iz
sestavin lastnega kapitala skladno z ZGD-1.
Sklep o povečanju osnovnega kapitala temelji na bilanci stanja, katere bilančni presečni dan je največ 8 mesecev pred vložitvijo predloga za vpis povečanja osnovnega
kapitala v register, in ki jo je pregledal revizor ter k njej dal pritrdilno mnenje.
S povečanjem osnovnega kapitala po tej
točki se izdajo nove delnice ali pa se poveča
pripadajoči delež osnovnega kapitala. Če se
izdajo nove delnice, delničarjem pripadajo
nove delnice v sorazmerju z njihovimi deleži
v dosedanjem osnovnem kapitalu družbe.
Če se osnovni kapital poveča brez izdaje
novih delnic, mora sklep o povečanju navajati način povečanja.
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S povečanjem osnovnega kapitala iz rezerv se te ne smejo zmanjšati pod zakonsko
določeno minimalno stopnjo.«
4.5. Spremeni se 25. člen statuta, tako
da se glasi:
»Nadzorni svet imenuje skupščina delničarjev z navadno večino glasov navzočih
delničarjev, razen članov nadzornega sveta
iz 24. člena tega statuta.«
4.6. Spremeni se 37. člen statuta, tako
da se glasi:
»Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta
ali na pisno zahtevo delničarjev družbe, ki
predstavljajo vsaj 5% osnovnega kapitala
družbe, v skladu z določbami ZGD-1.«
4.7. Spremeni se 38. člen statuta, tako
da se glasi:
»Sklic skupščine se objavi vsaj 30 dni
pred skupščino. Družba objavi sklic skupščine v Uradnem listu RS in na spletni strani
družbe.
Delničarji, ki se želijo skupščine udeležiti oziroma na njej izvrševati glasovalno
pravico, se morajo najkasneje konec četrtega dne pred skupščino prijaviti v tajništvu
družbe.«
4.8. Spremeni se 46. člen statuta, tako
da se glasi:
»Skupaj z letnim poročilom mora uprava
posredovati tudi predlog uporabe in razdelitve bilančnega dobička. Bilančni dobiček
je po sklepu skupščine dovoljeno uporabiti
za oblikovanje drugih rezerv iz dobička, za
razdelitev med delničarje, za izplačilo članom uprave ter za humanitarne, kulturne,
vzgojno izobraževalne, športne ipd. namene. Bilančni dobiček se lahko tudi prenese
v naslednje leto.
Uprava je pooblaščena, da izplačuje dividende tudi med letom (vmesne dividende),
glede na predviden dobiček tekočega leta.
Izplačilo dividend odobri nadzorni svet.
Vmesne dividende ne smejo biti višje od
polovice vrednosti predvidenega dobička po
oblikovanju rezerv, niti od polovice dobička
preteklega leta.«
4.9. Spremeni se 47. člen statuta, tako
da se glasi:
»Družba objavlja sklic skupščine v Uradnem listu RS in na spletni strani družbe.
Ostala obvestila objavlja na način, ki ga
določi uprava družbe.«
Gradivo in dostopnost dokumentov
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedili letnih poročil
za leto 2009 z mnenji revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnih
poročil ter spremembe in dopolnitve statuta
z obrazložitvijo, bodo delničarjem na voljo
v tajništvu uprave družbe na sedežu družbe,
na naslovu Letališka cesta 34, Ljubljana, ter
na spletni strani družbe, vsak delavnik, od 9.
do 12. ure, v času od dneva objave dnevnega reda sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
izvršujejo glasovalno pravico tisti delničarji,
ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine.
Delničarji družbe morajo najkasneje konec četrtega dne pred sejo skupščine prija-
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viti svojo udeležbo na skupščini pri tajništvu
uprave družbe.
Delničarji lahko v skladu z določbami ZGD-1 v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine pisno zahtevajo dodatno točko
dnevnega reda, k vsaki točki dnevnega reda
podajo pisni predlog sklepov oziroma pisni predlog o volitvah članov nadzornega
sveta.
Na skupščini lahko delničarji uresničujejo svojo pravico do obveščenosti skladno
s 305. členom ZGD-1.
Glasovalna pravica se lahko izvršuje tudi
po pooblaščencu. Pooblaščenec mora imeti
za izvajanje glasovalne pravice pisno pooblastilo. Pooblastilo ostane shranjeno pri
družbi.
Delničarji se ob registraciji udeležbe izkažejo z osebnim dokumentom, enako pooblaščenci, ki predložijo tudi veljavno pooblastilo, kolikor ni bilo poslano že ob prijavi.
Zastopnik oziroma pooblaščenec pravne
osebe pa se mora izkazati še z izpisom
iz sodnega registra, kolikor ta izpis ni bil
poslan ob prijavi. Registracija, vzpostavitev
evidenc in prevzem glasovnic udeležencev
skupščine se bodo vršili na dan skupščine,
od 11.45 do 12. ure.
Delničarje vljudno prosimo, da upoštevajo navedeni termin registracije, da bi se
izognili gneči in zamudi s pričetkom skupščine.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje pol ure kasneje, v istih
prostorih.
Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
V skladu z ZGD-1 mora vsak skupščinski
sklep potrditi notar v notarskem zapisniku.
Skupščini bo prisostvoval notar Miro Košak
iz Ljubljane.
Tekstil proizvodno in trgovsko podjetje
uprava družbe
direktor
Stanislav Zidar
Ob-3204/10
Na podlagi 295. člena ZGD-1 in v skladu
z 39. členom Statuta Talum d.d. Kidričevo, Tovarniška cesta 10, Kidričevo, Uprava
družbe sklicuje
zasedanje skupščine
Talum d.d. Kidričevo,
dne 15. 6. 2010, s pričetkom ob 11. uri,
na sedežu družbe v Kidričevem, Tovarniška cesta 10, z naslednjim dnevnim redom
zasedanja:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda zasedanja.
Predlog sklepa:
Izvolijo se:
– dr. Miro Žunec za predsednika skupščine,
– Marko Drobnič in Ivan Ogrinc za preštevalca glasov.
Zapisnik zasedanja skupščine potrdi notar Andrej Šoemen iz Ptuja.
Potrdi se objavljeni dnevni red zasedanja
skupščine.
3. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom in Konsolidiranim letnim poročilom
družbe za leto 2009 in Poročilom nadzornega sveta družbe po 282. členu Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1).
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Predlog sklepa: skupščina se seznani
s sprejetim Letnim poročilom in Konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2009
in Poročilom nadzornega sveta družbe po
282. členu ZGD-1.
4. Odločitev o pokrivanju bilančne izgube
za poslovno leto 2009 in podelitev razrešnice po 294. členu Zakona o gospodarskih
družbah.
Predlog sklepa: bilančna izguba poslovnega leta 2009, v višini 6.921.916,01 EUR,
se pokrije v breme drugih rezerv iz dobička.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe in
s tem potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2009.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja letnega poročila Talum d.d. Kidričevo za poslovno leto
2010 in 2011, se imenuje revizijska družba
BDO Revizija d.o.o. Ljubljana, Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.«
6. Podaljšanje mandata članom nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa:
Trajanje mandata nadzornega sveta
v sestavi: dr. Miro Žunec, mag. Mirjan Trampuž, Ivan Malešič, Duško Kos, se uskladi
s 27. členom Statuta družbe tako, da mandatna doba traja 4 leta, šteto od 26. 11.
2009 dalje.
Skupščine se lahko udeležijo in na skupščini lahko glasujejo le delničarji, ki so najpozneje do konca dne 11. 6. 2010 vpisani
kot imetniki delnic v delniški knjigi družbe,
ki se vodi pri centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev (KDD d.d.
Ljubljana) in so najpozneje do konca navedenega dne v pisni obliki prijavili svojo
udeležbo na skupščini.
Skupščina je sklepčna in lahko veljavno
odloča, če je na skupščini zastopanega 15%
kapitala. Če skupščina ob napovedani uri ne
bo sklepčna, se počaka 1/4 ure po prvotno
določenem času. Po poteku tega časa je
skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
Delničar/-ji lahko zahtevajo dopolnitev predlaganega dnevnega reda v skladu
s prvim odstavkom 298. člena ali/in objavo
nasprotnega predloga, ki je podan v skladu s prvim odstavkom 300. člena ZGD-1,
v roku 7 dni po dnevu objave sklica.
Vsa poročila iz 3. točke dnevnega reda
so bila posredovana delničarjem. Skupaj s predlogi uprave in nadzornega sveta
k ostalim točkam dnevnega reda, so od dneva objave sklica skupščine dalje do vključno
dneva zasedanja skupščine, vsa poročila
dostopna in na razpolago za vpogled delničarjem na sedežu družbe v Kidričevem,
Tovarniška cesta 10, vsak delovni dan, od
8. do 13. ure.
Predloge sklepov uprave in nadzornega
sveta družbe ter pripadajoče obrazložitve,
bo družba posredovala delničarjem v roku
3 dni od dneva prejema zahteve delničarja
za posredovanje.
V skladu s 305. členom ZGD-1 lahko
delničarji na skupščini zahtevajo od uprave
družbe podatke, ki so potrebni za presojo
posameznih točk dnevnega reda.
Talum d.d. Kidričevo
uprava
Št. 157592
Ob-3219/10
Na podlagi 34. člena Statuta delniške
družbe ETI Elektroelement d.d., Obrezija

5, 1411 Izlake in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), uprava družbe
sklicuje
16. skupščino
družbe ETI Elektroelement d.d.,
Obrezija 5, 1411 Izlake,
ki bo dne 7. 7. 2010, ob 12. uri, v konferenčni dvorani na sedežu družbe, Obrezija
5, 1411 Izlake.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in organov skupščine.
2. Predstavitev poročila nadzornega sveta za leto 2009 ter podelitev razrešnic upravi
in nadzornemu svetu za leto 2009.
Predlog sklepa: podelita se razrešnici
upravi in nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu 2009.
3. Seznanitev skupščine z novim članom nadzornega sveta, zastopnikom zaposlenih.
4. Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
upravo, da lahko na podlagi 247. člena
ZGD-1 po svojem preudarku in v dobrobit
družbe pridobi delnice družbe, s tem da
najvišja nakupna vrednost delnice ne sme
presegati 60 evrov, najnižja nakupna vrednost pa ne sme biti nižja od 25 evrov za
delnico.
Skupni delež pridobljenih delnic, skupaj
z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba
že ima, ne sme presegati 10% osnovnega
kapitala družbe.
Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejetja
sklepa.
Družba je dolžna za namen pridobitve
lastnih delnic oblikovati rezerve za lastne
delnice.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2010.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno leto 2010 se imenuje revizijska družba
KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje,
d.o.o., Ljubljana.
Predlog sklepov k točki 2 in 4 dnevnega
reda sta oblikovala uprava in nadzorni svet
družbe, predlog sklepa pod točko 5 pa nadzorni svet družbe.
Gradivo za skupščino ter letno in revizijsko poročilo so delničarjem na vpogled od
objave sklica skupščine na sedežu družbe:
Obrezija 5, 1411 Izlake, vsak delovnik od 8.
do 11. ure, gradivo pa tudi na spletni strani
družbe, www.eti.si/novinarsko_sredisce/obvestila_delnicarjem.aspx.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, če svojo
udeležbo pisno prijavijo upravi družbe najkasneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
Pooblastilo za udeležbo in glasovanje na
skupščini mora biti pisno in mora vsebovati
za fizične osebe ime in priimek ter rojstni
datum pooblaščenca in pooblastitelja, kraj
in datum ter podpis pooblastitelja, za pravne
osebe pa ime in priimek ter datum rojstva
pooblaščenca in firmo ter podpis in žig pooblastitelja. Pooblastila je treba deponirati
najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine
pri upravi družbe.
Prostor, v katerem bo skupščina, bo odprt pol ure pred uradnim začetkom skupščine.
ETI Elektroelement d.d.
uprava
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Ob-3220/10
Na podlagi 6. člena Statuta delniške
družbe MDS IT d.d., Ljubljana, Leskoškova
cesta 9e, uprava družbe sklicuje
16. sejo skupščine
družbe MDS IT d.d.,
ki bo dne 17. 6. 2010, ob 12. uri, na sedežu družbe, na naslovu Leskoškova cesta
9e v Ljubljani.
Za sejo skupščine predlagata uprava in
nadzorni svet naslednji dnevni red in predloge sklepov:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih
organov.
Predlog sklepa:
Skupščina sprejme predloge za imenovanje organov skupščine:
a) Predsednik skupščine: Gregor Kampjut.
b) Preštevalki glasov: Ljubica Rovšek in
Bernarda Vrbnjak.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2009.
3. Uporaba bilančnega dobička.
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček za leto 2009 znaša
753.850,000 € in se razdeli:
– za izplačilo dividend delničarjem, ki so
vpisani v delniški knjigi na dan zasedanja
skupščine, v bruto znesku 46.200,00 €, kar
je 7,00 € bruto na delnico. Dividende bodo
izplačane najkasneje do 30. 11. 2010
Ostanek bilančnega dobička ostane nerazporejen.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico upravi in članom nadzornega sveta
za leto 2009.
5. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se predlagane
spremembe statuta.
6. Sejnine nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: predsedniku nadzornega sveta se določi sejnina v višini 500,00 €
bruto, članoma pa v višini 350 € bruto.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predlagatelja skupščinskih sklepov
k vsem točkam dnevnega reda skupščine
sta uprava in nadzorni svet.
Gradivo s predlogi sklepov in njihovo
obrazložitvijo je delničarjem na vpogled na
sedežu družbe, Leskoškova cesta 9E, 1000
Ljubljana, vsak delovni dan, od 10. do 12.
ure, v tajništvu družbe. Gradivo s predlogi
sklepov skupščine, navedbo predlagateljev in njihovo obrazložitvijo lahko delničarji
brezplačno pridobijo na naslovu iz prejšnjega stavka.
Delničar lahko na skupščini družbe uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.
Dopolnitev dnevnega reda in predlogi
delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v skladu s prvim
odstavkom 298. člena ZGD-1. Zahtevo za
dodatno točko dnevnega reda lahko delničarji družbi pošljejo 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
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zakonsko določen način 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 delničarje pripravil do tega, da bodo
glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga delničarja za volitve članov nadzornega sveta ni potrebno utemeljiti. Predlogi
delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje
na sami skupščini, se obravnavajo na sami
skupščini.
Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine, to je 13. 6. 2010
(presečni dan) in ki svojo udeležbo na skupščini prijavijo družbi najkasneje tri dni pred
skupščino.
Uprava MDS IT d.d.
direktor Matjaž Bavdek
Ob-3221/10
Na podlagi določil 25. člena Statuta
družbe HELIOS, Sestavljeno podjetje za
kapitalske naložbe in razvoj d.d., uprava
družbe sklicuje
16. sejo skupščine,
ki bo v petek, 18. junija 2010, ob 13. uri,
v sejni sobi podjetja, na Ljubljanski 110a,
v Domžalah.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Marko Vresk.
Za preštevalca glasov se imenujeta Anica Urankar in Matjaž Osojnik.
Skupščini prisostvuje notarka Majda Lokošek.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in
podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za leto 2009.
Predlog sklepa:
1. Bilančni dobiček za poslovno leto
2009, v višini 10.788.137 EUR, se uporabi
za naslednje namene:
– za povečanje drugih
rezerv
– za razporeditev
v preneseni dobiček

161.845 EUR
10.626.292 EUR

2. Skupščina podeli razrešnico upravi
in nadzornemu svetu za poslovno leto 2009.
3. Spremembe in dopolnitve besedila
Statuta družbe.
Predlog sklepa:
Skupščina sprejme predlagane spremembe Statuta družbe zaradi uskladitve
z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1C, Uradni list RS, št. 42/09) o sklicu skupščine in obveščanju delničarjev ter
o prijavi in pogojih za udeležbo na skupščini,
kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva skupščine.
Sprejeme se prečiščeno besedilo Statuta
družbe. Z dnem sprejema prečiščenega besedila Statuta, preneha veljati Statut družbe
z dne 4. 7. 2008.
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4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe
za leto 2010 se imenuje revizorska hiša
ERNST&YOUNG d.o.o., Dunajska 111,
Ljubljana.
5. Sklep o pooblastilu za nakup lastnih
delnic.
Predlog sklepa:
Skupščina pooblašča upravo družbe za
nakup lastnih delnic, pri čemer skupni nominalni znesek kupljenih lastnih delnic ne sme
presegati 10% osnovnega kapitala oziroma
27.844 delnic družbe.
Pooblastilo iz prejšnjega odstavka velja
18 mesecev od sprejema sklepa.
Pri pridobivanju delnic sme znašati najvišja nakupna cena največ 10% več od trimesečnega povprečja enotnih dnevnih borznih cen šteto od dneva nakupa, najnižja
nakupna cena pa sme biti enaka nominalni
vrednosti delnice.
Družba ne bo pridobivala lastnih delnic
izključno zaradi trgovanja, ampak jih bo
uporabila za izplačilo udeležbe na dobičku in ohranjanje vrednosti delnice družbe.
Lastne delnice se bodo pridobivale in odsvajale na podlagi poslov na organiziranem
trgu.
Z dnem sprejema tega sklepa preneha
veljati sklep o pooblastilu za nakup lastnih
delnic, sprejet na 15. redni skupščini delničarjev družbe HELIOS Domžale, d.d., 3. 7.
2009.
Predlagatelj sklepov
Skladno s prvim odstavkom 297.a
ZGD-1-UPB3 je predlagatelj sklepa pod 4.
točko dnevnega reda nadzorni svet, predlagatelj ostalih sklepov pa je uprava.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi
sklepov z obrazložitvami, Letnim poročilom,
Poročilom nadzornega sveta in predlogom
sprememb in dopolnitev statuta družbe, je
delničarjem na vpogled, na sedežu družbe
HELIOS Domžale, d.d. Količevo 2, 1230
Domžale, v tajništvu, vsak delovni dan, od
9. do 12. ure, od dneva objave sklica do
vključno dneva zasedanja skupščine. Prav
tako je gradivo dostopno tudi na spletnih
straneh družbe, www.helios.si, pa tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske
borze, d.d., SEOnet. Podatki iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 so delničarjem na
voljo na spletni strani družbe.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
sedem dni po objavi sklica skupščine pisno
zahtevajo dodatno točko dnevnega reda.
Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki
dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji,
ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve
za dodatno točko dnevnega reda, morajo
zahtevo poslati družbi najpozneje sedem
dni po objavi sklica skupščine, to je do
21. 5. 2010.
Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po
elektronski pošti, in sicer na naslov: skupscina@helios.si.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
kot veleva 300. člen ZGD-1. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296.
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člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih
dneh po objavi sklica skupščine, to je do
21. 5. 2010, družbi poslal razumno utemeljen predlog.
Delničarji lahko predloge sklepov družbe
sporočijo tudi po elektronski pošti, in sicer na
elektronski naslov: skupscina@helios.si.
Pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini družbe
postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za
presojo dnevnega reda, ter izvršujejo svojo
pravico do obveščenosti v skladu s prvim
odstavkom 305. člena ZGD-1.
Pogoji udeležbe
Skupščine delničarjev se lahko udeležijo
in na njej glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi, d.d., v Ljubljani konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v
nadaljevanju: presečni dan), to je do 14. 6.
2010, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora
na sedež družbe prispeti najpozneje konec
četrtega dne pred skupščino – do vključno
14. 6. 2010.
Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe
na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca,
da se v njegovem imenu udeleži skupščine
in uresničuje glasovalno pravico. Pooblastilo
mora biti pisno in ga je potrebno predložiti
družbi, kjer ostane shranjeno.
Pooblastilo je lahko posredovano družbi
tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: skupscina@helios.si, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora
lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih
osebah pa lastnoročni podpis zastopnika
in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga
uporablja. Družba ima pravico do preveritve
identitete delničarja oziroma pooblastitelja,
ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti,
ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način kot
so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli
prekličejo.
Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali
pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz
sodnega/poslovnega registra.
Na dan sklica skupščine ima družba
278.446 navadnih prosto prenosljivih delnic
istega razreda. Skladno z zakonom daje
vsaka navadna delnica njenemu imetniku
en glas.
Vljudno naprošamo delničarje, da pridejo
na skupščino vsaj 30 minut pred začetkom
zasedanja, zaradi vzpostavitve evidenc in
prevzema gradiva potrebnega za glasovanje.
V primeru, da ob napovedanem času
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, ob 14. uri,
v istih prostorih. Na ponovnem zasedanju
skupščina veljavno odloča, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
HELIOS Sestavljeno podjetje za
kapitalske naložbe in razvoj d.d.
predsednik uprave
Uroš Slavinec
Ob-3222/10
Na podlagi 28. člena Statuta družbe Ajdacom d.d., Šmartinska 152, Uprava družbe sklicuje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
skupščino,
ki bo 15. 6. 2010, ob 15. uri, v Kongresni
dvorani Mercurius, v Ljubljani, Šmartinska
152, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnega predsedstva skupščine:
Uprava predlaga skupščini sprejem sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine in se
imenuje delovno predsedstvo po predlogu
uprave družbe.
Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo skupščini delničarjev prisostvoval vabljeni notar.
2. Predstavitev sprejetega revidiranega
Letnega poročila družbe Ajdacom d.d., in
skupine Ajdacom za poslovno leto 2009 in
Poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila ter sprejem sklepov
o uporabi bilančnega dobička za poslovno
leto 2009 ter podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem sklepov:
Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2009,
v višini 1.431.625,83 EUR, se uporabi kot
sledi:
– delničarjem se razdeli za dividende
bilančni dobiček v znesku 9,54 EUR bruto
za delnico, kar skupaj predstavlja znesek
1.423.520,64 EUR,
– do dividende so upravičeni tisti lastniki
delnic, ki so kot lastniki vpisani v delniško
knjigo pri KDD-Centralni klirinško depotni
družbi d.d. Ljubljana, drugi delovni dan po
seji skupščine, to je 17. 6. 2010,
– v obliki udeležbe na dobičku se direktorju izplača nagrada v višini bruto 1.800,00
EUR,
– izplačilo dividend in udeležbe na dobičku se izvrši iz dobička tekočega leta,
– bilančni dobiček, v višini 6.305,19 EUR,
ostane nerazporejen in bo o uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih.
3. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem sklepa: sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe.
4. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem sklepa: za poslovno leto 2010 se za
revizorja družbe imenuje CONSTANTIA
PLUS, svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta
160, Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
njihovo obrazložitvijo za vsako točko dnevnega reda, revidiranim letnim poročilom
družbe Ajdacom d.d., in skupine Ajdacom za
poslovno leto 2009 in poročilom nadzornega
sveta o rezultatih preveritve letnega poročila, ter besedilom predlaganih sprememb in
dopolnitev statuta je delničarjem na vpogled
vse delavne dni, od 10. do 12. ure, v času
od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja v Dvorani VII, Šmartinska 152, Ljubljana, soba št. 1.
Glasovalno pravico lahko na skupščini uresničijo delničarji, katerih pisna prijava udeležbe na skupščini prispe na sedež
družbe najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine (12. 6. 2010) in ki so imetniki
delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, tj.
dne 11. 6. 2010 (presečni dan).
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po

objavi sklica 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 delničarji zahtevo za
dodatno točko dnevnega reda pošljejo družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
zakonsko določen način 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 delničarje pripravil do tega, da bodo
glasovali za njegov predlog.
Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani
najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na sami skupščini.
Če se skupščine udeleži pooblaščenec
delničarja, je potrebno družbi predložiti pisno pooblastilo za zastopanje, ki ostane
shranjeno pri družbi.
Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti v skladu
s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1, po
katerem mora poslovodstvo na skupščini
dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk
dnevnega reda.
Ajdacom d.d.
direktor
Miha Zupanc
Ob-3223/10
Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške
družbe CPG, d.d., Industrijska cesta 2,
Kromberk, Nova Gorica, uprava sklicuje
13. sejo skupščine
delniške družbe CPG, d.d.,
ki bo v torek, 15. 6. 2010, ob 9. uri,
v Novi Gorici, na Industrijski cesti 2, in skupaj z nadzornim svetom predlaga naslednji
dnevni red in sklepe skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep:
Za predsednico skupščine se izvoli Veroniko Lemut, Andreja Bandlja in Nives Simčič
za preštevalca glasov.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Zdenka Gustinčič.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2009 z mnenjem revizorja in s poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila družbe
CPG, d.d. za poslovno leto 2009.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
se seznani z letnim poročilom družbe za
poslovno leto 2009 z mnenjem revizorja in
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe CPG, d.d. za poslovno leto 2009.
3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Bilančni dobiček družbe, ki po stanju na
dan 31. 12. 2009 znaša 3.246.350 €, se
uporabi za naslednje namene:
– del bilančnega dobička v višini 0,17 €
bruto na kosovno delnico se razdeli delni-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
čarjem, vpisanim na dan skupščine v delniški knjigi CPG, d.d. kot imetniki kosovnih
delnic s pravico do dividende. Dividende
se izplačajo v 90-ih dneh po sprejemu tega
sklepa na skupščini družbe,
– o uporabi preostalega dela bilančnega
dobička bo odločeno v prihodnjih poslovnih
letih (preneseni dobiček).
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega
sveta za poslovno leto 2009 in jima podeljuje razrešnico.
5. Nagrada in plačilo za delo članom
nadzornega sveta.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: članom nadzornega sveta
se v breme poslovnih stroškov družbe izplača nagrada za leto 2009 v skupnem bruto
znesku 19.356,00 €.
6. Spremembe in dopolnitve Statuta družbe zaradi uskladitve z določbami
ZGD-1C.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Sprejmejo se naslednje spremembe in
dopolnitve Statuta družbe:
Doda se nova točka 4.9., ki se glasi:
Nadzorni svet mora pri določitvi celotnih
prejemkov direktorja (plača in povračilo stroškov, bonitete, nagrada za poslovno uspešnost – delniški in opcijski program nagrajevanja, udeležba v dobičku itd., odpravnina in
drugi prejemki) poskrbeti za to, da so celotni
prejemki v ustreznem sorazmerju z nalogami uprave družbe – direktorja in finančnim
stanjem družbe ter v skladu s politiko prejemkov, če jo je skupščina določila.
Če skupščina ne določi politike prejemkov članov organov vodenja, mora nadzorni
svet pri določitvi prejemkov uprave – direktorja slediti načelom iz sedmega odstavka
294. člena Zakona o gospodarskih družbah.
Točka 5.9. se spremeni tako, da se glasi:
Člani nadzornega sveta so na predlog
uprave upravičeni do nagrade za njihovo
delo ter sejnine, katerih višino določi skupščina. Plačilo mora biti v ustreznem razmerju z nalogami članov nadzornega sveta
in finančnim položajem družbe. Poleg tega
pripada članom tudi povračilo potnih in drugih razumnih stroškov za prihod in udeležbo
na seji.
Točka 6.3. se spremeni tako, da se glasi:
Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta
ali na zahtevo delničarjev družbe, ki predstavljajo vsaj 5% osnovnega kapitala družbe. Upravičenec iz te točke, ki zahteva sklic
skupščine, mora ob zahtevi posredovati
upravi tudi obrazložitev ter utemeljen namen in razlog sklica.
Delničar oziroma manjšina delničarjev,
ki zahteva sklic skupščine, mora podati pisno zahtevo za sklic skupščine in zahtevi
v pisni obliki priložiti dnevni red, predlog
sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča ali,
če skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda.
Skupščina se skliče vsaj 30 dni pred sejo
z objavo v Uradnem listu RS, ali v časopisu Finance. Sklic skupščine se objavi tudi

v glasilu ali elektronskem mediju družbe, če
ga družba ima, ter na spletni strani družbe.
Točka 6.7. se spremeni tako, da se glasi:
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine (presečni dan).
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se lahko udeležijo skupščine in na skupščini uresničujejo glasovalno pravico le, če se
delničarji prijavijo za udeležbo na skupščini, in sicer najpozneje konec četrtega dne
pred skupščino. Prijava je pravočasna, če
jo družba prejme najpozneje konec četrtega
dne pred skupščino.
7. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2010.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za revizorja družbe
za poslovno leto 2010 se imenuje revizorska hiša Revizijski center d.o.o., družba za
revizijo, Ulica Gradnikove brigade 4, 1000
Ljubljana.
Presečni dan za uresničevanje glasovalne pravice
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo le tisti
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni
klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine
(presečni dan), to je dne 11. 6. 2010.
Drugi pogoji za udeležbo in glasovanje
na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in
zastopniki, ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje
do konca četrtega dne pred skupščino.
Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo
priložiti pooblastilo. Pooblastilo mora biti
pisno in ves čas trajanja pooblastilnega
razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pravne osebe morajo prijavi za udeležbo
predložiti redni izpisek iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje podatke po stanju
ob prijavi.
Prijavljene udeležence prosimo, da pridejo na skupščino vsaj 15 minut pred predvidenim pričetkom skupščine, da prijavijo
svojo navzočnost pri v predlogu predvidenih
preštevalcih glasov.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica 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. Uprava družbe bo v skladu
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda,
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega
sklica skupščine.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge. Uprava družbe bo na
enak način kot ta sklic skupščine objavila
tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani
družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica
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skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in
za katere bo delničar – predlagatelj pri tem
sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo
druge delničarje pripravil do tega, da bodo
glasovali za njegov predlog.
Ne glede na prej navedeno, volilnega
predloga o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorja ni treba utemeljiti.
Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve
točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo
Gradivo s predlogi sklepov delničarjem
z navedbo organa, ki jih je predlagal, letno
poročilo za leto 2009, skupaj z revizorjevim
poročilom, poročilo nadzornega sveta o pregledu letnega poročila, predlog sprememb in
čistopis statuta ter obrazložitve posameznih
točk dnevnega reda so brezplačno dostopni
na poslovnem naslovu družbe Industrijska
cesta 2, Kromberk, Nova Gorica, vsak delovni dan družbe, med 9. in 12. uro, ves
čas od objave tega sklica dalje in na uradni
spletni strani družbe, www.cpg.si.
Pravica do obveščenosti: v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti.
CPG, d.d.,
uprava – direktor
Jože Brecelj, dipl. inž. grad.
Ob-3259/10
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe Tekol d.d., sklicuje
uprava družbe
15. redno skupščino,
ki bo dne 14. 6. 2010, ob 10. uri, v prostorih sedeža družbe v Mariboru, Ul. pohorskega bataljona 14 in skupaj z nadzornim
svetom predlaga naslednji dnevni red in
sklepe skupščine:
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvolijo se delovna telesa skupščine v naslednji sestavi:
– za predsednika skupščine se izvoli
Bezjak Diana,
– za preštevalki glasov se imenujeta
Špurej Andrejka in Vlasta Antonič.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Breda Horvat.
2. Predstavitev letnega poročila za leto
2009, pisnega poročila nadzornega sveta
k letnemu poročilu.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s poročilom nadzornega sveta o sprejemu
letnega poročila za leto 2009.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta se bilančni dobiček
za leto 2009, v višini 647.928,12 EUR razdeli za:
– izplačilo dividend v višini 57.379,20
EUR bruto – na eno delnico 4,17 EUR bruto,
– nagrado upravi v višini 22.009,06 EUR
bruto,
– ostanek v višini 568.539,86 EUR, kot
preneseni bilančni dobiček.
Izplačilo dividend pripada lastnikom delnic, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD
na dan zasedanja skupščine, dne 14. 6.
2010. Izplačila se izvršijo do 31. 12. 2010.
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4. Sprejem sklepa o plačilu nagrade nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
nadzornemu svetu družbe Tekol d.d. izplača nagrada za leto 2009, v višini 7.851,48
EUR bruto.
5. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: v skladu z 294. členom
ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2009 in jima podeljuje razrešnico.
6. Obravnava in sprejem sklepa o spremembah Statuta družbe Tekol d.d.
Predlog sklepa: ob pozitivnem mnenju
nadzornega sveta uprava predlaga naslednji sklep: sprejmejo se predlagane spremembe Statuta družbe Tekol d.d.
7. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2010.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje revizorja Plus
Revizija d.o.o., Bežigrad 1, Ljubljana, za
revizijo računovodskih izkazov družbe za
leto 2010.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so kot imetniki delnic
vpisani v delniško knjigo konec četrtega dne
pred zasedanjem skupščine (presečni dan),
ter svojo udeležbo na skupščini tudi prijavijo
s pisno prijavo. Skupščine se lahko udeležijo
delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora
biti pisno in dostavljeno družbi najkasneje 3
dni pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo ostane hranjeno v poslovni dokumentaciji družbe ves čas trajanja pooblastilnega
razmerja.
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo udeleženci skupščine
ob vstopu v dvorano.
Prijava udeležbe na skupščini
Pozivamo delničarje, pooblaščence in
zastopnike, da udeležbo na skupščini in
uresničevanje glasovalne pravice prijavijo
upravi najkasneje 3 dni pred pričetkom zasedanja skupščine.
Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev
dnevnega reda skupščine
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda (razširitev 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.
Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev
zahteve za dodatno točko dnevnega reda,
morajo zahtevo poslali družbi najpozneje
7 dni po objavi sklica skupščine. Delničarji
lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi skenirano po
elektronski pošti, in sicer na e-mail naslov:
info@tekol.si.
Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih
bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica skupščine.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predlog sklepov
iz člena 300. ZGD-1 ali volilne predloge za
volitve članov nadzornega sveta ali revizor-
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jev iz 301. člena ZGD-1. Nasprotni oziroma
volilni predlog se objavi oziroma sporoči na
način iz 296. člena ZGD-1, če bodo ti družbi
poslani v roku 7 dni po objavi sklica skupščine in, ki bodo izpolnjevali pogoje iz člena
300. in 301. ZGD-1 in bodo razumno utemeljeni. Delničarji lahko predloge sklepov in
volilne predloge družbi sporočijo tudi skenirane po elektronski pošti in sicer na e-mail
naslov: info@tekol.si.
Pravice do obveščenosti
Delničar na skupščini uresničuje svoje pravice do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1.
Osnovni kapital družbe je razdeljen na
13760 navadnih prosto prenosljivih kosovnih delnic.
Gradivo in vpogled v gradivo skupščine
Gradivo za skupščino, ki vključuje:
– obrazložene in utemeljene predloge
sklepov s prilogami,
– Letno poročilo družbe Tekol d.d. za
leto 2009,
– poročilo neodvisnega revizorja,
– poročilo nadzornega sveta o preveriti
Letnega poročila družbe Tekol d.d. za leto
2009,
– predlog sprememb Statuta in novo prečiščeno besedilo Statuta družbe Tekol d.d.,
je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe od dneva objave sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine, vsak
delavnik med 10. in 12. uro.
Tekol d.d.
direktorica
Zdenka Bedenik
Ob-3224/10
Na podlagi 22. člena Statuta družbe BTC
d.d., Šmartinska 152, Uprava družbe sklicuje
skupščino,
ki bo 15. 6. 2010, ob 16. uri, v Kongresni
dvorani Mercurius, v Ljubljani, Šmartinska
152, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnega predsedstva skupščine:
Uprava predlaga skupščini sprejem sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine in se
imenuje delovno predsedstvo po predlogu
uprave družbe.
Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo skupščini delničarjev prisostvoval vabljeni notar.
2. Predstavitev sprejetega revidiranega
letnega poročila družbe BTC d.d. in Skupine
BTC za poslovno leto 2009 ter poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega
poročila za poslovno leto 2009 ter sprejem
sklepov o uporabi bilančnega dobička za
poslovno leto 2009, ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem sklepov:
Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2009,
v višini 15.336.389,51 EUR, se uporabi kot
sledi:
– Delničarjem se razdeli za dividende
znesek 9,57 EUR bruto za delnico, kar
skupaj predstavlja znesek 2.152.522,68
EUR. Na lastne delnice se dividenda ne
izplača. Do dividende so upravičeni imetniki vpisani v delniško knjigo BTC d.d. pri
KDD, drugi delovni dan po skupščini, to je
17. 6. 2010.
– Bilančni dobiček v višini 10.000.000,00
EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička.

– Bilančni dobiček, v višini 3.183.866,86
EUR, ostane nerazporejen, in bo o uporabi
odločeno v naslednjih poslovnih letih.
– Dividende se izplačajo najkasneje do
30. 6. 2010. Izplačilo se opravi iz čistega
dobička leta 2009.
– Upravi in nadzornemu svetu se za njuno dobro delo v letu 2009 podeli razrešnica
s katero se potrjuje in odobrava delo teh
dveh organov družbe v letu 2009.
3. Sprejem dopolnitve 4. člena statuta
družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini delničarjev sprejem sklepa: sprejme
se predlagana dopolnitev 4. člena statuta
družbe.
4. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem sklepa: za poslovno leto 2010 se za
revizorja družbe imenuje CONSTANTIA
PLUS, svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta
160, Ljubljana.
5. Odobritev sklenitve pogodbe o udeležbi delavcev na dobičku za poslovno leto
2010 in podelitev pooblastila Upravi družbe
za njen podpis.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem sklepa: družba kot delodajalec
z delojemalci, ki jih zastopa Svet delavcev
družbe, sklene pogodbo o udeležbi delavcev na dobičku za poslovno leto 2010, na
osnovi katere se za te namene uporabi največ do 10% čistega poslovnega izida poslovnega leta 2010 in se pooblasti Upravo
za njen podpis.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, njihovo obrazložitvijo za vsako točko
dnevnega reda, revidiranim letnim poročilom družbe BTC d.d., in skupine BTC za poslovno leto 2009, poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila,
besedilom dopolnitve statuta je delničarjem
na vpogled vse delavne dni, od 10. do 12.
ure, v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine
v Kadrovsko pravnem sektorju BTC d.d.,
poslovna stavba dvorana VII., soba št. 1,
Šmartinska 152, 1000 Ljubljana.
Gradivo za skupščino, navedeno
v prejšnjem odstavku, je objavljeno in delničarjem dostopno na spletni strani družbe,
http://www.btc.si.
Glasovalno pravico lahko na skupščini uresničijo delničarji, katerih pisna prijava udeležbe na skupščini prispe na sedež
družbe najkasneje konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine (11. 6. 2010), in ki so
imetniki delnic vpisani v centralnem registru
nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, tj. dne 11. 6. 2010 (presečni dan).
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica 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 delničarji
zahtevo za dodatno točko dnevnega reda
pošljejo družbi najpozneje 7 dni po objavi
tega sklica.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
zakonsko določen način le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
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poslal družbi razumno utemeljen predlog in
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog. Predlogi
delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje
na sami skupščini, se obravnavajo na sami
skupščini.
Če se skupščine udeleži pooblaščenec
delničarja, je potrebno družbi predložiti pisno pooblastilo za zastopanje, ki ostane
shranjeno pri družbi.
Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti v skladu
s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1, po
katerem mora poslovodstvo na skupščini
dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk
dnevnega reda.
Blagovno trgovinski center d.d.
uprava
Št. 105571
Ob-3260/10
Na podlagi določil Statuta delniške družbe Podjetje za urejanje hudournikov d.d.,
Hajdrihova 28, Ljubljana, sklicujem
skupščino delničarjev,
ki bo v sredo dne 16. 6. 2010, ob 11. uri,
na sedežu družbe, Hajdrihova 28, Ljubljana,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednika skupščine izvoli Franc Kosi, za
preštevalca glasov se izvolita Vida Vrhunec
in Polona Avanzo. Za sestavo notarskega
zapisnika se povabi notarko Natašo Erjavec.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta o delu in preveritvi letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta o delu in
preveritvi letnega poročila.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu ter seznanitev delničarjev o prejemkih članov organov vodenja in
nadzora v letu 2009.
Predlog sklepa: uprava in nadzorni svet
predlagata, da bilančni dobiček po bilanci stanja za leto 2009 ostane nerazdeljen.
Upravi in nadzornemu svetu se s sprejemom sklepa o uporabi bilančnega dobička
podeli razrešnica, s katero se potrdi in odobri njuno delo v poslovnem leto 2009. Uprava družbe je delničarje seznanila s prejemki
članov organov vodenja in nadzora, ki so jih
za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu.
4. Sprejem sklepa o vpisu novih dejavnosti družbe in uskladitev besedila statuta
s sprejetim sklepom o vpisu dejavnosti.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o vpisu novih dejavnosti v skladu z novo Uredbo
o standardni klasifikaciji dejavnosti in uskladi besedilo statuta s prejetim sklepom o vpisu dejavnosti.
5. Sprejem sklepa o uskladitvi besedila
statuta družbe z določili ZGD-1 C in sprejem
prečiščenega besedila statuta.
Predlog sklepa: sprejme se sklep
o uskladitvi besedila statuta družbe z določili
ZGD-1 C in sprejetim sklepom o uskladitvi
dejavnosti pod točko 4., ter sprejme prečiščeno besedilo statuta.

6. Imenovanje revizorja za leto 2010.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2010 imenuje
revizijsko družbo Roedl&Partner, d.o.o., iz
Ljubljane.
Predlogi sklepov, letno poročilo z mnenjem revizorja in poročilo nadzornega sveta
so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe, Hajdrihova 28, Ljubljana, dan po objavi
zasedanja skupščine, vsak delovnik od 10.
do 13. ure.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani
v centralni register KDD, d.d., 10 dni pred
sejo skupščine ali njihovi pooblaščenci, katerih prijava udeležbe na skupščini je prispela na sedež družbe najmanj 3 dni pred skupščino. Pooblaščenci morajo prijavi priložiti
pravilno izpolnjena pooblastila. Prijavljeni
udeleženci so se dolžni, vsaj pol ure pred
pričetkom skupščine, vpisati v listo udeležencev.
Podjetje za urejanje hudournikov d.d.
predsednik uprave
Tadej Jeršič
Št. 147/2010
Ob-3261/10
Na podlagi 18. člena Statuta Thermana
d.d. ter v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
skupščino
delniške družbe Thermana d.d.,
ki bo v četrtek, 17. 6. 2010, ob 10. uri,
v Thermana d.d., Zdraviliška cesta 6, v Laškem, Zlata dvorana, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, potrditev predsednika skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: otvori se skupščina, potrdi predsednik skupščine, izvolijo se verifikacijska komisija, dva preštevalca glasov ter
imenuje interni zapisnikar.
Ugotovi se, da bo skupščini prisostvovala notarka Katja Fink.
2. Seznanitev skupščine družbe z letnim
poročilom skupaj z revizorjevim poročilom
in poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila 2009.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: podeli se razrešnica direktorju in članom nadzornega sveta.
4. Sprememba statuta Thermana d.d.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta zaradi uskladitve
z veljavno zakonodajo po predlogu uprave
in nadzornega sveta.
Sprejme se čistopis statuta po predlogu
uprave in nadzornega sveta.
5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za revizijo računovodskih izkazov za leto
2010.
Predlog sklepa: za revizorja družbe se
imenuje firma: Rödl & partner, d.o.o., Dunajska 129, 1000 Ljubljana, pooblaščeni
revizor mag. Mirko Ulaga, univ. dipl. ekon.
spec. revid.
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami in čistopisom
statuta, je delničarjem na vpogled v tajništvu na sedežu družbe, Zdraviliška cesta 6
Laško, od 17. 5. 2010 do 17. 6. 2010, vsak
delovnik, med 9. in 14. uro, ter na spletni
strani družbe (www.thermana.si).
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda.
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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
skladno s prvim odstavkom 300. člena in
301. člena ZGD-1C. Uprava družbe bo na
enak način kot ta sklic skupščine, objavila
tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani
družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica
skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in
za katere bo delničar – predlagatelj pri tem
sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo
druge delničarje pripravil do tega, da bodo
glasovali za njegov predlog.
Vsak delničar, ki se udeleži skupščine,
ima pravico od uprave družbe na skupščini zahtevati zanesljive podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Pravica do obveščenosti velja
tudi za pravna in poslovna razmerja družbe
s povezanimi družbami.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine, to je 13. 6. 2010, njihovi zastopniki in pooblaščenci. Pooblastilo
mora biti pisno. Obrazec za uresničevanje
glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo
je lahko posredovano družbi po elektronski
pošti, in sicer v skenirani obliki kot priponka.
Družba si pridržuje pravico do preveritve
avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelj, ki posreduje pooblastilo po elektronski
pošti.
Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev,
njihovih zastopnikov ali pooblaščencev je
pisna prijava udeležbe, naslovljena na tajništvo uprave družbe, ki mora prispeti na sedež družbe najkasneje tri dni pred skupščino, to je do 14. 6. 2010. Delničarji oziroma
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik
pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Vsaka delnica daje delničarjem en glas.
Glasovanje o točkah dnevnega reda je
javno.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo novo
zasedanje isti dan, na istem mestu, ob 11.
uri, ne glede na število delničarjev.
Thermana d.d.
direktor
mag. Roman Matek
Ob-3262/10
Na podlagi 7. točke Statuta delniške
družbe Arcont, proizvodnja bivalnih enot,
d.d., Gornja Radgona, Ljutomerska cesta
29, uprava družbe vabi delničarje na
13. sejo
skupščine družbe Arcont d.d.,
ki bo v torek, dne 15. 6. 2010, ob 11.
uri, v sejni sobi, na sedežu družbe v Gornji
Radgoni, Ljutomerska cesta 29.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti delničarjev, izvolitev preštevalcev
glasov.
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Predlog sklepa: izvolita se preštevalca
glasov po predlogu sklicatelja. Seji bo prisostvovala vabljena notarka.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
za poslovno leto 2009 z mnenjem revizorja,
pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu, razprava.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev se
seznani s revidiranim letnim poročilom za
poslovno leto 2009 in s poročilom nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega
poročila za leto 2009.
3. Obravnava predloga in sprejem sklepa
o uporabi bilančnega dobička za poslovno
leto 2009 in odločanje o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Izhajajoč iz sprejetega letnega poročila, se bilančni dobiček, ki na dan 31. 12.
2008 znaša 2.473.437,57 EUR, na predlog
uprave in nadzornega sveta, uporabi tako,
kakor sledi:
– preneseni čisti dobiček iz leta 2007
v višini 714.853,01 EUR, se razporedi v druge rezerve iz dobička;
– nerazporejeni čisti dobiček poslovnega leta 2008 v višini 1.758.584,56 EUR se
razporedi v preneseni dobiček družbe v naslednje obdobje.
b) Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2009.
4. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta s čistopisom v predloženem besedilu.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: ugotovi se, da članom
nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev, dr. Norbertu Bauerju in mag. Martinu
Senonerju, s 24. 8. 2010, poteče mandat.
Z veljavnostjo od 25. 8. 2010 dalje se navedena predstavnika delničarjev ponovno
izvolita za člana nadzornega sveta družbe
za obdobje štirih let.
6. Določitev višine sejnin članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta se določi sejnina v neto višini 300
EUR, za predsednika nadzornega sveta pa
v neto višini 400 EUR.
7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta, se za revizorja družbe za leto 2010,
imenuje revizijsko družbo Ernst & Young
d.o.o., Ljubljana.
8. Vprašanja in pobude delničarjev
Gradivo za skupščino družbe, letno poročilo uprave in revizijsko poročilo ter poročilo
nadzornega sveta, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Gornji Radgoni,
Ljutomerska c. 29, v tajništvu uprave, in
sicer vsak dan, od 12. do 14. ure.
Pravico udeležiti se skupščine in uresničevati glasovalno pravico, imajo tisti delničarji oziroma pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, ki svojo udeležbo pisno prijavijo
družbi najpozneje konec četrtega dne pred
skupščino in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev konec četrtega dne
pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenci morajo hkrati z najavo poslati tudi pisna
pooblastila.
Udeleženci bodo prevzeli ustrezno gradivo na kraju zasedanja skupščine, pol ure
pred začetkom skupščine.
Morebitni nasprotni predlogi morajo biti
podani tajništvu družbe v pisni obliki z ob-
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razložitvijo, v sedmih dneh po objavi tega
sklica.
Arcont d.d., G. Radgona
uprava
Ob-3263/10
Na podlagi 11. člena Statuta družbe Garant, d.d. Polzela, in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah uprava
družbe Garant, d.d. Polzela, sklicuje
16. skupščino
delniške družbe Garant, d.d. Polzela,
ki bo 16. 6. 2010, ob 11. uri, na sedežu
družbe, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
– Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Dušan Kecman.
– Za preštevalki glasov se izvolita Rovšnik Karla in Dovečar Marjana.
Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni
notar Srečko Gabrilo.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom za poslovno leto 2009
z mnenjem revizorja in pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
letnega poročila.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilo
2009 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila.
3. Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu 2009.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: skupščina
podeljuje upravi in nadzornemu svetu družbe
razrešnico za delo v poslovnem letu 2009.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2010.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa: za revizorja letnega
poročila za leto 2010 se imenuje revizijska
družba SN Revizija d.o.o. Ljubljana.
5. Seznanitev in obravnava izrednega
revizijskega poročila o ugotovitvah izredne
revizije družbe M-Revizija in svetovanje,
d.o.o. Vojnik, za obdobje 9. 7. 2004 do 9. 7.
2009.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: skupščina družbe se seznani z Izrednim revizijskim
poročilom o ugotovitvah izredne revizije
družbe Garant, d.d. Polzela za obdobje
9. 7. 2004 do 9. 7. 2009, revizijske družbe
M-revizija in svetovanje, d.o.o. Vojnik, z dne
30. 11. 2009.
Pogoji udeležbe na skupščini – presečni dan
Presečni dan pred zasedanjem skupščine je 12. 6. 2010. Skupščine se lahko
udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno
pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki
delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec tega
dne in do konca tega dne pisno prijavijo
upravi družbe svojo udeležbo.
Rok za dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupšči-

na pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo
družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Rok za sporočitev predloga delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
način iz 296. Člena ZGD-1 zakona 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.
Dostopnost obrazložitve sklepov
Obrazložitve predlogov sklepov za vsako
točko dnevnega reda so delničarjem dostopne v prostorih družbe Polzela 176/a,
Polzela, vsak delovni dan od prvega naslednjega delovnega dne od dne objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine, od 8. do 14. ure.
Pridobitev popolnih besedil listin in predlogov
Delničarji lahko pridobijo popolna besedila listin in predlogov iz drugega odstavka 297.a člena zakona in si jih brezplačno
ogledajo v prostorih družbe Polzela 176/a,
Polzela, vsak delovni dan, od prvega naslednjega delovnega dne od dne objave sklica skupščine, do vključno dneva zasedanja
skupščine, od 8. do 14. ure.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena zakona.
Postopek uresničevanja glasovalne pravice
Družba postopka za uresničevanje glasovalne pravice z elektronskimi sredstvi
v skladu s četrtim odstavkom 297. člena zakona in postopka uresničevanja glasovalne
pravice po pošti v skladu z devetim odstavkom 308. člena zakona ne omogoča.
Objava sklica skupščine na spletu: sklic
skupščine družbe je objavljen na internetni
strani družbe, http://www.garant.si/.
Garant, d.d. Polzela
direktor
mag. Dragan Manjulov
Ob-3264/10
Uprava družbe na podlagi 295. člena
ZGD-1C in člena 7.4 Statuta družbe sklicuje
17. sejo skupščine družbe
Dnevnik, Časopisna družba, d. d.,
Kopitarjeva 2 in 4, 1510 Ljubljana,
ki bo v četrtek, 17. 6. 2010, ob 12. 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 2009 in s skupinskim letnim poročilom
za leto 2009,
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– s pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila in skupinskega
letnega poročila ter predloga za uporabo
bilančnega dobička uprave ter s sklepoma
nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila in skupinskega letnega poročila.
3. Odločanje o predlogu za uporabo bilančnega dobička za leto 2009 in o podelitvi
razrešnice.
Uprava predlaga naslednji sklep:
Višina bilančnega dobička družbe
Dnevnik, d.d. na dan 31. 12. 2009 znaša
4.936.332,21 EUR.
Bilančni dobiček za leto 2009 se uporabi
tako, da se:
– nerazporejeni čisti dobiček iz leta 2007
v višini 1.433.605,29 EUR uporabi tako, da
se:
– izplačajo dividende v višini 56.527,38
EUR,
– o preostanku čistega dobička v višini
1.377.077,91 EUR uporaba določi v prihodnjih letih (preneseni dobiček);
– za nerazporejeni čisti dobiček iz leta
2008 v višini 2.599.211,78 EUR, uporaba
določi v prihodnjih letih (preneseni dobiček);
– za čisti dobiček iz leta 2009 v višini
903.515,14 EUR uporaba določi v prihodnjih
letih (preneseni dobiček).
Višina dividende na delnico znaša 0,17
EUR bruto.
Dividende za leto 2009 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 2009.
4. Obravnava sprememb in dopolnitev
statuta družbe.
Nadzorni svet in uprava predlagata naslednji sklep: sprejmejo se spremembe in
dopolnitve statuta družbe v besedilu, ki je
priloga in sestavni del tega sklepa.
5. Obravnava sprememb in dopolnitev
poslovnika o delu skupščine.
Nadzorni svet in uprava predlagata naslednji sklep: sprejmejo se spremembe in
dopolnitve poslovnika o delu skupščine
v besedilu, ki je priloga in sestavni del tega
sklepa.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2010.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
za revizijo poslovanja Dnevnika, d.d. in
skupine povezanih podjetij Dnevnik, d.d. za
poslovno leto 2010 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 ponedeljka, 14. 6. 2010 (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 del-

ničarjev 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.
Gradivo za skupščino je delničarjem od
dneva sklica skupščine do dneva zasedanja
skupščine na pogled v pravno-kadrovskem
splošnem oddelku Dnevnika, d. d., Kopitarjeva 2 in 4, Ljubljana, vsak delavnik, od 9.
do 10. ure.
Uprava Dnevnik, d.d.
Št. 10/10
Ob-3301/10
Na podlagi 7. člena Statuta delniške
družbe Metalka Zastopstva Holding d.d.,
Ljubljana, Dalmatinova 2, sklicuje uprava
družbe
18. sejo skupščine
družbe Metalka Zastopstva Holding d.d.,
ki bo 15. 6. 2010, ob 9. uri, na sedežu
družbe v Ljubljani, Dalmatinova 2/III.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine, preštevalke glasov ter seznanitev s prisotnostjo
notarke.
Predlog sklepa uprave: izvoli se predsednik skupščine Igor Ivačič in preštevalka
glasov Majda Turšič. Seji prisostvuje vabljena notarka Nada Kumar.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2009 in pisnim poročilom nadzornega sveta in podelitvi razrešnice članom
uprave in nadzornega sveta.
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Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za leto 2009 in pisnim poročilom
nadzornega sveta, v katerem potrjuje letno
poročilo uprave.
b) Bilančna izguba za poslovno leto 2009
znaša 18.485,56 € in bo pokrita z nerazporejenim dobičkom preteklih let.
c) Skupščina podeljuje članom uprave
in članom nadzornega sveta razrešnico za
leto 2009.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na
sedežu družbe.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev konec četrtega dne
pred zasedanjem skupščine, to je dne 11. 6.
2010.
Delničarji so dolžni kot pogoj za udeležbo in glasovanje na skupščin na sedežu
družbe prijaviti svojo udeležbo na skupščini
najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica 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.
Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega
reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz
300. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi
poslal predlog za objavo v skladu s 300
členom ZGD-1.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena tega zakona.
Gradivo za skupščino je dostopno in
brezplačno na vpogled na poslovnem naslovu družbe vsak delavnik, od dneva sklica
skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine, v času od 8. do 12. ure,
vključno s predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezen predlog z obrazložitvami točk dnevnega reda ter drugimi
listinami in predlogi iz drugega odstavka
297.a člena ZGD-1.
Metalka Zastopstva Holding d.d.
direktor družbe
Oblak Jože, univ. dipl. ekon.
Ob-3303/10
Direktor družbe Koratur, avtobusni promet in turizem, d.d., Perzonali 48, Prevalje,
na podlagi 6.3. člena statuta družbe sklicuje
15. sejo skupščine
Koratur, avtobusni promet in turizem,
d.d.,
ki bo dne 21. 6. 2010, ob 12. uri, na sedežu družbe na Prevaljah, Perzonali 48.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnega telesa in predstavitev vabljenega notarja.
Predlog sklepa (predlog uprave):
Izvolijo se:
– za predsednika skupščine Vekoslav
Šket.
– za preštevalki glasov Vlasta Tominc in
Blanka Gregor.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Sonja Kralj.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta in sprejem sklepa o delitvi bilančnega
dobička za leto 2009 ter o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa (predlog uprave in nadzornega sveta):
1. Skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
Letnega poročila za leto 2009.
2. Bilančni dobiček družbe po stanju
na dan 31. 12. 2009 v višini 168.530,61
EUR, ostane nerazporejen, in bo o njem
odločeno v naslednjih poslovnih letih.
3. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2009.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2010.
Predlog sklepa (predlog nadzornega
sveta): na predlog nadzornega sveta se za
revizorja družbe za poslovno leto 2010 imenuje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico delničarji, ki
so kot imetniki delnic vpisani v centralnem
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD-Klirinško depotni družbi d.d.
Ljubljana konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine ali njihovi zakoniti zastopniki
ali pooblaščenci, ki so udeležbo pisno prijavili na sedež družbe najkasneje 3 dni pred
pričetkom skupščine. Če se bo skupščine
udeležil pooblaščenec, je potrebno prijavi
priložiti pisno pooblastilo, ki ostane deponirano na sedežu družbe.
Gradivo
Gradivo za skupščino je delničarjem na
voljo v prostorih uprave družbe, na naslovu
Perzonali 48, Prevalje, vsak delovni dan,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
od dneva objave sklica do dneva zasedanja
skupščine, in sicer od 10. do 12. ure.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, za katere želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi v enem tednu po objavi
sklica skupščine.
Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri (prvi
sklic) ne bo sklepčna, se določi polurni odmor, po katerem se skupščina ponovno
sestane. V tem primeru lahko skupščina
veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Koratur d.d.
direktor
Tine Tevž, univ. dipl. inž.
Ob-3304/10
Na podlagi 47. člena Statuta družbe VenetiCOM, družba za telekomunikacijske
storitve, trženje, oblikovanje in raziskave
d.d., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, in
na osnovi sklepa upravnega odbora družbe,
sklicuje upravni odbor družbe
2. skupščino družbe
Skupščina bo dne 14. 6. 2010, ob 12. uri,
v prostorih notarke Sonje Puppis, Zaloška
cesta 54, 1000 Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa št. 1: za predsednika
skupščine se na predlog upravnega odbora
imenuje Gorazd Podbevšek.
Seji skupščine prisostvuje notarka Sonja
Puppis.
2. Soglasje k razpolaganju z delnicami.
Predlog sklepa št. 2:
Skupščina skladno z 18. členom statuta
družbe daje soglasje za naslednja razpolaganja z delnicami:
– Andrej Ažman, Sajovčevo naselje 67,
4208 Šenčur, matična št. 1708974500090,
proda 155 delnic Tomažu Domajnku, Levstikova 10, Preserje, 1235 Radomlje, matična
številka: 1307973501145;
– Luka Kogovšek, Glinškova ploščad 22,
1000 Ljubljana, matična št. 2606973500522
proda 35 delnic Andreju Ažmanu, Sajovče-

vo naselje 67, 4208 Šenčur, matična št.
1708974500090;
– Luka Kogovšek, Glinškova ploščad 22,
1000 Ljubljana, matična št. 2606973500522,
Andrej Ažman, Sajovčevo naselje 67, 4208
Šenčur, matična št. 1708974500090 in Tomaž
Domanjko, Levstikova 10, Preserje, 1235
Radomlje, matična številka: 1307973501145,
vse svoje delnice vložijo v novo družbo.
3. Odpoklic člana upravnega odbora in
imenovanje novega člana upravnega odbora.
Predlog sklepa št. 3:
Skupščina z dnem skupščine odpoklicuje
člana upravnega odbora Gorazda Podbevška, Celovška cesta 128, 1000 Ljubljana,
matična št.: 2609977500100.
Skupščine z dnem skupščine imenuje za
novega člana upravnega odbora Tomaža
Domajnka, Levstikova 10, Preserje, 1235
Radomlje, matična št.: 1307973501145.
Gradiva, o katerih bo odločala skupščina družbe, so delničarjem na razpolago in
vpogled na naslovu Dunajska cesta 156,
1000 Ljubljana, vsak delovni dan, od 10.
do 12. ure.
Pogoji za udeležbo
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki in pooblaščenci.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki bodo vsaj 3 dni pred napovedano skupščino pisno prijavili svojo udeležbo
na sedežu družbe in so vpisani v delniški
knjigi po stanju na zadnji dan prijave.
Delničarje pozivamo, da najkasneje v roku 8 dni po objavi sklica skupščine
upravnemu odboru družbe podajo morebitne nasprotne predloge sklepov k posameznim točkam dnevnega reda, ki morajo biti
v pisni obliki in obrazloženi.
Kolikor skupščina družbe ob uri sklica ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne, ob 13. uri. Ob ponovnem zasedanju
bo skupščina družbe veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
VenetiCOM d.d.
Luka Kogovšek
izvršni direktor
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Zavarovanja terjatev
SV 294/2010
Ob-3269/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarja Gorazda Šifrerja
iz Maribora, opravilna številka SV 294/2010
z dne 7. 5. 2010, je dvosobno stanovanje
št. 6, v drugem nadstropju stanovanjskega objekta, na naslovu Smetanova ulica
47, 2000 Maribor, stoječe na parceli 1695,
k.o. Koroška vrata, na katerem še ni vzpostavljena etažna lastnina, v lasti Bogomirja Remiha, stanujočega Smetanova ulica
47, Maribor, do celote, zastavljeno v korist
Nove Kreditne banke Maribor d.d. s sedežem 2000 Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4,
matična številka 5860580000, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 100.000,00
EUR, s pripadki.
SV 460/2010
Ob-3270/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ksenije Košar Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 460/2010 z dne
7. 5. 2010, je dvoinpolsobno stanovanje številka 84, v prvem nadstropju večstanovanjskega bloka, na naslovu Knafelčeva ulica
034, 2000 Maribor, v izmeri 73,12 m2 in
kletna shramba številka 2, v izmeri 3,50 m2,
ki stoji na parceli številka 1610/25, pripisani
pri zemljiškoknjižnem vložku številka 1754,
katastrska občina Spodnje Radvanje, ki je
last Vindiš Franca, EMŠO 1407973500194,
Spodnji Leskovec 023, 2285 Zgornji Leskovec, do celote, na podlagi originalne overjene prodajne pogodbe z dne 23. 4. 2010,
sklenjene med prodajalcema Sprogar Matijo in Sprogar Tino in zastavnim dolžnikom
kot kupcem ter originalne overjene kupoprodajne pogodbe z dne 4. 1. 2005, sklenjene med Bezjak Edvardom kot prodajalcem in Sprogar Matijo in Čučej Tino (sedaj
Sprogar) kot kupcema, originalne overjene
ugotovitvene pogodbe z dne 3. 1. 2005,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 23. 12.
1993, sklenjene med družbo Servisinvest

d.o.o. kot prodajalko in Bezjak Edvardom
kot kupcem, originalne overjene pogodbe
o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dne
24. 1. 2005, sklenjene med družbo Primat
d.d. in družbo Servisinvest d.o.o. in originalne overjene prodajne pogodbe številka
2995-573-13-2/4-RB, z dne 16. 1. 1981,
sklenjene med Gradbenim podjetjem Stavbar n.sol.o. kot prodajalcem, in Tovarno kovinske opreme Primat Maribor n.sol.o., kot
kupovalko, zastavljeno v korist Nove KBM
d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, matična številka 5860580000, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v znesku 58.000,00
EUR s pp.
SV 436/10
Ob-3292/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opravilna številka SV 436/10 z dne
7. 5. 2010, je bila nepremičnina – stanovanje
številka 19, v 3. nadstropju, v skupni izmeri
66,30 m2, v stavbi na naslovu Goriška ulica
7, 2000 Maribor, zgrajena na parceli številka
178/1, pripisani zemljiškoknjižnemu vložku
številka 1840, katastrska občina Spodnje
Radvanje, z identifikacijsko številko stavbe
32, šifra katastrske občine 678; last dolžnika
– zastavitelja Antona Petriča in zastaviteljice
Marije Koser – oba stanujoča Goriška ulica
6, 2000 Maribor, in sicer vsakega do 1/2, na
podlagi prodajne pogodbe v notarskem zapisu notarke Brede Horvat iz Maribora, opravilna številka SV 392/10 z dne 22. 4. 2010;
zastavljena v korist upnice Banke Koper d.d.
dvojezična firma: Banka Koper d.d. – s.p.a.,
6000 Koper, Pristaniška 14, matična številka 5092221000, za zavarovanje denarne
terjatve prej navedenega upnice do dolžnika – zastavitelja Antona Petriča, stanujočega Goriška ulica 6, 2000 Maribor, v višini
40.000,00 EUR s pripadki ter z zapadlostjo
najkasneje do vključno 31. 10. 2023, oziroma z zapadlostjo na dan odpoklica upnice.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 60/2010
Os-2959/10
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 204420/2009
z dne 8. 1. 2010, ki je 10. 2. 2010, postal
pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Leona Markovčiča, or. št.
IZV 176/2010 z dne 16. 3. 2010, nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je
dvosobno stanovanje št. 17, oziroma sedaj
20, stavba 1081, v 4. nadstropju stanovanjske stavbe, na naslovu Cesta maršala Tita
3, Jesenice, v skupni izmeri 51,90 m2, last
dolžnice Slobodanke Zukič, Cesta Maršala
Tita 3, Jesenice, zarubljena v korist upnika
JEKO-IN d.o.o., Cesta maršala Tita 51, Jesenice, zaradi izterjave 652,78 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 21. 4. 2010
In 59/2010
Os-2960/10
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 204417/2009,
z dne 8. 1. 2010, ki je 22. 1. 2010 postal
pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Leona Markovčiča, opr.
št. IZV 133/2010 z dne 1. 3. 2010, nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to
je stanovanje št. 20, stavba 1082, v izmeri 51,64 m2, v 5. nadstropju stanovanjske
stavbe, na naslovu Cesta maršala Tita 4a,
Jesenice, last dolžnika Vogrič Sebastjana,
Cesta maršala Tita 4a, Jesenice, zarubljena v korist upnika JEKO-IN d.o.o., Cesta
maršala Tita 51, Jesenice, zaradi izterjave
419,76 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 21. 4. 2010
In 57/2010
Os-2961/10
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 194093/2009
z dne 22. 12. 2009, ki je 6. 2. 2010 postal pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Vita Krevsla, opr. št.
IZV 91/2010 z dne 10. 3. 2010, nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je
gostinski lokal v pritličju poslovnega objekta
v Kranjski Gori, Naselje Slavka Černeta 34,
v skupni izmeri 42 m2, last dolžnika Bora
Radmana, Gobela 37, Gozd Martuljek, zarubljena v korist upnika Akada d.o.o., Bezje
10, Kranjska Gora, zaradi izterjave 10,63
EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 21. 4. 2010
In 54/2010
Os-2962/10
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 194098/2009
z dne 22. 12. 2009, ki je 22. 1. 2010 postal
pravnomočen, je na podlagi rubežnega za-

pisnika izvršitelja Leona Markovčiča, opr.
št. IZV 135/2010 z dne 25. 1. 2010, nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to
je dvosobno stanovanje št. 8, stavba 1082,
v skupni izmeri 55,52 m2, v 2. nadstropju
večstanovanjske stavbe, na naslovu Cesta
maršala Tita 4a, Jesenice, stoječe na parc.
št. 305, podvložek 2200/8, s pripadajočimi
skupnimi deli, prostori, objekti in napravami
ter funkcionalnim zemljiščem, last dolžnice
Kičin Simke, Cesta maršala Tita 4a, Jesenice, zarublejna v korist upnika JEKO-IN
d.o.o., Cesta maršala Tita 51, Jesenice, zaradi izterjave 350,86 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 21. 4. 2010
In 52/2010
Os-2963/10
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 201972/2009
z dne 31. 12. 2009, ki je 2. 2. 2010 postal pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Vita Krevsla, opr. št.
IZV 89/2010 z dne 9. 3. 2010, nepremičnina,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je lokal
v poslovni stavbi v Kranjski Gori, Naselje
Slavka Černeta 34, v prvem nadstropju, v izmeri 115 m2, last dolžnika Amancay d.o.o.,
Blejska Dobrava 19, Blejska Dobrava, zarubljena v korist upnice Akada d.o.o., Bezje
10, Kranjska Gora, zaradi izterjave 25,98
EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 21. 4. 2010
In 51/2010
Os-2964/10
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 201968/2009
z dne 31. 12. 2009, ki je 2. 2. 2010 postal pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Vita Krevsla, opr. št.
IZV 90/2010 z dne 9. 3. 2010, nepremičnina,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je lokal v prvem nadstropju poslovnega objekta
v Kranjski Gori, Naselje Slavka Černeta 34,
v skupni izmeri 115 m2, last dolžnika Amancay d.o.o., Blejska Dobrava 19, Blejska
Dobrava, zarubljena v korist upnice Akada
d.o.o., Bezje 10, Kranjska Gora, zaradi izterjave 10,50 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 21. 4. 2010
In 135/2008
Os-3003/10
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Šmarju pri Jelšah, opr. št.
In 135/2008 z dne 2. 10. 2008, in z dne 7. 5.
2009, v zvezi s sklepom Višjega sodišča
v Celju, opr. št. In 135/2008 z dne 11. 3.
2010, je bil dne 13. 11. 2008 opravljen v korist upnice Atrij z.o.o., Ljubljanska cesta 20,
Celje, rubež stanovanja št. 16, v VIII. etaži
večstanovanjske stavbe, na parc. št. 478/1,
k.o. Rogaška Slatina, na naslovu Župančičeva 5, Rogaška Slatina, ki ni vpisano

v zemljiško knjigo in v izmeri 62,24 m2, last
dolžnice Zdenke Kukovič, Župančičeva ul.
5, Rogaška Slatina.
Okrajno sodišče Šmarje pri Jelšah
dne 16. 4. 2010

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 3943/2007
Os-2506/10
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Danici Sevšek, v zemljiško
knjižni zadevi začeti dne 27. 9. 2007, na
predlog Darka Hlupiča, Stari trg 97, Slovenj
Gradec, ki ga zastopa odvetniška družba
Marčič in ostali o.p., d.n.o., Meškova 20, Slovenj Gradec, zaradi vzpostavitve zemljiško
knjižne listine in vknjižbe lastninske pravice,
pri nepremičnini, parc. št. 382/9, vpisani pri
zemljiškoknjižnem vložku 1410, k.o. Slovenj
Gradec, izdalo sklep Dn 3943/2007 z dne
18. 2. 2010, s katerim je začelo postopek
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 1/2000 z dne 1. 12.
2000, sklenjene med prodajalcem Agent
Trade d.o.o., Vorančev trg 2, Slovenj Gradec in kupcem Darko Hlupič, Stari trg 97,
Slovenj Gradec, za nepremičnino, parc. št.
382/9, poslovna stavba, v izmeri 34 m2, dvorišče, v izmeri 8 m2, vpisano pri vl. št. 1410,
k.o. Slovenj Gradec.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagatelja Darka Hlupiča, Stari trg 97,
Slovenj Gradec, do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da 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 tega postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 31. 3. 2010
Dn 1228/2008
Os-2573/10
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Danici Sevšek, v zemljiško
knjižni zadevi začeti na predlog Marjana
Čuješ, Zgornji kraj 8, Prevalje, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in vknjižbe
lastninske pravice, pri nepremičnini identifikacijska številka 884-1250-8 (8.E), vpisani
v zk. podvl. št. 1313/8, k.o. Farna vas – stanovanjska raba št. 8, v četrti etaži, v izmeri
61,20 m2, v stavbi z naslovom Zgornji kraj 8,
Prevalje, izdalo sklep Dn 1228/2008, z dne
11. 2. 2010, s katerim je začelo postopek za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, z dne 30. 5. 1994, sklenjene med prodajalcem Edvardom Osojnikom, Zgornji kraj 8, Prevalje, in kupovalko
Rismondo-Minič Alenčico, Suhadolčanova
ulica 20, Ljubljana Črnuče.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagatelja Marjana Čuješ, Zgornji kraj 8,
Prevalje in Mileno Čuješ, Zgornji kraj 8, Prevalje, za vsakega do 1/2.
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Poziva se vse morebitne imetnike pravic, da 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 tega postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 26. 3. 2010
Dn 4576/2007
Os-2574/10
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Danici Sevšek, v zemljiško
knjižni zadevi začeti na predlog Marije Libnik, Trg 3d, Prevalje, zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine in vknjižbe lastninske pravice, pri nepremičnini identifikacijska številka 884-2478-011 (11.E), vpisani
v zk. podvl. št. 1344/11, k.o. Farna vas –
stanovanjska raba št. 11, v četrti etaži, v izmeri 31,85 m2, v stavbi z naslovom Trg 3d,
Prevalje, izdalo sklep Dn 4576/2007, z dne
15. 2. 2010, s katerim je začelo postopek
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja,
št. 614/91, z dne 16. 9. 1993, sklenjene
po določilih Stanovanjskega zakona (Ur.
l. RS, št. 18/91) med prodajalcem Tovarno
rezalnega orodja Prevalje in kupcem Marijo
Libnik, Trg 3d, Prevalje.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljice Marije Libnik, Trg 3d, Prevalje, do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic, da 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 tega postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 26. 3. 2010
Dn 2305/2008
Os-2575/10
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Danici Sevšek, v zemljiško
knjižni zadevi začeti na predlog Pavle Zorman, Javornik 31, Ravne na Koroškem,
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
in vknjižbe lastninske pravice, pri nepremičnini identifikacijska številka 882-4-13
(13.E), vpisani v zk. podvl. št. 1486/13,
k.o. Ravne – stanovanjska raba št. 13,
v šesti etaži, v izmeri 60,28 m2, v stavbi
z naslovom Javornik 31, Ravne na Koroškem, izdalo sklep Dn 2305/2008, z dne
5. 3. 2010, s katerim je začelo postopek
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 332/91, z dne 21. 10. 1993, sklenjene
po določbah Stanovanjskega zakona (Ur.
l. RS, št. 18/91), med prodajalcem Stanovanjskim podjetjem d.o.o., Prežihova 7,
Ravne na Koroškem in kupcema Pavlo in
Albertom Zorman, oba Javornik 31, Ravne
na Koroškem.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljice Pavle Zorman, Javornik 31,
Ravne na Koroškem in Albertom Zorman,
Javornik 31, Ravne na Koroškem, za vsakega do 1/2.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic, da 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 tega postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 26. 3. 2010
Dn 1511/2008
Os-2728/10
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Danici Sevšek, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog Mire Gajič,
Čečovje 2, Ravne na Koroškem in Hinka
Jablanšek, Čečovje 2, Ravne na Koroškem,
ki ju zastopa odvetnica Karla Pajnik iz Slovenj Gradca, zaradi vzpostavitve zemljiško
knjižne listine in vknjižbe lastninske pravice, pri nepremičnini identifikacijska številka
882-668-35 (35.E), vpisani v zk. podvl. št.
1364/35, k.o. Ravne – stanovanjska raba št.
35 v 11. etaži, v izmeri 66,07 m2, v stavbi na
naslovu Čečovje 2, Ravne na Koroškem, izdalo sklep Dn 1511/2008, z dne 17. 2. 2010,
s katerim je začelo postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja, št. 197/91, z dne 24. 6. 1992, sklenjene po določilih Stanovanjskega zakona
(Ur. l. RS, št. 18/91), med prodajalcem Stanovanjsko podjetje d.o.o., Prežihova 7, Ravne na Koroškem, in kupcema Marjanom in
Zekijo Trifunovič, oba Čečovje 2, Ravne na
Koroškem,
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja, z dne 2. 2. 1994, sklenjene med
prodajalcema Marjanom in Zekijo Trifunovič, oba Čečovje 2, Ravne na Koroškem, in
kupcem Tekstilno industrijo Otiški vrh d.o.o.,
Otiški vrh 53, Šentjanž.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist predlagateljice Mire Gajič, Čečovje 2, Ravne na
Koroškem, in Hinka Jablanšek, Čečovje 2,
Ravne na Koroškem, za vsakega do 1/2.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da 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 tega postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 7. 4. 2010
Dn 579/2009
Os-2955/10
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Danici Sevšek, v zemljiško
knjižni zadevi začeti na predlog Bernarde
Štumfel, Trg 4. aprila 10, Mežica, zaradi
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in vknjižbe lastninske pravice, pri nepremičnini identifikacijska številka 889-872-21 (21.E), vpisani
v zk. podvl. št. 1275/21, k.o. Mežica – stanovanjska raba št. 21, v četrti etaži, v izmeri
63,89 m2, v stavbi na naslovu Trg 4. aprila
6b, Mežica, izdalo sklep Dn 579/2009, z dne
17. 2. 2010, s katerim je začelo postopek za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja, št.
09/93, z dne 15. 9. 1993, sklenjene po določilih Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št.
18/91), med prodajalcem SGP Kograd, Gradbeno podjetje Stavbenik Prevalje, d.o.o., in
kupcema Leopoldom Kac, Trg 4. aprila 6b,
Mežica in Ano Kac, Trg 4. aprila 6b, Mežica.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist predlagateljice Bernarde Štumfel, Trg 4. aprila
10, Mežica, do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
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popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice tega postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 16. 4. 2010
Dn 815/2009
Os-2956/10
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Danici Sevšek, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog Mire Kotnik,
Legen 60b, Šmartno pri Slovenj Gradcu,
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
in vknjižbe lastninske pravice, pri nepremičninah parc. št. 600/09 in 600/10, vpisanih
v z.k. vložku št. 801, k.o. Legen, izdalo sklep
Dn 815/2009, z dne 9. 3. 2010, s katerim je
začelo postopek za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine, pogodbe o prodaji nepremičnin, z dne 18. 4. 2006, sklenjene med prodajalcem S-FORMING d.o.o., Ronkova 16,
Slovenj Gradec in kupcema Miro Kotnik in
Silvom Gros, oba Legen 60b, Šmartno pri
Slovenj Gradcu.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist predlagateljev Mire Kotnik, Legen 60b, Šmartno
pri Slovenj Gradcu in Silva Gros, Legen 60b,
Šmartno pri Slovenj Gradcu, za vsakega
do 1/2.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic, da v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice tega postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 16. 4. 2010
Dn 5372/2009
Os-3249/10
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Tanji Dolar Božič s sklepom
z dne 1. 4. 2010, v zemljiškoknjižni zadevi,
začeti na predlog Marjete Smerkolj, Gregorčičeva ulica 2, Celje, uvedlo postopek zaradi
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št.
12/93 z dne 21. 3. 1993, sklenjene med pravno osebo TP Moda Celje, kot prodajalko, in
Marjeto Smerkolj, kot kupovalko, za nepremičnino, del stavbe št. ID 12.E, v stavbi št. ID
1663.ES, na naslovu Gregorčičeva ulica 2,
Celje, vpisano v vl. št. 1505/13, k.o. Celje.
Po izjavi predlagateljice je listina izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na nepremičnini, del stavbe št. ID 12.E, v stavbi št. ID
1663.ES, na naslovu Gregorčičeva ulica 2,
Celje, vpisano v vl. št. 1505/13, k.o. Celje,
se zahteva v korist Marjete Smerkolj, Gregorčičeva ulica 2, Celje, do celote nepremičnine.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03, 45/08 in
28/09) v enem mesecu od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 3. 5. 2010
Dn 1717/2008
Os-3247/10
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja dr.
Ivana Ferkolja, Kantetova ul. 73, Ljubljana,
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zaradi vpisa lastninske pravice na stanovanju z identifikacijsko št. 2169-25-42.E
pri podvl. št. 1411/42, k.o. Kranjska Gora,
s sklepom opr. št. Dn št. 1717/2008 z dne
5. 5. 2010, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, to je pogodbe 32/75
- ČRT o nakupu stanovanja kot posameznega dela stavbe z dne 4. 3. 1975, sklenjene
med Turist progres engineering, Radovljica,
v imenu prodajalca GIP »Gradis« Ljubljana
in kupcem Janezom Sedejem, Mivka 30,
Ljubljana, katero je prodajalec prodal stanovanjsko enoto št. »A-8 v bloku S II, v naselju
Črtenje v Kranjski Gori, sedaj stanovanje
42.E pri podvl. št. 1411/42, k.o. Kranjska
Gora.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga prenos lastninske pravice v vrsti večkratnih zaporednih prenosov pravice na
stanovanju 42.E pri podvl. št. 1411/42, k.o.
Kranjska Gora, v korist predlagatelja dr. Ivana Ferkolja, Kantetova ul. 73, Ljubljana, do
celote, predložena listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 5. 5. 2010
Dn 432/2008
Os-3248/10
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ele
Malej, Cankarjeva 20, Koroška Bela, ki jo
zastopa odvetnik v Radovljici, Zdravko Rus,
zaradi vpisa lastninske pravice na nepremičnini, parc. št. 133/2, k.o. Koroška Bela,
s sklepom opr. št. Dn št. 432/2008 z dne
5. 5. 2010, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, to je pogodbe o prenosu nepremičnine, z dne 18. 11. 2006,
sklenjene med prenosnico Železarno Jesenice d.o.o. Jesenice in prevzemnico Elo Malej, Cankarjeva 20, Koroška Bela, s katero je
prenosnica prenesla na prevzemnico nepremičnino parc. št. 133/2, k.o. Koroška Bela.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga prenos lastninske pravice na nepremičnini, parc. št. 133/2, k.o. Koroška Bela,
v korist predlagateljice Ele Malej, Cankarjeva 20, Koroška Bela, do celote, predložena
listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 5. 5. 2010
N 46/2008
Os-3298/10
Okrajno sodišče v Kranju, na predlog
Rajka Novaka, Planina 35, Kranj, oklicuje
začetek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 8/92 z dne 30. 4. 1992, sklenjene
med Exact, Podjetje tiskana vezja, d.o.o.,
kot prodajalcem, in Rajkom Novakom, Planina 35, Kranj, kot kupcem, za stanovanje št.
2 v 2. etaži, s kletjo v 1. etaži, večstanovanj-
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skega objekta Planina 35, Kranj, v izmeri
66,34 m2, označenem z ident. št. 2.E.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Rajka Novaka, roj. 22. 9. 1964, Planina 35, Kranj.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 5. 5. 2010
Dn 1298/2010
Os-3246/10
Okrajno sodišče v Velenju po okrajni sodnici svétnici Mileni Bukvič Dežman,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Danice Naraločnik iz Velenja, Kardeljev trg
5, oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 81/II-94 B z
dne 6. 9. 1996, s katero je Rudnik lignita Velenje, Partizanska 78, Velenje, ki ga je zastopal član PO za kadrovsko-splošno področje
Janko Lukner, dipl. sociolog kot prodajalec,
prodal stanovanje št. 10, v izmeri 57,05 m2,
v 3. nadstropju stanovanjske hiše na Kardeljevem trgu 5 v Velenju, stoječe na parc. št.
2454/1, vl. št. 2630, k.o. Velenje kupcu Laciju Groeclu, EMŠO 2304950500561, stan.
Jenkova 33, 3320 Velenje.
Nepremičnina je sedaj vpisana v zemljiški knjigi tega sodišča v vl. št. 3643/10,
k.o. Velenje, z oznako 10.E (ID št. stavbe
3481-10) in je v lasti Gradis gradbeno podjetje Celje d.d., do celote.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva za osebo z imenom Danica Naraločnik, Kardeljev trg 5, 3320 Velenje, EMŠO:
1312952506086, do celote.
Okrajno sodišče v Velenju poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini citiranih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
Danice Naraločnik.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 4. 5. 2010
Dn 1141/2010
Os-3245/10
Okrajno sodišče v Žalcu po okrajni sodnici Mateji Kreča, v zemljiškoknjižni zadevi,
začeti na predlog Simone Metelko, Griže
66, Griže, ki jo zastopa odvetnica Karmen
Orter Divjak, Šlandrov trg 20/a, Žalec, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in
vknjižbe lastninske pravice, na podlagi 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1), dne
3. 5. 2010 oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 204/93
z dne 13. 9. 1993, sklenjene med prodajalcem Občino Žalec in kupcema Dragar
Karlom in Dragar Josipo, oba stan. Griže
66, Griže, za nepremičnino, – stanovanje
v 1. nadstropju, na naslovu Griže 66, Griže, sedaj ident. št. 6.E oziroma 1003-194-6,
z opisom: stanovanjska raba Griže 66, 3302
Griže, vpisano v podvl. št. 1793/6, k.o. Zabukovica.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice Simone Metelko do
celote, in sicer na podlagi vzpostavljene listine ter sklepa o dedovanju z dne 4. 3.
1999, opr. št. D 23/98, kupoprodajne pogodbe o nakupu stanovanja z dne 26. 9. 2001,
darilne pogodbe z dne 7. 2. 2006, zemljiško

knjižnega dovolila z dne 1. 4. 2009, dodatka
h kupoprodajni pogodbi o prodaji stanovanja
z dne 25. 1. 2010.
Imetnike pravic se poziva, da v enem
mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katerih vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 3. 5. 2010
Os-3297/10
Okrajno sodišče v Žalcu po okrajni sodnici Mateji Kreča, v zemljiškoknjižni zadevi,
začeti na predlog Lidije Korenko, Zelena
ulica 22, Šempeter v Savinjski dolini, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in
vknjižbe lastninske pravice, na podlagi 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1), dne
5. 5. 2010 oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 11. 2. 1992, sklenjene
med prodajalcem Gradis gradbeno podjetje
p.o., Ulica XIV. divizije 10, 3000 Celje (sedaj
Gradis gradbeno podjetje Celje d.d. – v stečaju, Bukovžlak 71, 3000 Celje) in kupcem
Rudolf d.o.o., Kvedrova 16, 3310 Žalec, za
nepremičnino, lokal št. 6, lociran v pritličju lamele 4, sedaj ident. št. 23.E oziroma
997-1335-23, z opisom: poslovni prostor
v 2. etaži, Aškerčeva ulica 3 in Mestni trg
5, 3310 Žalec, vpisana v podvl. št. 2105/23,
k.o. Gotovlje.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice Lidije Korenko, do
celote, in sicer na podlagi vzpostavljene listine in prodajne pogodbe z dne 19. 12.
1996, sklenjene med Rudolf d.o.o. iz Žalca
in RS-BIRO d.o.o. iz Žalca, kupoprodajne
pogodbe z dne 1. 4. 2003, sklenjene med
RS-BIRO d.o.o. iz Žalca in Dukat, Valerija
Resnik - Čaks s.p., pogodbe za uskladitev zemljiškoknjižnega stanja z dne 22. 11.
2004, sklenjene med Gradis Gradbeno podjetje iz Celja in Resnik Čakš Valerijo, kupoprodajne pogodbe z dne 22. 12. 2005,
sklenjene med Dukat, Valerija Resnik - Čaks
s.p. in Tris fitnes Simon Resnik s.p., kupoprodajne pogodbe z dne 15. 10. 2009, sklenjene med Tris fitnes Simon Resnik s.p. in
Korenko Lidijo.
Imetnike pravic se poziva, da v enem
mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 5. 5. 2010

Amortizacije
N 13/2010
Os-3158/10
Okrajno sodišče v Novem mestu v nepravdni zadevi predlagatelja Gorazda Gabrijela, Košenice 49, Novo mesto, ki ga zastopata odvetnici Gozdana Petrič in Tatjana
Kotar, zaradi predloga za amortizacijo listin,
izdaja oklic:
Pri Okrajnem sodišču v Novem mestu
na predlog predlagatelja Gorazda Gabrijela,
Košenice 49, Novo mesto, ki ga zastopata
odvetnici Gozdana Petrič in Tatjana Kotar
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iz Novega mesta, teče postopek za razveljavitev sklepa o zaznambi vrstnega reda
za pridobitev lastninske pravice, izdajatelja
Okrajnega sodišča v Novem mestu, opr. št.
Dn 2223/2009 z dne 1. 9. 2009.
Sodišče določa 60-dnevni rok, v katerem morajo sodišču priglasiti svoje pravice
udeleženci iz navedene listine in v katerem
se lahko ugovarja zoper predlog za razveljavitev. Sodišče poziva, naj se v istem roku
listina (sklep) predloži sodišču. Če listina
v navedenem roku ne bo predložena, bo
razveljavljena.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 4. 5. 2010
N 14/2010
Os-3159/10
Okrajno sodišče v Novem mestu v nepravdni zadevi predlagatelja Gorazda Gabrijela, Košenice 49, Novo mesto, ki ga zastopata odvetnici Gozdana Petrič in Tatjana
Kotar, zaradi predloga za amortizacijo listin,
izdaja oklic:
Pri Okrajnem sodišču v Novem mestu
na predlog predlagatelja Gorazda Gabrijela,
Košenice 49, Novo mesto, ki ga zastopata
odvetnici Gozdana Petrič in Tatjana Kotar iz
Novega mesta, teče postopek za razveljavitev sklepa o zaznambi vrstnega reda za pridobitev hipoteke, izdajatelja Okrajnega sodišča v Novem mestu, opr. št. Dn 2221/2009
z dne 1. 9. 2009.
Sodišče določa 60-dnevni rok, v katerem morajo sodišču priglasiti svoje pravice
udeleženci iz navedene listine in v katerem
se lahko ugovarja zoper predlog za razveljavitev. Sodišče poziva, naj se v istem roku
listina (sklep) predloži sodišču. Če listina
v navedenem roku ne bo predložena, bo
razveljavljena.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 4. 5. 2010

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 25/2010
Os-2999/10
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni
sodnici Darinki Plevnik v pravdni zadevi tožeče stranke Nenada Mikunoviča, Marindol
20, Adlešiči, ki ga zastopa pooblaščenec
Luka Jukič, odvetnik v Črnomlju, proti toženi stranki neznanim in neznano kje živečim članom Mikunovič zadruge, Marindol 6,
Adlešiči, zaradi priznanja lastninske pravice,
pcto 1.100,00 €, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 14. 4. 2010
postavlja začasnega zastopnika neznanim
in neznano kje živečim članom Mikunovič
zadruge, Marindol 6, Adlešiči.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
– odvetnik Alojz Poljšak, Ulica Staneta Rozmana 8, Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko neznane in neznano kje
živeče člane Mikunovič zadruge, Marindol 6,
Adlešiči, vse do takrat, dokler le-ti ali njihov
pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem
oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 14. 4. 2010
P 883/08
Os-3019/10
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
opr. št. P 883/08 z dne 15. 4. 2010 toženi

stranki Danieli Sirio postavilo začasnega zastopnika odvetnika Igorja Ceka iz Kopra.
Začasni zastopnik je bil postavljen na
podlagi prvega odstavka v zvezi s 5. točko
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, ki določa, da sodišče postavi začasnega zastopnika, če je tožena
stranka, ki nima pooblaščenca v Republiki
Sloveniji, v tujini in se ni mogla opraviti vročitev.
Začasni zastopnik bo toženo stranko
zastopal v postopku vse do takrat, dokler
stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 15. 4. 2010
I 2723/2007
Os-2478/10
V izvršilni zadevi upnika Javni jamstveni
in preživninski sklad Republike Slovenije,
Kotnikova 28, Ljubljana – dostava, proti dolžniku Branku Sredojevič, Zlato polje 2, Kranj
– dostava, zaradi izterjave 2.017,53 EUR
s pp, je sodišče postavilo dolžniku Branku
Sredojeviču, Zlato polje 2, Kranj, začasnega
zastopnika odv. Ladi Voršič, Benedičičeva
pot 15, Kranj, ki ima v tem postopku vse
pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika
od dneva postavitve in vse do takrat, dokler
dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 26. 3. 2010
I 369/2009
Os-2852/10
V izvršilni zadevi upnika Giga d.o.o., Proletarska cesta 2, Ljubljana, ki ga zastopa
Odvetniška pisarna Šlibar, Borovec 16, Trzin, proti dolžniku Vojin Borojevič, Kovorska
cesta 21, Tržič, Ana Podjed, Zgornje Bitnje
191, Žabnica, ki jo zastopa Ošabnik, Klofutar in partnerji o.p. d.o.o., Stritarjeva ulica
7, Kranj, Andrej Podjed, Zgornje Bitnje 191,
Žabnica, ki ga zastopa Ošabnik, Klofutar
in partnerji o.p. d.o.o., Stritarjeva ulica 7,
Kranj, zaradi izterjave 7.924,22 EUR s pp,
je sodišče postavilo dolžniku Vojinu Borojeviču, Kovorska cesta 21, Tržič, začasnega
zastopnika odv. Ladi Voršič, Benedičičeva
pot 15, Kranj, ki ima v tem postopku vse
pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika
od dneva postavitve in vse do takrat, dokler
dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču,
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 15. 4. 2010
VI P 3070/2009
Os-2256/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodniku
Aleksandru Šmidu v pravdni zadevi tožeče
stranke: Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljubljana,
ki jo zastopa Biljana Ana Filipov, odvetnica iz Ljubljane, proti toženi stranki: Matjažu
Jusiču, sedaj Slovenska vas 14, Šentrupert
(prej Trebinjska ulica, Ljubljana), zaradi plačila 667,95 EUR, dne 16. 3. 2010 sklenilo:
Začasna zastopnica Nada Burić, odvetnica v Ljubljani, postavljena toženi stranki
s sklepom z dne 7. 7. 2008, opr. št. 1448
I 6178/2000, se razreši dolžnosti.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 3. 2010
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I 2417/2006
Os-2781/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta 3/a, Koper
- Capodistria, zoper dolžnici Sandri Grebenar, Miličinskega ulica 73a, Ljubljana, ki ga
zastopa odvetnica Milena Lukmar, Kidričeva
3, Zagorje ob Savi, zaradi izterjave 199,69
EUR s pp sklenilo:
dolžnici Grebenar Sandri se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku –
ZPP postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Lukmar Milena, Kidričeva 3, 1410
Zagorje.
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 14. 4. 2010
VL 4849/2009
Os-2782/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Maribor d.d.,
Cankarjeva ulica 3, Maribor, ki jo zastopa
Helena Sever Hamad, Cankarjeva ulica 3,
Maribor, proti dolžnici Jožici Kusters, Stadt
Strasse 42, Aach, ki jo zastopa odvetnica
Darja Erceg, Kolodvorska 7, Ljubljana, Robert Lorbek, Marija Gradec 32, Laško, zaradi izterjave 833,70 EUR s pp, sklenilo:
dolžnici Jožici Kusters, Stadt Strasse 42,
Aach, se na podlagi drugega odstavka 146.
člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik,
upravičen za sprejemanje pisanj.
Za začasnega zastopnika, upravičenega
za sprejemanje pisanj, se postavi odvetnica
Darja Erceg, Kolodvorska 7, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 9. 2009
VL 93791/2009
Os-2783/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper - Capodistria, ki jo
zastopa Nina Grižonič, Celovška cesta 182,
Ljubljana, proti dolžniku Francu Zelenko,
Goriška ulica 1a, Maribor, ki ga zastopa odv.
Jurij Kutnjak, Partizanska cesta 32, Maribor,
zaradi izterjave 12.000,00 EUR, sklenilo:
dolžniku Francu Zelenko, Goriška ulica
1a, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Kutnjak Jurij, Partizanska 32, 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. 3. 2010
VL 143073/2009
Os-2788/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper - Capodistria, ki
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jo zastopa Tatjana Jeglič, Celovška cesta
182, Ljubljana, proti dolžnici Karolini Bračko, Brodarjev trg 10, Ljubljana, ki jo zastopa
odvetnica Anka Kenda Oražem, Trdinova
ulica 7, Ljubljana, zaradi izterjave 1.591,18
EUR, sklenilo:
dolžnici Karolini Bračko, Brodarjev trg
10, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi
začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi Anka
Kenda Oražem, Trdinova ulica 7, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 3. 2010
I 14930/2007
Os-2891/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Delo časopisno in založniško podjetje d.d., Dunajska 5, Ljubljana, ki
ga zastopa odv. Jože Golob, Kotnikova 28,
Ljubljana, zoper dolžnika Marka Gostiča,
Hudovernikova ulica 8, Ljubljana - dostava, Mojca Kirn, Rožičeva ulica 7, Ljubljana
- dostava, ki jo zastopa odv. Gregor Godeša, Gerbičeva 57, Ljubljana, zaradi izterjave
3.441,28 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Marku Gostič se na podlagi 82.
člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP
postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Vojko
Lampič Božič, Dunajska 405, Ljubljana.
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 2. 4. 2010
VL 2847/2010
Os-2892/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska c. 3A, Koper, proti dolžniku Slađanu
Vukajlović, Postojnska cesta 3, Rakek, zaradi izterjave 732,12 EUR, sklenilo:
dolžniku Slađanu Vukajloviću, Postojnska cesta 3, Rakek, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Željko Kranjc, Čufarjeva 1, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 3. 2010
VL 17517/2010
Os-2923/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Generali zavarovalnica d.d.
Ljubljana, Kržičeva ulica 3, Ljubljana, ki jo
zastopa Martin Slodnjak, Kržičeva ulica 3,
Ljubljana, proti dolžniku Dragiši Repedjić,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Cesta v Pečale 40, Ljubljana – Črnuče, zaradi izterjave 3.951,49 EUR, sklenilo:
dolžniku Dragiši Repedjić, Cesta v Pečale 40, Ljubljana – Črnuče, se na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Lamut Mitja, Pražakova 10, 1000 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 1. 4. 2010
I 8102/2001
Os-2463/10
Okrajno sodišče v Mariboru je v izvršilni zadevi upnice Mestne občine Maribor,
Ulica heroja Staneta 1, Maribor, proti dolžniku Abas Abduli, Partizanska cesta 73,
Maribor, zaradi izterjave 853,59 EUR s pp,
v skladu s 4. točko drugega odstavka 82.
člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP,
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in
zavarovanju – ZIZ, s sklepom opr. št. 0529
I 8102/2001 z dne 9. 2. 2010, za začasnega zastopnika dolžniku postavilo odvetnika
Valentina Breznika, Partizanska cesta 37,
Maribor, zaradi zastopanja v zgoraj navedeni izvršilni zadevi.
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 je dolžniku
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 3. 2010
N 3/2010
Os-2890/10
Okrajno sodišče v Postojni je po okrajni
sodnici Darji Morelj v nepravdni zadevi predlagateljice Občine Postojna, Ljubljanska
cesta 4, Postojna, ki jo zastopa Igor Trebec,
odvetnik v Sežani, zoper nasprotne udeležence: 1. Baraga Živa, Pražakova ulica 14,
Ljubljana, 2. Savo Nedeljkov, Zofke Kvedrove 4, Ljubljana, 3. Andrej Kranjc, Jakljeva
cesta 10, Grosuplje, 4. Darja Kranjc, Jakljeva cesta 10, Grosuplje, 5. Karba roj. Baraga Bojana, naslov ni znan, Buenos Aires,
6. Dušan Baraga, naslov ni znan, Buenos
Aires, Argentina, 7. Vesna Mrše, Tržaška 5,
Postojna, 8. Miljana Čuk Moravec, Tržaška
5, Postojna, 9. Veronika Rupnik, Tržaška 5,
Postojna, 10. HOT hoteli – turizem d.o.o.,
Jamska cesta 28, Postojna, zaradi izvedbe
nujnih vzdrževalnih del, izven naroka 19.
aprila 2010 sklenilo:
Karba, roj. Baraga Bojani, neznanega naslova v Buenos Airesu, Argentina, in Baraga
Dušanu, neznanega naslova v Buenos Airesu, Argentina, se na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku postavi začasni zastopnik odvetnik
Miran Škrinjar, Kazarje 10, Postojna.
Začasni zastopnik ima v predmetnem
postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Začasni zastopnik bo zastopal oba nasprotna udeleženca vse dotlej, dokler nasprotna udeleženca ali njihov pooblaščenec
ne nastopita pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

O postavitvi začasnega zastopnika se
obvesti Center za socialno delo Postojna.
Ta oglas pa bo objavljen na oglasni deski
Okrajnega sodišča v Postojni in v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 19. 4. 2010
In 38/2009
Os-3042/10
Okrajno sodišče v Sevnici je v izvršilni zadevi upnika Coming d.d. – v stečaju,
Ljubljana, Cigaletova 7, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Ferfolja, Ljubič in
partnerji, Slomškova ulica 17, Ljubljana –
dostava, zoper dolžnika Sandija Jazbinška,
Blanca 85, Blanca, ki ga zastopa odv. Mirko
Ratej iz Sevnice, zaradi izterjave 953,93
EUR dne 16. 4. 2010 sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku –
ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi
in zavarovanju – ZIZ, se dolžniku Sandiju
Jazbinšku, nazadnje stanujočemu Blanca
85, p. Blanca, sedaj neznanega bivališča,
lastniku nepremičnin v Republiki Sloveniji,
postavi začasni zastopnik odv. Mirko Ratej iz Sevnice, ki bo zastopal dolžnika vse
dokler ne bo sam ali njegov pooblaščenec
nastopil pred sodiščem oziroma dokler pristojni organ za socialne zadeve ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 16. 4. 2010

Oklici dedičem
D 300/2009
Os-2479/10
Mariji Savtič, roj. 6. 1. 1920, nazadnje
stanujoča v Gračišču, Gračišče 4, je dne
28. 4. 2009 umrla in ni zapustila oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim
dedičem je bila postavljena skrbnica Irena
Fister, Ulica Vena Pilona 14, Koper.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 24. 3. 2010
D 481/2009
Os-3007/10
Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku
zapuščinski postopek po pokojni Ljubici Božić, rojeni Horvatin, roj. 8. 2. 1954, umrli
27. 6. 2009, z zadnjim stalnim prebivališčem, na naslovu Zvirče 11, Tržič.
Zapustnica oporoke ni napravila, zato je
nastopilo zakonito dedovanje. Zapustničin
mož Pavo Božić, roj. 3. 12. 1954 v Bosanskem Petrovem selu v Bosni in Hercegovini,
ki je z zapustnico sklenil zakonsko zvezo
30. 4. 1981 v Puli na Hrvaškem, je neznanega bivališča, zato ga sodišče na podlagi določbe 206. člena Zakona o dedovanju
poziva, da se priglasi sodišču v roku enega
leta od objave tega oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave
skrbnika za posebni primer, ki bo v tem
postopku postavljen dediču Pavu Božiću,
in na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 19. 4. 2010

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
D 307/2006
Os-3008/10
Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku
zapuščinski postopek po pokojnem Karlu
Jegliču, roj. 3.3. 1942, umrlem 27. 3. 2006,
z zadnjim stalnim prebivališčem, na naslovu
Gogalova ul. 6, Kranj.
Zapustnik oporoke ni napravil, zato je
nastopilo zakonito dedovanje. Zapustnikov
sin Guggi Mario je neznanega bivališča, za
to ga sodišče na podlagi določbe 206. člena
Zakona o dedovanju poziva, da se v roku
enega leta od objave tega oklica v Uradnem
listu Republike Slovenije priglasi sodišču.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 19. 4. 2010
II D 3347/2008
Os-6249/09
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Ivanc Matiji,
roj. 1. 3. 1907, umrlem 1. 8. 1946, nazadnje
stanujoč Strmec 5, Velike Lašče, državljanu
Republike Slovenije.
Sodišču ni znano ali je zapustnik napravil oporoko. Zapustnik je bil samski, brez
potomcev, starša sta umrla za njim. Imel je
štiri sestre, in sicer sestro Ano Vintar, Zofko
Oblak, Nežko Petrič, Milko Gerže ter brata
Alojza Ivana. Glede na to, da so zapustnikove sestre Ana Vintar, Zofka Oblak in Nežka
Petrič verjetno že pokojne in niso znani njihovi dediči, sodišče na podlagi 206. člena
Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine na podlagi
zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica. Po preteku tega roka
bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 9. 2009
III D 161/2005
Os-2735/10
To sodišče je v zapuščinski zadevi po
pok. Pogačar Adolfu, roj. 1. 2. 1909, umrlem
24. 1. 2005, nazadnje stanujočem v Ljub
ljani, Kajuhova ulica 30, drž. Republike Slovenije, v skladu z 82. členom Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 163. členom
Zakona o dedovanju (ZD), dne 26. 2. 2010
sklenilo:
Dedinji Milevi Ljubi Pogačar Benesperi
se postavi začasni zastopnik odvetnik Ma-

tej Ban iz Ljubljane. Začasni zastopnik ima
v tem postopku pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Začasni zastopnik bo zastopal dedinjo
vse do takrat, dokler dedinja ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 2. 2010
II D 1142/2009
Os-8287/09
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri
Okrajnem sodišču v Mariboru po pokojni
Svetlani Stošić Divjak, umrli 25. 4. 2009, roj.
8.3. 1951, državljan Republike Slovenije,
zdravnici, poročeni, nazadnje stanujoča Kardeljeva c. 57, Maribor, sta bila k dedovanju
poklicana tudi zap. vdovec Živko Cvetanović
in zap. hči Aleksandra Cvetanović. Ker živita
dediča v tujini, vročitev pošte na naslovu
Srpskih udarnih brigada 23, Beograd, Srbija
pa je bila za oba neuspešna oziroma se ni
mogla opraviti, sodišče poziva zap. vdovca
Živka Cvetanovića, Srpskih udarnih brigada
23, Beograd, Srbija, in zap. hči Aleksandro
Cvetanović, Srpskih udarnih brigada 23,
Beograd, Srbija, da se v roku enega leta
od objave oklica priglasita sodišču v zadevi
pod opr. št. II D 1142/2009, v skladu z 206.
členom Zakona o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 12. 2009

Oklici pogrešanih
N 5/2010
Os-2105/10
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici po okrajni sodnici mag. Mirjani Reberc v nepravdnem postopku predlagateljice Republike
Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki
jo zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Kopru, Ferrarska ulica 5b,
Koper, po predlogu za razglasitev za mrtvega, za osebo z imenom Anton Tomažič,
rojen 15. 5. 1890 materi Mariji in očetu
Antonu Tomažiču na Hujah št. 6, nazadnje
neznanega bivališča, prej stanujoč Huje
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št. 6, o katerem ni bilo v zadnjih petih letih
nobenega poročila, od njegovega rojstva
pa je preteklo že več kot 70 let in je glede
na datum njegovega rojstva verjetno, da ni
več živ, vendar listinskega dokaza o njegovi smrti ni, poziva vse, ki vedo kaj povedati
o življenju ali smrti pogrešanega Antona Tomažiča, da v roku treh mesecev od objave
tega oklica, to sporočijo sodišču ali skrbnici
za poseben primer Ljubici Uljan, Zabiče
30b, 6250 Ilirska Bistrica, sicer bo sodišče
po izteku navedenega roka pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 8. 3. 2010
N 73/2009
Os-2636/10
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Ani Petkovšek v nepravdni zadevi
predlagateljice: Republika Slovenija, ki jo
zastopa DP RS, oddelek v Kopru, zoper
nasprotnega udeleženca: Antona Ugrina, Pisari pri Sočergi 24, Gračišče, ki ga zastopa
skrbnica za poseben primer Irena Fister,
zaradi razglasitve pogrešanega nasprotnega udeleženca za mrtvega, dne 5. 3. 2010,
sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev nasprotnega udeleženca Antona Ugrina, pok.
Matije, roj. 11. 9. 1898 v Ugrinih, nazadnje
stanujoč Pisari pri Sočergi 24, Gračišče, za
mrtvega.
Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju in
smrti, se poziva, da to sporočijo naslovnemu sodišču v treh mesecih po objavi tega
oklica, ker bo sodišče po preteku tega roka
pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 5. 3. 2010
N 1/2010
Os-2895/10
Okrajno sodišče v Trebnjem vodi postopek o razglasitvi Gabrijel Ferdinanda, rojenega 28. 1. 1910, z zadnjim bivališčem
v Rodinah, p. Trebnje, za mrtvega.
Gabrijel Ferdinand je bil nazadnje viden
živ leta 1945.
Sodišče poziva Gabrijel Ferdinanda, da
se oglasi, kakor tudi vse, ki bi karkoli vedeli
o njegovem življenju in smrti, da to sporočijo
sodišču v roku 30 dni po objavi tega oklica,
sicer bo po izteku tega roka sodišče Gabrijel
Ferdinanda razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 19. 4. 2010
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Ahlin Samo, Gradnikove brigade 31,
Nova Gorica, zavarovalno polico, št.
40303000525, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gny-312222
Grawe zavarovalnica d.d., Gregorčičeva ul. 39, 2000 Maribor kot izdajatelj
naslednje dokumente, in sicer: police za
zavarovanje avtomobilske odgovornosti:
1209465, 1221552, 1223273, 1206773,
1206774, 1206775, 1209310, 1229264,
1473514, 1222390,1483502, zelene karte: SLO-10/0043290, SLO-10/0047267,
SLO-10/28624,
SLO-10/0028625,
SLO-10/0028633,
SLO-10/0040505,
SLO-10/0040506,
SLO-10/0040507,
SLO-10/0040508,
SLO-10/0040509,
SLO-10/0040510,
SLO-10/0040511,
SLO-10/0040512,
SLO-10/0046761,
SLO-10/0046762,
SLO-10/0046763,
SLO-10/0046764,
SLO-10/0046765,
SLO-10/0046829,
SLO-10/0046831,
SLO-10/0051237,
SLO-10/0051245,
SLO-10/0055061,
SLO-10/0025581,
SLO-10/0025583, SLO-10/0027429, police za zavarovanje avtomobilskega kaska:
1216906, 1210078, 1212306, 1216377, ponudba za življenjska zavarovanja: Mozaik:
8001440. Ob-3180/10
Vidjen Selma, Sedejev trg 5, Cerkno,
zavarovalno polico, št. 50500043226, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnb-312220
Viduka Damjan, Rožna ulica 8, Postojna,
zavarovalno polico, št. 41601006543, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnw-312249
Vijačko Ivan, Majcigerjeva ulica 9, Maribor,
zavarovalno polico, št. 50500068774, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnd-312193

Spričevala preklicujejo
Bokan Majda, Vadarci 9, Bodonci,
spričevalo - krojačica moških oblek, šolsko
leto 1980/81, izdano na ime Barbič Majda.
gny-312247
Daolio Vid, Tomaj 31, Dutovlje, indeks,
št. 20090555, Pravne fakultete v Ljubljani.
gnu-312201
Demšar Sandra, Podvizova 5, Medvode,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole v Kranju, izdano leta 2003.
gnx-312206
Drnovšček Marko, Krasno 6, Dobrovo
v Brdih, nadomestno spričevalo Kadetske
šole za miličnike v Tacnu, št. II-309/32-83,
izdano leta 1992 in 1999. gnh-312189
Drofenik
Rado,
Gorče
20,
Libeliče, spričevalo 3. letnika Srednje
elektroračunalniške šole Maribor, izdano
leta 1987. gnu-312176
Drofenik Rado, Gorče 20, Libeliče,
spričevalo 3. letnika SERŠ Maribor, izdano
leta 1987. gnn-312208
Džambić Sanel, Javornik 27, Ravne na
Koroškem, spričevalo 4. letnika Srednje

strojne šole Ravne na Koroškem, izdano
leta 2000. gnc-312194
Džambić Sanel, Javornik 27, Ravne na
Koroškem, spričevalo 5. letnika Srednje
strojne šole Ravne na Koroškem, izdano
2001. gnb-312195
Džambić Sanel, Javornik 27, Ravne na
Koroškem, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje strojne šole Ravne na Koroškem.
gni-312213
Gorenšek Matej, Ljubljanska cesta 9/b,
Kamnik, indeks, št. 59020601, izdala Visoka
šola za upravljanje in poslovanje Novo
mesto, leto izdaje 2003. gnk-312236
Gornik Rebeka, Dane 12a, Ribnica,
spričevalo 3. letnika Srednje vzgojiteljske
šole in gimnazije Ljubljana, izdano leta
2009. gnt-312252
Hlebec Matej, Ostrožnik 5, Mokronog,
spričevalo 4. letnika Srednje kmetijske
šole Grm Novo mesto, izdano leta 2009.
gnt-312202
Kelenc Marija, Dolnja Bistrica 107,
Črenšovci, spričevalo o končani OŠ
Črenšovci. gng-312240
Kolar Biserka, Gorišnica 155/c, Gorišnica,
spričevalo 3. letnika Srednje tekstilne šole
Maribor, izdano leta 1992, izdano na ime
Rakuš Biserka. gnv-312200
Kolar Danijel, Javornik 58, Ravne na
Koroškem, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gostinske šole Slovenj Gradec.
gnw-312224
Kolin Zoran, Milčinskega 8, Celje,
spričevalo 2., 3. in 4. letnika I. gimnazije v
Celju. gno-312207
Logonder Eva, Krivec 4, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Gimnazije Jožeta Plečnika
Ljubljana, izdano leta 2008. gnj-312212
Lozinšek Marjeta, Na kresu 18, Železniki,
spričevalo 1. letnika Poklicno tehniškega
izobraževanja - ekonomski tehnik, izdano
leta 2006. gnv-312225
Novaković Sabina, Kotna pot 11,
Brezovica pri Ljubljani, spričevalo 2. letnika
Srednje upravno administrativne šole v
Ljubljani, izdano na ime Setnikar Sabina.
gne-312242
Onič Dejan, Cesta Viktorja Svetine 23,
Jesenice, spričevalo 1. letnika Srednje
lesarske šole Škofja Loka, izdano leta 2003.
gnl-312235
Perko Sašo, Gogalova ulica 4, Kranj,
spričevalo 4. letnika PTI, izdala Ekonomska
in trgovska šola Brežice. gng-312215
Plahut Ana, Skakovci 26, Cankova,
spričevalo o zaključnem izpitu CPŠ Murska
Sobota, izdano leta 1979. gnf-312216
Povše Mia Aleksandra, Cesta 1. maja
44, Hrastnik, spričevalo 4. letnika SŠ za
gostinstvo in turizem Celje, št. I-TT/145,
izdano leta 2005. gni-312238
Rojc Sebastjan, Nušičeva ulica 6,
Domžale, indeks, št. 23020594, izdala
Fakulteta za strojništvo Ljubljana, leto izdaje
2002. gnv-312250
Rupnik Jože, Podjelovo brdo 10,
Sovodenj, indeks, št. 18042083, Filozofska
fakulteta. gno-312257
Simić Helena, Kot 5, Ig, spričevalo
poklicne mature Srednje šole za gostinstvo

in turizem v Ljubljani, izdano leta 2008.
gny-312226
Šebok Renata, Domanjševci 101,
Križevci, spričevalo SCTPU Murska Sobota,
izdano na ime Kovač Renata. gnz-312246
Škorić Maja, Resslova 7, Koper Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu
Izobraževalnega centra Memory d.o.o., št.
II/Kp229-459 TC/2003, izdano leta 2003.
gnt-312177
Šparmblek Anica, Trebinjska ulica 16,
Ljubljana, letno spričevalo za 8. razred,
OŠ Milana Šušteršiča, Ljubljana, izdano
leta 2009, izdano na ime Zrimšek Ana.
gnr-312187
Špehar Uroš, Deteljica 5, Tržič, spričevalo
o zaključnem izpitu Gimnazije Kranj, izdano
leta 1993. gnq-312205
Tomažič Urša, Pante 2, Kranj, spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje in strokovne
šole Kranj, smer frizer, izdano leta 2007.
gnh-312214
Tratar Matija, Opekarna 17, Trbovlje,
indeks, št. 11030232, Zdravstvene fakultete
v Ljubljani, leto izdaje 2003. gnx-312198
Turha Marjetka, Krajna 59/c, Tišina, spričevalo o zaključnem izpitu SCTPU Murska
Sobota, izdano leta 1990. gnx-312248
Turk Klemen, Zaboršt pri Dolu 72, Dol pri
Ljubljani, spričevalo 3. letnika Srednje šole
tehničnih strok in osebnih storitev Ljubljana,
št. 175/95, izdano leta 1995. gnh-312239
Urbanc Jan, Jagodje 63/a, Izola - Isola,
obvestilo o uspehu pri maturi Gimnazije
Koper. gnd-312218
Urh Ivanka, Primož 54, Vuzenica,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje tekstilne
šole Muta - šivilja, krojač, izdano leta 1996
in 1997. gnm-312234
Vatovec Iztok, Zalošče 55, Dornberk,
maturitetno spričevalo Gimnazije Koper,
izdano leta 1999. gnm-312209
Vodeb Nežka Agnes, Trdinova ulica 2,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Gimnazije
Jožeta Plečnika, izdano leta 2008.
gnb-312245

Drugo preklicujejo
Alpetour Potovalna agencija d.d.,
Mirka Vadnova 8, Kranj, licenco, št.
GE002972/00166 za avtobus Mercedes
Benz, reg. št. KR 28-76L. gne-312192
Benčič Anja, Pomjan 11, Šmarje,
študentsko izkaznico, št. 19474915, izdala
Ekonomska fakulteta. gnx-312227
Birosport d.o.o., Polzela 145, Polzela,
štampiljko pravokotne oblike, velikosti
8x3,5cm z napisom birosport.si v drugi
vrstici pa Birosport, ŠPORTNI MARKETING,
ODNOSI Z JAVNOSTMI IN POSLOVNE
STORITVE D.O.O. POLZELA. gnr-312204
Cuenca Lopez, Rožna Dolina 27. aprila
št. 21, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 1900054, izdala Ekonomska fakulteta
Ljubljana. gnr-312229
Čiča Siniša, Brodarjev trg 13, Ljubljana,
izvod licence za osebno vozilo WV, Golf 5,
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izvod št. 011300/001, serijska št. O1020327,
reg. št. vozila LJ/33-4RU, veljavnost do 11.
5. 2012. gnp-312256
Fajić Besim, Polje, cesta VIII/2, Ljubljana,
delovno dovoljenje, št. 99289859588, izdan
10. 2. 2010 pri Zavodu RS za zaposlovanje.
gns-312253
Fartek Urban, Polje 20, Bohinjska Bistrica,
študentsko izkaznico, št. 1410160063,
izdala VPŠ Doba Maribor. gnj-312237
Gradnje Edon d.o.o., Prebačevo
40, Kranj, osebno delovno dovoljenje,
izdano na ime Limnahaxhiv Edon, mat. št.
3447006000. gnx-312223
Grilc Oskar Pavel, Ulica Lojzeta Spacala
26, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Vič. gnq-312255
Hren Vladimir, Lemberg pri Novi Cerkvi
16/a, Nova Cerkev, izkaznico vojnega
veterana, št. 944, izdana dne 16. 3. 2003
pri UE Celje. gns-312178
Huremović Haris, Kregarjeva 1, Brežice,
potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu
strokovne usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu, št. 616119, izdano pri Ministrstvu za promet. gny-312197
Irgolič Robert s.p., Šratovci 35, Radenci,
licenco za vozilo DAF, št. 009741/002, reg.
št. vozila MS Z1-361. gnq-312180
Irgolič Robert s.p., Šratovci 35, Radenci,
potrdilo za voznika Adam Dobridoli, št.
009741/BGD18-1-2688/2009, izdano dne
12. 5. 2009 pri OZS. gnp-312181
Irgolič Robert s.p., Šratovci 35, Radenci,
potrdilo za voznika Adam Dobridoli, št.
004020/MJ18-2-1727/2009, izdano dne 23.
3. 2009 pri OZS. gno-312182
Javor IPP d.o.o., Kolodvorska cesta 9/a,
Pivka, vozno karto, št. 1000118 izdana na
ime Logar David. gno-312232
JP KPV, d.o.o., Pot na Tojnice 40,
Vrhnika, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500004348000, izdajatelj Cetis Celje.
gnz-312221
Klančnik Stojc, Sneberska cesta 8a,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja

računalniška in elektrotehnična šola
Ljubljana. gnk-312186
Knafelc Saša, Ul. borcev NOV 8, Portorož
- Portorose, pomorsko knjižico, št. 000434.
gnp-312231
LKV Janko, Prevozi in posredništvo d.o.o.,
Gerečja vas 79, Hajdina, licenco za vozilo
IVECO EUROCARGO, reg. št. MB D2-00C.
gnl-312210
Lozar Darko, Predmeja 67, Ajdovščina,
orožni list, št. - dovoljenje za posest
spominskega orožja, šifra 216-264/2010,
izdala UE Ajdovščina. gnw-312199
Lukič Vladimir, Ul. Žarka Zrenjanina, 21460
Vrbas, Srbija, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500025121000, izdajatelj Cetis Celje.
gnf-312191
Majnik Radovan, Pavšičeva ulica 32,
Logatec, digitalno tahografsko kartico št.
1070500004601000, izdalo Ministrstvo za
promet, Direkcija RS za ceste. gni-312188
Mikelj Stane s.p., Jereka 31 A, Bohinjska
Bistrica, licenco za vozilo MAN, št. 009005/002,
reg. št. KR 56 43L. gnu-312251
Mlakar Miha, Hudovernikova 11, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 63030170 izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko v
Ljubljani. gnr-312179
Močnik Igor, Cerkljanska Dobrava 13,
Kranj, potrdilo o uspešno opravljenem
preizkusu strokovne usposobljenosti za
pridobitev licence v cestnem prometu, št.
609168, izdano leta 1997. gnm-312184
Murovec Anja, Tumov drevored 17/a,
Tolmin, študentsko izkaznico, št. 21080359,
izdala FDV Ljubljana. gnn-312233
Perme Roman, Podkraj 30, Ig, službeno
izkaznico, št. 102501, izdalo Ministrstvo za
notranje zadeve. gnl-312185
Pestotnik d.o.o., Pšajnovica 006A, Laze v
Tuhinju, dovolilnico za Hrvaško z oznako 191,
št. 0003218, izdala Gospodarska zbornica
Slovenije. gnz-312196
Pirnat Luka, V Murglah 16, Ljubljana,
digitalne tahografske kartice, številka
1070500020828000. gnr-312254
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Potočki Robert, Litostrojska cesta
31, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
19721944, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnm-312259
Radović Veljo, Celovška 166, Ljubljana,
izkaznico o vozniških kvalifikacijah,
št. 000327, izdajatelj Ceris Ljubljana.
gnk-312211
Repić Anita, Novakova ulica 5, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 21080466, izdala
Fakulteta za družbene vede v Ljubljani.
gns-312228
Sešlar Franci s.p., Orehovica 2, Izlake,
potrdilo za voznika, št. 006291/MJ71-26882/2008, izdano na ime Mirjanić Veljko z
veljavnostjo od 25. 11. 2008 do 28. 2. 2009.
gnc-312219
Stanič Jasna, Bilje 138E, Renče,
študentsko izkaznico, št. 21080520, izdala
FDV. gnc-312244
Stojanović Jasna, Ljubljanska cesta
54, Novo mesto, študentsko izkaznico, št.
19405633, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnn-312258
Stražar Tanja, Na peči 4, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19403727, izdala
Ekonomska fakulteta. gnh-312243
Šinkovec Franc s.p., Šmihel 4,
Žužemberk, hrvaške dovolilnice št. 0000275
z veljavnostjo do 31. 1. 2011. gnf-312241
Vehere d.o.o., Hrastje 14 D, Limbuš,
licenci št. 0004117/049631545/010, ser. št.
G 1018025 in št. 0004117/049631545/011,
ser. št. G 1018121, izdala Gospodarska
zbornica Slovenije. gnq-312230
Vučković Milovan, Frankopanova 16,
Maribor, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500012517000, izdajatelj Cetis Celje.
gne-312217
Žele Cveto, Pod Primožem 22, Pivka,
orožni list, št. OO410000111, izdala UE
Postojna. gns-312203
Železnik Dejan s.p., Dolinska ulica 10,
Kozina, potrdilo za voznika, št. 05309/
BGD58-2-3589/2008, izdana na ime Ivan
Nikolić, leta 2008. gng-312190
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