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Javni razpisi
Št. 0128/2010

Ob-4599/10
Obvestilo
Javna agencija Republike Slovenije za
podjetništvo in tuje investicije zaradi porabe sredstev objavlja zaprtje javnega razpisa »Usposabljanje zaposlenih v podjetjih«
(objava v Uradnem listu RS, št. 34/10 z dne
30. 4. 2010, Ob-2970/10.)
Javna agencija Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije
Ob-4633/10
Popravek
V Uradnem listu RS, št. 45 z dne 4. 6.
2010 je bil objavljen javni razpis za kandidata za mladega raziskovalca v letu 2010.
Spremeni se rok oddaje prijav pod točko V.
Rok in način oddaje prijav in se po novem
glasi, da lahko kandidati oddajo prijavo najkasneje do 25. avgusta 2010.
Ekoremediacijski tehnološki center
Št. 4102-3/2010/7
Ob-4503/10
Na podlagi 2. člena Zakona o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list RS,
št. 74/07 – UPB1 in 33/09), 2. člena Pravilnika o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list RS, št. 72/09) in 219. člena
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011) objavlja Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve
javni razpis
za izbiro ponudnikov subvencionirane
študentske prehrane za leti 2011 in 2012
1. Neposredni uporabnik: Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve (v nadaljevanju: Ministrstvo), Kotnikova ulica 5, 1000
Ljubljana.
2. Zakonske podlage javnega razpisa:
– Proračun Republike Slovenije za leto
2011 (Uradni list RS, št. 99/09),
– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni
list RS, št. 99/09 in 29/10),
– Zakon o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP,
14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10
– ZUKN),
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011),

– Zakon o subvencioniranju študentske
prehrane (Uradni list RS, št. 74/07 – UPB1
in 33/09) in
– Pravilnik o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list RS, št. 72/09).
3. Predmet javnega razpisa: dejavnost
prehrambenih gostinskih obratov – izbira
ponudnikov subvencionirane študentske
prehrane za leti 2011 in 2012.
4. Okvirna višina sredstev tega razpisa
je skladno z drugim odstavkom 19. člena
Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2010 in 2011 11.056.670,40
EUR v letu 2011 in 8.292.502,80 EUR v letu
2012.
5. Kraj izvedbe: kraj izvedbe študentske
prehrane so študijska središča v Republiki
Sloveniji: Ajdovščina, Bled, Brežice, Celje,
Črnomelj, Dob pri Domžalah, Domžale, Dutovlje, Hoče, Idrija, Izola, Jesenice, Kamnik,
Kočevje, Koper, Kranj, Krško, Lendava,
Litija, Ljubljana, Maribor, Mozirje, Murska
Sobota, Naklo, Nova Gorica, Novo mesto,
Piran, Portorož, Postojna, Ptuj, Radenci,
Radovljica, Ravne na Koroškem, Rogaška
Slatina, Sežana, Slovenj Gradec, Slovenske
Konjice, Šempeter pri Novi Gorici, Šentjur,
Škofja Loka, Trebnje, Trbovlje, Tržič, Velenje, Zagorje ter Žalec in bližnja okolica –
v razdalji maksimalno 5 kilometrov.
6. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko ponudnik dvigne razpisno dokumentacijo:
1. Študentska organizacija Univerze
v Ljubljani, Kersnikova 4, 1000 Ljubljana,
pisarna študentska prehrana, Mojca Škrjanec, vsak delovni dan od 12. do 13. ure oziroma na internetu, na naslovu: http://www.
sou-lj.si.
2. Študentska organizacija Univerze
v Mariboru, Gosposvetska 83, 2000 Maribor,
v tajništvu ŠOUM, vsak delovni dan od 9. do
11. ure, oziroma na internetu, na naslovu:
http://www.soum.si.
3. Študentska organizacija Univerze
na Primorskem, Pristaniška 3, 6000 Koper,
Aleksandra Rengeo, vsak delovni dan, od
10. do 12. ure, oziroma na internetu, na naslovu: http://www.soup.si.
4. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, na internetu, na naslovu:
http://www.mddsz.gov.si/.
7. Osnovni oziroma vstopni pogoji, ki jih
mora zagotavljati vsak ponudnik študentske
prehrane (ti pogoji se ne točkujejo):
– nudenje študentskih kosil vsaj pet dni
v tednu, vsaj med 11. in 18. uro, razen v primeru, če kuhinja obratuje manj časa,

– v času nudenja študentskih kosil vsaj
tri dnevna kosila ali sedem stalnih študentskih kosil na dan,
– za študentsko kosilo najmanj glavno
jed in dva hoda (juha/solata/sladica ali sadje). Ob glavni jedi je vedno potrebno nuditi
vsaj dva hoda (tako pri dnevnih kot pri stalnih kosilih).
– v enem tednu se mora zvrstiti najmanj
15 različnih dnevnih študentskih kosil (različna mora biti vsaj glavna jed) v primeru
nudenja dnevnih študentskih kosil,
– v primeru stalne dnevne ponudbe sedem različnih stalnih študentskih kosil dnevno, ki se ponavljajo,
– najmanj 2 dcl brezplačne pitne vode
ali brezalkoholne pijače ob vsakem študentskem kosilu (voda oziroma brezalkoholna
pijača se ne tretira kot hod),
– prostor z mizami in stoli v lokalu, kjer
se lahko zaužije hrana (izjema je dostava
na dom),
– vsak ponudnik mora v času nudenja
študentske prehrane le-to ponujati vsem
študentom,
– ponudnik ne sme ločevati prostora namenjenega uporabnikom študentske prehrane od ostalega prostora,
– ponudnik mora izpolnjevati smernice
zdravega prehranjevanja in imeti vzpostavljen samonadzorni kontrolni sistem,
– ponudnik, ki nudi pizze, mora nuditi
pizzo, katere premer mora meriti vsaj 27 cm
oziroma površina najmanj 572 cm2,
– samopostrežni solatni bar mora vsebovati najmanj 8 različnih vrst solat. Solata se postreže kot samostojni hod v za to
namenjeni posodici in mora tehtati najmanj
150 g,
– v primeru, da ponudnik nudi dostavo
hrane na dom, mora le-to zagotavljati najmanj na področju celotne občine, kjer je
izbran.
8. Merila za ocenitev ponudb: ponudbe
se ocenjujejo po naslednjih merilih:
1. Nudenje dnevnih študentskih kosil
in/ali stalnih študentskih kosil (do 150 točk),
2. Nudenje vegetarijanskih kosil
v okviru dnevnih oziroma stalnih študentskih kosil (do 100 točk),
3. Nudenje kosil, namenjenih študentom s celiakijo (60 točk),
4. Nudenje tretjega dodatnega hoda
poleg glavne jedi (poleg dveh obveznih)
(100 točk),
5. Nudenje samopostrežnega solatnega bara (najmanj 8 različnih vrst) (80 točk),
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6. Dodatne ure nudenja študentskih
kosil in dodatni dnevi nudenja študentskih
kosil (do 100 točk),
7. Možnost prehranjevanja zaradi invalidnosti; stalen arhitektonsko prilagojen
dostop v notranjost lokala, dostop do mize
in do toalete prilagojene za invalide (do 60
točk),
8. Vrednost študentskega kosila (do
350 točk) in
9. Ugotovljene kršitve pri izvajanju
subvencionirane študentske prehrane v letih 2009 in 2010 (do -250 točk).
Maksimalno število točk je 1000. Natančnejša razdelitev točk v okviru posameznega
merila je določena v razpisni dokumentaciji.
Izbrani bodo ponudniki, ki bodo dosegli
vsaj 45% možnih točk oziroma 450 točk.
Pri ponudnikih, ki nudijo dostavo na dom,
se pri dostavi ne upoštevata merilo št. 5 in
merilo št. 7. Torej je pri dostavi maksimalno
število točk 860, izbrani pa so ponudniki, ki
dosežejo vsaj 45% točk oziroma 387 točk.
Najvišja vrednost subvencioniranega študentskega kosila je 7 EUR.
9. Ponudniki morajo k vlogi predložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki
morajo biti razvrščena po označenih in oštevilčenih ovojih:
1. original in kopijo izpolnjenega, ožigosanega in podpisanega prijavnega obrazca (točka 4.1. in 4.2. razpisne dokumentacije) in obrazca »Ponudbe« (točka 6. razpisne
dokumentacije); kopijo prejme izvajalec –
ponudnik mora izpolniti za vsak prijavljen
lokal in/ali dostavo na dom svoj obrazec
»Ponudbe« (ovoj št. 1),
2. podpisane in ožigosane izjave iz
razpisne dokumentacije (ovoj št. 2),
3. natančno izpolnjen, podpisan in ožigosan izvod osnutka Pogodbe o zagotavljanju subvencionirane študentske prehrane in
Pogodbe o izvajanju subvencionirane študentske prehrane (ovoj št. 3),
4. 2 izvoda izpolnjenega obrazca o izpolnjevanju smernic zdravega prehranjevanja (ovoj št. 4) in
5. 2 izvoda izpolnjenega obrazca samonadzornega kontrolnega sistema (ovoj
št. 5).
10. Ministrstvo bo v času trajanja javnega
razpisa opravilo dve odpiranji prispelih vlog.
– Prvo odpiranje vlog bo 13. 9. 2010.
Vloge morajo biti oddane na Ministrstvu za
delo, družino in socialne zadeve do vključno
dne 8. 9. 2010. Oddajo se lahko v glavni pisarni Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve ali na pošti.
– Drugo odpiranje vlog bo 19. 9. 2011.
Vloge morajo biti oddane na Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve do vključno
dne 14. 9. 2011. Oddajo se lahko v glavni pisarni Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve ali na pošti.
Predložena vloga mora biti v zapečatenem ovitku, na sprednjo stran ovitka pa mora
biti nalepljen »Obrazec za oddajo ponudbe«,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno in
vlog, katerih ovojnice ne bodo opremljene
z »Obrazcem za oddajo ponudbe« (razpisna dokumentacija, točka 2) komisija ne bo
obravnavala in bodo vrnjene ponudniku.
Vloge, ki bodo predložene na drug način
(npr. po faksu ali e-mailu) ali bodo naslovljene in dostavljene na drug naslov, bodo
zavržene.
Strokovna komisija bo v roku 8 dni od zaključka odpiranja ponudb pisno pozvala tiste
ponudnike, katerih vloge niso bile popolne,
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da jih dopolnijo. Kolikor ponudnik vloge ne
bo dopolnil v zahtevanem roku, ali je ne bo
dopolnil v skladu z zahtevanimi dokumenti,
da bi bila le-ta popolna, bo komisija tako
vlogo zavrgla.
Odpiranji vlog nista javni.
11. Naslov, kamor je potrebno predložiti
vloge: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljub
ljana.
12. Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v roku 80 dni od
dneva, ki je določen za odpiranje vlog.
13. Morebitne druge informacije posreduje Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, Ljubljana, Kersnikova 4, tel.
01/438-02-11, vsak delovni dan od 12. do
13. ure, Študentska organizacija Univerze
v Mariboru, Maribor, Gosposvetska 83, tel.
02/228-56-00, vsak delovni dan od 9. do
11. ure, Študentska organizacija Univerze na Primorskem, Koper, Pristaniška 3,
05/662-62-30, vsak delovni dan od 10. do
12. ure in Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova 28,
tel. 01/369-76-40, vsak delovni dan od 9.
do 11. ure.
14. Informacije v zvezi s smernicami
zdravega prehranjevanja posreduje Inštitut
za varovanje zdravja Republike Slovenije,
tel. 01/520-57-72, vsak delovni dan od 9.
do 11. ure.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Št. 331-19/2007/54
Ob-4600/10
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MKGP), na podlagi:
– Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije
za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013
(Uradni list RS, št. 40/10), (v nadaljnjem besedilu: Uredba PRP),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne
20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277
z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 473/2009
z dne 25. maja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe
(ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne
kmetijske politike (UL L št. 144 z dne 9. 6.
2009, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1698/2005/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih
pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 368 z dne
23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjene
z Uredbo Komisije (ES) št. 482/2009 z dne
8. junija 2009 o spremembi Uredbe (ES)
št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede
uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005
o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
(EKSRP) in Uredbe (ES) št. 883/2006 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta
(ES) št. 1290/2005 v zvezi z vodenjem računovodskih evidenc plačilnih agencij, izjavami
o izdatkih in prejemkih ter pogojih za povračila izdatkov v okviru EKJS in EKSRP (UL
L št. 145 z dne 10. 6. 2009, str. 17), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1974/2006/ES),
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– Uredbe Komisije (ES) št. 1975/2006
z dne 7. decembra 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih
postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi
z ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL
L št. 368 z dne 23. 12. 2006, str. 74), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES)
št. 484/2009 z dne 9. junija 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1975/2006 o določitvi
podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta
(ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih
postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi
z ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL
L št. 145 z dne 10. 6. 2009, str. 25) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1975/2006/ES),
– Sporočila Komisije – Smernice Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 244
z dne 1. 10. 2004, str. 2; v nadaljnjem besedilu: Smernice Skupnosti 244/2004/EC),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006
z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov
87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (UL
L št. 379 z dne 28. 12. 2006, str. 5), zadnjič
spremenjene s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 27/2007 z dne 27. aprila 2007
o spremembi priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP (UL L št. 209 z dne 9. 8. 2007,
str. 48), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1998/2006/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008
z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom
z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba
o splošnih izjemah) (UL L št. 214 z dne 9. 8.
2008, str. 3; v nadaljnjem besedilu: Uredba
800/2008/ES),
– Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Uradni list RS, št. 72/06,
70/07, 99/08 in 17/09), (v nadaljnjem besedilu: Uredba regionalnih pomoči),
– Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2007–2013, ki ga je potrdila Komisija EU z odločbo št. CCI 2007 SI
06 RPO 001 z dne 12. 9. 2007, zadnjič spremenjenega dne 17. 12. 2009 (v nadaljnjem
besedilu: PRP 2007–2013) objavlja,
1. javni razpis
iz naslova ukrepa 123
Dodajanje vrednosti kmetijskim
in gozdarskim proizvodom
za gospodarske družbe, samostojne
podjetnike, zadruge in zavode
v letu 2010
I. Osnovni podatki o javnem razpisu:
Cilj ukrepa:

Podpore v okviru ukrepa 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom bodo prispevale
k izboljšanju konkurenčnosti živilskopredelovalnih, kmetijskih in gozdarskih podjetij.

Predmet javnega
razpisa:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 123 Dodajanje vrednosti
kmetijskim in gozdarskim proizvodom v okviru PRP 2007–2013 za izvedbo naložb v predelavo in trženje
kmetijskih proizvodov, predelavo živilskih proizvodov, skupne naložbe (kmetijski in živilski proizvodi) ter prvo
stopnjo predelave lesa, ki jih bodo izvedle gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge in zavodi.

Razpisana sredstva:

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 16.000.000 EUR. Sredstva se zagotavljajo iz
proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– do 12.000.000 EUR iz proračunske postavke 9200 PRP 2007–2013 – EU
– do 4.000.000 EUR iz proračunske postavke 9201 PRP 2007–2013 – slovenska udeležba.
Stopnja pomoči znaša od 25 do 60% upravičenih stroškov, od tega znaša delež Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja 75%, delež Republike Slovenije pa 25%.

Vrsta javnega razpisa

ZAPRTI

Objava in zaključek
javnega razpisa:

Javni razpis je odprt od 17. 7. 2010 do vključno 23. 8. 2010.

Informacije o razpisu:

INFO točka ARSKTRP (Dunajska 160, 1000 Ljubljana)
tel. 01/580-77-92, faks: 01/478-92-06, E-mail: aktrp@gov.si
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II. Predmet podpore
(1) Skladno s prvim odstavkom 31. člena
Uredbe PRP so predmet podpore v okviru
tega javnega razpisa naložbe, ki se nanašajo na:
1. predelavo in trženje kmetijskih pro
izvodov, opredeljenih v Prilogi I k Pogodbi,
razen proizvodov iz rib (v nadaljnjem besedilu: kmetijski proizvodi);
2. predelavo živil, ki niso zajeta v Prilogi
I k Pogodbi in katerih surovina so kmetijski
proizvodi;
3. skupne naložbe predelave proizvodov
iz točk 1. in 2.;
4. prvo stopnjo predelave lesa.
(2) Predmet podpore so tudi naložbe
namenjene izboljšanju trženja kmetijskih
proizvodov, kamor uvrščamo naložbe namenjene skladiščenju primarnih kmetijskih
proizvodov, pripravi primarnih kmetijskih
proizvodov za trg, ureditvi razstavnih in degustacijskih proizvodov, ureditvi prodajnih
prostorov in nakup namenskih aparatov za
prodajo.
(3) Seznami kmetijskih proizvodov in živil
ter proizvodov prve stopnje predelave lesa
so objavljeni na spletnih straneh: www.arsktrp.gov.si in www.mkgp.gov.si.
(4) Naložba, katere skupna vrednost,
skladno z drugim odstavkom 31. člena
Uredbe PRP, ne presega 100.000 EUR brez
DDV, je enostavna naložba. Če pa skupna
vrednost naložbe presega 100.000 EUR
brez DDV, je to zahtevna naložba.
III. Vlagatelji
(1) Skladno s 33. členom Uredbe PRP so
vlagatelji na ta javni razpis lahko:
1. gospodarske družbe,
2. samostojni podjetniki posamezniki,
3. zadruge in
4. zavodi.
(2) Za namene iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka poglavja II. Predmet podpore
so vlagatelji:
– mikro, mala in srednja podjetja,
– velika podjetja, ki zaposlujejo do 750
zaposlenih ali imajo letni prihodek podjetja
nižji od 200.000.000 eurov.
(3) Za namene iz 4. točke prvega odstavka poglavja II. Predmet podpore so vlagatelji
podjetja, ki dosegajo velikost in obseg letnega prihodka za mikropodjetja.
(4) Za izračun velikosti podjetja se, glede
na četrti odstavek 33. člena Uredbe PRP,
upoštevajo merila iz Uredbe 800/2008/ES in
Priporočila Komisije 2003/361/ES, ki sta objavljena na spletni strani: www.mkgp.gov.si
in www.arsktrp.gov.si.
V kategorijo mikro, majhnih in srednje
velikih podjetij se uvrščajo:
A. mikro podjetje (podjetje, ki ima manj
kot 10 zaposlenih in ima letni promet ali
letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR);
B. majhno podjetje (podjetje, ki ima manj
kot 50 zaposlenih in ima letni promet ali
letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR);
C. srednje veliko podjetje (podjetje, ki
ima manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR ali
letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR).
Na velikost podjetja vpliva tudi povezanost podjetij, za kar se upoštevajo opredelitve v Prilogi 1 Uredbe 800/2008/ES.
(5) Velikost podjetja se preverja pred izdajo odločbe o dodelitvi sredstev, pri čemer
se preveri podatke zadnjih dveh poslovnih
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let pred letom odobritve vloge. Podatki glede števila zaposlenih in finančnih zneskov
so podatki, ki se navezujejo na zadnji dve
potrjeni obračunski obdobji in se izračunajo
na letni osnovi. Če podjetje na dan zaključka poslovnih knjig ugotovi, da je za preteklo
leto preseglo ali padlo pod zaposlitveni prag
ali najvišje finančne vrednosti, izgubi ali pridobi status velikega, srednjega, majhnega
ali mikropodjetja samo, če se to ponovi v zadnjih dveh obračunskih letih.
IV. Upravičeni stroški
A. Upravičeni stroški
(1) Skladno z 32. členom Uredbe PRP
so upravičeni stroški v okviru tega javnega
razpisa:
Št.
Upravičeni strošek
Stroški naložbe
1.
nakup nepremičnin

2.

gradnja in obnova
nepremičnin

3.

stroški nakupa novih strojev,
opreme in naprav

4.

stroški ureditve razstavnih in
prodajnih prostorov, stroški
nakupa mobilnih prodajaln

Splošni stroški
1.
Stroški povezani s pripravo
in izvedbo naložbe in
izpolnjevanjem obveznosti iz
naslove tega javnega razpisa

Dodatna pojasnila
– Samo v primeru, če:
– je upravičenec mikro, malo ali srednje
podjetje,
– se vloga nanaša na naložbe iz 1. točke
prvega odstavka poglavja II. Predmet podpore,
stroški prenove objekta ter novih strojev
in opreme dosežejo najmanj 50 odstotkov
upravičenih stroškov naložbe.
Pri gradbenih in obrtniških delih so povsod
upoštevani stroški materiala, prevoza in
opravljenih del.
Med stroške nakupa novih strojev, opreme
in naprav, sodi tudi nakup laboratorijske in
računalniške opreme.
Samo v primeru, ko se naložba nanaša na
kmetijske proizvode.
Upravičeni so stroški gradnje, obnove in
opreme prodajnih, razstavnih in degustacijskih
prostorov, za katere mora vlagatelj izkazati
lastništvo skladno s 7. točko prvega
odstavka 34. člena Uredbe PRP ter nakup in
postavitev namenskih aparatov za prodajo (npr.
mlekomati, oljemati).

Med te stroške sodijo stroški priprave vloge,
poslovnega načrta, stroški pridobitve gradbene
ali tehnične dokumentacije ter priprava
zahtevkov za izplačilo.
Višina tovrstnih stroškov lahko predstavlja do
vključno 10 odstotkov upravičenih stroškov
naložbe.

(2) Podrobnejši seznam upravičenih stroškov in zgornje višine priznanih stroškov so
del razpisne dokumentacije objavljene na
spletnih straneh www.arsktrp.gov.si in www.
mkgp.gov.si.
B. Nastanek upravičenih stroškov
(1) Skladno s tretjim odstavkom 32. člena Uredbe PRP, vlagatelj pred datumom začetka upravičenosti stroškov ne sme začeti
z deli, niti prevzeti nobenih obveznosti na
račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del).
(2) Naložba, glede na tretji odstavek
101. člena Uredbe PRP, ne sme biti zaključena pred izdajo odločbe o pravici do
sredstev ter mora biti končana pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo. Kaj se
šteje za zaključek naložbe je opredeljeno
v šestem odstavku poglavja V/3 Pogoji, ki jih
mora upravičenec izpolnjevati ob vlaganju
zahtevka, tega javnega razpisa.
(3) Skladno s četrtim odstavkom 34. člena Uredbe PRP, so upravičeni stroški naložbe, ki so nastali:
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a) v primeru predelave in trženja kmetijskih proizvodov (1. točka prvega odstavka
poglavja II. Predmet podpore) od datuma
zaprtja javnega razpisa do vložitve zadnjega
zahtevka za izplačilo sredstev;
b) v primeru predelave živil, skupnih naložb in prve stopnje predelave lesa (2., 3. in
4. točka prvega odstavka poglavja II. Predmet podpore) od datuma izdaje odločbe
o pravici do sredstev do vložitve zadnjega
zahtevka za izplačilo sredstev.
(4) Skladno s šestim odstavkom 34. člena Uredbe PRP, so upravičeni do podpore
tudi splošni stroški, ki so nastali od 1. 1.
2007 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
C. Neupravičeni stroški
(1) Poleg neupravičenih stroškov iz
3. točke 71. člena Uredbe 1698/2005/ES
se podpora, v skladu s sedmim odstavkom
32. člena Uredbe PRP, ne dodeli za:
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
– rabljeno opremo,
– stroške tekočega poslovanja (stroški
vzdrževanja in najema itd.),
– bančne stroške,
– stroške promocije,
– splošne upravne stroške.
(2) Do podpore niso upravičene naslednje vrste naložb:
– naložbe, ki se financirajo iz sredstev
operativnih skladov v okviru potrjenih programov organizacij pridelovalcev, kot jih določajo uredbe o kmetijskih trgih;
– naložbe, ki niso sklenjena celota oziroma pri katerih se predvidevajo še dodatna
vlaganja po njihovem dokončanju;
– naložbe, ki spadajo med ukrepe za
podporo raziskovalnim projektom in ukrepe
za promocijo kmetijskih proizvodov;
– naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov in živil, ko se predelovalni
obrat nahaja v sklopu gostinskega lokala, za
namen katerega se tudi izvaja predelava;
– naložbe, ki se nanašajo na predelavo
kmetijskih proizvodov, vendar rezultat predelave ni hrana za ljudi ali živali;
– naložbe, ki ne dosegajo najnižjega
zneska dodeljene pomoči 3.500 EUR na
posamezno naložbo.
V. Pogoji in obveznosti
V/1: Vstopni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob oddaji vloge
1. Splošni pogoji
A. Vlagatelj:
(1) Vlagatelj mora vložiti popolno vlogo
skladno z zahtevami iz tega javnega razpisa in na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej
navedeni. Podatki morajo biti medsebojno
skladni. Vlagatelj mora uporabljati podatke
iz uradnih evidenc. Vloga se zavrže, kolikor
vlagatelj navaja neresnične podatke.
(2) Skladno z osmim odstavkom 101. člena Uredbe PRP, mora imeti vlagatelj, ki je fizična oseba stalno prebivališče na ozemlju
Republike Slovenije, vlagatelj, ki je pravna
oseba, pa mora imeti dejavnost registrirano
na ozemlju Republike Slovenije.
(3) Vlagatelj skladno s 1. točko drugega
odstavka 34. člena Uredbe PRP:
– mora biti ob vložitvi vloge na javni razpis registriran za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet podpore ter
– ne sme biti v težavah v skladu s Sporočilom Komisije 244/2004/ES, ne sme biti
v stečajnem postopku, v postopku prisilne

poravnave ali v postopku likvidacije ter mora
imeti poravnane vse davke in prispevke do
države. Mala in srednja podjetja, ki delujejo
manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic
Skupnosti 244/2004/EC, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij.
(4) Iz dokumentacije vlagateljev, ki kandidirajo za pridobitev sredstev za naložbe, mora biti, skladno z osmim odstavkom
101. člena, Uredbe PRP razvidna zaprtost
finančne konstrukcije za priznani in nepriznani del naložbe. Vlagatelj mora skladno
s tretjim odstavkom 34. člena Uredbe PRP
izkazati sposobnost zagotavljanja lastnih
finančnih sredstev za naložbo. V primeru
zahtevnih naložb, ko vlagatelj predvideva
vlaganje več kot enega zahtevka, je obvezna priloga izjava banke, iz katere je razvidna finančna konstrukcija prijavljene naložbe.
(5) Vlagatelj mora dokazati lastništvo nepremičnin, kjer bo potekala naložba. Skladno s 7. točko prvega odstavka 34. člena Uredbe PRP mora biti vlagatelj lastnik,
solastnik ali dolgoročni najemnik oziroma
mora imeti sklenjeno dolgoročno pogodbo
o stavbni pravici za nepremičnino. Če je
vlagatelj solastnik, mora predložiti overjeno
soglasje solastnikov za izvedbo naložbe.
V primeru naložb v nepremičnine, katerih
vlagatelj ni lastnik, pa mora predložiti overjeno pogodbo o najemu nepremičnin ali pogodbo o stavbni pravici (za obdobje najmanj
10 let po zaključku naložbe) in overjeno soglasje lastnika za izvedbo naložbe.
(6) Vlagatelj mora skladno s 1. točko prvega odstavka 34. člena Uredbe PRP:
– v primeru enostavne naložbe predložiti strategijo razvoja dejavnosti z vključeno
naložbo, v skladu z navodili, objavljenimi
na spletni strani, www.mkgp.gov.si in www.
arsktrp.gov.si.
– v primeru zahtevne naložbe je potrebno
priložiti poslovni načrt, iz katerega mora biti
razvidna ekonomska upravičenost naložbe.
Izdelan mora biti v skladu s Priročnikom za
izdelavo poslovnega načrta, ki je objavljen
na spletni strani: www.mkgp.gov.si in www.
arsktrp.gov.si, vsaj še za obdobje pet let po
končani naložbi, vendar najmanj za obdobje
ekonomske dobe naložbe.
(7) V primeru zahtevnih naložb mora
upravičenec s poslovnim načrtom dokazati
ekonomsko upravičenost naložbe. Šteje se,
da je naložba ekonomsko upravičena, če je
interna stopnja donosnosti pozitivna.
(8) Vlagatelj mora imeti, skladno s sedmim odstavkom 101. člena Uredbe PRP za
nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
(9) Kolikor so priloge in dokazila priložena v vlogi na ta javni razpis napisana v tujem
jeziku mora vlagatelj zagotoviti prevod v slovenski jezik, ki mora biti priložen k vlogi. Če
prevod ni razumljiv mora vlagatelj na zahtevo ARSKTRP predložiti uradni prevod.
(10) Vlagatelj lahko vloži več vlog na isti
javni razpis za različne naložbe.
B. Naložba:
(1) Iz vloge mora biti razviden prispevek
naložbe k izboljšanju splošne učinkovitosti
podjetja. To se dokaže z izpolnjevanjem
enega izmed ciljev ukrepa:
– uvajanje novih proizvodov, tehnologij
ali proizvodnih izboljšav;
– uvajanje učinkovitega trženja pro
izvodov;
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– stabilizacija dohodkov in zagotavljanje
splošne učinkovitosti in večje produktivnosti
dela;
– uvajanje izboljšav s področja higiene,
varovanja okolja in varnosti pri delu.
(2) Naložbe, ki se nanašajo na predelavo živil, skupne naložbe in prvo stopnjo
predelave lesa, so upravičene do podpore
v okviru tega razpisa, kolikor gre za naložbo,
ki se nanaša na:
– vzpostavitev novega obrata,
– širitev obstoječega obrata,
– povečanje raznovrstnosti proizvodnje
obrata z novimi dodatnimi proizvodi ali
– bistvene spremembe v celotnem pro
izvodnem procesu obstoječega obrata.
(3) Vlagatelji morajo v vlogi, skladno
z 2. točko prvega odstavka 34. člena Uredbe PRP, predstaviti dva modela izračuna:
enega, ki upošteva pridobljeno pomoč iz
naslova tega ukrepa, in drugega, ki te pomoči ne upošteva. Iz primerjave teh dveh
izračunov mora biti razvidno, da bo dodeljena pomoč prispevala k:
a) dejanskem povečanju velikosti oziroma obsega naložbe, v stvarni ali finančni
obliki,
b) skrajšanju dejanskega časa, ki ga bo
vlagatelj porabil za dokončanje naložbe ali,
c) izvedljivosti naložbe.
(4) Upravičenec mora skladno z 10. točko prvega odstavka 34. člena Uredbe PRP
dokazati, da je naložba skladna z minimalnimi standardi Skupnosti, ki veljajo za takšno
naložbo. Pri naložbah, katerih namen je
uskladitev s standardi Skupnosti, se pomoč
lahko dodeli samo tistim naložbam, ki so jih
izvedla mikro podjetja in so bila izvedena
z namenom izpolnjevanja na novo uvedenih
standardov Skupnosti, v obdobju 36 mesecev od datuma, s katerim je standard za
podjetje postal obvezen.
Izpolnjevanje minimalnih standardov
Skupnosti za podprto naložbo se dokazuje z/s:
– v primeru nakupa novih strojev in nove
tehnološke opreme z izjavo upravičenca,
ki jo predloži ob oddaji zadnjega zahtevka
za izplačilo sredstev, da kupljen stroj oziroma oprema izpolnjuje minimalne standarde
Skupnosti. ES izjave o skladnosti za posamezen stroj ali opremo (Pravilnik o varnosti strojev; objavljen v Uradnem listu RS,
št. 75/08), ki jih upravičenci dobijo od pro
izvajalcev ali njihovih zastopnikov v EU, pa
morajo biti na voljo za revizijo in pregled na
kraju samem;
– v primeru gradbeno – obrtniških del,
ko je za naložbo bilo predhodno potrebno
pridobiti gradbeno dovoljenje s tehničnim
prevzemom in pridobljenim uporabnim dovoljenjem oziroma dovoljenjem za poskusno obratovanje pri zahtevnejših projektih, ki
jih upravičenec predloži ob oddaji zadnjega
zahtevka za izplačilo sredstev;
– v primeru gradbeno – obrtniških del,
ko za obnovo ni potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja, je ne glede na določbe Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 110/2002, 97/2003 Odl. – US:
U-I-152/00-23, 41/04 – ZVO-1, 45/04, 47/04,
62/04 Odl. – US: U-I-1/03-15, 102/04 –
UPB1 (14/05 popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05
– ZVMS, 111/05 Odl. – US: U-I-150-04-19,
120/06 Odl. – US: U-I-286/04-46, 126/07;
v nadaljnjem besedilu: ZGO-1), za potrebe
tega javnega razpisa ob oddaji vloge potrebno priložiti izjavo pooblaščenega nadzornega organa, da za zadevno naložbo
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ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja
ter da so na zemljišču, na katerem se izvaja
naložba dovoljena tovrstna dela v skladu
z veljavnim prostorskim planom. Za pooblaščeni nadzorni organ po tem javnem razpisu se šteje organ, ki v skladu z predpisi
o graditvi objektov izpolnjuje vse pogoje za
nadzornika;
– v primeru naložb, ki se izvajajo kot
kombinacija prvih treh alinej tega odstavka se upoštevajo določila vseh zadevnih
alinej.
(5) V primeru gradbenih ter obrtniških
del mora vlagatelj zagotoviti ustrezno investicijsko dokumentacijo (z natančnim popisom del in stroškovno opredelitvijo cen, ki
jo pripravi projektant in vsemi potrebnimi
dovoljenji za izvedbo naložbe). Za izvedbo
naložbe, ki zahteva pridobitev gradbenega
dovoljenja, je potrebno ob oddaji vloge priložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje. Za
izvedbo naložbe, za katero pridobitev gradbenega dovoljenja ni potrebna vendar pa se
bo izvedla v že obstoječem objektu, je ob
oddaji vloge potrebno priložiti pravnomočno
uporabno dovoljenje, iz katerega je razvidna
namembnost objekta, ki mora biti skladna
z dejavnostjo prijavljene naložbe.
(6) Če vlagatelj kandidira za pridobitev
sredstev samo za del naložbe, morajo biti
skladno s 4. točko prvega odstavka 34. člena Uredbe PRP iz priložene investicijskotehnične dokumentacije razvidni:
a) popis del in stroškov, ki se nanaša na
celotno naložbo,
b) ločen popis del in stroškov, s katerim
se vlagatelj prijavlja na razpis,
c) predložen popis že izvedenih del in
stroškov v primeru fazne gradnje.
Naložba mora predstavljati zaključeno
proizvodno celoto.
(7) Če vlagatelj kandidira za pridobitev
sredstev za naložbe v nakup oziroma gradnjo prostorov in nakup pripadajoče opreme, ki je ali bo v objektih, zgrajenih tudi za
druge namene, se skladno s 5. točko prvega
odstavka 34. člena Uredbe PRP, od vseh
skupnih stroškov gradnje celotnega objekta (skupni prostori, streha, fasada ipd.) kot
upravičeni stroški priznajo le stroški v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno
površino objekta, ki jo upravičeni prostori zasedajo. Sprejemljiva je tudi drugačna,
vsebinsko utemeljena razdelitev upravičenih
stroškov. Iz priložene dokumentacije mora
biti razviden:
a) popis del in stroškov, ki se nanaša na
celoten objekt,
b) popis del in stroškov za upravičen del
naložbe,
c) popis del in stroškov za neupravičen
del naložbe.
2. Specifični pogoji
(1) Ob gradbeno-obrtniških delih in nakupu opreme za pridobivanje energije iz obnovljivih virov se skladno z 9. točko prvega
odstavka 34. člena Uredbe PRP, kot upravičen strošek priznajo stroški v sorazmernem
deležu glede na pridobljeno količino energije
za lastne potrebe predelovalnega obrata. Iz
priložene investicijsko tehnične-dokumentacije morajo biti razvidni:
a) popis del in stroškov, ki se nanaša na
celotno naložbo,
b) izračun sorazmernega deleža, ki se
nanaša na upravičeni del naložbe.
(2) Do sofinanciranja nakupa nepremičnin so skladno z 11. točko prvega odstavka Uredbe PRP, upravičena mikro, mala in
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srednja podjetja, katerih naložba se nanaša
na namen predelave kmetijskih proizvodov.
V okviru tega upravičenega stroška je upravičen strošek tudi nakup zemljišč v višini do
vključno 10 odstotkov skupnih upravičenih
stroškov celotne naložbe. Nakup nepremičnine je upravičen ob izpolnjevanju spodnjih
pogojev:
– nakup mora omogočiti tehnološko zaključeno proizvodno celoto;
– kupljeni objekt mora biti v celoti kupljen za namene predelave kmetijskih pro
izvodov;
– sedanji in bodoči lastnik ne smeta imeti
sorodstvene povezave (do drugega kolena);
– prodajalec in kupec nepremičnine sta
lahko imela v zadnjih 2 letih (od podpisa kupoprodajne pogodbe) največ 5% lastniških
delež v enem ali drugem podjetju;
– sofinanciranje nakupa nepremičnine ni
možno, ko gre za prenos iz fizične osebe
na pravno osebo, v kateri ima le-ta več kot
5% lastniški delež oziroma je registriran kot
samostojni podjetnik;
– nepremičnina ni smela biti sofinancirana z javnimi sredstvi Republike Slovenije ali
sredstvi Evropske unije v obdobju 5 let pred
vložitvijo vloge na ta javni razpis.
Tehnološko zaključeno proizvodno celoto vlagatelj izkaže z izpolnjevanjem naslednjih pogojev:
– da je v primeru naložbe, za katere
je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje,
izveden tehnični prevzem in priloženo uporabno dovoljenje za proizvodni objekt ter
zemljiškoknjižni izpisek, ki ne sme biti starejši od 30 dni. V primeru, da vpis lastninske pravice še ni izveden v zemljiški knjigi
lahko vlagatelj namesto zemljiškoknjižnega
izpiska predloži kopijo potrdila o vložitvi predloga za vpis v zemljiško knjigo. Navedena
dokazila mora vlagatelj predložiti ARSKTRP
najkasneje ob vložitvi zahtevka za izplačilo
sredstev;
– da je v primeru nakupa objekta upravičen strošek nakup proizvodnega objekta.
Če so v proizvodnem objektu tudi skladiščne površine, se kot upravičen strošek štejejo
površine v obsegu proizvodnega objekta;
– da je prenova objekta s stroji in opremo
po nakupu celovita, kar pomeni, da dosežejo stroški prenove proizvodnega objekta oziroma novih strojev in opreme v proizvodnem
objektu, najmanj 50% vrednosti upravičenih
stroškov naložbe;
– da vlagatelj predloži cenitveno poročilo, ki ga izdela pooblaščen ocenjevalec
vrednosti nepremičnin, sodno zapriseženi
cenilec gradbene stroke ali cenilec nepremičnin s certifikatom Agencije RS za pospeševanje prestrukturiranje gospodarstva
in spodbujanja prenove podjetij. Iz priložene dokumentacije mora biti ločeno razvidna
neto kvadratura in cenitev za: proizvodne
prostore in skladišča, ter za prostore, ki niso
upravičeni do sofinanciranja v okviru tega
javnega razpisa. Pri izračunu višine upravičenih stroškov se bo upoštevala nižja cena
(cena iz cenitvenega poročila ali nakupna
cena).
(3) Ureditev razstavnih in prodajnih prostorov je upravičena do podpore, kolikor
vsaj 80% letne skupne vrednosti prodaje
odpade na prodajo lastnih kmetijskih pro
izvodov. Upravičeni stroški se izračunajo
v primeru prodaje:
– samo lastnih kmetijskih proizvodov, od
celotne priznane vrednosti naložbe;

– ne samo lastnih kmetijskih proizvodov,
od 80% priznane vrednosti naložbe.
(4) V primeru nakupa in postavitve namenskih aparatov (mlekomati ipd.) za namen trženja kmetijskih proizvodov je vlogi
potrebno priložiti najmanj petletno pogodbo
in dovoljenje, iz katerega je razvidno soglasje lastnika parcele ali objekta, ki dovoljuje
namestitev aparata.
(5) Kolikor se naložba nanaša na izboljšanje predelave in trženja mlečnih proizvodov,
izboljšanje energetske učinkovitosti, predelavo kmetijske/gozdne biomase za obnovljive vire energije, uvedbo proizvodnih tehnik
za varčevanje z vodo in vgradnjo naprav za
obdelavo odpadnih voda pri predelavi, skladno s 16a. členom Uredbe 1698/2005/ES in
tretjim odstavkom 36. člena Uredbe PRP ter
vlagatelj za te upravičene stroške uveljavlja
višjo intenzivnost podpore potem mora vlagatelj predložiti:
a) popis del in stroškov, ki se nanaša na
celotno naložbo,
b) popis del in stroškov, ki se nanašajo
na v tem odstavku opredeljene vrste naložb
ter za katere vlagatelj uveljavlja višji delež
podpore.
Kolikor namerava vlagatelj pri izvedbi naložbe uveljavlja višjo stopnjo sofinanciranja
za namen izboljšanja energetske učinkovitosti, mora v primeru novogradnje priložiti
elaborat gradbene fizike toplotne zaščite
z izkazom toplotnih karakteristik stavbe, ki
ga izdela pooblaščeni odgovorni projektant.
Kadar pa je naložba namenjena rekonstrukciji objekta, mora biti elaborat gradbene fizike toplotne zaščite z izkazom toplotnih
karakteristik stavbe, izdelan za obstoječe
stanje stavbe in stanje po rekonstrukciji
stavbe ter mora izkazati zmanjšanje porabe
energije za najmanj 20% letnih potreb.
Vlagatelj, lahko uveljavlja višjo podporo za namen izvedbe naložbe v predelavo
kmetijske/gozdne biomase za obnovljive
vire energije, kolikor to pomeni zamenjavo
obstoječega sistema pridobivanja energije
potrebne za predelavo, ki uporablja fosilna
goriva (premog, nafta, zemeljski plin), s sistemom za pridobivanje energije iz kmetijske/gozdne biomase, ob tem da mora s tem
zmanjšati letno porabo fosilnih goriv vsaj za
50%. Tako za ta namen kot tudi za namen
izvedbe naložbe z namenom uvedbe pro
izvodnih tehnik za varčevanje z vodo mora
vlagatelj predložiti ustrezen elaborat, iz katerega je razvidno letno zmanjšanje porabe
fosilnih goriv ali vode v postopku predelave,
zaradi izvedbe naložbe.
Do višje podpore so upravičene tudi naložbe v izgradnjo čistilnih naprav za namen
obdelave odpadnih voda pri predelavi.
V/2: Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec v zvezi s predmetom podpore od
izdaje odločbe o pravici do sredstev do zaključka naložbe
(1) Gradbena dela morajo biti skladno
s šesto točko prvega odstavka 34. člena
Uredbe PRP izvedena v skladu s predpisi,
ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine in varstvo
okolja.
(2) Skladno s tretjim odstavkom 101. člena Uredbe PRP mora biti naložba končana
pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo.
V/3: Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati ob vlaganju zahtevka
(1) Sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev.
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(2) Za vse naložbe, ki se bodo sofinancirale v okviru tega javnega razpisa morajo upravičenci vložiti zahtevke za izplačilo
sredstev najkasneje v roku treh let od vročitve odločbe o pravici do sredstev.
(3) Upravičenci morajo za stroške vseh
storitev, dobav, del, strojev in opreme, ki so
višji od 10.000 EUR (brez DDV) pridobiti
primerljive pisne ponudbe najmanj treh med
seboj neodvisnih ponudnikov. Prav tako pri
izvedbi naložbe ne smejo sodelovati s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelovanja lahko prišlo do konflikta interesov.
Ponudbe morajo biti, ob vložitvi zahtevka
za izplačilo sredstev, vključene v poročilo
tako, da je razvidna odločitev za nakup, povpraševanje, prejete ponudbe in utemeljitev
izbora. Izvirniki ponudb morajo biti na voljo
za revizijo in pregled na kraju samem. Če
se končni prejemnik šteje za naročnika iz
3. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10), mora
predložiti sklep o začetku postopka oddaje
javnega naročila in ostala bistvena dokazila
o izvedenem postopku javnega naročanja
ter kopijo ponudbe izbranega izvajalca/dobavitelja s kopijo pogodbe.
(4) Zahtevku mora upravičenec priložiti:
Št.

Dokazila, ki jih je potrebno priložiti zahtevku

1.

kopije ponudb oziroma kopije sklenjenih pogodb z izvajalci.

2.

originalne izvode računov, ki se upravičencu ne vračajo, ali overjene fotokopije teh računov

3.

gradbeno situacijo pri gradbenih delih, ki jo potrdita pooblaščeni nadzorni organ in upravičenec z originalnimi dokazili
o njihovem plačilu

4.

dokazila o plačilih (originalno potrdilo banke o izvršenem plačilu, overjena kopija originalno potrjene položnice oziroma
blagajniškega prejemka),

5.

poročilo o opravljenem delu, podpisano s strani končnega prejemnika.
(5) Kolikor so priloge in dokazila priložena zahtevku napisana v tujem jeziku mora
vlagatelj zagotoviti prevod v slovenski jezik.
Če prevod ni razumljiv mora vlagatelj na
zahtevo ARSKTRP predložiti uradni prevod.
(6) Zadnjemu zahtevku mora upravičenec priložiti tudi ustrezna dokazila o dokončanju naložbe ter dokazila, da je naložba
skladna z minimalnimi standardi Skupnosti
(glej četrti odstavek pod točko 1B. v poglavju V/I: Vstopni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni
ob oddaji vloge, tega javnega razpisa), ki
veljajo za takšno naložbo.
(7) Za izkazovanje zaključka naložbe se
priloži zadnjemu zahtevku:

Št.

Naložba

Dokazila o zaključku, ki jih je potrebno priložiti zadnjemu zahtevku

1.

stroji in oprema, ko za naložbo ni bilo predhodno
potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja

zapisnik o prevzemu in vključevanju opreme v proizvodni proces, ki
je podpisan s strani končnega prejemnika ali kakšen drug ustrezen
dokument, ki zagotavlja, da so bili stroji in oprema res dobavljeni
in aktivirani v proces, dobavnice, transportni listi pa morajo biti na
voljo za revizijo in pregled na kraju samem

2.

gradbeno – obrtniška dela oziroma nakup
strojne opreme, ko je za naložbo bilo predhodno
potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje

tehnični prevzem in pridobljeno uporabno dovoljenje oziroma
dovoljenje za poskusno obratovanje pri zahtevnejših projektih

3.

gradbeno – obrtniška dela, ko za obnovo ni bila
potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja

izjava upravičenca, da je dela izvedel skladno s predpisi, ki urejajo
graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine in
varstvo okolja ali kakšen drug ustrezen dokument, ki zagotavlja, da
so bila dela ustrezno izvedena

4.

naložbe, ki se izvajajo kot kombinacija točk 1 – 3

upoštevajo se določila vseh zadevnih točk.

(8) Vsi izvodi računov in dokazila se morajo glasiti na upravičenca.

Stran

1838 /

Št.

57 / 16. 7. 2010

(9) V primeru enostavnih naložb se sredstva izplačajo na podlagi enega zahtevka.
Sredstva se v primeru zahtevnih naložb izplačajo na podlagi največ treh zahtevkov.
(10) Upravičenci vlagajo zahtevke za izplačilo sredstev v skladu z roki, opredeljenimi v odločbi o pravici do sredstev. Zahtevki
se vlagajo od 1. januarja do 5. oktobra in
od 6. decembra do 31. decembra. Zahtevki,
poslani med 6. oktobrom in 5. decembrom,
se zavržejo.
(11) Skladno s tretjim odstavkom 127. člena Uredbe PRP se sredstva izplačajo na
transakcijski račun upravičenca, po opravljeni administrativni kontroli in nadzoru iz
126. člena Uredbe PRP.
(12) Nakazilo na transakcijski račun upravičenca pomeni, da je bilo zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno. Če zahtevku ni v celoti
ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba ni dovoljena, mogoč pa je upravni spor.
(13) Če razlika med upravičenimi stroški,
ki se priznajo na podlagi vloženega zahtevka,
in višino stroškov, ki jih upravičenec uveljavlja
v zahtevku, presega 3 odstotke, se za razliko
uporabi znižanje zneska glede na 31. člen
Uredbe 1975/2006/ES, skladno s četrtim odstavkom 127. člena Uredbe PRP.
V/4: Obveznosti, ki jih mora upravičenec
izpoljevati pet let po zadnjem izplačilu odobrenih sredstev
(1) Označevanje naložbe: prejemnik
sredstev mora upoštevati navodila, določena v Priročniku za obveščanje javnosti in označevanje projektov v okviru PRP
2007–2013, ki je objavljen na spletni strani
www.mkgp.gov.si in www.aktrp.gov.si.
(2) Vodenje evidenc in hramba dokumentacije: prejemnik sredstev mora, glede na
103. člen Uredbe PRP, za naložbo, za katero
je prejel podporo, voditi dokumentacijo, določeno s tem razpisom, ter jo hraniti še vsaj
pet let po zadnjem izplačilu sredstev. Upravičenec mora v skladu z devetim odstavkom
101. člena Uredbe PRP omogočiti dostop do
dokumentacije o naložbi ter omogočiti kontrole na kraju samem s strani ARSKTRP, MKGP,
nacionalnih in evropskih revizijskih institucij
kot tudi drugim nadzornim organom.
(3) Poročanje ARSKTRP: prejemnik
sredstev mora skladno s petim odstavkom
101. člena Uredbe PRP na ARSKTRP poročati še pet let od zadnjega izplačila sredstev.
Prvo letno poročilo je prejemnik sredstev dolžan poslati na ARSKTRP do 31.03. naslednje
koledarsko leto od zadnjega izplačila sredstev. Obrazci za pripravo poročila se objavijo
na spletni strani ARSKTRP.
(4) Naložbena dejavnost, za katero upravičenec prejme sredstva, se mora, skladno
s četrtim odstavkom 101. člena Uredbe PRP
opravljati še vsaj naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev. V tem obdobju ne
sme uvajati bistvenih sprememb oziroma odtujiti naložbe ter naložbe ne sme uporabljati
v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev,
sicer jih mora vrniti z zamudnimi obrestmi.
(5) Prejemniki sredstev (ime in priimek
oziroma naziv podjetja), opis aktivnosti oziroma naložbe in znesek odobrenih javnih
sredstev bodo, skladno s šestim odstavkom
101. člena Uredbe PRP, objavljeni na spletnh
straneh MKGP oziroma ARSKTRP.
VI. Omejitev sredstev:
Skladno s 100. členom Uredbe PRP veljajo naslednje omejitve sredstev:
(1) Upravičenci lahko pridobijo sredstva
za iste aktivnosti ali naložbe na podlagi posa-
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mezne vloge samo iz enega ukrepa iz Uredbe PRP.
(2) Sredstva se ne odobrijo upravičencu,
ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev, že prejel
sredstva Evropske unije ali javna sredstva
Republike Slovenije.
(3) Sredstva se ne dodelijo za naložbe
zunaj območja Republike Slovenije.
VII. Merila za ocenjevanje vlog
(1) Skladno s 35. členom Uredbe PRP so
do sofinanciranja upravičeni izbrani projekti,
katerih vloge izpolnjujejo pogoje iz Uredbe
PRP in tega javnega razpisa.
(2) Pri določitvi meril za ocenjevanje vlog
se upoštevajo ekonomski, družbeno-socialni, regionalni, tehnološki in naravovarstveni
vidik naložbe, določeni v prvem odstavku
35. člena Uredbe PRP.
(3) Če je lokacija naložbe na območju
občin Pomurske regije za izvajanje 10. člena Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (Uradni list RS,
št. 87/09), se skladno z 99. členom Uredbe
PRP upošteva, da pridobijo te vloge na javnih razpisih, ne glede na ostala merila za
izbor, še dodatnih deset odstotkov točk:
– kolikor je predmet sofinanciranja tudi
naložba v obnovljive vire energije za potrebe
predelovalnega obrata,
– ohranjanje obstoječega delovnega mesta ali odprtje vsaj 1 novega delovnega mesta, na 200.000 EUR upravičenih stroškov
naložbe, vsaj za obdobje 24 mesecev od
zaključka naložbe,
– vlagatelj ima sklenjene pogodbe z lokalnimi primarnimi pridelovalci za vsaj 40 odstotkov vhodne surovine ali
– vlagatelj ima sklenjeno pogodbo z raziskovalno skupino oziroma je raziskovalna
skupina organizacijska enota znotraj vlagatelja.
(4) Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril:
MERILA
I. Ekonomski vidik naložbe
1. Produktivnost
2. Interna stopnja donosnosti
3. Gospodarnost poslovanja
4. Dobičkonosnost
5. Že prejeta sredstva iz naslova ukrepa 123 v obdobju 2007–2013
6. Racionalnost porabe javnih sredstev
7. Velikost podjetja
II. Družbeno socialni vidik naložbe
1. Stopnja registrirane brezposelnosti v občini, kjer se bo izvedla
naložba
III. Regionalni vidik naložbe
1. Lokacija naložbe se nahaja na območju ene od razvojnih regij,
glede na indeks razvojne ogroženosti
IV. Tehnološki vidik naložbe
1. Kakovost proizvodov in varnost živil
2. Vrsta predelave (rastlinska, živalska)
3. Inovativnost naložbe
4. Raziskovalne in razvojne dejavnosti
V. Naravovarstveni vidik naložbe
1. Ekološki prispevek izvedene naložbe
VI. Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji
1. Naložba se bo izvedla na območju Pomurske regije
Skupaj

Najvišje možno
število točk
60
5
5
5
5
10
15
15
5
5
5
5
20
5
5
5
5
10
10
10
10
110
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(5) Ocenjevanje vlog bo temeljilo na podlagi predložene dokumentacije, predvsem:
prijavnega obrazca, projektne dokumentacije oziroma dokumentacije o projektu in
ustreznih dokazil.
(6) Vloge bodo ocenjene na podlagi meril
za pridobitev spodnje, vstopne meje točk, ki
za ta javni razpis znaša 40 točk, od tega vsaj
25 točk iz naslova meril Ekonomski vidik naložbe. V primeru, da za posamezno merilo
vlagatelj ne priloži vseh zahtevanih dokazil
in podatkov oziroma so podatki nepravilni,
se vloga v tem delu oceni z 0 točk. Med
vlogami, ki presežejo vstopno mejo točk, se
izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk.
(7) Med vlogami, ki presežejo vstopno
mejo točk se izberejo tiste, ki dosežejo višje
število točk, do porabe razpisanih sredstev.
(8) Podrobnejša merila za ocenjevanje
vlog so del razpisne dokumentacije za ta
javni razpis.
VIII. Finančne določbe
A. Splošni finančni pogoji
(1) Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev.
(2) Skladno s 36. členom Uredbe PRP
podpora za namene tega javnega razpisa
znaša:

Št.

Intenzivnost
pomoči
(v%)

Namen

1. Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov
mikro, mala in srednja podjetja

45

velika podjetja

25

2. Naložbe v predelavo živil, katerih surovina so kmetijski proizvodi
mikro in mala podjetja

45

srednja podjetja

35

velika podjetja

25

3. Skupne naložbe v predelavo kmetijskih in živilskih proizvodov
mikro in mala podjetja

45

srednja podjetja

35

velika podjetja

25

4. Naložbe v prvo stopnjo predelave lesa
mikro podjetja
(3) Skladno z drugim odstavkom 36. člena Uredbe PRP se odstotek sofinanciranja
za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, naložbe v predelavo živil
in skupne naložbe, kadar je upravičenec
mikro, malo ali srednje podjetje in se naložba nanaša na proizvodnjo, na kateri se
proizvajajo tudi proizvodi, ki imajo certifikat
ekološke pridelave, poveča za 5 odstotnih
točk glede na intenzivnost pomoči opredeljeno v prejšnjem odstavku.
(4) Skladno s tretjim odstavkom 36. člena Uredbe PRP se za naložbe iz 1. točke
prvega odstavka 31. člena Uredbe PRP, ki
se nanašajo na:
a) izboljšanje energetske učinkovitosti,
b) predelavi kmetijske, gozdne biomase
za obnovljive vire energije,
c) uvedbi proizvodnih tehnik za varčevanje z vodo,
d) uvedbi naprav za obdelavo odpadnih
voda pri predelavi,
e) izboljšanju predelave in trženja mlečnih proizvodov,
stopnja intenzivnosti pomoči v skladu
z drugim odstavkom 16. a člena Uredbe
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1698/2005/ES poveča za 10 odstotnih točk
glede na intenzivnost pomoči, določene
v Prilogi I Uredbe 1698/2005/ES. V tem primeru podpore znašajo:
1. za mikro, mala in srednja podjetja do
vključno 60 odstotkov priznane vrednosti
naložbe ter
2. za velika podjetja do vključno 30 odstotkov priznane vrednosti naložbe.
Višji delež sofinanciranja se upošteva le
za tisti del stroškov, ki so nastali v zvezi z izvedbo naložb, ki se uvrščajo med sklope a)
do e) tega odstavka.
(5) Najnižji znesek javne pomoči znaša
3.500 EUR za vlogo, najvišji znesek pa do
vključno 2.500.000 EUR za vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2007–2013 pridobi največ do vključno
6.000.000 EUR pomoči.
B. Specifični finančni pogoji
(1) Skladno s šestim odstavkom 36. člena Uredbe PRP, je potrebno pri uveljavljanju
splošnih stroškov, za namene predelave živil, skupnih naložb in prve stopnje predelave lesa, upoštevajo pravila »de minimis«,
v skladu z Uredbo 1998/2006/ES. Skupna
vrednost pomoči, dodeljena istemu podjetju
na podlagi pravila »de minimis«, ne sme
preseči 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh
proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči. V primeru podjetij, ki delujejo
v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja
dovoljena meja pomoči 100.000 EUR.
(2) Skladno s sedmim odstavkom 36. člena Uredbe PRP, je potrebno pri uveljavljanju
stroškov gradnje in obnove nepremičnin ter
stroškov nakupa novih strojev, opreme in
naprav za namen predelave živil, skupnih
naložb in prve stopnje predelave lesa, upoštevati predpis, ki določa dodeljevanje regionalnih državnih pomoči. Regionalna karta,
ki prikazuje upravičeno območje za dodeljevanje regionalnih državnih pomoči, obsega
celotno ozemlje Republike Slovenije. Naložbeni projekt mora ostati v regiji vsaj pet let
po končani naložbi.
IX. Razpisna dokumentacija in informacije
(1) Tretji odstavek 95. člena Uredbe PRP
določa, da se vloga vlaga pisno na obrazcu,
ki je del razpisne dokumentacije, dostopne
na spletnih straneh ARSKTRP in MKGP.
(2) Razpisna dokumentacija vsebuje:
a) Povabilo k oddaji vloge;
b) Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge;
c) Podrobnejši seznam upravičenih stroškov in priznanih vrednosti naložb;
d) Merila in točkovalnik za ocenjevanje
vlog;
e) Vloga na javni razpis:
– Prijavni obrazec,
– Zahtevana dokazila, izjave in priloge.
(3) Razpisna dokumentacija je dostopna na spletnih straneh www.mkgp.gov.si
in www.arsktrp.gov.si.
(4) Vlagatelj lahko pridobi informacije
o javnem razpisu na INFO točki ARSKTRP,
tel. 01/580-77-92 od ponedeljka do četrtka od 8. ure do 15.30 in petek od 8. ure
do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si.
X. Rok in način prijave
(1) Skladno z drugim odstavkom 95. člena Uredbe PRP je potrebno vlogo na javni
razpis poslati priporočeno po pošti ali oddati
v vložišču ARSKTRP, v času uradnih ur, na
naslov: Agencija RS za kmetijske trge in
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razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljub
ljana, in sicer od naslednjega dneva po objavi javnega razpisa pa do vključno 23. 8.
2010 do 24. ure.
(2) Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki
je del razpisne dokumentacije, dostopne na
spletnih straneh ARSKTRP in MKGP. Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi
v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge
morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge, ki ju označi pošta oziroma vložišče ARSKTRP, naslov vlagatelja ter
oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja, kot to določa 95. člena Uredbe PRP.
– v primeru, ko skupna vrednost naložbe ne presega 100.000 EUR (brez DDV)
na vlogo, se označi: »Ne odpiraj – vloga
na razpis 123 za podjetja – enostavna naložba« ali
– v primeru, ko skupna vrednost naložbe
presega 100.000 EUR (brez DDV) na vlogo,
se označi: »Ne odpiraj – vloga na razpis 123
za podjetja – zahtevna naložba«.
(3) Prepozne vloge se zavržejo.
XI. Obravnava in postopek odobritve ter
nadzor nad izvajanjem
XI/1: Postopek od obravnave do odobritve vloge
(1) Postopek za odpiranje in obravnavanje vlog ter zahteva za odpravo pomanjkljivosti pri zaprtih javnih razpisih je določen
v XXIV. poglavju Uredbe PRP.
(2) Skladno s prvim in drugim odstavkom 97. člena Uredbe PRP se sredstva
upravičencu odobrijo z odločbo o pravici do
sredstev, ki jo izda predstojnik ARSKTRP.
Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v 15 dneh od dneva njene vročitve.
Pritožba se vloži pisno na način iz prvega
odstavka 92. člena Uredbe PRP, kot je določen za vložitev vloge, na naslov Agencija
RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Dunajska 160, 1000 Ljubljana.
XI/2: Nadzor nad izvajanjem ter postopki
v primeru nepravilnosti (sankcije in vrnitev
sredstev)
(1) ARKSTRP izvaja administrativne
kontrole (vključno z obiski investicijskega
območja) in kontrole na kraju samem, s katerimi ugotavlja izpolnjevanje pogojev in obveznosti. Kontrole lahko izvaja tudi Organ
upravljanja za izvajanje PRP 2007–2013, ki
deluje v okviru MKGP.
(2) Sredstva ARSKTRP izplača šele
po vseh opravljenih kontrolah, ki so predvidene z Uredbo Komisije 1975/2006/ES.
S kontrolami se preveri znesek, ki se izplača
upravičencu na podlagi zahtevka. Znižanja
in morebitne sankcije se uporabijo skladno
z 31. členom Uredbe 1975/2006/ES.
(3) V primeru ugotovljenih nepravilnosti
se sprožijo sankcije in zahteva vračilo sredstev na način, kot je opredeljeno s 102. členom Uredbe PRP.
XI/3: Določena ključna opozorila vlagateljem, povzeta po 102. členu Uredbe PRP
(1) Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev
ter v primeru določil iz drugega, četrtega in
petega odstavka, ni upravičen do kandidiranja za sredstva iz ukrepov politike razvoja
podeželja (razen za kmetijsko okoljske ukrepe in ukrepe izravnalnih plačil za območja
z omejenimi dejavniki) naslednjih pet let od
dneva ugotovitve kršitve obveznosti.
(2) Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev
v roku in v njem ne vloži zahtevka za izplačilo sredstev, ARSKTRP v roku 60 dni od
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poteka roka za izpolnitev obveznosti izda
odločbo, s katero zahteva vračilo že izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva prejema sredstev.
(3) Določilo prejšnjega odstavka ne velja
v primerih:
– če stranka zaradi višje sile ali izrednih
okoliščin po predpisih skupnosti o razvoju podeželja zamudi obveznosti iz odločbe
o pravici do sredstev glede rokov in predloži
ustrezne dokaze v desetih delovnih dneh od
dneva, ko je to zmožen storiti. ARSKTRP
v tem primeru lahko podaljša rok, če bi bile
s to spremembo obveznosti izpolnjene vse
zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter
dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev, ob smiselni uporabi
prvega odstavka 54. člena ZKme-1.
– če upravičenec v skladu s prvim odstavkom 54. člena ZKme-1 po izdaji odločbe
o pravici do sredstev in pred potekom rokov
za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev na
ARSKTRP posreduje utemeljeno prošnjo za
podaljšanje rokov, določenih v odločbi o pravici do sredstev, in ARSKTRP z odločbo
ugotovi, da bodo ne glede na spremembo
rokov izpolnjene vse zahteve iz predpisov
in javnega razpisa ter dosežen namen, za
katerega je bila dodeljena pravica do sredstev.
(4) Kot utemeljen razlog za podaljšanje
roka se štejejo razlogi, na katere upravičenec ni mogel dejavno vplivati. Razlogi za
ta razpis, na katere upravičenec ni mogel
dejavno vplivati so:
– neugodne vremenske razmere,
– zamude pri dobavi strojev in opreme,
– nepredvidena gradbena dela, ki bistveno vplivajo na predvideni potek projekta ipd.
(5) Kadar prejemnik sredstev uporablja
predmet podpore v nasprotju z namenom,
za katerega so mu bila dodeljena, ali ne
izpolnjuje zahtev iz te uredbe in odločbe
o dodelitvi sredstev, ARSKTRP v roku 90 dni
od dneva, ko je izvedela za to, izda odločbo,
s katero zahteva vračilo izplačanih sredstev
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
dneva prejema sredstev.
(6) Kadar je prejemnik sredstev dobil izplačana sredstva ali jih je poskušal pridobiti
na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav
v zahtevkih za izplačilo, ARSKTRP v roku
90 dni od dneva, ko je izvedela za to, izda
odločbo, s katero zahteva vračilo izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva prejema sredstev.
(7) Ne glede na določbe prvega, drugega, petega in šestega odstavka teh ključnih
opozoril prejemniku sredstev ni treba vrniti vseh že pridobljenih sredstev v primerih
višje sile ali izrednih okoliščin, določenih
v 47. členu Uredbe 1974/2006/ES.
(8) Po določilih 47. člena Uredbe
1974/2006/ES se priznavajo naslednji primeri višje sile ali izrednih okoliščin:
– dolgotrajna nezmožnost prejemnika
sredstev za delo (velja za fizične osebe);
– razlastitev velikega dela kmetijskega
gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan sprejetja obveznosti;
– huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče gospodarstva;
– uničenje hlevov na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče;
– kužna živalska bolezen, ki prizadene
vso kmetovo živino ali njen del;
– smrt prejemnika sredstev (velja za fizične osebe).

(9) O višji sili ali izrednih okoliščinah
mora upravičenec ali njegova pooblaščena
oseba pisno obvestiti ARSKTRP in predložiti ustrezna dokazila v 10 delovnih dneh od
dneva, ko je upravičenec oziroma njegova
pooblaščena oseba to zmožna storiti.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije
Št. 430-55/2010
Ob-4601/10
Na podlagi Zakona o Vladi Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94
– ZODPM, 23/96, 47/97, 23/99 – ZSOVA, 119/00, 30/01, 52/02 – ZDU-, 123/04,
109/08), Zakona o državni upravi (Uradni list
RS, št. 52/02, 110/02, 56/03, 61/04, 123/04,
93/05, 89/07 – Odl. US, 126/07, 48/09,
8/10), Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02
– ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07
– ZSPDPO, 109/08, 49/09), Proračuna Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09, 29/10), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za
leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09,
29/10), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS, 61/08,
99/09-ZIPRS), Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06
– UPB1, 61/06 – Zdru-1, 112/07), Odločbe Evropske komisije o državni pomoči (št.
N472/2006-Slovenija, o programu tehnološkega razvoja, z dne 17. 11. 2006), Programa za spodbujanje tehnološkega razvoja ter
informacijske družbe za obdobje 2007–2012
(z dne 17. 11. 2006 in dopolnitvami z dne
3. 4. 2008 ter 30. 3. 2009), Sporazuma sklenjenega med Ambient Assisted Living (AAL)
International Association in Ministrstvom za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo z dne
2. 2. 2009, Razpisa za predloge projektov
v okviru skupnega programa AAL (Ambient
Assisted Living) AAL-2008-1, z dne 25. 4.
2008 in Razpisa za predloge projektov
v okviru skupnega programa AAL Ambient
Assisted Living) AAL-2009-2, z dne 9. 2.
2009 objavlja Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje projektov izbranih
na razpisu skupnega programa AAL
za predloge projektov v letu 2008
(AAL-2008-1) in v letu 2009
(AAL-2009-2)
1. Neposredni uporabnik, ki dodeljuje
sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
Kotnikova 38, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet razpisa: predmet javnega
razpisa za sofinanciranje projektov izbranih
na razpisu Skupnega programa AAL (Ambient Assisted Living) za predloge projektov
v letu 2008 (AAL-2008-1) in v letu 2009
(AAL-2009-2) (v nadaljevanju: javni razpis)
je sofinanciranje dela aktivnosti slovenskega partnerja na projektu, ki ga je na podlagi
ocenjevanja neodvisnih evropskih strokovnjakov, potrdilo združenja AAL.
3. Pogoji sodelovanja
Na javni razpis se lahko prijavijo podjetja
(posebni poudarek je na malih in srednje
velikih podjetjih), univerze, neodvisne visokošolske organizacije, raziskovalno-razvojne organizacije in druge organizacije s se-
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dežem v Republiki Sloveniji. Za pridobitev
nacionalnega dela finančnih sredstev, mora
biti prijavitelj član konzorcija, izbranega projekta na razpisu skupnega programa ALL
v letu 2008 (AAL-2008-1), z dne 25. 4. 2008
ali član konzorcija, izbranega projekta na
razpisu skupnega programa AAL v letu 2009
(AAL-2009-2), z dne 9. 2. 2009.
Splošni pogoji za prijavo so:
– vloga mora biti pripravljena na obrazcih
iz razpisne dokumentacije,
– prijavitelj ima poravnane obveznosti
do države,
– prijavitelj za isti namen ni pridobil oziroma ni v postopku pridobivanja sredstev iz
državnega in lokalnega proračuna,
– prijavitelj ni v stanju insolventnosti, kot
jo opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti
in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) (Uradni
list RS, št.126/07),
– ne prejemajo in niso v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in
prestrukturiranje podjetij v težavah.
Zgoraj navedeni pogoji morajo biti izpolnjeni in so predmet preverjanja. V primeru,
da katerikoli od naštetih pogojev ni izpolnjen, strokovna komisija ministrstva vlogo
zavrne. Kolikor ministrstvo v fazi preverjanja ni ugotovilo, da so podatki, ki jih navaja
prijavitelj napačni in to ugotovi kadar koli
v času postopka javnega razpisa ali kadar
koli kasneje, lahko razdre pogodbo s prejemnikom sredstev in od njega zahteva vračilo
sredstev v skladu s pogodbo, ki je kot priloga sestavni del razpisne dokumentacije.
Za sofinanciranje bodo izbrani projekti,
katerih prijavitelji izpolnjujejo razpisne pogoje.
V primeru, da se prijavitelj ne odloči za
podpis pogodbe, sredstva ostanejo neporabljena.
4. Upravičeni stroški
V skladu s Sporazumom med združenjem AAL in ministrstvom ter na podlagi razpisov skupnega programa AAL (AAL-2008-1
in AAL-2009-2), bo del upravičenih stroškov
slovenskega udeleženca v konzorciju izbranega na razpisu skupnega programa AAL
v letu 2008 ali na razpisu skupnega programa AAL v letu 2009, sofinanciralo ministrstvo, del upravičenih stroškov pa bo
sofinanciralo združenje AAL.
Upravičeni stroški zajemajo stroške osebja (plače), stroški instrumentov in opreme
(v obsegu in za obdobje uporabe v raziskovalnem projektu), druge stroške projekta (npr. potni stroški, gradiva, sestanki),
stroške podizvajalcev (avtorske pogodbe,
podjemne pogodbe) in posredne stroške
(režijske stroške). Stopnja sofinanciranja
upravičenih stroškov je 50%.
Vrste upravičenih stroškov so podrobneje navedena v točki 1.4 razpisne dokumentacije.
Upravičeni stroški so tisti stroški, ki so
nastali in bili plačani s strani prijavitelja
v času trajanja projekta (od uradnega začetka do uradnega zaključka projekta).
5. Okvirna višina sredstev: za sofinanciranje slovenskih udeležencev v projektih,
ki so predmet tega razpis je zagotovljeno
skupno okvirno 400.000,00 EUR nacionalnih sredstev in okvirno 400.000,00 EUR
sredstev združenja AAL za čas trajanja projektov. V nacionalnem proračunu je v letu
2010 namenjenih do največ 200.000,00
EUR. V proračunskih letih 2011 in 2012 pa
skupaj do 200.00,00 EUR, če bodo v ta

namen zagotovljena sredstva v proračunih 2011 in 2012. Nacionalna sredstva se
zagotavljajo na proračunski postavki 7698
(e-vključenost), sredstva združenja AAL pa
na namenski proračunski postavki, ki bo odprta v ta namen.
6. Obdobje porabe sredstev: obdobje za
porabo sredstev so proračunska leta 2010,
2011 in 2012. Obdobje za porabo sredstev
je odvisno od datuma začetka in zaključka
izvajanja projekta.
7. Postopek razpisa: vsak slovenski udeleženec, ki je član konzorcija in je bil potrjen
s strani združenja AAL se mora posebej
prijaviti na ta javni razpis za dodelitev sofinanciranih sredstev. Prijavo mora biti poslana v skladu z navodili razpisne dokumentacije.
8. Rok za oddajo vlog
Rok za oddajo vlog je 6. 8. 2010, do
14. ure. Vloga v skladu z navodili iz razpisne
dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana,
v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj –
vloga na javni razpis za sofinanciranje projektov izbranih v okviru razpisa skupnega
programa AAL v letu 2008 in letu 2009.« in
številko objave razpisa v Uradnem listu RS
na prednji strani ter polnim naslovom vlagatelja na zadnji strani.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki, ne
glede na način dostave, prispejo na ministrstvo do 6. 8. 2010 do 14. ure. Vlog, ki ne
bodo prispele pravočasno ali, ki ne bodo
pravilno označene, komisija ne bo obravnavala in bodo zavržene.
9. Odpiranje vlog: odpiranje prispelih
vlog za ta javni razpis bo potekalo v prostorih Ministrstva za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo – Direktorat za informacijsko
družbo, Kotnikova 19A, 1000 Ljubljana. Vloge bodo odprte dne 9. 8. 2010, ob 10. uri.
10. Ocenjevanje in izbor projektov
Združenje AAL izbere neodvisne evropske strokovnjake, ki ocenjujejo projekte po
vnaprej določenih merilih in so enotna za
vse prijavitelje. Za skupni razpis AAL v letu
2008 (AAL-12008-1) so merila ocenjevanja
prispelih projektov določena v razpisni dokumentaciji dostopni na spletni strani www.aaleurope.eu/calls/aal-2008-1, za skupni razpis
AAL v letu 2009 (AAL-2009-2) pa so merila
ocenjevanja prispelih projektov določena
v razpisni dokumentaciji dostopni na spletni
strani www.aal-europe.eu/calls/aal-2009-2.
Merila so naslednja:
1. skladnost projekta s cilji skupnega
razpisa AAL,
2. znanstvene in tehnološke kakovosti
projekta,
3. kakovost in učinkovitost delovnega
načrta konzorcija,
4. potencialni vpliv končnih rezultatov predlaganega projekta za ciljne skupine
AAL (končni uporabniki, podjetja in interesne skupine).
Ministrstvo postopka ocenjevanja ne izvaja in zanj tudi ne odgovarja. Na podlagi
ocen neodvisnih evropskih strokovnjakov,
Generalna skupščina združenja AAL izdela
uvrstitveni seznam, ki je podlaga za sofinanciranje tistih projektov v katerih sodelujejo
slovenski partnerji.
Na odpiranju komisija ministrstva preveri
pravočasnost, pravilno označenost prispelih
vlog, popolnost vlog ter izpolnjevanje nacionalnih pogojev prijavitelja. Vloge, ki niso
prispele pravočasno ali, ki niso pravilno ozna-
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čene, se zavržejo. Komisija opravi pregled
vlog in v primeru, da je posamezna vloga nepopolna, prijavitelj pozove k dopolnitvi. Vloge
prijaviteljev, ki se na poziv k dopolnitvi pravočasno niso odzvali, se ravno tako zavrže.
11. Izdelava predloga sofinanciranja
Glede na razpoložljiva sredstva, zaprošena sredstva v vlogah in ocene projekta
v skladu z merili iz 10. točke tega razpisa,
se bo za sofinanciranje izbralo toliko najviše
uvrščenih projektov (razvrščenih po ocenah
od najbolje do najslabše ocenjenega), kolikor bo razpoložljivih sredstev.
Dokončno odločitev o potrditvi sofinanciranja posameznega projekta sprejme minister.
12. Sestava vloge: prijavitelj sestavi popolno vlogo v enem izvodu, po navodilih iz
točke 1.8 razpisne dokumentacije (»Sestava
vloge«).
13. Obveščanje o izboru: prijavitelji na ta
javni razpis bodo o izidih razpisa obveščeni v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog.
Prijavitelj lahko v roku 8 dni od prejema (ne)
izbiri, ki ga na predlog komisije ministrstva
sprejme minister, vloži pritožbo. Vložena
pritožba ne zadrži morebitnega podpisa pogodb z drugimi izbranimi prijavitelji. O pritožbi odloči minister.
14. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije: razpisna dokumentacija z dodatnimi pojasnili ter navodili za izdelavo dispozicije projektov se nahaja na spletni strani
www.mvzt.gov.si, pod rubriko Javni razpisi.
Dodatne informacije so na voljo preko elektronske pošte: natasa.biadov@gov.si.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 622/10
Ob-4562/10
Na podlagi Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in
Kohezijskem skladu in razveljavitvi uredbe
(ES) št. 1260/1999 (OJ L 210/2006) z vsemi
spremembami, Uredbe (ES) št. 1081/2006
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 (OJ
L 210/2006) z vsemi spremembami, Uredbe
Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe
Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem
skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem
skladu za regionalni razvoj (OJ L 371/2006)
z vsemi spremembami, Uredbe (ES)
št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem
skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi
Uredbe (ES) št. 1783/1999 (OJ L 210/2006)
z vsemi spremembami, Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra
2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri
pomoči de minimis (OJ L 379/2006)z vsemi
spremembami, Uredbe o izvajanju postopkov
pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09,
40/09, 03/10 in 31/10, v nadaljevanju: Uredba), Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08,
49/09 in 38/10-ZUKN), Proračuna Republike Slovenije za leto 2010 (Uradni list RS,
št. 99/09), Proračuna Republike Slovenije za
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leto 2011 (Uradni list RS, št. 99/09), Zakona
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS,
št. 99/09 in 29/10), Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08),
Operativnega programa razvoja človeških
virov za obdobje 2007–2013 (potrjenega
s strani Evropske Komisije z dne 21. 11.
2007, št. potrditve CCI 2007 SI 051 PO
001), Zakona o socialnem varstvu (Uradni
list RS, št. 3/07-UPB2 (23/07 – popr., 41/07
– popr.) in 122/07 Odl. US: U-I-11/07-45),
Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS,
št. 42/02, 79/06-ZZZPB-F, 46/07 ODL.US:
U-I-45/07, Up-249/06-22, 103/07, 45/08-ZArbit in 83/09 Odl. US: U-I-284/06-26), Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in
socialnega varstva Slovenije (Uradni list
RS, št. 15/94, 18/94-ZRPJZ, 57/95, 19/96,
40/97, 56/98, 56/98, 76/98, 39/99-ZMPUPR,
102/00, 62/01, 77/07, 60/08 in 75/08), Pravilnika o pripravništvu na področju socialnega
varstva (Uradni list RS, št. 128/04), Resolucije o nacionalnem programu za področje
socialnega varstva za obdobje 2006 – 2010
(Uradni list RS, št. 39/06), Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja
(Uradni list RS, št. 5/07, 85/08 in 25/09), Kataloga ukrepov aktivne politike zaposlovanja
(http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/Programi/programi.htm), Obligacijskega zakonika
(Uradni list RS, št. 97/07-OZ-UPB1), Zakona
o spremljanju državnih pomoči (Uradni list
RS, št. 37/04), Uredbe o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih
pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis« (Uradni list RS, št. 61/04 in 22/07),
Priglašene sheme pomoči po pravilu »de minimis« »Spodbujanje zaposlovanja pripravnikov na področju socialnega varstva«, št.
priglasitve: M001-5022860-2010 z dne 19. 1.
2010, Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09-UPB3 in 83/09 Odl. US:
U-l-165/08-10, Up-1772/08-14, Up-379/09-8),
Zakona o dostopu do informacij javnega
značaja (Uradni list RS, št. 51/06-UPB2 in
117/06-ZDavP-2), Zakona o varstvu osebnih
podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1),
Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS,
št. 30/06), Zakon o integriteti in preprečevanju
korupcije (Uradni list RS, št. 45/10), Sporazuma o prenosu nalog organa upravljanja na
posredniško telo, št. 303-17/2010-33, z dne
1. 6. 2010 in Odločbe št. OP RČV/4/1/04-0MDDSZ o dodelitvi sredstev za program
»Spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve
zaposlitve na področju socialnega varstva –
Pripravniki« s strani Službe Vlade za lokalno
samoupravo in regionalno politiko v vlogi organa upravljanja z dne 16. 3. 2010 z vsemi
spremembami, Socialna zbornica Slovenije,
Koseška 8, 1000 Ljubljana objavlja
javni razpis
za spodbujanje zaposlovanja iskalcev
prve zaposlitve na področju socialnega
varstva – Pripravniki v okviru četrte
razvojne prioritete »Enakost možnosti
in spodbujanje socialne vključenosti«
in prednostne usmeritve 4.1. »Enake
možnosti na trgu dela in krepitev
socialne vključenosti Operativnega
programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007–2013
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je spodbujanje
zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
področju socialnega varstva, ki iščejo prvo
zaposlitev po pridobljeni stopnji in vrsti izobrazbe, kot jo predpisuje Zakon o socialnem
varstvu (v nadaljevanju: ZSV) za pripravnika
na področju socialnega varstva.
Namen javnega razpisa je:
– večja zaposljivost oseb s stopnjo in
vrsto izobrazbe, ki je določena za strokovne
delavce v ZSV;
– krepitev socialno varstvenega sektorja
za izvajanje posameznih socialnovarstvenih
programov in s tem zagotavljanje kakovostnejših storitev za uporabnike socialnovarstvenih programov.
Cilj javnega razpisa je izbrati projekte, ki
bodo izvedli do 200 zaposlitev iskalcev prve
zaposlitve – pripravnikov, ki imajo pogoje za
opravljanje pripravništva na področju socialnega varstva, za obdobje največ 12 mesecev, in usposabljanje za delo na tem področju
z namenom pridobivanja in krepitev njihovih
sposobnosti, znanj, veščin in spretnosti.
Ciljna skupina javnega razpisa so iskalci
prve zaposlitve na področju socialnega varstva-pripravnikov, ki iščejo prvo zaposlitev
po pridobljeni stopnji in vrsti izobrazbe, kot
jo predpisuje ZSV za pripravnika na področju socialnega varstva.
Upravičene so aktivnosti, ki:
– so neposredno vezane na projekt,
– so v skladu s predmetom in ciljem javnega razpisa.
V okviru javnega razpisa so upravičene
naslednje aktivnosti prijavitelja pri projektu
zaposlitve in usposabljanja pripravnikov:
– zdravniški pregled in zaposlitev pripravnika;
– priprava in izvedba programa pripravniškega usposabljanja za pripravnika (notranje in zunanje usposabljanje);
– izvedba mentorstva pripravniku;
– usposabljanje mentorjev (notranje
usposabljanje);
– priprava in pristop pripravnika na strokovni izpit s področja socialnega varstva.
2. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
2.1 Upravičeni prijavitelji
Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje
splošne pogoje:
– so pravna ali fizična oseba, registrirana
za opravljanje dejavnosti socialnega varstva
v Republiki Sloveniji, in sicer:
a) opravljajo dejavnost SKD 87 – socialno varstvo z nastanitvijo; SKD 88 – socialno
varstvo brez nastanitve; SKD 94.991 – dejavnost invalidskih organizacij ali ima SKD
94.94 – dejavnost verskih organizacij po
Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti
(Uradni list RS, št. 66/07 in 17/08) ali
b) so pridobili dovoljenje za delo ali koncesijo izdano s strani ministrstva in so vpisani v register zasebnikov in pravnih oseb, ki
opravljajo socialno varstvene storitve ali
c) so pridobili status humanitarne organizacije, status invalidske organizacije ali
status v javnem interesu s strani ministrstva ali
d) opravljajo dejavnost SKD 94.99 in socialno varstveno dejavnost;
– imajo ustrezno pravno in finančno sposobnost, vključno s sposobnostjo vnaprejšnjega financiranja projekta ter razpolagajo
z ustreznimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo projekta;
– niso v postopku prisilne poravnave,
stečajnem ali likvidacijskem postopku, ali da
niso prenehali poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe;

– imajo poravnane vse davke in druge
dajatve v Republiki Sloveniji;
– niso kršili določil o nenamenski porabi
sredstev iz naslova prejetih sredstev Evropskega socialnega sklada ali drugih javnih
sredstev;
– niso bili obsojeni zaradi kaznivega dejanja v zvezi s svojim profesionalnim ravnanjem s sodbo, ki je pravnomočna.
Ne glede na zgoraj naštete upravičene
prijavitelje, pa do sredstev po tem razpisu,
skladno s pravili za dodelitev pomoči po pravilu »de minimis«, niso upravičeni prijavitelji
iz dejavnosti, objavljenih v 1. členu Uredbe
Komisije (ES) 1998/2006 z dne 15. decembra
2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri
pomoči »de minimis« (OJ L 379/2005). To so
prijavitelji iz sektorjev ribištva in ribogojstva,
premogovništva, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama navedenega
v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske
skupnosti in podjetja v težavah ter podjetja,
ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, ki bi
sredstva pomoči namenila za nabavo vozil za
cestni prevoz tovora.
V primeru dvoma glede upravičenosti katerega koli prijavitelja lahko Socialna zbornica Slovenije (v nadaljevanju: SZS) zahteva
dodatna pojasnila ali dokazila.
SZS lahko za potrebe tega javnega razpisa pridobi dokazila glede izpolnjevanja pogojev iz uradnih evidenc. SZS bo izpolnjevanje zgoraj navedenih osnovnih pogojev
ugotavljala na dan oddaje vloge na javni
razpis.
Vloga prijavitelja je popolna, ko organ po
uradni dolžnosti pridobi dokazila. Prijavitelj
lahko iz razloga ekonomičnosti postopka dokazila priloži tudi sam.
Prijavitelj mora poleg splošnih pogojev
izpolnjevati tudi posebne pogoje, in sicer
da:
– ima najmanj 2 redno zaposlena in od
tega 1 strokovnega delavca, ki izpolnjuje
pogoje za mentorja skladno s Pravilnikom,
ki ureja pripravništvo na področju socialnega varstva;
– v projekt vključuje pripravnika po tem
razpisu;
– zagotavlja mentorstvo pripravniku skladno s Pravilnikom, ki ureja pripravništvo na
področju socialnega varstva;
– ima program pripravniškega usposabljanja za posameznega pripravnika skladno s Pravilnikom, ki ureja pripravništvo na
področju socialnega varstva.
Prijavitelj, ki ima redno zaposlenih najmanj 2 osebi in od tega 1 strokovnega delavca, ki izpolnjuje pogoje za mentorja skladno s Pravilnikom, ki ureja pripravništvo na
področju socialnega varstva, lahko v enem
letu zaposli le 1 pripravnika.
Prijavitelj, ki ima redno zaposlenih več
kot 10 oseb in od tega najmanj 2 strokovna
delavca, ki izpolnjuje pogoje za mentorja
skladno s Pravilnikom, ki ureja pripravništvo na področju socialnega varstva, lahko
v enem letu zaposli v okviru programa največ 3 pripravnike.
Prijavitelj, ki ima redno zaposlenih več
kot 50 oseb in od tega najmanj 3 strokovne
delavce, ki izpolnjujejo pogoje za mentorja
skladno s Pravilnikom, ki ureja pripravništvo na področju socialnega varstva, lahko
v enem letu zaposli v okviru programa največ 5 pripravnikov.
2.2. Mentorstvo
Vsak mentor lahko v okviru mentorstva
v enem letu usposablja največ tri pripravnike.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
V okviru formalnih pogojev mora mentor
skladno s točko 2.1. izpolnjevati pogoje za
mentorstvo. Kljub temu pa vsebine seminarja za mentorje, ki vključujejo andragoškopedagoške vsebine, didaktične pristope in
metode dela s pripravniki, komunikacijske
sposobnosti ter evalvacijo dela pri usposabljanju na delovnem mestu, predstavljajo
nepogrešljivo znanje za kvalitetno izvedbo mentorstva in pripravništva. Zato imajo
mentorji v okviru programa možnost enkratne udeležbe na enodnevnem seminarju,
ki vključuje eno ali več zgoraj navedenih
vsebin.
2.3 Trajanje programa zaposlitve iskalca
prve zaposlitve na področju socialnega varstva – Pripravnik
Pred vključitvijo v pripravništvo mora prijavitelj osebo, ki jo želi zaposliti kot pripravnika, pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi
napotiti na zdravniški pregled, ki ga mora
oseba tudi opraviti.
Prijavitelj je dolžan pripravnika zaposliti
za obdobje 12 mesecev. Pripravnik je dolžan po opravljenem pripravništvu opraviti
strokovni izpit s področja socialnega varstva. Za izvajanje seminarja – priprava na
strokovni izpit in opravljanje strokovnega
izpita s področja socialnega varstva je pooblaščena SZS, zato so ti stroški za delodajalca brezplačni pod pogojem, da se pripravnik udeleži seminarja in uspešno opravi
strokovni izpit. V nasprotnem primeru stroški
niso upravičeni in jih mora delodajalec povrniti SZS.
2.4 Kroženje pripravnikov zunaj organizacije
Prijavitelj je dolžan omogočiti pripravniku
v okviru pripravništva, da opravi kroženje
v trajanju 10 delovnih dni pri drugem delodajalcu, kar pomeni, da se bo pripravnik v tem
obdobju usposabljal pri drugem mentorju
in drugem delodajalcu, izbranem na istem
javnem razpisu. Kroženje bo potekalo za
vse pripravnike v istem časovnem obdobju, predvidoma v jeseni in bo določeno
s pogodbo o zaposlitvi med delodajalcem
in pripravnikom (v nadaljevanju: pogodba
o zaposlitvi). Seznam izbranih prijaviteljev
bo SZS objavila na spletni strani Socialne
zbornice Slovenije v roku 15 dni od izdaje
sklepa o izbiri prijaviteljev javnem razpisu.
Mentor je upravičen do mentorskega dodatka tako za pripravnika, ki je zaposlen pri
istem delodajalcu, kot tudi za pripravnika, ki
je zaposlen pri drugem delodajalcu, v času
njegovega kroženja. Mentorski dodatek je
upravičen na podlagi dveh sklepov delodajalca, in sicer sklepa, ki predvideva mentorstvo za pripravnika, ki je zaposlen pri istem
delodajalcu kot mentor, in ločenega sklepa,
ki predvideva mentorstvo za pripravnika, ki
kroži.
Čas kroženja pripravnika je potrebno določiti v pogodbi o zaposlitvi med delodajalcem in pripravnikom.
3. Višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis
3.1 Skupna razpoložljiva višina sredstev
Skupna okvirna razpoložljiva višina sredstev javnega razpisa je 3.820.616,00 EUR.
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor
operacij se izvaja v okviru četrte razvojne
prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje
socialne vključenosti« in prednostne usmeritve 4.1 »Enake možnosti na trgu dela in
krepitev socialne vključenosti«.

Namenska sredstva EU predstavljajo
85% celotnih upravičenih javnih izdatkov
za upravičene stroške projekta. Namenska
sredstva slovenske udeležbe predstavljajo
15% celotnih upravičenih javnih izdatkov za
upravičene stroške projekta.
3.2 Državna pomoč
Za prijavitelje, ki so opredeljeni kot tržni, bodo stroški plač pripravnikov, stroški
izobraževanja in usposabljanja in stroški
zdravniškega pregleda predstavljali pomoč
po pravilu »de minimis«, na podlagi priglašene sheme »Spodbujanje zaposlovanja
pripravnikov na področju socialnega varstva«, št. priglasitve: M001-5022860-2010
z dne 19. 1. 2010.
Posamezen prejemnik pomoči lahko
v obdobju treh let pridobi največ 200.000
EUR oziroma 100.000 EUR v cestnoprometnem sektorju.
Za izbrane prijavitelje, ki so opredeljeni
kot netržni, zgoraj omenjeni stroški ne predstavljajo državne pomoči.
Za netržne delodajalce se po tem razpisu
štejejo vsi tisti delodajalci, ki imajo v ustanovitvenem aktu določen nepridobitni značaj,
oziroma, ki vračajo vse dohodke v osnovno
dejavnost in ne delijo dobička ali delodajalci,
ki so v preteklem poslovnem letu manj kot
polovico prihodkov ustvarili s prodajo storitev in blaga na trgu.
Ne glede na zgoraj naštete upravičene
prijavitelje, pa do sredstev po tem razpisu,
skladno s pravili za dodelitev pomoči po
pravilu »de minimis«, niso upravičeni prijavitelji iz dejavnosti, objavljenih v 1. členu Uredbe Komisije (ES) 1998/2006 z dne
15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in
88 Pogodbe pri pomoči »de minimis« (OJ
L 379/2005). To so prijavitelji iz sektorjev
ribištva in ribogojstva, premogovništva, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz
seznama navedenega v Prilogi I k Pogodbi
o ustanovitvi Evropske skupnosti in podjetja
v težavah ter podjetja, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, ki bi sredstva pomoči
namenila za nabavo vozil za cestni prevoz
tovora.
3.3 Obdobje za porabo sredstev in obdobje upravičenosti stroškov
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, so proračunska leta 2010,
2011 in 2012.
Po tem javnem razpisu so do sofinanciranja upravičeni stroški, ki bodo nastali od datuma podpisa pogodbe o izvedbi
projekta do vključno 90 dni po zaključku
pripravništva.
3.4 Upravičeni stroški
Upravičeni so stroški, ki so neposredno
povezani z izvajanjem projekta ter bodo določeni v pogodbi o sofinanciranju projekta,
in sicer:
– strošek plač pripravnikov oziroma strošek plač (bruto) (to je skupni strošek delodajalcev, in sicer za plačo pripravnikov,
prehrano, prevoz na delo in iz dela, regres
– vendar se krije kot skupni strošek delodajalca za pripravnika največ v višini 1.500,00
EUR na pripravnika na mesec),
– stroški izobraževanja in usposabljanja,
in sicer:
– stroški zunanjega usposabljanja (seminar za mentorje, seminar za pripravnike
– izbirne vsebine)
– stroški notranjega usposabljanja (dodatek za mentorstvo)
– strošek na enoto (strošek seminarja
– priprava na strokovni izpit in strošek opra-
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vljanja strokovnega izpita s področja socialnega varstva na pripravnika)
– stroški zdravniškega pregleda za pripravnike.
Upravičeni stroški in dokazila o njihovem
nastanku so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
DDV ne sodi med upravičene stroške.
Neupravičene stroške krije prejemnik
sredstev sam.
4. Pristojnosti, odgovornosti in naloge
prijaviteljev, ki bodo izbrani na javnem razpisu
Prijavitelji, ki bodo izbrani na tem javnem
razpisu, bodo med drugim imeli naslednje
pristojnosti, odgovornosti in naloge:
– izbrati zunanje izvajalce v skladu z veljavnim zakonom o javnem naročanju in pri
tem dosledno spoštovati protikorupcijsko
klavzulo v 14. členu Zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije;
– voditi ločeno računovodsko in analitično evidenco o projektu;
– hraniti vso dokumentacijo o projektu
najmanj 10 let po zaključku projekta;
– zagotavljati upravičencu, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za
potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim
nadzornim slovenskim organom in pristojnim organom EU informacije o poteku projekta ter doseganju ciljev in rezultatov;
– zagotavljati upravičencu, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu
za potrjevanje, revizijskemu organu ter
drugim nadzornim slovenskim organom in
pristojnim organom EU informacije o morebitnih prihodkih, povezanih z izvajanjem
projekta;
– zagotavljati upravičencu, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za
potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim
nadzornim slovenskim organom in pristojnim organom EU dostopnost dokumentacije
o projektu;
– zagotavljati in spremljati podatke o udeležencih v skladu z razčlenitvijo, podano v prilogi 23 Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006
z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
o splošnih določbah o Evropskem skladu
za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe
(ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta
in Sveta o Evropskem skladu za regionalni
razvoj (z vsemi spremembami);
– zagotavljati informiranje in obveščanje
javnosti o projektu v skladu z navodili organa upravljanja, posredniškega telesa in
9. členom Uredbe komisije EU št. 1828/2006
z dne 8. 12. 2006;
– obveščati SZS o spremembah projekta
in jamčiti, da v roku 5 let po zaključku ne bo
prišlo do bistvenih sprememb na projektu
v skladu s 57. členom Uredbe Sveta EU
št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006;
– v primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev, nespoštovanja pogodbenih
določil ali dvojnega financiranja projekta
s strani drugih javnih virov vrniti vsa prejeta
sredstva, skupaj s pripadajočimi zakonitimi
obrestmi.
5. Rok in način prijave na javni razpis
Rok za oddajo prijav je 30 dni po objavi
javnega razpisa v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Kot pravočasne se bodo upoštevale
vloge, ki bodo prispele v vložišče Socialne
zbornice Slovenije, Koseška 8, 1000 Ljub
ljana do dne 16. 8. 2010, do 12. ure.
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Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge s poštnim žigom z vključno datumom, ki
je rok za predložitev vloge. Vloge, ki bodo
oddane osebno na dan, ki je rok za predložitev vloge, morajo biti oddane v vložišče Socialne zbornice Slovenije, Koseška 8, 1000
Ljubljana, do 12. ure.
Vloge morajo biti posredovane v zaprti
kuverti, označeni s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »Ne
odpiraj – vloga na Javni razpis za spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na
področju socialnega varstva – Pripravniki«.
Vloge se naslovi ali osebno vloži na naslovu: Socialna zbornice Slovenije, Koseška
cesta 8, 1000 Ljubljana. Vloge morajo imeti
na pisemski kuverti prilepljeno izpolnjeno
tabelo iz Obrazca 1. razpisne dokumentacije
oziroma morajo biti na kuverti izpolnjeni vsi
elementi, ki so navedeni v tabeli iz Obrazca
1 razpisne dokumentacije.
Vloga mora biti oddana v papirnati obliki
na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene v razpisni
dokumentaciji.
Prijavitelji v okviru javnega razpisa lahko oddajo eno ali več vlog za zaposlitev
pripravnikov v skladu s pogoji, navedenimi
v točki 2.1. Za vsakega pripravnika je potrebno oddati vlogo ločeno.
Za prepozno se šteje vloga, ki SZS ni
bila predložena do navedenega roka. Vloge, ki bodo prispele po tem roku, se štejejo
kot prepozne in bodo zavržene ter vrnjene
prijavitelju neodprte.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, zahtevanih v besedilu
javnega razpisa in razpisni dokumentaciji.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja s pogoji javnega razpisa in merili za
ocenjevanje.
6. Odpiranje vlog
Postopek izbire (odpiranje in ocenjevanje vlog) bo vodila razpisna komisija, ki jo
bo imenovala SZS.
Odpiranje vlog bo potekalo drugi delovni
dan po roku, določenem za predložitev vlog,
in sicer ob 9. uri, v prostorih SZS. Odpiranje
bo javno. V primeru prevelikega števila predloženih vlog, se razpisna komisija lahko
odloči, da odpiranje ni javno. O tej odločitvi
se prijavitelje obvesti najkasneje en delovni dan pred predvidenim datumom javnega
odpiranja z obvestilom na spletni strani SZS:
http://www. soczbor-sl.si/.
Po preteku roka za oddajo vlog, bo razpisna komisija na odpiranju preverila formalno popolnost predloženih vlog. Odpirale
se bodo samo v roku dostavljene, pravilno
izpolnjene in označene vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
V primeru nepopolnih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, bo razpisna komisija
najkasneje v roku 8 dni od zaključka odpiranja vlog prijavitelje pozvala, da vloge
v roku 8 dni dopolnijo. Poziv za dopolnitev
vlog bo prijaviteljem posredovan po pošti
skladno z Zakonom o splošnem upravnem
postopku.
Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili
v skladu s pozivom za dopolnitev vlog in
v določenem roku, bodo zavržene, razen
če se bo nepopolnost vloge nanašala na
dopolnitev vloge s podatki o dejstvih, o katerih vodi uradno evidenco državni organ,
organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega
pooblastila.
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Vloga prijavitelja je popolna, ko organ po
uradni dolžnosti pridobi dokazila. Prijavitelj
lahko iz razloga ekonomičnosti postopka dokazila priloži tudi sam.
7. Ocenjevanje vlog
Razpisna komisija bo ocenjevala le formalno popolne vloge.
Ocenjevanje vlog bo vodila razpisna komisija, ki bo najprej preverila upravičenost
prijaviteljev in izpolnjevanje splošnih in posebnih pogojev. Kolikor bo ugotovljeno, da
prijavitelj ne izpolnjuje splošnih in posebnih
pogojev javnega razpisa, bo takšna vloga
zavržena.
V nadaljnji postopek ocenjevanja se
bodo uvrstile le vloge, ki bodo izpolnjevale
splošne in posebne pogoje, določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
8. Merila za izbor projektov
Razpisna komisija bo vloge, ki se bodo
uvrstile v nadaljnji postopek, ocenila na podlagi meril, ki so navedena v nadaljevanju:
Merila za izbor

Maksimalno št.
točk

1.

Ustreznost programa pripravniškega usposabljanja

20

2.

Ustreznost mentorstva pripravniku

20

3.

Ustreznost kadrovske strukture

20

4.

Regijska razvitost po statističnih regijah Republike
Slovenije

20

5.

Umeščenost v mrežo izvajalcev socialnovarstvene
dejavnosti

20

Skupno število točk

100

Podrobnejša razčlenitev meril za ocenjevanje je v razpisni dokumentaciji. V predlog
za sofinanciranje se bodo lahko uvrstile le
vloge, ki bodo dosegle najmanj 25 točk.
Izbranih bo prvih 200 vlog, ki bodo dosegle najvišje število točk. V primeru istega
števila točk pa bodo izbrane tiste vloge, ki
bodo dosegle najvišje število točk pri merilu »regijska razvitost po statističnih regijah Republike Slovenije«. Kolikor bo število
točk enako tudi po tem kriteriju se uporabi
merilo »umeščenost v mrežo izvajalcev socialnovarstvene dejavnosti«. V primeru, da
bo število točk še vedno enako, pa bodo
vloge obravnavane po vrstnem redu njihovega prispetja.
O izboru prijaviteljev in dodelitvi sredstev
po tem razpisu bo na predlog razpisne komisije s sklepom odločil predstojnik SZS ali
oseba, ki jo ta pooblasti za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
S prijavitelji, katerih vloga bo zadostila
predpisanim pogojem in bodo zbrali zadostno število točk po merilih bo sklenjena pogodba o izvedbi projekta. V primeru, da se
vlagatelj v roku 8 dni od prejema poziva za
podpis pogodbe nanj ne odzove, se šteje,
da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Prijavitelje popolnih vlog, ki ne ustrezajo
pogojem ali ne bodo dosegli zadostnega
števila točk po merilih, bo SZS v objavljenem roku obvestila o odločitvi, da njihove
vloge niso bile izbrane.
SZS bo prijavitelje o izidu javnega razpisa obvestila najkasneje v 45-ih dneh po zaključku odpiranja vlog. Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo
objavljeni na spletnih straneh http://www.
soczbor-sl.si/, www.mddsz.gov.si in www.
euskladi.si.
Prijaviteljem izbranih vlog SZS posreduje
sklepe o izboru in jih pozove k podpisu po-
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godb. SZS bo s prijaviteljem sklenila pogodbo o izvedbi projekta. Če se prijavitelj v roku
8 delovnih dni od prejema poziva ne odzove
na podpis pogodbe, se šteje, da je umaknil
vlogo. Prijavitelje formalno popolnih vlog, ki
ne ustrezajo splošnim oziroma posebnim
pogojem, ali katerih vloge ne bodo dosegle
zadostnega števila točk na podlagi splošnih
oziroma posebnih meril, bo SZS v objavljenem roku obvestila o odločitvi, da njihove
vloge niso izbrane.
O pritožbi zoper sklep bo odločilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
Prijavitelj lahko pritožbo vloži na SZS v roku
8 dni od prejema sklepa. Pritožnik mora
v pritožbi natančno opredeliti razloge, zaradi
katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve bo o pritožbi odločilo s sklepom v roku
15 dni. Pritožba ne zadrži podpisa pogodb
z izbranimi prijavitelji.
9. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo,
vključno s 37. členom Uredbe Sveta (ES)
št. 1828/2006.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja,
razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo
kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost
se lahko nanaša na posamezen podatek
ali na del vloge, ne more pa se nanašati na
celotno vlogo. Člani strokovne komisije, ki
bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju vlog, bodo morali predhodno podpisati
izjavo o zaupnosti.
Podatke, navedene v vlogi, ki niso del
poslovne skrivnosti, lahko SZS, ministrstvo
in drugi organi, ki so vključeni v spremljanje
izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije
javnega razpisa, uporabijo za evidenco oziroma sezname in analize.
Prijavitelji se zavezujejo k varovanju
osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti,
pridobljenih tekom izvajanja programa,
v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o gospodarskih družbah in
37. členom Uredbe (ES) št. 1083/2006.
Prijavitelji se s predložitvijo vloge na javni razpis strinjajo z javno objavo podatkov
o odobrenih in izplačanih denarnih sredstev.
Objavljeni bodo osnovni podatki o operaciji
in prejemniku pomoči v skladu z zakonom,
ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih
podatkov.
Prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni
razpis strinja z javno objavo podatkov o izidu javnega razpisa na spletni strani SZS
v skladu z zakonom, ki ureja dostop do
informacij javnega značaja in zakonom, ki
ureja varstvo osebnih podatkov.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo in informacije
v zvezi z namenom javnega razpisa lahko
zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku
pridobijo na spletni strani SZS, www.soczbor-sl.si ali jo naročijo pri Heleni Kocjančič
na tel. 01/58-91-311, vsak delavnik med 9.
in 12. uro ali na e-naslovu: helena.kocjancic@soczbor-sl.si.
Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni
spletnem naslovu: www.soczbor-sl.si.
SZS bo organizirala informativno delavnico za potencialne prijavitelje, kjer bodo

podrobneje predstavljeni pogoji razpisa. Delavnica bo potekala 1 teden pred potekom
roka za oddajo vloga na javni razpis, in
sicer dne 9. 8. 2010 ob 10. uri, v prostorih
Izobraževalnega centra Socialne zbornice
Slovenije, Jurčkova 233, v Ljubljani in sicer
po skupinah, potek informativnih delavnic
po skupinah bo objavljen na spletni strani:
http://www. soczbor-sl.si/.
Na javnem razpisu izbrani prijavitelji
(vodje projektov ter njihovi ožji sodelavci)
bodo povabljeni na delavnico, kjer bodo seznanjeni z navodili in zahtevami za izvajanje in poročanje o sofinanciranih projektih.
Datum delavnice bo SZS objavila po izdaji
sklepov o dodelitvi sredstev.
Razpisna dokumentacija za javni razpis
vsebuje:
1. Podatki o javnem razpisu
2. Natančnejša opredelitev pogojev
za kandidiranje na javnem razpisu
3. Višina sredstev, ki so na razpolago
za javni razpis
4. Upravičeni stroški in dokazila
5. Pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev, ki bodo izbrani na javnem
razpisu
6. Posredovanje zahtevkov, dokazil
in poročil
7. Navodila za oddajo vloge
8. Merila za izbor
9. Navodila za izpolnjevanje obrazcev
10. Dodatne informacije
11. Priloge
Socialna zbornica Slovenije
Ob-4594/10
Na podlagi določb Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006/ES z dne 11. julija 2006
o splošnih določbah o Evropskem skladu
za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999/ES
(UL L št. 210, z dne 31. 7. 2006, str. 25,
z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1083/2006/ES), Uredbe (ES)
št. 1081/2006/ES Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem
socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe
(ES) št. 1784/1999/ES (UL L št. 210, z dne
31. 7. 2006, str. 12, v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1081/2006/ES), Uredbe Komisije
(ES) št. 1828/2006/ES z dne 8. decembra
2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (UL L št. 371, z dne 27. 12.
2006, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1828/2006/ES),
Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02,
127/06, 14/07, 109/08 in 49/09), Proračuna
Republike Slovenije za leto 2010 (Uradni list
RS, št. 99/09), Proračuna Republike Slovenije za leto 2011 (Uradni list RS, št. 99/09),
Zakona o izvrševanju proračunov RS za
leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09,
29/10), Zakona o državni upravi (Uradni list
RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07 in 48/09), Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08,
99/09), Uredbe o izvajanju postopkov pri
porabi sredstev evropske kohezijske politike
v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09,
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40/09, 3/10 in 31/10), Nacionalnega strateškega referenčnega okvira 2007–2013, št.
CCI 2007SI16UNS001, z dne 18. 6. 2007,
Operativnega programa razvoja človeških
virov za obdobje 2007–2013, št. CCI 2007
SI 051 PO 001 z dne 21. 11. 2007, Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 –
uradno prečiščeno besedilo in 36/08), Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98,
97/01, 110/02 in 15/03), Poslovnega načrta
Zavoda za šport Republike Slovenije Planica za leto 2010 in na podlagi Odločbe št.
OP RČV/3/1/11-0-MŠŠ o dodelitvi sredstev
za program »Zdrav življenjski slog« z dne
15. 7. 2010, Zavod za šport Republike Slovenije Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
objavlja
javni razpis
za izbor izvajalcev programa »Zdrav
življenjski slog« za obdobje 2010–2013
1. Ime oziroma sedež naročnika in izvajalca javnega razpisa, ki izvede vse postopke, potrebne za dodelitev sredstev: Zavod za šport Republike Slovenije Planica,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem
besedilu: naročnik).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev programa Zdrav življenjski slog (v nadaljnjem besedilu: program).
Izvajanje programa delno financira
Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za šolstvo in
šport. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007–2013, 3. razvojne prioritete:
Razvoj človeških virov in vseživljenjskega
učenja; prednostne usmeritve 3.1.: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.
Cilj javnega razpisa je dodatno spodbuditi osnovnošolske otroke k oblikovanju
zdravega življenjskega sloga. S pomočjo
dodatne športne aktivnosti, ki jo ponuja program, aktivno vključiti vsaj 20% osnovnošolske populacije, zagotoviti zainteresiranim
učencem 5 ur športne aktivnosti na teden,
odpravljati posledice negativnih vplivov
sodobnega načina življenja (vadba za primerno telesno držo, odpravljanje ploskosti
stopal, odpravljanje debelosti, razvoj splošne vzdržljivosti). S programom želimo zagotoviti otrokom, vključenim v program, priporočeno vsakodnevno strokovno vodeno
vadbo, v skladu s priporočili EU smernic za
telesno dejavnost (sprejetih novembra 2008
v Biarritzu) in v skladu s Strategijo Vlade RS
na področju telesne (gibalne) dejavnosti za
krepitev zdravja od 2007 so 2012, ki ima
pozitivne učinke na zdravje otrok.
Obdobje izvajanja programa je od 1. 9.
2010 do 31. 8. 2013.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Prijavitelj mora izpolnjevati pogoje, ki so
določeni s tem javnim razpisom.
Splošni pogoji, ki jih mora prijavitelj izpolnjevati, so:
– ima poravnane zapadle obveznosti,
davke in prispevke do Republike Slovenije,
– da ni za isti namen sofinanciran iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna ali sredstev EU,
– je neposredno odgovoren za pripravo
in vodenje programa, torej ne nastopa kot
posrednik,
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– je finančno in poslovno sposoben izpeljati program,
– razpolaga z ustreznimi kadrovskimi in
tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo programa,
– ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, z njegovimi
posli ne upravlja sodišče,
– zoper njega ni začet postopek z upniki, ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni
v kateri koli podobni okoliščini,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS,
št. 55/08, 66/08 – popravek in 39/09):
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe),
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za
nezakonito posredovanje in dajanje daril
za nezakonito posredovanje,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti,
– pranje denarja.
Na javni razpis se lahko prijavi:
– osnovna šola,
– zavod, registriran za dejavnost v športu,
– društvo v javnem interesu (nacionalna
panožna športna zveza, športno društvo,
športni klub idr.).
Prijavitelj (razen osnovne šole) mora
ob prijavi na javni razpis priložiti soglasje
osnovne šole za izvedbo programa in zagotavljanje prostorskih pogojev.
Prijavitelj mora ob prijavi na javni razpis
kandidirati s strokovnim delavcem, ki:
– ima ustrezno izobrazbo za strokovne
delavce v športu za opravljanje vzgojnoizobraževalnega dela,
– bo za čas izvajanja programa zaposlen, oziroma bo z njim sklenil ustrezno
pogodbo o delu,
– je brezposeln ali ni zaposlen za polni delovni čas, dopolnjuje svojo delovno
obveznost.
Prijavljeni program za izvedbo programa (v nadaljnjem besedilu: program) mora
vsebovati elemente, navedene v naslednji
točki.
4. Elementi programa
Obvezni elementi programa so:
– Letni obseg: programa mora biti pripravljen v obsegu najmanj 174 ur letno (od
tega 130 ur aktivne vadbe) in največ 850
ur letno (od tega 640 ur aktivne vadbe) na
vsakega strokovnega delavca.
– Ciljna skupina: program mora biti namenjen osnovnošolskim otrokom od 1. do
9. razreda osnovne šole, ki niso vključeni
v programe, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.
– Vsebinski obseg:
a) Podrobna predstavitev vsaj 12 športnih panog, ki se odvijajo v dvorani, zunanjih športnih površinah ali v naravnem
okolju.
b) Predstavitev urbanih športov.
c) Podrobna predstavitev vsaj 3 športnih
panog iz športnega okoliša, v katerem se
nahaja osnovna šola.
d) Organizacija športnega dogodka na
lokalnem nivoju.
– Čas izvedbe: Program se mora odvijati v času pouka in v času pouka prostih
dni.
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Program ne posega v izvajanje rednega
vzgojno-izobraževalnega programa šole,
temveč se praviloma izvaja po pouku od
ponedeljka do petka najmanj 2 ur na teden
na otroka (blok ura se šteje kot ena ura na
otroka). Program je lahko zasnovan tako,
da se posamezne aktivnosti lahko izvajajo
tudi ob pouka prostih dnevih in tudi med
počitnicami.
– Kraj izvedbe: program se praviloma
izvaja v šolski telovadnici in drugih šolskih
športnih površinah, lahko pa tudi v javnih
športnih objektih, in naravnem okolju.
Podrobnejša izhodišča za pripravo programa so del razpisne dokumentacije.
5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis
Izvajanje programa delno financira
Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za šolstvo
in šport. Javni razpis se izvaja v okviru
Operativnega programa razvoja človeških
virov za obdobje 2007–2013, 3. razvojne
prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve
3.1.: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti
sistemov izobraževanja in usposabljanja.
Okvirna višina sredstev, ki bodo na razpolago za ta javni razpis, znaša skupaj
4.819.294,00 EUR.
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Okvirna skupna vrednost javnega razpisa znaša 4.819.294,00 EUR, od tega je
vrednost sofinanciranja po posameznih
proračunskih letih:
– v letu 2010 401.597,00 EUR,
– v letu 2011 1.606.431,00 EUR,
– v letu 2012 1.606.431,00 EUR,
– v letu 2013 1.204.835,00 EUR.
Dejanska vrednost javnega razpisa je
vezana na proračunske zmogljivosti Ministrstva za šolstvo in šport in sprejetje
podlag za sofinanciranje (proračunov ali
rebalansov za posamezno leto).
7. Razmerje med sredstvi na postavkah
namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za
sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 85,00%.
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike:
15,00%.
8. Delež prispevka Skupnosti v celotnih
upravičenih javnih izdatkih: delež prispevka
Skupnosti je 85,00%.
9. Upravičeni stroški, specifikacija dokazil za izkazovanje stroškov in metoda za
njihov izračun
Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa so:
– stroški izvedbe športnih programov.
Dokazila za izkazovanje upravičenih
stroškov so:
– zahtevek za sofinanciranje s poročilom o izvedbi programa.
Ministrstvo za šolstvo in šport je
dne 31. 5. 2010 sprejelo Metodologijo
za določitev višine stroška na enoto izvedbe programa Zdrav življenjski slog
št. 54450-11/2010/2. Z metodologijo se glede na stopnjo izobrazbe in dosežen naziv
stroški na enoto izvedbe programa gibljejo
med 14,50 EUR in 22,70 EUR. Enoto izvedbe programa predstavlja ena ura oziroma 60 minut.
10. Merila za izbor izvajalcev programa:
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Merilo

Vrednost
merila
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Število
točk

1

Vključenost učencev v program:
predviden odstotek vključenih otrok
(število vključenih otrok * 100 /
število vpisanih otrok v šolo)

30%

30% otrok in več je 30 točk. Pri manj kot 30% vključenih
je število točk enako % vključenih otrok.

do 30

2

Zaposlitveni status strokovnega
delavca
(če prijavitelj kandidira z več
strokovnimi delavci, se izračuna
povprečje točk)

15%

– brezposeln ali prva zaposlitev: 15 točk
– dosedanja delovna obveznost do 50%: 7 točk
– dosedanja delovna obveznost nad 50% do 60%: 5 točk
– dosedanja delovna obveznost nad 60% do 70%: 3 točke
– dosedanja delovna obveznost nad 70% do 80%: 2 točki

do 15

3

Celovitost programa

45%

program se izvaja od 1. do vključno 9. razreda:
– da: 12 točk
– ne: 0 točk

0 ali 12

program vsebuje vsebine za odpravljanje posledice
negativnih vplivov sodobnega načina življenja
– da: 8 točk
– ne: 0 točk

0 ali 8

dodatne ure s teoretičnimi vsebinami o zdravem načinu
življenja
– da: 6 točk
– ne: 0 točk

0 ali 6

prilagojene vsebine za učence s posebnimi potrebami
– da: 5 točk
– ne: 0 točk

0 ali 5

4

Obseg programa

10%

program vsebuje število športnih panog:
– 19 in več: 8 točk
– 17–18: 6 točk
– 15–16: 4 točke
– 13–14: 2 točki
– 12: 0 točk

0–8

sodelovanje prijavitelja pri programu:
– prijavitelj bo pri programu sodeloval z 80% ali 8
športnimi društvi različnih športnih panog v občini na
posamezni šoli: 6 točk
– prijavitelj bo pri programu sodeloval z 60% ali 6
športnimi društvi različnih športnih panog v občini na
posamezni šoli: 4 točke
– prijavitelj bo pri programu sodeloval z 40% ali 4
športnimi društvi različnih športnih panog v občini na
posamezni šoli: 2 točki
– prijavitelj bo pri programu sodeloval z manj kot 40% ali
3 športnimi društvi različnih športnih panog v občini na
posamezni šoli: 0 točk

0–6

nad 850 ur programa

10

od 771 do 850 ur programa

7

od 685 do 770 ur programa

4

od 514 do 684 ur programa

2

od 342 do 513 ur programa

1

manj kot 342 ur programa

0

Največje možno skupno število točk,
s katerimi se lahko oceni izvajalca posameznega programa, je 100. Izbere in sofinancira se lahko samo tiste izvajalce, katerih program je pri ocenjevanju po zgornjih merilih
prejel najmanj 50 točk.
Izvajalce programa se ovrednoti in razvršča glede na skupno število točk v skladu
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z vsemi merili. Za vse razvrščene izvajalce
se izračuna pripadajočo višino sofinanciranja. Izbere in sofinancira se tiste prijavljene
izvajalce s programi, ki so pri vrednotenju
zbrali višje število točk. Število izbranih in
sofinanciranih izvajalcev je omejeno z obsegom sredstev, določenih s tem razpisom.
V primeru, da bosta dva ali več prijaviteljev dosegla enako število točk, se kot dodatno merilo izbora upošteva seštevek točk
iz merila »Celovitost programa«. Izbran bo
prijavitelj, ki bo pri tem merilu dosegel večje
število točk.
11. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o programu: izvajalec mora hraniti
vso dokumentacijo o programu najmanj do
31. 12. 2020.
12. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o programu, agentu, posredniškemu
telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim
nadzornim organom
Izvajalec bo moral omogočiti tehnični,
administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem programa, katerega sofinanciranje
temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega
javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani
naročnika, Ministrstva za šolstvo in šport,
pristojnih organov Republike Slovenije in
s strani pristojnih organov Evropske skupnosti (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Izvajalec bo moral nadzornim organom
predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih
stroškov sofinanciranega izvajalca. V primeru kontrole na kraju samem bo izvajalec
omogočil vpogled v računalniške programe,
listine in postopke v zvezi z izvajanjem programa.
13. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti: izvajalec bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 8. in 9. člen Uredbe 1828/2006/ES in
Navodila organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in
strukturnih skladih v programskem obdobju
2007–2013.
14. Zagotavljanje enakih možnosti: v javnem razpisu je zagotovljena enakost med
spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija v skladu z zakonodajo, ki pokriva
področje zagotavljanja enakih možnosti in
16. členom Uredbe 1083/2006/ES. Izvajalci
morajo, pri izbiri strokovnega delavca, vključenega v program Zdrav življenjski slog,
upoštevati in zagotavljati enakost med spoloma.
15. Zahteve glede spremljanja podatkov o udeležencih v skladu s Prilogo XXIII
Uredbe 1828/2006/ES: izvajalec bo moral
spremljati podatke o udeležencih v skladu
z razčlenitvijo podano v prilogi XXIII Uredbe
1828/2006/ES.
16. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti: izvajalci se zavezujejo
k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja
programa, v skladu z Zakonom o varstvu
osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Uradni
list RS, št. 94/07), Zakonom o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93,
66/93, 45/94, 31/00, 36/00 in 127/06), Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1, Uradni list RS, št. 42/06, 60/06, 26/07, 33/07,
67/07, 10/08 in 68/08) in 37. členom Uredbe
1083/2006/ES.
17. Roki, do katerih morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev ter način
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obveščanja o rokih v primeru zaporednega
dodeljevanja sredstev
Vloga mora biti dostavljena na naslov
naročnika: Zavod za šport Republike Slovenije Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana
po pošti ali osebno. Šteje se, da je vloga
prispela pravočasno, če je bila najkasneje
zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na
pošti s priporočeno pošiljko. Vloge se lahko
oddajo v zaprti ovojnici tudi osebno v vložišču naročnika vsak delovni dan med 9. in
12. uro. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila osebno oddana na naslovu
naročnika najkasneje do 12. ure zadnji dan
roka za oddajo vlog.
Vloga z vsemi prilogami mora biti poslana v zaprti ovojnici, označeni s polnim
nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – vloga na Javni
razpis – Zdrav življenjski slog za obdobje
2010–2013«. V primeru poziva na dopolnitev vloge, morajo biti le te označene s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – dopolnitev vloge
na Javni razpis – Zdrav življenjski slog za
obdobje 2010–2013«.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno označene ovojnice, ki vsebujejo
vloge na predpisanih obrazcih in sicer v vrstnem redu kot so bile predložene. Neustrezno označene ovojnice in ovojnice, prejete
po roku za oddajo vlog, se ne bodo obravnavale in bodo vrnjene prijavitelju.
Rok za oddajo vlog je 6. 8. 2010.
Kolikor sredstva na podlagi prvega roka
za oddajo vlog ne bodo v celoti razdeljena,
sta naslednja dva roka za oddajo vlog:
– 1. 6. 2011 in
– 1. 6. 2012,
o čemer bo naročnik na svojih spletnih
straneh podal informacijo najkasneje 30 dni
pred rokom za oddajo vlog.
18. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev ter način obveščanja o datumih
naslednjih odpiranj v primeru zaporednega
dodeljevanja sredstev
Odpiranje vlog se bo pričelo 9. 8. 2010
v prostorih naročnika. Zaradi pričakovanega
velikega števila vlog, odpiranje ne bo javno.
Za odpiranje vlog je zadolžena strokovna
komisija, imenovana s strani naročnika. Komisija je najmanj tričlanska v sestavi: predsednik in najmanj dva člana.
Na odpiranju vlog člani strokovne komisije ugotavljajo popolnost vlog. Prijavitelja,
katerega vloga je nepopolna, komisija pozove, da jo dopolni v roku 5 dni od prejema
poziva. Vloge, katere prijavitelj ne dopolni
v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, se
s sklepom zavržejo.
19. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni
po preteku roka, ki je določen za pričetek
odpiranja vlog. Izbranim prijaviteljem naročnik posreduje sklepe o izboru in jih pozove
k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku
8 delovnih dni od prejema poziva ne odzove
na podpis pogodbe, se šteje, da je umaknil
vlogo. Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na
spletnih straneh naročnika.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku 8 dni od prejema sklepa
vložijo pritožbo pri naročniku. Pritožba mora
natančno opredeliti razloge, zaradi katerih

je vložena. O pritožbi zoper sklep odloča
stvarno pristojen organ. Vložena pritožba ne
zadrži izvršitve sklepa o izboru.
20. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko
zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo lahko do preteka roka za oddajo vloge dobite na spletnih
straneh: http://www.zsrs-planica.si.
Če katerikoli prijavitelj želi dodatna pojasnila ali informacije v zvezi z javnim razpisom, razpisno dokumentacijo ali pripravo
vloge, mora zahtevo posredovati na elektronski naslov: zzs@sport.si najkasneje
dva dni pred potekom roka za oddajo vlog.
Odgovori na morebitne zahteve po dodatnih
pojasnilih bodo objavljeni na spletni strani
naročnika.
21. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posameznega programa ali, da
je višina sofinanciranja programa presegla
maksimalno dovoljeno stopnjo: za stroške,
ki so predmet sofinanciranja, izvajalec ni
prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih virov financiranja (prepoved dvojnega
financiranja). Če bo ugotovljeno, da je izvajalec prejel sredstva za stroške programa
tudi iz drugih virov financiranja ali pa so
mu bila odobrena, se lahko pogodba o sofinanciranju razdre, izvajalec pa bo dolžan
povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva
s pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila
do dneva vračila sredstev.
Zavod za šport RS Planica
Št. 805/2010
Ob-4563/10
Na podlagi 22. člena Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Uradni
list RS, št. 24/06, 5/07, 39/07 23/07, 68/09
in 90/09) Zavod za gradbeništvo Slovenije,
Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana objavlja
razpis
za kandidata (m/ž) za mladega
raziskovalca (MR) v letu 2010 pri
izbranem mentorju na naslednjem
raziskovalnem področju:
1. Gradbeništvo – eno prosto mesto pri
naslednjem mentorju:
– izr. prof. dr. Andraž Legat, univ. dipl.
fiz.
Kandidat za mladega raziskovalca mora
izpolnjevati naslednje pogoje:
– univ. dipl. inž. geol. s povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome)
najmanj 8,00 ter izpolnjuje pogoje za vpis
na podiplomski študij za pridobitev znanstvenega naziva;
– ali ima zaključeno 2. stopnjo bolonjskega študijskega programa ustrezne smeri in
povprečno študijsko oceno vseh izpitov in
vaj (brez diplome) najmanj 8,00;
– ali ima zaključen znanstveni magisterij;
– znanje angleškega jezika;
– starost do vključno 28 let (upošteva se
letnica rojstva; če je MR brez finančne podpore agencije ali ministrstva, pristojnega za
znanost, že vpisan na podiplomski študij, se
starostna meja dvigne nad 28 let, in sicer se
za vsak vpisani letnik doda eno leto;
– zaželjeno računalniško znanje (A-cad,
Word, Excel).
Če je kandidat za mladega razsikovalca
že vpisan na podplomski študij za pridobitev znanstvenega naziva ali ima zaključen
znanstveni magisterij, povprečna ocena dodiplomskega študija ni pomembna.
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Če je kandidat za mladega raziskovalca izkoristil porodniški oziroma starševski
dopust – pri čemer se za enega otroka upošteva eno leto – se starostna meja dvigne
nad 28 let, za čas dejansko izrabljenega
dopusta. Enako velja za daljšo, več kot šestmesečno, dokumentirno bolezensko odsotnost kandidata oziroma odsotnost zaradi
služenja vojaškega roka.
Mladi raziskovalci, ki so že bili financirani v programu mladih raziskovalcev, pa so
pogodbo predčasno prekinili ali programa
usposabljanja niso izpolnili v pogodbenem
roku, ne morejo kandidirati na razpis.
Merila za ocenjevanje kandidatov so:
– povprečna študijska ocena vseh izpitov
in vaj (brez diplome), opravljenih mora biti
vsaj 80% vseh izpitov in vaj na dodiplomskem študiju;
– že zaključen znanstveni magisterij;
– vpis na podiplomski študij za pridobitev
znanstvenga naziva;
– prejete nagrade oziroma priznanja;
– objavljeni članki;
– sodelovanje pri razsikovalnem delu.
Prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– v celoti izpolnjen in podpisan prijavni
obrazec – Obrazec MR-2010;
– dokazilo o izobrazbi (dokazilo o diplomi
z dodatkom k diplomi oziroma potrdilo o zagovoru znanstvenega magisterija; če kandidat še nima diplome oziroma znanstvenega
magisterija, mora predložiti izjavo, da bo
diplomiral oziroma magistriral do vključno
15. 9. 2010 in dostavil potrdilo o opravljeni diplomi oziroma o opravljenem zagovoru
magisterija do istega dne – Obrazec Izjava
št. 1);
– dokazilo o povprečni študijski oceni
vseh izpitov in vaj (brez diplome) – uradno
potrjen seznam vseh opravljenih izpitov in
vaj brez diplome, iz katerega je razvidna
povprečna študijska ocena (izračunana na
dve decimalki natančno), in da je opravljenih
vsaj 80% vseh izpitov in vaj na dodiplomskem študiju;
– potrdilo o vpisu na podiplomski študij
za pridobitev znanstvenega magisterija in
dokazilo o opravljenih obveznostih na podiplomskem študiju, če je kandidat že visan;
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidna letnica rojstva;
– pisno izjavo kandidata, da se lahko
osebni podatki, navedeni v prijavi, uporabijo za evidence oziroma sezname, določene
s Pravilnikom o usposabljanju in financiranju
mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Uradni list RS, št. 24/06, 5/07,
39/07, 23/09, 68/09 in 90/09) – Obrazec
Izjava št. 2;
– pisno izjavo kandidata, da še ni bil financiran v programu mladih raziskovalcev
– Obrazec Izjava št. 3.
Kandidati k prijavi lahko priložijo:
– dokazila o merebitnih prejetih nagradah in priznanjih, seznam objavljenih znanstvenih člankov in dokazila o sodelovanju pri
raziskovalnem delu,
– dokazila o morebitnem porodniškem
oziroma starševskem dopustu ali daljši bolezenski odsotnosti oziroma odsotnosti zaradi
služenja vojaškega roka.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave s kratkim življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju
pogojev ter z obvezno navedbo mentorja,
pri katerem se želijo usposabljati, 15 dni
po objavi, s priporočeno pošto na naslov:
Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva
ulica 12, 1000 Ljubljana, z oznako »Razpis

za mladega raziskovalca za raziskovalno
področje – gradbeništvo«. Na ovojnici mora
biti navedeno ime in priimek pošiljatelja.
Izbor prijavljenih kandidatov bo opravil
Zavod za gradbeništvo Slovenije v soglasju
z izbranim mentorjem. Delovno razmerje bo
z izbranim mladim raziskovalcem sklenjeno
za določen čas:
– do največ 4 štiri leta in šest mesecev,
če so vpisani v štiriletni doktorski študijski
program (stari program),
– največ tri leta in šest mesecev, če so
vpisani na 3. stopnjo bolonjskega študijskega programa (novi program).
Prijavljene kandidate bomo o izidu izbora mladega raziskovalca obvestili do 13. 8.
2010.
Razpisna dokumentacija:
– Celotno besedilo javnega razpisa,
– Prijavni obrazec (Obrazec MR/2010),
– Izjava št. 1,
– Izjava št. 2,
– Izjava št. 3.
Razpisno dokumentacijo kandidati dobijo v tajništvu direktorja Zavoda za gradbeništvo Slovenije pri Metki Pretnar (tel.
01/28-04-250).
Povezave na:
– Šifrant raziskovalnih področij (ARRS
klasifikacija);
– Pravilnik o uspoabljanju in financiranju
mladih raziskovalcev v raziskovalnih organzacijah, Uradni list RS, št. 24/06, 5/07, 39/07
23/07, 68/09 in 90/09);
– Tipska pogodba ARRS-mladi raziskovalce.
Zavod za gradbeništvo Slovenije
Ob-4522/10
Ustanova Fundacija Benko objavlja
razpis štipendij
Ustanova Fundacija Benko razpisuje
v skladu s Pravilnikom o kriterijih in postopkih za podeljevanje štipendij in drugih sredstev, štipendije v višini 10.000,00 €.
Pogoji za pridobitev: učenci, dijaki, študentje in podiplomci, ki dosegajo nadpovprečne študijske uspehe in s svojim delom
prispevajo k razvoju Prekmurja in širjenju
protestantske etike.
Kandidati so dolžni predložiti:
– naslov prosilca s kratkim življenjepisom
(razvidno mora biti stalno bivališče in status
prosilca),
– kratka predstavitev dela s katerim želi
prispevati k razvoju Prekmurja in širjenju
protestantske etike,
– potrdilo o šolanju oziroma potrdilo
o vpisu,
– dokazilo o že opravljenih šolskih, zunajšolskih oziroma študijskih obveznostih,
– terminski plan izobraževanja,
– reference dosedanjega dela (COBIS
izpis ali druga dokazila), odločbo o dohodnini, morebitni že dodeljeni štipendiji in potrdilo o premoženjskem stanju družinskih
članov oziroma prosilca, če je že davčni
zavezanec.
Na osnovi zbranih dokazil in pridobljenih informacij bo komisija za podeljevanje
štipendij določila štipendiste, ki bodo obveščeni do 15. 9. 2010.
Rok za oddajo vlog je 20. 8. 2010.
Ustanova Fundacija Benko
Št. 0808/2010-4310/2010
Ob-4500/10
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
4000 Kranj, v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ura-
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dni 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) sklepa
župana sprejetega na podlagi posamičnih
programov razpolaganja s premoženjem,
z dne 1. 7. 2010 objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnine
I. Predmet prodaje je:
1. Nepremičnina – stanovanje, št. 3, v 2.
etaži s kletjo, Zoisova ulica 7, 4000 Kranj,
z ident. št. 3.E, ki stoji na zemljišču parcelna
številka 930/14, vpisanem v vl. št. 1322/3,
k.o. Kranj, za izklicno ceno 68.495,00 EUR
(brez vključenega davka na promet z nepremičninami).
Vse stroške postopka, stroške cenitve,
davek na promet nepremičnin in druge stroške iz pogodbe nosi kupec.
Predmetna nepremična je obremenjena
z najemnim razmerjem za nedoločen čas.
II. Nepremičnine opredeljene v I. točki javnega razpisa, bodo naprodaj na javni
dražbi, ki bo v torek, dne 3. 8. 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 ponedeljka, dne 2. 8. 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
28. 7. 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,
– 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, šte-
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vilka 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 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 bo izbrani ponudnik poravnal na račun,
št. 01252-0100006472, Mestne občine
Kranj v roku, ki ne sme biti daljši kot 30 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 oziroma
premične stvari, za katere je izklicna cena
nad 40.000 EUR lahko dvigajo za večkratnik
zneska 500 EUR,
5. dražitelj je vezan na svojo ponudbo
dokler ni podana višja ponudba,
6. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
7. dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,
8. ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe,
9. morebitne ugovore reši voditelj dražbe takoj.
VIII. Izročitev nepremičnine 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 28. 7.
2010, do 12. ure, na tel. 23-73-144.
XI. Natančnejše podatke o nepremičninah 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.
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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. 403-1/2010
Ob-4501/10
Na podlagi Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2010 – II
(Uradni list RS, št. 47/10), 6. člena Pravilnika o dodeljevanju kreditov na podlagi subvencioniranja obrestnih mer v Občini Ilirska
Bistrica (Uradni list RS, št. 74/02 in 70/04),
Komisija za malo gospodarstvo, obrt in turizem objavlja
javni razpis
za dodelitev kreditov za spodbujanje
malega gospodarstva, obrti in
turizma v Občini Ilirska Bistrica in
subvencioniranje obrestne mere,
ki ga Občina Ilirska Bistrica dodeljuje
v sodelovanju z Banko Koper d.d., Poslovno enoto Ilirska Bistrica in Zavarovalnico
Triglav d.d., Območno enoto Postojna.
1. Skupna vrednost razpisanega kredita
znaša 417.290 evrov.
2. Krediti bodo dodeljeni za naslednje
namene:
– nakup, urejanje in opremljanje zemljišč
za gradnjo poslovnih prostorov za mala in
srednja podjetja,
– nakup in graditev poslovnih prostorov,
namenjenih za poslovno dejavnost,
– nakup opreme,
– nakup opreme za turistične sobe,
– nakup opreme za gostinsko dejavnost,
– ureditev okolice gostinskih in drugih
poslovnih objektov.
3. Za posojilo lahko zaprosijo naslednji
prosilci:
– gospodarske družbe in samostojni
podjetniki posamezniki gospodarske družbe morajo izpolnjevati pogoje za majhna
in srednje velika podjetja, ti pogoji se smiselno uporabljajo tudi pri podjetnikih posameznikih,
– komitenti Banke Koper d.d. oziroma
drugi prosilci, ki pri Banki Koper d.d. odprejo
transakcijski račun preko katerega morajo
usmeriti najmanj 50% plačilnega prometa.
Sedež obratovalnice oziroma podjetja,
poslovni prostori in lokacija objekta oziroma
zemljišča mora biti na območju Občine Ilirska Bistrica.
Do sredstev oziroma pomoči po tem razpisu niso upravičena podjetja in samostojni
podjetniki, ki delujejo na področjih ribištva
in ribogojstva po opredelitvi Uredbe sveta (ES) št. 104/2000, premogovništva po
opredelitvi Uredbe (ES) št. 1407/2002, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz
seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi
Evropske skupnosti in podjetja v težavah
v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij
v težavah.
Prosilec, ki uveljavlja subvencijo obrestne mere pri zavarovalnici, mora za dobo
kreditiranja skleniti naslednja zavarovanja:
– premoženjsko zavarovanje (požarno
zavarovanje stanovanja, hiše, poslovnega
objekta ali podobno),
– enkratno naložbeno zavarovanje v višini 1.700 evrov ali eno od kapitalskih zava-

rovanj z mesečno premijo najmanj v višini
40 evrov,
– ustrezno zavarovanje osnovnega
sredstva (gradbeni objekt ali oprema), ki se
z odobrenim kreditom kupuje.
Zgoraj navedena zavarovanja morajo biti
sklenjena najmanj za dobo trajanja kredita.
4. Prosilci lahko pridobijo kredit pod naslednjimi pogoji:
– ugotavljanje bonitete in odplačilne sposobnosti posojilojemalca: v skladu s pogoji
banke,
– doba vračanja posojila: do 5 let,
– obrestna mera: šestmesečni EURIBOR+2,90 odstotne točke pribitka letno. Občina Ilirska Bistrica subvencionira obrestno
mero v višini 2,50 odstotne točke na letni
ravni, Zavarovalnica Triglav d.d., Območna
enota Postojna v višini 1,00 odstotne točke
na letni ravni, razliko obrestne mere krije
kreditojemalec.
Kreditojemalec se lahko odloči le za subvencioniranje obrestne mere s strani občine
brez subvencioniranja zavarovalnice,
– zavarovanje in stroški kredita: v skladu
s pogoji banke,
– odplačevanje kredita: glavnica v mesečnih obrokih.
5. Višina kredita za spodbujanje malega
gospodarstva, obrti in turizma je lahko največ 55% vrednosti investicije oziroma upravičenih stroškov, oziroma največ 41.729
evrov.
Do sredstev niso upravičeni prosilci, ki so
že pridobili sredstva za isti namen. Prednost
pri dodelitvi sredstev imajo investicije, ki povečajo število zaposlenih.
6. Izpolnjeni vlogi za kredit, ki jo prosilci
dobijo na Banki Koper d.d., Poslovna enota
Ilirska Bistrica in Oddelku za gospodarstvo
in finance Občine Ilirska Bistrica, mora biti
priložena še naslednja dokumentacija:
– opis investicije do 20.865 evrov višine
kredita, poslovni načrt nad 20.865 evrov višine kredita,
– izjava, da dodeljena sredstva pomenijo
spodbudo za izvedbo projekta oziroma so
zanj nujno potrebna,
– sklep o vpisu družbe v sodni register
z vsemi naknadno vpisanimi spremembami
(za nekomitente banke, in sicer staro največ
90 dni),
– obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po
dejavnosti (AJPES) in davčno številko,
– računovodske izkaze za zadnja tri leta
(AJPES), podatke o poslovanju v tekočem
letu,
razčlenitev večjih upnikov in dolžnikov,
plan denarnega toka,
– potrdilo o poslovanju v zadnjih 9 mesecih za nekomitente banke,
– informacija o boniteti poslovanja družbe oziroma BON2 (star največ 7 dni) – za
družbe in samostojne podjetnike, ki niso komitenti Banke Koper d.d.,
– priglasitveni list/obrtno dovoljenje/sklep
o vpisu v obrtni register/sklep o vpisu v poslovni register Slovenije (v odvisnosti od
časa registracije) – samostojni podjetniki
(za nekomitente banke),
– potrdilo DURS o plačanih prispevkih
in davkih, staro največ 3 dni – samostojni
podjetniki,
– kopija davčnega obračuna akontacije
dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti za preteklo in predpreteklo leto s prilogami (bilanca stanja in podatki
iz izkaza poslovnega izida) – samostojni
podjetnik,
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– predračun oziroma ponudbo ali kupoprodajno pogodbo, drugi ustrezen dokument,
– upravno dovoljenje za namene gradnje
objektov v skladu z veljavno zakonodajo in
predpisi,
– dokumentacijo za zavarovanje kredita,
– v odvisnosti od vrste posla še dodatna
dokumentacija po dogovoru z banko.
7. Rok za prijavo je od dneva objave
razpisa do dneva porabe sredstev. Občina
Ilirska Bistrica bo javno objavila datum porabe sredstev.
8. Prosilci dostavijo svoje vloge z vso
potrebno dokumentacijo na naslov: Banka
Koper d.d., Koper, Poslovna enota Ilirska
Bistrica, Bazoviška cesta 18, 6250 Ilirska
Bistrica.
9. Vlogo prouči banka in svoje mnenje
poda Komisiji za malo gospodarstvo, obrt
in turizem Občine Ilirska Bistrica. Sklep
o dodelitvi kredita oziroma subvencioniranju
obresti sprejme župan Občine Ilirska Bistrica, na podlagi predloga občinske komisije.
Sklep sprejme najpozneje v roku 8 dni od
prejema predloga oziroma po preveritvi podatkov iz evidence »de minimis« ter ga prosilcu oziroma banki posreduje v roku 8 dni
od sprejem odločitve.
10. Prosilec lahko začne črpati kredit takoj po podpisu kreditne pogodbe in ga mora
porabiti najkasneje v treh mesecih. Če ga
zaradi objektivnih okoliščin ni mogoče izkoristiti v predvidenem roku, mora v 15 dneh
pred iztekom roka obvestiti banko in navesti razloge za podaljšanje roka koriščenja
kredita.
11. Sredstva, pridobljena na podlagi tega
kredita se lahko porabijo samo za namene,
za katere so bila odobrena. Namensko porabo kredita, pridobljenega po tem razpisu
in izpolnitev obveznosti iz pogodbe o kreditu, lahko preverijo pristojni organi Občine
Ilirska Bistrica, Zavarovalnica Triglav d.d.,
Območna enota Postojna in Banka Koper
d.d., Koper, Poslovna enota Ilirska Bistrica. V primeru, da je ugotovljena nenamenska poraba sredstev kredita, ali da je bilo
posojilo dodeljeno na podlagi neresničnih
podatkov, ali da je kreditojemalec prenehal
z dejavnostjo ali odtujil sredstva pridobljena
s tem kreditom pred potekom petih let, mora
kreditojemalec takoj vrniti kredit ali neodplačan del kredita z obrestmi po zakonsko
določeni zamudni obrestni meri za obdobje
od dneva nakazila dalje.
Kreditojemalec mora vrniti tudi prejeta
sredstva subvencije za obresti z obrestmi po
zakonsko določeni zamudni obrestni meri za
obdobje od dneva plačila dalje.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 1/2010
Ob-4504/10
Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, objavlja na podlagi
Pravilnika o dodeljevanju pomoči de minimis za razvoj podjetništva in inovativnosti
v Mestni občini Maribor (MUV, št. 17/07) in
Odloka o proračunu Mestne občine Maribor,
za leto 2010 (MUV, št. 6/10)
razpis
za sofinanciranje stroškov
samozaposlitve brezposelne osebe
v Mestni občini Maribor za leto 2010
I. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev fizičnim osebam za namen
prehoda iz brezposelnosti v samozaposlitev

skladno s pravili o dodeljevanju pomoči de
minimis.
II. Upravičenci in pogoji
Upravičenci po tem razpisu so fizične
osebe, ki so bile pred realizacijo samozaposlitve prijavljene pri Zavodu za zaposlovanje
RS kot brezposelne osebe in izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– stalno prebivališče na območju Mestne
občine Maribor,
– registracija dejavnosti na podlagi Zakona o gospodarskih družbah v obdobju od
1. septembra 2009 do 31. avgusta 2010,
– poslovni sedež mora biti na območju
Mestne občine Maribor,
– dejavnost mora pomeniti edini in glavni
poklic.
Vsaka sofinancirana samozaposlitev se
mora ohraniti najmanj 12 mesecev.
Tiste fizične osebe, ki so že pridobile
sredstva za namen samozaposlitve iz proračuna Mestne občine Maribor v preteklih
petih letih, niso upravičene do finančnih
sredstev po tem razpisu.
III. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Mestne občine Maribor za leto 2010 na proračunski postavki 721000 Vzpodbujanje zaposlovanja v skupni višini 333.544 EUR.
Glede na to, da so proračunska sredstva
omejena, bo dejanska višina sredstev, ki jih
bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov prosilcev,
ki bodo izpolnjevali pogoje obeh razpisov
na področju zaposlovanja.
IV. Rok in način prijave
Razpis je odprt do 9. 9. 2010.
Prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti s pripisom
»Ne odpiraj – razpis samozaposlitev« dostaviti na naslov: Mestna občina Maribor,
Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za
gospodarstvo, Ul. heroja Staneta 1, 2000
Maribor. Na hrbtni strani morata biti napisana priimek in ime ter naslov stalnega prebivališča prijavitelja.
Pravočasno prispela prijava je tista, ki je
osebno oddana na sedežu Mestne občine
Maribor, Ul. heroja Staneta 1, v sobi številka 15, do vključno 9. septembra 2010, do
15. ure, oziroma poslana po pošti s poštnim
žigom do vključno 9. septembra 2010.
Prijave, ki bodo oddane po navedenem
roku, se s sklepom zavržejo kot prepozne.
Prijave bo komisija odpirala in ocenjevala izpolnjevanje razpisnih pogojev med
10. septembrom 2010 in 25. septembrom
2010. Odpiranje prijav ni javno.
Ocenjevale se bodo samo popolne prijave. Nepopolne prijave bodo s sklepom
zavržene. Prijave, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, bodo kot neustrezne s sklepom
zavrnjene.
Komisija bo oblikovala predlog o dodelitvi sredstev za vse prejete prijave do 10. oktobra 2010. Sklepi o odobritvi dodelitve finančnih sredstev bodo posredovani v roku
15 dni od priprave predloga komisije.
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Mestni občini
Maribor, Ul. heroja Staneta 1, v sobi številka 15, pritličje. Objavljena je tudi na spletnih straneh Mestne občine Maribor, www.
maribor.si, rubrika »razpisi in javne objave«.
Za dodatne informacije lahko pokličite Bredo
Kolarič, tel. 22-01-382 ali pišete na elektronski naslov: breda.kolaric@maribor.si z navedbo »razpis samozaposlitev«.
Mestna občina Maribor
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Št. 2/2010
Ob-4505/10
Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, objavlja na podlagi
Pravilnika o dodeljevanju pomoči de minimis za razvoj podjetništva in inovativnosti
v Mestni občini Maribor (MUV, št. 17/07) in
Odloka o proračunu Mestne občine Maribor
za leto 2010 (MUV, št. 6/10)
razpis
za sofinanciranje stroškov prve
zaposlitve brezposelne osebe z visoko
ali univerzitetno izobrazbo v Mestni
občini Maribor za leto 2010
I. Predmet: predmet javnega razpisa je
dodelitev nepovratnih finančnih sredstev
podjetjem skladno s pravili o dodeljevanju
pomoči de minimis v primeru zaposlitve
brezposelne osebe, ki išče prvo zaposlitev
z visoko ali univerzitetno izobrazbo in ki ima
stalno bivališče na območju občine.
II. Upravičenci in pogoji
Upravičenci so podjetja. Za namene tega
razpisa se za podjetje šteje malo in srednje
veliko podjetje ter samostojni podjetnik posameznik, ki ima poslovni sedež v Mestni
občini Maribor oziroma izven občine, če ima
na območju Mestne občine Maribor poslovno enoto in zaposluje za namen opravljanja
dejavnosti v tej poslovni enoti.
Zaposleni/a mora pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi biti prijavljen/a pri Zavodu za
zaposlovanje. Imeti mora visoko ali univerzitetno izobrazbo ter stalno prebivališče na
območju občine.
Sofinancirani bosta največ dve zaposlitvi
pri istem podjetju. Zaposlitev mora biti realizirana v obdobju od 1. 1. 2010 do 31. 8.
2010. Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena za najmanj 12 mesecev.
III. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Mestne občine Maribor za leto 2010 na proračunski postavki 721000 Vzpodbujanje zaposlovanja v skupni višini 333.544 EUR.
Glede na to, da so proračunska sredstva
omejena, bo dejanska višina sredstev, ki jih
bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov prosilcev,
ki bodo izpolnjevali pogoje obeh razpisov
na področju zaposlovanja.
IV. Rok in način prijave
Razpis je odprt do 9. 9. 2010.
Prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti s pripisom
»Ne odpiraj – razpis prva zaposlitev« dostaviti na naslov: Mestna občina Maribor,
Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za
gospodarstvo, Ul. heroja Staneta 1, 2000
Maribor. Na hrbtni strani morata biti napisana firma prijavitelja ter naslov poslovnega
sedeža.
Pravočasno prispela prijava je tista, ki je
osebno oddana na sedežu Mestne občine
Maribor, Ul. heroja Staneta 1, v sobi številka 15, do vključno 9. septembra 2010, do
15. ure, oziroma poslana po pošti s poštnim
žigom do vključno 9. septembra 2010.
Prijave, ki bodo oddane po navedenem
roku, se kot prepozne s sklepom zavržejo.
Prijave bo komisija odpirala in ocenjevala izpolnjevanje razpisnih pogojev med
10. septembrom 2010 in 25. septembrom
2010. Odpiranje prijav ni javno.
Ocenjevale se bodo samo popolne prijave. Nepopolne prijave bodo s sklepom
zavržene. Prijave, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, bodo kot neustrezne s sklepom
zavrnjene.
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Komisija bo oblikovala predlog o dodelitvi sredstev za vse prijave do 10. oktobra
2010.
Sklepi o odobritvi dodelitve finančnih
sredstev bodo posredovani v roku 15 dni od
priprave predloga komisije.
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Mestni občini
Maribor, Ul. heroja Staneta 1, v sobi številka 15, pritličje. Objavljena je tudi na spletnih straneh Mestne občine Maribor, www.
maribor.si, rubrika »razpisi in javne objave«.
Za dodatne informacije lahko pokličite Bredo
Kolarič, tel. 22-01-382 ali pišete na elektronski naslov: breda.kolaric@maribor.si z navedbo »razpis prva zaposlitev«.
Mestna občina Maribor
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Javne dražbe
Št. 478-17/2010
Ob-4561/10
Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 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,
94/07, 55/09 in 100/09), objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.
2. Opis predmetov prodaje
Prodajajo se nepremičnine na naslovu
Gregorčičeva 21, Ajdovščina. Del stavbe
v naravi predstavlja poslovne prostore v pritličju, v izmeri 225,23 m2, arhiv, v izmeri
13 m2 ter klet z kurilnico, v izmeri 26,07 m2.
Prostori so vpisani v naslednjih zemljiško
knjižnih vložkih:
– zemljiškoknjižni vložek št. 2010/6 (arhiv v prvem nadstropju oziroma tretji etaži,
v izmeri 13 m2);
– zemljiškoknjižni vložek št. 2010/7 (klet
in kurilnica v kleti oziroma prvi etaži, v izmeri
26,07 m2);
– zemljiškoknjižni vložek št. 2010/8 (poslovni prostor v pritličju oziroma drugi etaži,
v izmeri 225,23 m2),
vsi k.o. Ajdovščina (šifra k.o. 2392).
3. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja države. Pogodba bo sklenjena z najugodnejšim dražiteljem.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja
Za nepremičnine, ki so predmet prodaje,
je izklicna cena 199.698,00 EUR, najnižji
znesek višanja je 1.000,00 EUR.
Davek na promet nepremičnin v višini
2% ni vključen v kupnino in ga kupec plača
poleg kupnine.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 8 dneh po prejetju
računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu
takoj po sklenitvi pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala na Ministrstvu za pravosodje,
Župančičeva 3, Ljubljana, v sejni sobi v 4.
nadstropju, in sicer 17. 8. 2010, z začetkom
ob 10. uri.
7. Višina varščine
Višina varščine je 19.969,80 EUR in se
plača na račun, št. SI56 0110-06300109972,
sklic 18 20117-7200005-67312010, z navedbo namena nakazila: Javna dražba-Gregorčičeva 21, Ajdovščina.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi. Dražiteljem, ki plačajo varščino,
a ne pristopijo k javni dražbi, se varščina
zadrži.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov javne dražbe
Ogled predmetov javne dražbe je možen
po predhodni telefonski najavi. Za dodatne
informacije v zvezi z ogledom nepremič-

nin, s prijavo in izvedbo javne dražbe se
obrnite na Matejo Gašperlin, Ministrstvo za
pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, tel.
01/369-55-04, faks 01/369-55-96, e-pošta:
mateja.gasperlin@gov.si ali Urško Vončina, tel. 01/369-54-25, e-pošta: urska.voncina@gov.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe bodo objavljene na internetni strani
http://www.mp.gov.si/si/javni_razpisi/ministrstvo_za_pravosodje/
9. Opozorilo: predstojnik upravljavca lahko do sklenitve pravnega posla postopek
javne dražbe ustavi, pri čemer se povrne
dražiteljem stroške v višini izkazanih stroškov.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin.
Dražitelji morajo najkasneje do dne 13. 8.
2010 v zaprti kuverti z napisom »Ne odpiraj,
javna dražba-Gregorčičeva 21, Ajdovščina,
št. 478-17/2010«, na naslov Ministrstvo za
pravosodje, sektor za nepremičnine in investicije v pravosodju, Župančičeva 3, 1000
Ljubljana, priporočeno po pošti ali osebno
na vložišče oddati:
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga
izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo
overjeno pri notarju s katero pod kazensko
materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke);
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne
osebe in s.p.-tuja pravna oseba mora priložiti potrdila ki jih 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 materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih
niso imeli blokiranega TRR);
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi,
če dražitelj ni zastopnik;
– dokazilo o plačani varščini za nepremičnine, ki jih dražijo;
Dražitelji, ki iz objektivnih razlogov niso
mogli pridobiti dokazil iz prve, druge ali tretje
alinee te točke, lahko le-te predložijo na dan
javne dražbe.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo
vodila dražbo, izločeni iz postopka.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice (overitve, takse, vpis v zemljiško
knjigo in drugo) plača kupec.
Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno-kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane.
Ministrstvo za pravosodje

Št. 478-59/2006
Ob-4602/10
Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07, 55/09 – odl. US, 100/09 in 49/10),
objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana.
2. Opis predmetov prodaje
Predmet razpolaganja je nepremičnina,
parc. št. 1169/3, k.o. Marezige (2611), dvorišče, v izmeri 281 m2 in nepremičnina, parc.
št. 157/1.S, k.o. Marezige (2611), njiva, v izmeri 25 m2, obe vpisani v zemljiškoknjižni
vložek št. 75, k.o. Marezige, v lasti Republike Slovenije do celote in prosti bremen.
Nepremičnini se nahajata na sončni,
lahko dostopni lokaciji na robu naselja Marezige, v neposredni bližini Mestne občine Koper, z odprtim pogledom nad celotno
okolico. Parceli sta komunalno opremljeni
z vso potrebno infrastrukturo. Zemljišči sta
zazidljivi, dokaj ravni, v naravi predstavljata
predvsem zeleno površino, na kateri še ni
bilo izvedenih nobenih posegov.
Nepremičnini se prodajata skupaj.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja
Za nepremičnini, ki sta predmet prodaje je izklicna cena 40.000,00 EUR, najnižji
znesek višanja je 2.000,00 EUR. Davek na
dodano vrednost v višini 20% ni vključen
v ceno in ga kupec plača poleg kupnine.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 8 dneh po prejetju
računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu
takoj po sklenitvi pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala na Ministrstvu za javno upravo,
Tržaška 21, Ljubljana, v sejni sobi v IV. nadstropju, in sicer dne 17. 8. 2010 z začetkom
ob 10. uri.
7. Višina varščine
Varščina
za
nepremičnini,
znaša 4.000,00 EUR in se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic 18
31119-7221002-93900110, z navedbo namena nakazila: Javna dražba–Marezige.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov javne dražbe
Za dodatne informacije v zvezi s predmetom javne dražbe se obrnite na Majo
Nikolič, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, tel. 01/478-84-43,
faks 01/478-16-87, e-pošta: maja.nikolic@gov.si.
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Za morebitne podrobnejše podatke
v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe
se obrnite na Leo Hartman Ilešič, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana,
tel. 01/478-16-67, e-pošta: lea.hartman-ilesic@gov.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe bodo objavljene na internetni strani
http://www.mju.gov.si/si/javne_drazbe/.
9. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije
ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla,
postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se
dražiteljem povrne izkazane stroške.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi:
– na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin;
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj
državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo
institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za
slovenske državljane, kolikor takega potrdila
ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno
pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane
davke in prispevke);
– dražitelji morajo pred dražbo 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 izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se
zahteva potrdila za slovenske pravne osebe,
kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa
lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokiranega TRR);
– pred dražbo je treba predložiti pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj
ni zastopnik;
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
dokazilo o plačani varščini za nepremičnino,
ki jo dražijo.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo
vodila dražbo, izločeni iz postopka.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo) plača kupec.
Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 166/10
Ob-4502/10
Občina Ilirska Bistrica na podlagi 26. in
27. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
14/07), 54., 55. in 56. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07), 6. člena
Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov
v najem (Uradne objave PN, št. 30/96, Uradne objave Snežnika 5/99, 5/03) in sklepa
Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,
št. 3528-23/2010 z dne 27. 5. 2010 razpisuje
javno dražbo
Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta
014, 6250 Ilirska Bistrica.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
I. Predmet javne dražbe in vrsta pravnega posla
Najem poslovnega prostora Podgrad 12
(pritličje desno), namenjenega izvajanju pridobitnih dejavnosti, v izmeri 29,05 m2. Poslovni prostor se odda z najemno pogodbo
v najem za določen čas 5 let. Najemnik je
dolžan kriti obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja in druga bremena.
Poslovni prostor se odda v najem v stanju kakršnem je. Najemnik je dolžan sam
usposobiti poslovni prostor za opravljanje
dejavnosti. Opravi lahko le tista dela, za
katera si predhodno pridobi pisno soglasje
najemodajalca. Z vlaganji najemnik ne pridobi lastninske ali druge stvarne pravice na
nepremičnini. Najemnik odgovarja za pridobitev vseh soglasij dovoljenj in podobnih dokumentov, ki so potrebni za izvajanje svoje
dejavnosti v prostoru.
II. Pogoji in pravila javne dražbe:
1. Izklicna mesečna najemnina in najnižji
znesek višanja
Izklicna mesečna najemnina poslovnega
prostora znaša 87,21 €. Najemnina se usklajuje enkrat letno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v RS v preteklem letu. Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno za 5 €.
2. Rok sklenitve pogodbe
Z najugodnejšim dražiteljem se sklene
pogodba v 15 dneh po končani dražbi. 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.
3. Način in rok plačila
Najemodajalec oziroma njegov pooblaščenec bo za poslovne prostore izstavljal
mesečne račune za najemnino, ki jih mora
najemnik plačati v 8 dneh od izdaje računa.
Najemnina se začne obračunavati z dnem
podpisa najemne pogodbe. Najemnik bo
poleg najemnine plačeval tudi obratovalne
stroške in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ter morebitne druge stroške
in dajatve.
4. Višina varščine
Pred dražitvijo morajo dražitelji položiti
varščino v višini 1 mesečne najemnine na
transakcijski račun Občine Ilirska Bistrica,
št. 01238-0100016470, pri Upravi za javne
prihodke, Urad Postojna, sklic na številko
3528-23/2010. Po opravljeni javni dražbi se
dražiteljem, ki na javni dražbi ne uspejo,
varščina vrne v roku 15 dni brez obresti. Plačana varščina se uspelemu dražitelju (najemniku) poračuna z najemnino. Dražiteljem,
ki plačajo varščino, a ne pristopijo k javni
dražbi se varščina ne vrne.
5. Ogled nepremičnine: ogled je možen po predhodnem dogovoru na tel.
05/71-12-326.
6. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji: na dražbi, lahko za najem poslovnega
prostora sodelujejo pravne in fizične osebe,
z območja RS oziroma z območja države
članice EU, ki opravljajo pridobitno dejavnost oziroma staro obrt.
Dražitelji se morajo najpozneje 1 uro
pred pričetkom javne dražbe osebno zglasiti na kraju javne dražbe ter predložiti kopije naslednjih dokumentov in originale na
vpogled ob prijavi:
– kratka predstavitev dejavnosti,
– potrdilo o plačani varščini in priloženo
celotno številko TR računa za primer vračila
varščine,

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(DURS) (pravne osebe in državljani ostalih
članic EU morajo priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v državi članici enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdilo
za slovenske državljane in pravne osebe,
kolikor takega potrdila ne morejo pridobiti,
pa lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljajo, da imajo plačane davke in prispevke), ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– izpisek iz registra pravnih oseb (pravne
osebe) oziroma priglasitveni list iz DURS, ki
ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokade TRR, (pravne osebe in državljani ostalih članic EU morajo priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v državi
članici enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdila za slovenske pravne
in fizične osebe, kolikor takega potrdila ne
morejo pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri
notarju, s katero pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavljajo, da v zadnjih šestih
mesecih niso imel blokade TRR),
– pooblastilo, če pravno ali fizično osebo
za udeležbo na dražbi zastopa pooblaščenec, ki mora biti notarsko overjeno,
– osebno izkaznico ali potrdilo o državljanstvu,
– davčno, matično in telefonsko številko.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi. Vse listine in dokazila oziroma
potrdila, razen osebnega dokumenta morajo
biti predložena v slovenskem jeziku.
7. Pravila javne dražbe
Javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in
občin (Uradni list RS, št. 12/03). Izvedbo
javne dražbe nadzoruje pristojna komisija.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
javne dražbe, bodo po sklepu komisije, ki
bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. Poslovna prostora se bosta dražila po vrstnem
redu kot sta našteta pod I. te objave. Javna
dražba se bo opravila ustno v slovenskem
jeziku. Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo ponudil
najvišjo mesečno najemnino, ki ne more biti
nižja od izklicne najemnine. Javna dražba
za posamezni poslovni prostor je končana,
ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo in jo nobeden od udeležencev
ne zviša pred tretjo ponovitvijo. Po končani
dražbi voditelj dražbe razglasi doseženo najemnino in najugodnejšega ponudnika, ki ga
pozove k podpisu najemne pogodbe. Župan
ali pooblaščena oseba s soglasjem župana
lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega
posla, pri čemer se povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih stroškov za prevzem
razpisne dokumentacije. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler
ni končan zapisnik o poteku dražbe.
III. Datum, čas in kraj javne dražbe
Javna dražba bo potekala v sredo, 4. 8.
2010, ob 14. uri, v sejni sobi Občine Ilirska
Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica,
I. nadstropje, desno.
Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnine lahko pokličete na Občino Ilirska Bistrica, tel. 05/71-12-326.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 47802-3/2010-1
Ob-4547/10
Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19,
Radovljica, na podlagi 7. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00) in
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sklepa nadaljevanja 31. seje Občinskega
sveta Občine Radovljica, z dne 1. 7. 2010
ter v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in 94/07) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Radovljica, Gorenjska c.
št. 19, Radovljica, tel. 04/537-23-00, faks
04-5314-684.
2. Predmet prodaje:
a) prodaja nezazidanega stavbnega zemljišča, parc. št. 395/70, k.o. Hraše, travnik, v izmeri 945 m2, v deležu 4963/1000,
ležečega v ZN Dolina v Lescah, namenjeni
individualni stanovanjski gradnji,
b) prodaja nezazidanega stavbnega zemljišča, parc. št. 395/71, k.o. Hraše, travnik, v izmeri 1009 m2, v deležu 258/1000,
ležečega v ZN Dolina v Lescah, namenjeni
individualni stanovanjski gradnji.
Pri obeh prodajah imata prednostno pravico nakupa solastnika parcel.
Gradbena parcela se nahajata v območju, ki se ureja z Odlokom o občinskem
lokacijskem načrtu dolina v Lescah (DNUO,
št. 55/05) – območje za gradnjo stanovanjskih objektov.
3. Izklicna cena predmetnega nezazidanega stavbnega zemljišča znaša:
a) 56.280,42 € brez DDV.
b) 2.868,00 € brez DDV.
Najnižji znesek višanja je 500 €.
4. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v dveh obrokih, in sicer prvi obrok v 8 dneh od podpisa
prodajne pogodbe, drugi del pa v 8 dneh po
notarski overitvi aneksa k osnovni prodajni
pogodbi, na transakcijski račun Občine Radovljica: 01302-0100007805, sklic:

pod a) 72210000-3301-1,
pod b) 72210000-3301-2,
Plačilo celotne kupnine v določenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
5. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala v torek, 3. avgusta 2010, in sicer:
pod a) ob 9.30,
pod b) ob 10. uri, v mali sejni dvorani Občine Radovljica, Gorenjska c. št. 19.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe
plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene
nepremičnine, ki jo bodo dražili. Varščina
mora biti nakazana do dne 30. julija 2010,
do 11. ure. Kavcijo je potrebno nakazati
na transakcijski račun Občine Radovljica,
št. 01302-0100007805 sklic:
pod a) 72210000-3301-1,
pod b) 72210000-3301-2.
Pred pričetkom javne dražbe se mora
dražitelj izkazati s potrdilom o plačilu kavcije.
Plačana kavcija bo uspelemu dražitelju
vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem
pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od
dneva dražbe.
6. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in
fizične osebe, ki so državljani RS.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe
komisiji predložiti:
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS
ali osebno izkaznico (fizične osebe),
– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo
na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,
– dokazilo o plačilu kavcije s priloženo
celotno številko računa za primer vračila
kavcije,
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– davčno, matično in telefonsko števil-

Pooblaščenci morajo pred pričetkom
dražbe predložiti pisno pooblastilo.
7. Sklenitev pogodbe: z najugodnejšim
ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 30 dni po zaključku dražbe. Če
dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem
roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja,
Občina Radovljica zadrži njegovo kavcijo.
8. Drugi pogoji
Nepremičnine se prodajajo v celoti po
načelu videno-kupljeno. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva: davek na dodano
vrednost, stroške overitve pogodbe, takse
za vpis v zemljiško knjigo ter stroške parcelacije, plača kupec.
Dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe.
Komisija za izvedbo javne dražbe bo
dražbo izvedla v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 84/07, 94/07). Predsednik komisije
izda sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika.
9. Informacije: vsa dodatna pojasnila
o nepremičninah in ostale informacije interesenti dobijo:
– na Občini Radovljica, kontaktna oseba Dominik Skumavec in Manca Tomažin,
tel. 04/537-23-41, v delovnih dneh od 16. 7.
2010 do 30. 7. 2010, od 10. do 12. ure.
10. Župan ali Komisija za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem s soglasjem župana lahko postopek kadarkoli ustavi.
Občina Radovljica
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Razpisi delovnih mest
Su 020514/2010

Ob-4634/10

Razveljavitev
Razveljavljamo javni natečaj za položaj
direktorja sodišča na Okrožnem sodišču
v Krškem, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 50/10 z dne 24. 6. 2010.
Okrožno sodišče v Krškem
Št. 876
Ob-4536/10
VIZ OŠ Rogatec, Ptujska cesta 30, 3252
Rogatec, razpisuje na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo Uradni
list RS, št. 16/07), Zakona o osnovni šoli
(Uradni list RS, št. 81/06) in Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje osnovne
šole (Uradni list RS, št. 57/07) prosto delovno mesto
profesorja BIO-KEM.
Poskusno delo traja 3 mesece, pričetek
dela je 1. 9. 2010.
Kandidat za razpisano delovno mesto
mora imeti univerzitetno izobrazbo.
Pisne ponudbe s kratkim življenjepisom,
opisom dosedanjih delovnih izkušenj, dokazili o izpolnjevanju pogojev in potrdilom
o nekaznovanosti (iz kazenske evidence)
pričakujemo v osmih dneh od objave razpisa.
Nepopolnih in prepozno poslanih pisnih
ponudb ne bomo obravnavali.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v zakonskem roku.
Osnovna šola Rogatec
Št. 68/2010
Ob-4580/10
Svet Doma upokojencev Nova Gorica
na podlagi 34. člena Statuta Doma upokojencev Nova Gorica in sklepa 7. seje Sveta
zavoda z dne 9. 7. 2010, razpisuje prosto
delovno mesto
direktorja/ice.
Kandidat/ka mora poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– visoka strokovna izobrazba ali univerzitetna izobrazba v skladu z 69. členom Zakona o socialnem varstvu oziroma visoka
strokovna ali univerzitetna izobrazba druge
družboslovne, zdravstvene ali medicinske
smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu
o socialnem varstvu,
– opravljen program za vodenje socialno
varstvenega zavoda, ki ga določi socialna
zbornica v soglasju s Strokovnim svetom
Republike Slovenije za splošno izobraževanje (imenovan je lahko tudi kandidat, ki nima
opravljenega programa za vodenje, mora pa
ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja).
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za
dobo 5 let.
Pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev in dosedanjih delovnih
izkušnjah morajo kandidati dostaviti v tajništvo zavoda, najkasneje do 13. 8. 2010, do
14. ure, oziroma do 14. 8. 2010 poslati na
zgornji naslov z oznako »Prijava za razpis
za direktorja – Ne odpiraj«.

Prijavljeni kandidati bodo povabljeni na
razgovor, kjer bodo lahko predstavili vizijo
razvoja zavoda za mandatno obdobje, za
katerega se prijavljajo.
Dokumentacija o poslovanju zavoda in akti zavoda so kandidatom na voljo
v tajništvu zavoda, na tel. 05/339-41-64 ali
na elektronskem naslovu: mirjam.matezic@dung.si.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet Doma upokojencev
Nova Gorica
Št. 50/09-10
Ob-4597/10
Na podlagi 23. člena Zakona o delovnih
razmerjih – ZDR (Uradni list RS, št. 42/02
in 103/07) in 109. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
– ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5,
36/08, 58/09, 64/09 – popr. in 65/09 – popr.)
Srednja frizerska šola Ljubljana, Litostrojska 53, 1107 Ljubljana, objavlja prosta delovna mesta:
1. učitelj/ica izraznosti las (t1) in sicer:
– za določen čas od 1. 9. 2010 do 31. 8.
2011 zaradi predvidenega zmanjšanja vpisa
dijakov v zavod v šolskem letu 2010/2011 in
nadaljnjih šolskih letih (109. člen ZOFVI),
– s polnim delovnim časom.
Kandidat mora izpolnjevati splošne zakonske pogoje (zdravstvena zmožnost idr.)
in posebne pogoje, in sicer:
– ima izobrazbo II. stopnje / univerzitetno izobrazbo oziroma drugo primerljivo,
ustrezno smer, to je: enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz
likovne umetnosti, slikarstva, kiparstva, oblikovanja, umetnostne zgodovine …
– ima opravljen strokovni izpit v vzgoji in
izobraževanju,
– ima znanje slovenskega knjižnega jezika,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
– ni bil zoper kandidata uveden kazenski
postopek zaradi kaznivega dejanja zoper
spolno nedotakljivost.
2. učitelj/ica družboslovja in sicer:
– za določen čas zaradi nadomeščanja
začasno odsotnega delavca od 1. 9. 2010
do vrnitve odsotnega delavca oziroma najdlje do 31. 8. 2011,
– s polnim delovnim časom.
Kandidat mora izpolnjevati splošne zakonske pogoje (zdravstvena zmožnost idr.)
in posebne pogoje, in sicer:
– ima izobrazbo II. stopnje / univerzitetno izobrazbo oziroma drugo primerljivo,
ustrezno smer, to je: enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz
sociologije, zgodovine,
– ima opravljen strokovni izpit v vzgoji in
izobraževanju,
– ima znanje slovenskega knjižnega jezika,

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
– ni bil zoper kandidata uveden kazenski
postopek zaradi kaznivega dejanja zoper
spolno nedotakljivost.
3. učitelj/ica matematike in računalništva in sicer:
– za določen čas od 22. 8. 2010 do 31. 8.
2011 zaradi predvidenega zmanjšanja vpisa
dijakov v zavod v šolskem letu 2010/2011 in
nadaljnjih šolskih letih (109. člen ZOFVI),
– s polovičnim delovnim časom v obsegu
20 ur na teden.
Kandidat mora izpolnjevati splošne zakonske pogoje (zdravstvena zmožnost idr.)
in posebne pogoje, in sicer:
– ima izobrazbo II. stopnje / univerzitetno izobrazbo oziroma drugo primerljivo,
ustrezno smer, to je: enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz
matematike, računalništvo z matematiko, izpolnjuje pogoje za učitelja strokovno-teoretičnega predmeta v programu, v katerem poučuje in ima znanja za učitelja matematike,
ki so določena v posebnem delu programa,
v katerem poučuje, in je imel v študijskem
programu najmanj 150 ur matematike;
– ima opravljen strokovni izpit v vzgoji in
izobraževanju,
– ima znanje slovenskega knjižnega jezika,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
– ni bil zoper kandidata uveden kazenski
postopek zaradi kaznivega dejanja zoper
spolno nedotakljivost.
4. učitelj/ica angleščine in sicer:
– za določen čas od 1. 9. 2010 do 31. 8.
2011 zaradi predvidenega zmanjšanja vpisa
dijakov v zavod v šolskem letu 2010/2011 in
nadaljnjih šolskih letih (109. člen ZOFVI),
– s polovičnim delovnim časom v obsegu
20 ur na teden.
Kandidat mora izpolnjevati splošne zakonske pogoje (zdravstvena zmožnost idr.)
in posebne pogoje, in sicer:
– ima izobrazbo II. stopnje / univerzitetno izobrazbo oziroma drugo primerljivo,
ustrezno smer, to je: enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz
angleščine,
– ima opravljen strokovni izpit v vzgoji in
izobraževanju,
– ima znanje slovenskega knjižnega jezika,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
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– ni bil zoper kandidata uveden kazenski
postopek zaradi kaznivega dejanja zoper
spolno nedotakljivost.
5. učitelj/ica španščine in sicer:
– za določen čas od 1. 9. 2010 do 31. 8.
2011 zaradi predvidenega zmanjšanja vpisa
dijakov v zavod v šolskem letu 2010/2011 in
nadaljnjih šolskih letih (109. člen ZOFVI),
– s krajšim delovnim časom v obsegu 10
ur na teden.
Kandidat mora izpolnjevati splošne zakonske pogoje (zdravstvena zmožnost idr.)
in posebne pogoje, in sicer:
– ima izobrazbo II. stopnje / univerzitetno izobrazbo oziroma drugo primerljivo,
ustrezno smer, to je: enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz
španščine,
– ima opravljen strokovni izpit v vzgoji in
izobraževanju,
– ima znanje slovenskega knjižnega jezika,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
– ni bil zoper kandidata uveden kazenski
postopek zaradi kaznivega dejanja zoper
spolno nedotakljivost.
6. dva učitelj/ica praktičnega pouka
in sicer:
– za nedoločen čas od 1. 9. 2010 dalje,
– s polnim delovnim časom.
in enega učitelj/ica praktičnega pouka
in sicer
– za določen čas od 1. 9. 2010 do 31. 8.
2011 zaradi predvidenega zmanjšanja vpisa
dijakov v zavod v šolskem letu 2010/2011 in
nadaljnjih šolskih letih (109. člen ZOFVI),
– s krajšim delovnim časom v obsegu 10
ur na teden.
Kandidat mora izpolnjevati splošne zakonske pogoje (zdravstvena zmožnost idr.)
in posebne pogoje, in sicer:
– ima izobrazbo V. stopnje / srednjo ali
srednjo strokovno, in ima srednjo poklicno
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izobrazbo za poklic frizer, to je: frizer, frizer
mojster,
– ima opravljen strokovni izpit v vzgoji in
izobraževanju,
– ima pridobljeno pedagoško /-andragoško izobrazbo,
– ima znanje slovenskega knjižnega jezika,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
– ni bil zoper kandidata uveden kazenski
postopek zaradi kaznivega dejanja zoper
spolno nedotakljivost.
Na objavo se lahko prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje po prehodnih določbah Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list
RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09
– popr. in 65/09 – popr.) oziroma kandidati,
ki so izpolnjevali pogoj ustrezne strokovne
izobrazbe po predpisih do uveljavitve Pravilnika o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev
in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja Frizer.
Izbrani kandidat bo opravljal poskusno
delo v trajanju 3 mesecev.
Predviden pričetek dela je 1. 9. 2010 oziroma v skladu s pogodbo o zaposlitvi.
Pisno prijavo s kratkim življenjepisom in
z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojih
(kopije spričeval, potrdil, odločb ipd.) pošljite
v 5 dneh po objavi na gornji naslov.
Izbrani kandidat mora v roku 7 dni od
prejema pisnega poziva šole predložiti tudi
original potrdila Ministrstva za pravosodje
o nekaznovanosti v skladu s 107.a členom
ZOFVI ter potrdilo pristojnega Okrožnega
sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz druge alineje 107.a, ki ne sme biti starejše od 8 dni.
Kandidati boste pisno obvestilo o (ne)
izbiri prejeli v zakonitem roku.
Srednja frizerska šola Ljubljana
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Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Druge objave
Št. 478-69/2010
Ob-4535/10
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (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, 94/07,
100/09) objavlja
javno zbiranje ponudb
1. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2,
Ljubljana.
2. Opis predmeta prodaje
Premičnine, in sicer 109 kom rabljenih
prevoznih sredstev (104 motorna vozila, 3
kolesa in 2 prikolici) in 43 vrst avtomateriala
(178 enot) naročnika. Seznam premičnin,
ki so predmet prodaje, je razviden iz dokumentacije javne ponudbe.
Ponudnik mora ponuditi odkup vseh
enot, ki so predmet prodaje v celoti. Ponudba, v kateri ne bo ponujen odkup vseh enot,
bo izločena iz nadaljnje obravnave.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnin po metodi javnega zbiranja ponudb.
4. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku
15 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne
kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
5. Izhodiščna cena in varščina
Izhodiščna cena za vse navedene premičnine, ki so predmet javne prodaje, znaša
skupaj 47.194,80 €.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10% izhodiščne
cene. Varščino vplačajo na račun Ministrstva
za notranje zadeve, št. 01100-6370171132
ter sklic, št. 28 17116-2990008-39906010.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni
po končanem postopku javnega zbiranja
ponudb.
6. Dokumentacija: ponudniki bodo s podrobnejšimi pogoji seznanjeni iz dokumentacije predmetnega javnega zbiranja ponudb,
ki bo objavljena na spletni strani naročnika
od dneva objave javnega zbiranja ponudb
v Uradnem listu RS, oziroma jo lahko ponudniki dvignejo na naslovu Ministrstvo za notranje zadeve, Urad za logistiko, Služba za
materialno – tehnične zadeve, Vodovodna
93a, Ljubljana. Kontaktni osebi: Saša Rajkovič, tel. 01/428-44-92 in Franci Kramaršič,
tel. 01/428-56-63.
7. Ogled premičnin: ogled premičnin, ki
so predmet prodaje, je mogoč od dneva
objave javnega zbiranja ponudb do roka za
oddajo ponudb po predhodnem dogovoru
s kontaktnima osebama iz predhodne točke
te objave.
8. Oblika ponudbe: oblika in pogoji, pod
katerimi mora ponudnik predložiti ponudbo,
ter elementi, ki naj jih ponudba vsebuje, so
razvidni iz dokumentacije javnega zbiranja
ponudb. Ponudbe bodo veljavne le, če bodo

predložene v pisni obliki na obrazcih iz dokumentacije.
9. Rok za oddajo ponudbe: upoštevane
bodo ponudbe, ki bodo predložene v zaprtih
kuvertah in na predpisanih obrazcih najkasneje do 3. 8. 2010, do 12. ure, na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2,
1501 Ljubljana.
10. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo: ponudniki so vezani na ponudbo
najmanj do 4. 10. 2010.
11. Drugi pogoji:
– premičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«;
– možen je samo odkup vseh enot skupaj;
– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izhodiščne cene;
– ponudniki bodo o izidu postopka javnega zbiranja ponudb in sprejemu ponudbe
pisno obveščeni v roku 8 dni od javnega
odpiranja ponudb;
– izbrani ponudnik je dolžan v roku
15 dni po opravljeni izbiri najugodnejšega
ponudnika skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo;
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku,
bo postopek javne ponudbe razveljavljen,
vplačana varščina bo zadržana;
– kupec mora premičnine prevzeti in odstraniti iz skladišča prodajalca v roku 7 dni
od plačila celotne kupnine;
– davek na promet rabljenih prevoznih
sredstev, stroške v zvezi s prenosom lastništva ter morebitne druge dajatve pogodbe
plača kupec;
– naročnik v skladu s petim odstavkom
5. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06) ni zavezanec za plačilo DDV;
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno.
12. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 4. 8. 2010,
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Kersnikova 2, Ljubljana – sejna
soba v 1. nadstropju.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za
sodelovanje na javnem odpiranju.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji
izročiti na vpogled dokument s fotografijo,
katerega je izdal državni organ.
13. Ustavitev postopka: Vlada ali komisija s soglasjem predstojnika lahko do
sklenitve pravnega posla postopek prodaje
ustavita, pri čemer se ponudnikom povrnejo
stroški v višini izkazanih stroškov.
14. Kontaktna oseba za izvedbo postopka javnega zbiranja ponudb: Mojca Pleško
Grah, tel. 01/428-47-23, faks 01/428-54-36,
e. naslov: mojca.plesko-grah@gov.si.
Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-4523/10
Gratex d.o.o., Spodnja Rečica 81, 3270
Laško, na podlagi sklepa 75. redne seje
skupščine podjetja z dne 23. 6. 2010, objavlja
poziv za javno zbiranje ponudb
za nakup nepremičnin družbe
Gratex d.o.o.
I. Opis nepremičnin:
1. parc. št. 475/8, gospodarsko poslopje,
6 m2, dvorišče, 930 m2, stan. stavba 81 m2,
garaža, 18 m2 in gospodarsko poslopje,
20 m2, vl. št. 528, k.o. Sedraž.
Izhodiščna cena za dvorišče je 12,40
EUR/m2, za objekte pa skupno 10.000,00
EUR.
Nepremičnina je obremenjena s služnostjo peš hoje in vožnje.
2.a) parc. št. 475/3, ki je v naravi delno
dvorišče, v izmeri 370 m2 in delno travnik
oziroma gozd, v izmeri 1454 m2, vl. št. 528,
k.o. Sedraž.
b) del parc. št. 475/17, ki je v naravi
pot oziroma dvorišče, v izmeri 214 m2, vl.
št. 528, k.o. Sedraž.
Izhodiščna cena za del parc. št. 475/3,
ki je dvorišče, je 14,30 EUR/m2, za del, ki je
travnik oziroma gozd, 12,40 EUR/m2 in za
parc. št. 475/17, 19,05 EUR/m2.
Parceli oziroma deli parcel pod tč. 2.a in
2.b se prodajata skupaj.
3. parc. št. 1123/31, dvorišče, 128 m2
in funkcionalni objekt, 166 m2, vl. št. 579,
k.o. Rečica.
Izhodiščna cena 47.000,00 EUR.
II. Pogoji prodaje:
1. Ponudniki so vabljeni, da oddajo zavezujoče ponudbe, pri čemer mora biti rok
veljavnosti ponudbe najmanj do vključno
31. 8. 2010.
Ponudba mora vsebovati najmanj naslednje elemente:
a) Podatki o ponudniku-naziv oziroma ime
in priimek ter naslov ponudnika, kopija osebnega dokumenta oziroma izpisek iz sodnega
registra, ki ni starejši od 30 dni, ID št. za DDV
za pravne osebe, ime in podpis zakonitega zastopnika, ki bo tudi podpisnik prodajne
pogodbe, EMŠO oziroma matična št. ponudnika, davčno številko ponudnika, kontaktno
osebo ponudnika in telefonsko številko;
b) Ponujeno ceno (izražena mora biti
s točno določenim neto zneskom v EUR);
način in rok plačila ter točno navedbo, na
katero nepremičnino ali nepremičnine se
ponudba nanaša;
c) Rok veljavnosti ponudbe;
d) Pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje;
2. Za pravočasno oddane ponudbe se
bodo štele zgolj ponudbe, ki prispejo na
sedež prodajalca Gratex d.o.o. v zaprti pisemski ovojnici s pripisom »Ponudba za
nepremičnine – Ne odpiraj« najkasneje do
vključno dne 30. 7. 2010, do 12. ure.
Prepozne ponudbe bodo neodprte ponudnikom vrnjene.
Ponudbe bo pregledala in ocenila posebna komisija na podlagi presoje kriterijev, ki
so navedeni kot elementi ponudbe v točki

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
II/2 tega oglasa. Ponudniki bodo o morebitnem sprejemu ali nesprejemu ponudbe
predvidoma obveščeni pisno po pošti najkasneje v roku 25 dni od poteka roka za
oddajo ponudb.
3. Prodajalec se lahko odloči, da bo po
prejemu ponudb sklenil pogodbo s ponudnikom, ki je po oceni prodajalca najugodnejši
ali da bo nadaljeval pogajanja z izbranimi
ponudniki ali pa bo postopek prodaje končal
in ne bo sklenil pogodbe z nobenim od ponudnikov. O nadaljevanju postopka s pogajanji z izbranimi ponudniki ali zaključku postopka, bo izbrane ponudnike ter ponudnike,
ki niso bili izbrani za nadaljnja pogajanja,
prodajalec pisno obvestil.
Glede na število in vrsto ponudb se prodajalec lahko odloči tudi, da bo v nadaljnjem
postopku izvedel dražbo, na kateri lahko
sodelujejo izbrani ponudniki. Pravila dražbe
bodo posredovana izbranim ponudnikom
pred dražbo.
4. Davek na promet nepremičnin in vse
druge stroške in dajatve s pogodbo o prodaji in v zvezi s prenosom lastništva, plača
kupec.
5. Nepremičnine se prodajajo po načelu
videno-kupljeno.
6. Na razpisu lahko sodelujejo domače
pravne in fizične osebe, tuje pravne in fizične osebe pa pod pogojem, da izpolnjujejo
pogoje za nakup nepremičnine v Republiki
Sloveniji.
7. Zainteresirani ponudniki si lahko dokumentacijo v zvezi z nepremičninami (ZK
izpiski, načrti ipd.) ogledajo na sedežu prodajalca, vsak delovnik, med 6. in 14. uro
pri direktorju Rebrica Dragu, prav tako lahko v istem času dobijo informacije in se
dogovorijo za ogled nepremičnine, na tel.
03/73-38-400.
8. Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od
prejema sklepa o izbiri njegove ponudbe in
poziva skleniti prodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec. Če uspeli ponudnik v določenem roku ne sklene pogodbe, varščina
zapade v korist prodajalca ter se šteje, da je
kupec odstopil od pogodbe.
Gratex d.o.o.
Ob-4534/10
V skladu s 47. členom Direktive o investicijskih skladih 85/611/EEC (Direktiva
o usklajevanju zakonov in drugih predpisov
o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje), dopolnjeno z direktivami 88/220/EC, 95/26/EC,
2000/64/EC, 2001/107/EC in 2001/108/EC,
ki zahteva, da se dokumenti in informacije, ki morajo biti objavljene v državi članici,
v kateri ima investicijski sklad svoj sedež,
v skladu z enakimi postopki, kot so predvideni v državi, kjer ima sedež, objavijo tudi
v drugi državi članici kot ima svoj sedež,
objavlja Pioneer Investments Austria GmbH
Company belonging to the UniCredit Banking Group
Združitev skladov po 3. členu Zakona
o investicijskih skladih (InvFG)
Družba Pioneer Investments Austria
GmbH namerava združiti sklad Pioneer Funds Austria – Euro Cash, vzajemni sklad po 20. členu InvFG (A ISIN-Nr.
AT0000857180; T ISIN-Nr. AT0000811260;
VT (IT) ISIN-Nr. AT0000613153; VT (AT)
ISIN-Nr. AT0000674973) s skladom Pioneer Funds Austria – Euro Liquid, vzajemni
sklad v variabilno obrestovanih vrednostnih
papirjih po 20. členu InvFG (A ISIN-Nr.
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AT0000986245; T ISIN-Nr. AT0000506159;
VT (IT) ISIN-Nr. AT0000613161; VT (AT)
ISIN-Nr. AT0000675194) kot prevzemnim
skladom po 2. odst. 3. člena InvFG 1993
v veljavni izdaji in v skladu z dovoljenjem
Urada za nadzor finančnega trga (FMA)
GZ: FMA-IF25 4378/0001-INV/2010 z dne
5. 3. 2010, pri čemer je kot presečni dan
za združitev določen 13. 8. 2010. Istočasno
se spremenijo Pravila upravljanja prevzemnega sklada v členih 4 in 25 ter v Prilogi
k 16. členu (Seznam borz). Prevzemni sklad
bo tudi po združitvi skladov še naprej upravljala družba Pioneer Investments Austria
GmbH.
Menjalno razmerje:

pri zavezancih za davek
od dobička iz kapitala
(KESt)
(z opcijsko izjavo ali
brez)

pri oprostitvi plačila davka od
dobička iz kapitala (KESt)

(Enote premoženja Pioneer Funds Austria – Euro Cash: Pioneer Funds Austria – Euro
Liquid)
Izplačilne enote
premoženja:

1: 1,1286

1: 1,1272

Zakladne enote
premoženja:

1: 1,3845

1: 1,3826

---

1: 1,3288

Popolni zakladni
sklad (domača in tuja
tranša):

(začasni izračun na podlagi vrednosti enot premoženja na dan 7. 5. 2010)
To pomeni, da za izplačilno enoto premoženja sklada Pioneer Funds Austria – Euro
Cash (prenosni sklad) imetniki – zavezanci
za KESt., prejmejo 1,1286, ter imetniki, ki
so oproščeni KESt., 1,1272 enot premoženja sklada Pioneer Funds Austria – Euro
Liquid (prevzemni sklad); za zakladno enoto premoženja sklada Pioneer Funds Austria – Euro Cash (prenosni sklad) prejmejo
imetniki – zavezanci za KESt., 1,3845 ter
imetniki, ki so oproščeni KESt., 1,3826 enot
premoženja sklada Pioneer Funds Austria
– Euro Liquid (prevzemni sklad); za enoto
premoženja popolnega zakladnega sklada
(domača in tuja tranša) Pioneer Funds Austria – Euro Cash (prenosni sklad) prejmejo
imetniki 1,3288 enot premoženja sklada Pioneer Funds Austria – Euro Liquid (prevzemni sklad).
Točno menjalno razmerje posameznih
skladov se določi na presečni dan za združitev, 13. 8. 2010, na osnovi izračunanih
vrednosti ustreznih skladov.
Zamenjavo enot premoženja avtomatično izvede kreditna institucija, ki vodi skrbniški račun, presežki pa se pripišejo na račun
stranke.
Pomembno obvestilo: V skladu s 3. odst.
40. člena InvFG v veljavni izdaji zamenjava
enot premoženja ne velja kot menjava (v
davčnem smislu) in tudi ne prekinja morebitnega špekulacijskega roka po črki b) 1.
al. 1. odst. 30. člena Zakona o dohodnini
(EStG 88).
Prospekt in izvleček prospekta, vključno
s spremenjenimi pravili upravljanja prevzemnega sklada, je na voljo na sedežu izdajatelja, Pioneer Investments Austria GmbH,
Lassallestraße 1, 1020 Wien, ter pri banki UniCredit Bank Austria Creditanstalt AG
(skrbniška banka), Schottengasse 6-8, 1010
Wien, ter je vsem zainteresiranim na voljo
brezplačno.
Pioneer Investments Austria GmbH
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Št. 340-2/10
Ob-4506/10
Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222
Kobarid, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (u.l. RS, št. 14/07), 43. – 47. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in
94/07)
javno zbiranje ponudb
za prodajo lesa na panju
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Kobarid, Trg svobode 2, Kobarid.
2. Opis predmeta prodaje:
a) les na panju na nepremičnini 1188/4,
k.o. Idrsko, in sicer se prodaja 2265 dreves
listavcev oziroma skupaj 712 m3 izbranega
in označenega drevja, v skladu z Odločbo
o odobritvi poseka izbranih dreves št. 3408
-01-0201- A103/10, ki jo je dne 23. 6. 2010
izdal Zavod za gozdove Slovenije.
b) les na panju na nepremičnini 1188/4,
k.o. Idrsko, v skladu z Odločbo o krčitvi gozda v kmetijske namene št. 322 – 01- K273 –
57/09, ki jo je dne 10. 7. 2009 izdal Zavod za
gozdove Slovenije, velikosti ca. 3,5 ha.
Les pod točko 2.a in 2.b se prodaja skupaj. Posekati je potrebno le drevesa, ki so
izbrana in označena s strani Zavoda za gozdove Slovenije.
Vsi stroški v zvezi z izvedbo sečnje in
spravilom lesa, vzpostavitvijo gozdnega
reda ter ostalih gozdnih del bremenijo kupca. Kupec kot ponudnik mora biti hkrati tudi
izvajalec sečnje in spravila lesa.
Točka 2.b (krčitev gozda) se izvede do
1. 9. 2010, sečnja in spravilo lesa pod točko
2.a pa se izvaja med 1. 9. do 31. 12. 2010.
3. Vrsta pravnega posla: pogodba o prodaji lesa na panju.
4. Izhodiščna cena: 4.272 EUR. V izhodiščni ceni ni zajet 20% DDV, ki ga plača
kupec.
5. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika: izbran bo ponudnik, ki bo ob izpolnjevanju vseh pogojev iz 14. točke razpisa, ponudil najvišjo kupnino nad izhodiščno
ceno oziroma v primeru, da bo ponudnik
samo eden, vsaj ceno, ki je enaka izhodiščni ceni. Če je med prejetimi ponudniki več
najugodnejših ponudnikov, lahko komisija
za vodenje in nadzor postopka razpolaganja
s stvarnim premoženjem Občine Kobarid:
– pozove vse najugodnejše ponudnike
k oddaji nove ponudbe ali
– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali
– opravi z najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi
ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili
najugodnejši ponudniki.
6. Način in rok plačila kupnine: uspešni
ponudnik (kupec) je dolžan kupnino poravnati v roku 8 dni od dneva izstavitve računa.
Plačana varščina se uspešnemu ponudniku
oziroma kupcu všteje v kupnino v prodajni
pogodbi.
7. Plačilo kupnine v roku iz 5. točke je
bistvena sestavina prodajne pogodbe. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če
kupec kupnine ne plača v navedenem roku.
Občina Kobarid ima v tem primeru pravico obdržati varščino, ki jo je uspešni ponudnik plačal v postopku javnega zbiranja
ponudb.
8. Nakup na podlagi tega javnega zbiranja ponudb se prične z dnevom objave
v Uradnem listu RS in na spletni strani Ob-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
čine Kobarid (www.kobarid.si), tako da javno
zbiranje ponudb velja do torka, 20. julija do
10. ure. Ponudniki so dolžni do torka, 20. julija 2010, do 10. ure plačati varščino v višini 10% od ponujene cene. Plačilo varščine
pred začetkom odpiranja ponudb je pogoj
za upoštevanje ponudbe. Vplačilo varščine
se opravi na račun, št. 01246-010015011,
pri UJP Nova Gorica, z navedbo »Varščina
za nakup lesa«.
9. Odpiranje pravočasnih in pravilno
označenih ponudb bo 20. julija 2010, ob
10. uri.
10. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva
sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom.
Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom je izključena.
11. Plačana varščina, brez obresti, bo po
končanem postopku javnega zbiranja ponudb vrnjena tistim ponudnikom, ki ne bodo
uspešni, in sicer v roku 15 dni od dneva
odpiranja pisnih ponudb.
12. Kontaktna oseba s strani prodajalca
je Marko Lavrenčič: marko.lavrencic@kobarid.si.
13. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Kobarid lahko s soglasjem
župana Občine Kobarid postopek brez odškodninske odgovornosti ustavi do sklenitve
prodajne pogodbe, pri čemer vrne plačano
varščino brez obresti.
14. Pogoji javnega zbiranja ponudb: na
javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo
ponudniki, ki so veljavno registrirani pri pristojnem sodišču ali drugem organu za opravljanje dejavnosti izvajanja del v gozdovih
(dejavnost sečnje in spravila lesa oziroma
gozdnih sortimentov). Pisne ponudbe morajo prispeti do torka, 20. 7. 2010, do 10. ure,
po pošti oziroma morajo biti do tega roka
vročene osebno na naslov: Občine Kobarid, Tajništvo občine, Trg svobode 2, 5222
Kobarid, v zapečateni kuverti, na kateri je
potrebno navesti: »Ponudba za nakup lesa
– Ne odpiraj«.
Ponudniki so dolžni ponudbi dostaviti naslednje dokumente:
– Pisno izjavo, da bo izvedbo sečnje
in spravila lesa ter krčenje gozda izvedel
v skladu z odločbama Zavoda za gozdove
Slovenije št. 3408 -01-0201- A103/10, z dne
23. 6. 2010 ter 322 – 01- K273 – 57/09,
z dne 10. 7. 2009.
– Pisno izjavo, da je kot kupec hkrati tudi
izvajalec sečnje in spravila lesa na panju.
– Samostojni podjetniki posamezniki
morajo ponudbi priložiti še: priglasitveni list
DURS, davčno številko, številko transakcijskega računa in fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta.
– Pravne osebe morajo ponudbi priložiti
še: izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni od dneva vložitve ponudbe, ID za DDV in številko transakcijskega
računa.
– Navedbo ponujene cene, brez DDV,
ki ne sme biti manjša od izhodiščne cene,
ponudnik pa lahko navede višjo ceno od
izhodiščne.
– Pisno izjavo, da ponudnik sprejema
vse pogoje tega javnega zbiranja ponudb.
– Originalno potrdilo o plačani varščini.
Ponudniki, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo izločeni iz postopka.
15. Ponudbo, ki je prispela po razpisanem roku (nepravočasna ponudba), ali
pravočasne, vendar nepopolne ponudbe,

komisija za vodenje in nadzor postopka
razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Kobarid izloči in o tem obvesti ponudnika.
16. Vse stroške v zvezi z prodajo nosi
kupec.
17. Z najugodnejšim ponudnikom bo
Občina Kobarid sklenila prodajno pogodbo
v 15 dneh od dneva odpiranja pisnih ponudb. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe prodajne pogodbe v navedenem roku
iz razlogov, ki so na strani ponudnika, lahko
Občina Kobarid podaljša rok za sklenitev
pogodbe, vendar ne več kot za 15 dni, ali pa
zadrži njegovo varščino, prav tako pa si prodajalec pridržuje pravico povabiti k podpisu
pogodbe drugega najugodnejšega ponudnika. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika pisno obveščeni.
18. Les se prodaja po načelu »videno –
kupljeno«.
19. To javno zbiranje ponudb se objavi
v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Kobarid, www.kobarid.si.
Občina Kobarid
Št. 478-9/2010-1
Ob-4548/10
Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19,
Radovljica, na podlagi 7. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00) in
sklepa nadaljevanja 31. seje Občinskega
sveta Občine Radovljica z dne 1. 7. 2010 ter
v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in 94/07) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica, tel.
04/537-23-00, faks 04-53-14-684.
2. Predmet prodaje:
a) dvoinpolsobno stanovanje št. 8 v I.
nadstropju večstanovanjske stavbe Mošnje
54, Radovljica s kletjo, v neto koristni površini 70,59 m2, vpisani pri podvložku št. 843/9
z oznako nepremičnine 28.E, k.o. Mošnje.
Stanovanje je zasedeno.
3. Izklicna cena za nepremičnino znaša
72.702,55 €.
4. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v 8 dneh od podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Radovljica: 01302-0100007805,
sklic: pod a 1228-720001-3.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
5. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti ovojnici na naslov: Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica,
z oznako: ponudba za nakup nepremičnine, Ne odpiraj. Rok: 3. 8. 2010 do 10. ure.
Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo
do navedenega datuma prispele na naslov
prodajalca.
6. Ponudniki morajo najkasneje do 30. 7.
2010 do 11. ure, plačati kavcijo v višini 10%
izklicne cene nepremičnine. Kavcijo je potrebno nakazati na transakcijski račun Občine Radovljica, št. 01302-0100007805, sklic:
1228-720001- 3.
Plačana kavcija bo uspelemu ponudniku
vračunana v ceno, neuspelim pa bo vrnjena
brez obresti v roku 15 dni od dneva javnega
zbiranja ponudb.
7. V pisni ponudbi morajo ponudniki navesti svoje točne osebne podatke (ime, priimek, naslov, davčno, matično in telefonsko
številko), priložiti potrdilo o državljanstvu
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oziroma izpisek iz registra, potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, potrdilo o plačani
kavciji s točno številko računa za primer
vračila, ponudbeno ceno v SIT ter natančno
navedbo nepremičnine.
8. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje
v roku 30 dni od sprejema sklepa o izbiri.
Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe
v navedenem roku iz razlogov, ki so na
strani ponudnika, Občina Radovljica zadrži
njegovo kavcijo.
9. Drugi pogoji:
Nepremičnine se prodajajo v celoti po
načelu videno-kupljeno. Stroške v zvezi
s prenosom lastništva (davek, stroške overitve), nosi prodajalec, takso za vpis nepremičnine v zemljiško knjigo pa nosi kupec.
Najemniki nepremičnine imajo pod enakimi pogoji predkupno pravico. Prodaja na
obstoječa najemna razmerja ne vpliva.
10. Kriterij za izbiro najugodnejšega
ponudnika je ponudbena cena. O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan Občine Radovljica. Odpiranje ponudb opravi
posebna komisija in po zaključku postopka
predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika.
11. Javno odpiranje ponudb bo 3. 8. 2010
ob 10.30, v mali sejni dvorani Občine Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica.
12. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izklicne cene.
13. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
v 8 dneh od odpiranja ponudb.
14. Informacije
Vsa dodatna pojasnila o nepremičninah
in ostale informacije interesenti dobijo:
– na Občini Radovljica, kontaktna oseba
Tanja Pogačnik, tel. 537-23-02 in Manca
Tomažin, tel. 04/537-23-41, v delovnih dneh
od 16. 7. 2010 do 30. 7. 2010, od 10. do
12. ure.
15. Župan ali Komisija za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem s soglasjem župana lahko
postopek kadarkoli do sklenitve pravnega
posla ustavi.
Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena.
Občina Radovljica
Ob-4552/10
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18,
Brežice na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07), 43. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/08, 55/09
in 100/09) in Letnega načrta razpolaganja
s stvarnim premoženjem Občine Brežice za
leto 2010, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, tel.
07/499-15-00, faks 07/499-00-52, e-naslov:
obcina.brezice@brezice.si.
Postopek javnih ponudb vodi Komisija
za vodenje in nadzor postopka razpolaganja
s stvarnim premoženjem Občine Brežice (v
nadaljevanju pristojna komisija).
2. Predmet javnega zbiranja ponudb
Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja nepremičnine parc. št. 735/1, pot, po-

vršine 322 m2, vpisana v vložni številki 661,
k.o. Črnc.
Nepremičnina se prodaja po izhodiščni
ceni: 38.640,00 EUR.
Nepremičnina je prosta vseh bremen.
V izhodiščno vrednost ni vključen 20%
DDV oziroma 2% davek na promet nepremičnin. Davek in vsi stroški v zvezi s pripravo zemljišča in v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo kupca.
3. Pogoji prodaje
3.1. Nepremičnina se prodaja po načelu
»videno – kupljeno«.
3.2. Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala pristojna 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 za nepremičnino. Varščina
se plača na podračun pri UJP Krško, št.:
01209-0100008385, z navedbo »Varščina
za javno zbiranje ponudb – 478-30/2010«.
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 in 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
oziroma ustrezne evidence AJPES 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),
– originalno 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).
5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
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5.1. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele v zaprtih ovojnicah na naslov, Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250
Brežice, do 29. 7. 2010, do 12. ure, s pripisom na sprednji strani »Ponudba za nakup
nepremičnin št. 478-30/2010, 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 izhodiščno ceno ne
bodo upoštevane.
5.4. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Izbran
bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne
pogoje in ponudil najvišjo ceno.
5.5. V primeru, da pristojna komisija oceni, da zgolj na osnovi opredeljenega kriterija 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. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. 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 opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru
se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Občina Brežice pravico zadržati vplačano
varščino. Po plačilu celotne kupnine in po
poravnanih stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa
lastninske pravice na kupljeni nepremičnini.
7. Način in rok plačila kupnine: kupec
mora kupnino plačati v 8 dneh od sklenitve pogodbe na podračun pri UJP Krško,
št. 01209-0100008385. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe za predmet prodaje
pod točko 2.
8. Drugo
Vse dodatne informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in natančnejše podatke
o nepremičninah lahko interesenti dobijo na
tel. 07/49-91-548 (Valerija Uršič) ali e-pošti:
obcina.brezice@brezice.si. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu na spletni strani Občine Brežice, www.brezice.si.
Občina Brežice
Št. 352-2/2010
Ob-4553/10
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
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javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnega premoženja
v lasti Občine Jesenice
1. Predmet prodaje so:
1. Stanovanje št. 6, v skupni izmeri
61,91 m2, na naslovu Hrušica 70, Hrušica.
Izklicna cena znaša 34.320,00 EUR. Najemnica stanovanja ima predkupno pravico.
2. Stanovanje št. 16, v skupni izmeri
61,71 m2, na naslovu Hrušica 70, Hrušica.
Izklicna cena znaša 34.200,00 EUR. Najemnica stanovanja ima predkupno pravico.
3. Stanovanje št. 20, v skupni izmeri
61,36 m2, na naslovu Hrušica 70, Hrušica.
Izklicna cena znaša 34.440,00 EUR. Najemnik stanovanja ima predkupno pravico.
4. Stanovanje št. 21, v skupni izmeri
59,92 m2, na naslovu Hrušica 70, Hrušica.
Izklicna cena znaša 30.780,00 EUR. Najemnica stanovanja ima predkupno pravico.
5. Stanovanje št. 17, v skupni izmeri
48,89 m2, na naslovu Hrušica 62, Hrušica.
Izklicna cena znaša 30.120,00 EUR. Najemnica stanovanja ima predkupno pravico.
6. Stanovanje št. 9, v skupni izmeri
51,67 m2, na naslovu Hrušica 71e, Hrušica.
Izklicna cena znaša 31.620,00 EUR. Najemnica stanovanja ima predkupno pravico.
2. Podatki o nepremičnini: nepremičnine,
ki je 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 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% 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 sreda, 4. 8.
2010, do 17. 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.
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Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki bodo
prispele po 4. 8. 2010, po 17. 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/ 58-69-304.
Občina Jesenice
Št. 96/2010
Ob-4560/10
Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, Nazarje, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07) in Uredbe o stvarnem
premoženju države pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 in 100/09)
objavlja
namero o ustanovitvi služnosti
in javno zbiranje ponudb
za postavitev sončne elektrarne na
strehi objektov v lasti Občine Nazarje
1. Organizator javnega zbiranja ponudb:
Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331
Nazarje.
2. Opis predmeta služnosti:
Predmet služnosti:
Postavitev sončne elektrarne na strehi
osnovne šole Nazarje, športne dvorane Nazarje in osnovne šole Šmartno ob Dreti.
Služnost obsega pravico:
– zgraditi sončno elektrarno na objektih
oziroma strehah zgoraj navedenih objektov
in izvedbo napeljave kablov in drugih instalacij potrebnih za obratovanje navedenega
objekta,
– vzdrževati objekte – sončne elektrarne
v skladu s tehničnimi zahtevami in razvojem
na področju fotovoltavike,
– dostop do objektov – nepremičnin in
prehoda preko nje zaradi vzdrževanja in
obratovanja objektov in naprav.
Stvarna pravica služnosti se ustanavlja
za dobo 25 let od sklenitve pogodbe. Izhodiščno letno nadomestilo: v višini 5% od
prihodkov iz naslova prodaje proizvedene
električne energije.
3. Vrsta pravnega posla
Z uspelim ponudnikom se sklene služnostna pogodba za dobo 25 let od sklenitve
pogodbe, najkasneje v roku 15 dni po zaključku postopka javnega zbiranja ponudb.
Ponudnik se v pogodbi izrecno zaveže, da
bo:
– nosil vse stroške v zvezi z izgradnjo in
vzdrževanjem sončne elektrarne na objektih, ki so predmet služnosti;
– zaradi izgradnje ali obratovanja sončne elektrarne, na svoje stroške nemudoma
saniral morebitno poškodovano kritino na
objektih;
– pridobil vsa upravna dovoljenja, ki so
potrebna za izgradnjo sončne elektrarne;
– po preteku služnostnega obdobja
vzpostavil prvotno stanje, v primeru, da se
služnost ne podaljša;
– med izvajanjem del za postavitev
sončnih elektrarn upošteval in izvajal vse
potrebne ukrepe varstva pri delu in varstva
pred požarom, na svoje stroške zavaroval izvedbo del in gradbišče pri ustrezni
zavarovalnici in kopijo zavarovalne police
še pred pričetkom del izročil lastniku nepremičnine;
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Št.

1. Ponujena letna najemnina v% in skupna
moč sistema v kWp

Max. 90 točk

2. Reference

Max. 10 točk

Skupaj

Max. 100 točk

Število točk

* Število točk se izračuna z interpolacijo med najvišjo in najnižjo ponujeno vrednostjo, in sicer
po naslednji formuli:

1. Ponujena letna najemnina
št. točk = 90*(končna ponudnikova
letna najemnina v%)/(najvišja ponujena
najemnina v%)* (končna ponudnikova skupna moč sistema v kWp/najvišja ponujena
skupna moč sistema v kWp)
2. Reference
št. točk =10*(seštevek ponudnikovih potrjenih referenc postavljenih FE v kWp v Sloveniji)/(najvišji seštevek potrjenih referenc
postavljenih FE v kWp v Sloveniji).
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Št. 4780-227/2009
Ob-4635/10
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in 43. člena Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07
in 94/07), Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2010 (Uradni list RS,
št. 7/10) in Programa prodaje finančnega in
stvarnega premoženja Mestne občine Ljub
ljana za leto 2010

Tabela 1: merila za izbor
Max. št. točk

Stran

7. Omejitve v zvezi s postopkom najema:
obveznost Občine Nazarje, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje je izključena. Občina Nazarje si
pridržuje pravico, da z nobenim prijavljenim
ponudnikom ne sklene pogodbe oziroma lahko župan začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi. Občina Nazarje si
pridržuje pravico, da bo po prejemu ponudb
s ponudniki izvedla dodatna pogajanja.
8. Predložitev ponudbe: ponudniki morajo
oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje 28. 7. 2010 do 12. ure, na naslov Občine Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje.
Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma
ime ponudnika z oznako: »ponudba sončno elektrarno na OŠ Nazarje«. Ponudba, ki
bo prispela po razpisnem roku se bo štela
kot nepravočasna ponudba in bo izločena
iz postopka ter zaprta vrnjena pošiljatelju.
Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo
bo pozvan k dopolnitvi, če ponudba vsebuje
bistvene elemente in je pomanjkljiva dokumentacija. Rok za dopolnitev take ponudbe
je pet dni po prejemu poziva za dopolnitev.
9. Kraj in čas odpiranja ponudb: odpiranje
ponudb ni javno.
10. Ogled nepremičnin in ostale informacije: vse dodatne informacije o pogojih
javnega razpisa in natančnejše podatke
o nepremičnini lahko interesenti dobijo na
tel. 03/839-16-00 (kontaktna oseba: Samo
Begič). Ogled je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javnega razpisa je objavljeno tudi na spletni strani Občine Nazarje,
http://www.obcina@nazarje.si.
Občina Nazarje

– objekt na strehi izvedel tako, da bo
omogočal najugodnejši izplen investicije in
njene donosnosti;
– nosil vse stroške v zvezi s sklenitvijo
služnostne pogodbe in vpisom v zemljiško
knjigo.
Ponudnik se bo s podpisom pogodbe
zavezal, da bo s postopki pridobitve ustreznih dovoljenj pričel takoj ter, da bo z deli
zaključil najkasneje v roku treh mesecev od
podpisa pogodbe.
4. Pogoji za postavitev sončne elektrarne
(pod katerimi se ponudba predloži):
a) Ekonomska in finančna sposobnost:
Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred
objavo javnega naročila ne sme imeti blokiranega transakcijskega računa ter, da v preteklem in tekočem letu ne posluje z izgubo.
b) Tehnične zahteve:
– Uporabljena tehnologija celic: silicijeva
polikristalna
– Fotonapetostni moduli morajo imeti
certifikat IEC 61215 Ed.2.0. in certifikat IEC
61730, ki ga je izdala ustrezna certificirana
ustanova (podrobnejša obrazložitev v razpisni dokumentaciji).
5. Pogoji za udeležbo v postopku zbiranja ponudb
Ponudba mora vsebovati naslednje:
– podatki o ponudniku (priloga št. 1),
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega
zbiranja ponudb (priloga št. 2),
– ponudba (priloga št. 3)
– parafiran in izpolnjen osnutek pogodbe
o ustanovitvi služnosti za postavitev sončne
elektrarne na strešnih površinah objektov iz
prve točke tega razpisa (priloga št. 4),
– izjavo o veljavnosti ponudbe še najmanj 90 dni po preteku roka za odpiranje
ponudb (priloga št. 5),
– potrdilo poslovne banke, iz katerega je
razvidno, da v zadnjih šestih mesecih pred
objavo javnega zbiranja noben od ponudnikovih odprtih transakcijskih računov ni
bil blokiran.
6. Merila za izbor:
Merila za izbor najugodnejše ponudbe
so navedena v tabeli 1. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki zbere največ točk skladno
s postavljenimi merili. V primeru, da več
ponudnikov zbere isto število točk, se bodo
s temi ponudniki izvedla dodatna pogajanja. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika obveščeni pisno v roku 8 dni po
opravljeni izbiri.
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javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka: 5874025, ID št. za DDV: SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
2.1 Zazidano stavbno zemljišče: parc.
št. 1/1, dvorišče, v izmeri 741 m2, poslovna
stavba, v izmeri 217 m2, parc. št. 1/3, dvorišče, v izmeri 572 m2, parc. št. 1/4, pot, v izmeri 157 m2, parc. št. 1/5, dvorišče, v izmeri
360 m2, parc. št. 1/6, pot, v izmeri 185 m2 in
parc. št. 1/7, dvorišče, v izmeri 458 m2, vse
vpisane v zk vl. št. 1451, k.o. Sp. Šiška; parc.
št. 2/1, posl. stavba, v izmeri 211 m2, dvorišče, v izmeri 1197 m2, parc. št. 2/4, funkc.
objekt, v izmeri 64 m2, parc. št. 2/6, dvorišče,
v izmeri 425 m2, parc. št. 2/7, pot, v izmeri 970 m2, parc. št. 2/8, dvorišče, v izmeri
1639 m2, parc. št. 2/9, posl. stavba, v izmeri 18 m2, dvorišče, v izmeri 2685 m2, parc.
št. 2/10, funkc. objekt, v izmeri 45 m2, parc.
št. 2/11, funkc. objekt, v izmeri 545 m2, parc.
št. 2/12 funkc. objekt, v izmeri 71 m2, parc.
št. 2/13, posl. stavba, v izmeri 166 m2, parc.
št. 2/14, posl. stavba, v izmeri 223 m2, parc.

Stran

1864 /

Št.
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št. 2/15, železnica, v izmeri 564 m2, parc.
št. 2/16, posl. stavba, v izmeri 472 m2, dvorišče, v izmeri 1955 m2, parc. št. 2/17, pot, v izmeri 127 m2 in parc. št. 2/18, funkc. objekt,
v izmeri 31 m2, vse v zk vl.št. 1430, k.o. Sp.
Šiška; parc. št. 3, pot, v izmeri 757 m2, vpisano v zk vl. št. 657, k.o. Sp. Šiška; parc. št. 4/1,
dvorišče, v izmeri 2644 m2, parc. št. 4/6,
parkirišče, v izmeri 13 m2, parc. št. 4/7, poslovna stavba, v izmeri 110 m2, parc. št. 4/8,
poslovna stavba, v izmeri 8 m2, parc. št. 4/9,
funkcionalni objekt, v izmeri 39 m2, parc.
št. 4/10, dvorišče, v izmeri 5085 m2, parc.
št. 4/11, pot, v izmeri 886 m2, parc. št. 4/12,
poslovna stavba 51 m2, parc. št. 4/13, pot,
v izmeri 121 m2, parc. št. 4/14, dvorišče,
v izmeri 6813 m2, parc. št. 4/16, funkcionalni objekt, v izmeri 118 m2, parc. št. 62/3,
železnica, v izmeri 220 m2, parc. št. 62/5,
v izmeri 192 m2 in parc. št. 62/6, dvorišče,
v izmeri 16 m2, vse vpisane v zk vl. št. 1450,
k.o. Sp. Šiška; parc. št. 5/1, dvorišče, v izmeri 519 m2, parc. št. 5/2, železnica, v izmeri 309 m2, parc. št. 5/3, dvorišče, v izmeri
167 m2, parc. št. 5/4, poslovna stavba, v izmeri 104 m2, parc. št. 5/5, poslovna stavba,
v izmeri 38 m2, parc. št. 5/6, poslovna stavba,
v izmeri 144 m2, parc. št. 5/7, poslovna stavba, v izmeri 372 m2, parc. št. 5/8, poslovna
stavba, v izmeri 89 m2, parc. št. 5/9, poslovna stavba, v izmeri 80 m2 in parc. št. 5/10,
dvorišče, v izmeri 144 m2, vse vpisane v zk
vl. št. 820, k.o. Sp. Šiška; parc. št. 6/1, dvorišče, v izmeri 821 m2, parc. št. 73/2, dvorišče,
v izmeri 121 m2, parc. št. 73/13, pot, v izmeri
13 m2 in parc. št. 73/14, dvorišče, v izmeri
57 m2, vse vpisane v zk vl. št. 1813, k.o. Sp.
Šiška; parc. št. 6/2, posl. stavba, v izmeri
90 m2, dvorišče, v izmeri 135 m2 in parc.
št. 6/4, železnica, v izmeri 16 m2, obe vpisani
v zk vl. št. 688, k.o. Sp. Šiška; parc. št. 30/1,
poslovna stavba, 79 m2, dvorišče 273 m2,
vpisano v zk vl. št. 1694, k.o. Zg. Šiška;
parc. št. 723/4, dvorišče, v izmeri 952 m2,
parc. št. 723/9, dvorišče, v izmeri 780 m2,
parc. št. 723/10, pot, v izmeri 33 m2 in parc.
št. 723/11, pot, v izmeri 125 m2, vse vpisane
v zk vl. št. 1462, k.o. Dravlje; parc. št. 724/3,
pot, v izmeri 116 m2, parc. št. 1644/3, cesta, v izmeri 12 m2, parc. št. 1644/15, cesta,
v izmeri 77 m2, parc. št. 1644/16, dvorišče,
v izmeri 326 m2, parc. št. 1644/17, parkirišče, v izmeri 146 m2, parc. št. 1644/18, pot,
v izmeri 77 m2, parc. št. 1644/19, dvorišče,
v izmeri 56 m2, parc. št. 1644/20, dvorišče,
v izmeri 3 m2 in parc. št. 1752/7, dvorišče,
v izmeri 76 m2, vse vpisane v zk vl. št. 725,
k.o. Dravlje ter parc. št. 714/1, poslovna stavba, v izmeri 800 m2, parc. št. 716/1, poslovna stavba, v izmeri 104 m2, parc. št. 717/4,
dvorišče, v izmeri 384 m2 in parc. št. 717/8,
dvorišče, v izmeri 2307 m2, vse vpisane v zk
vl. št. 1286, k.o. Dravlje, skupaj 41.116 m2.
2.2 Zemljišče, ki je predmet prodaje, se
po določilih Dolgoročnega plana občin in
mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za
območje Mestne občine Ljubljana nahaja deloma v območju urejanja ŠP 2/1, v površinah
za proizvodnjo, skladišča in terminale ter deloma v območju urejanja ŠM 2/1, v površinah
za mestne javne službe in servise.
Območje urejanja ŠP 2/1, kjer se nahaja
del predmetnega zemljišča, se ureja z Odlokom o Zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠP 2/1 Litostroj – del ter območje urejanja ŠM 2/1, kjer se nahaja preostali del
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predmetnega zemljišča, se ureja z Odlokom
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto Š2 Litostroj.
2.3 Pogoj za veljavno sklenitev pravnega
posla je odobritev pogodbe s strani Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.
2.4 Za navedeno nepremičnino poteka lastninska tožba. Prodajna pogodba bo
sklenjena pod odložnim pogojem, da tožeča
stranka, Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve pri Okrožnem sodišču v Ljub
ljani vloži odpoved tožbenemu zahtevku
v pravdni zadevi opr. št. II P 1241/2009 ter
istočasno sodišču predlaga izbris zaznambe
prepovedi odtujitve in obremenitve ter izbris
zaznambe spora, zaznamovana v korist tožeče stranke pri nepremičninah parc. št. 2/1,
2/4, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13,
2/14, 2/15, 2/16, 2/17 in 18/4, vpisanih v vložku št. 1430, k.o. 1740 Spodnja Šiška in pri
nepremičninah parc. št. 4/9 in 4/15, vpisanih
v vložku št. 1450, k.o. 1740 Spodnja Šiška,
kupec pa poda izrecno izjavo, da prevzema ves rizik nakupa in se odreče uveljavitvi
eventuelne škode.
2.5 Navedeno zemljišče je v posesti Butan Plina d.d.
Izhodiščna cena: 6.825.256,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje davka na promet nepremičnine, ki ga plača kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1 Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa.
3.2 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno–kupljeno«.
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku,
za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo
s sklepom župana izbran za najugodnejšega
ponudnika.
3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem
izboru najugodnejšega ponudnika oziroma
po poteku roka za uveljavitev predkupne
pravice. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna
občina Ljubljana pravico zadržati vplačano
varščino.
3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnine, stroške notarskega zapisa pogodbe ter
stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje
ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega
zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine
Ljubljana, št. 01261-0100000114, sklic na
št. 201006. Plačana varščina se izbranemu
ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku
30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebo
vati:

– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine) in navedbo
nepremičnine, na katero se ponudba nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami v roku 10 dni od
dneva objave javnega zbiranja ponudb. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu
z določili tega razpisa, je pristojna komisija
ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako:
»Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v območju urejanja ŠP 2/1 in ŠM 2/1« na
naslov: Mestna občina Ljubljana, Komisija za
izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem Mestne občine Ljubljana, 1000
Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do
1. 10. 2010.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-10-68, kontaktna oseba
Darja Fetih.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 28. 7. 2010, s pričetkom ob 10. uri,
v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub 15
(Dvorana), Mestni trg 1, Ljubljana.
6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino,
v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4 Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno,
je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko ustavita
začeti postopek razpolaganja do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se ponudnikom
povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana, http://www.
ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-7/2010/5
Ob-4570/10
V register političnih strank se vpiše politična stranka Zveza za prihodnost, s skrajšanim imenom Za prihodnost ter s sedežem v Žalcu, Župančičeva ulica 7. Znak
stranke sestavlja stlizirana podoba sonca
v rumeni barvi (fffc00) na beli podlagi, stilizirana podoba morja v modri barvi (0048ff)
in napis ZVEZA ZA PRIHODNOST. Napis
je modre barve (0048ff) in je izpisan z veliki
tiskanimi črkami.
Kot zastopnik politične stranke Zveze za
prihodnost se v register političnih strank vpiše Gvido Hribar, EMŠO: 2009969500102,
državljan Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem: Žalec, Župančičeva ulica 7.
Matična številka politične stranke je:
4022629.«
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Evidence sindikatov
Št. 101-2/2010-3
Ob-3369/10
Pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Šiška, se pod zaporedno številko 33, z dnem
29. 1. 2010, Sindikat podjetja Color Medvode, preimenuje v Sindikat kemične, nekovinske in gumarske industrije družbe Helios tovarna barv, lakov in umetnih smol
– podružnica obrat Color, s sedežem Škofjeloška c. 50, 1215 Medvode.
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Objave gospodarskih družb
Ob-4632/10
Poslovodstvo družbe Hidria Perles
d.o.o., Savska loka 2, 4000 Kranj, mat.
št. 5045061000, na podlagi 624., 629. člena
in v povezavi s 586. členom Zakona o gospodarskih družbah-1, objavlja obvestilo;
1. Dne 15. julija 2010 bo sodno/poslovnemu registru Okrožnega sodišča v Kranju,
Zoisova 2, 4000 Kranj, predložen revidiran
delitveni načrt družbe Hidria Perles d.o.o.
na podlagi katerega se bo izvedel postopek
oddelitve – izčlenitve dela podjetja na novoustanovljene prevzemne družbe:
– Perles Montaža in storitve montažne
in druge storitve d.o.o. Savska loka 2, 4000
Kranj,
– Perles Motor proizvodnja in storitve
d.o.o. Savska loka 2, 4000 Kranj,
– Perles Gredi proizvodnja in storitve
d.o.o. Savska loka 2, 4000 Kranj.
2. Prenosna družba bo o izčlenitvi z ustanovitvijo novih družb odločala na skupščini družbe Hidria Perles d.o.o., ki bo skladno z določili ZGD-1 in veljavne družbene
pogodbe sklicana za petek, 27. avgusta
2010.
3. Družba obvešča upnike, da jim bo na
njihovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno posredovala prepis revidiranega delitvenega načrta družbe Hidria
Perles d.o.o.
Hidria Perles d.o.o.
poslovodstvo – direktor
Bojan Gantar

Sklici skupščin
Ob-4595/10
Popravek
Na podlagi 37. člena Statuta družbe Gradis skupina G d.d., Gradbene storitve in inženiring, Šmartinska cesta 134a, 1000 Ljub
ljana, in prvega odstavka 295. člena ZGD-1
upravni odbor objavlja popravek sklica 8.
skupščine družbe Gradis Skupina G d.d.,
Gradbene storitve in inženiring, Šmartinska cesta 134a, 1000 Ljubljana, za petek,
13. avgusta 2010, ob 13. uri, v sejni sobi
v 3. nadstropju na sedežu družbe Gradis
skupina G d.d. na Šmartinski cesti 134a
v Ljubljani, objavljenega v Uradnem listu
Republike Slovenije v petek, 9. 7. 2010,
Ob-4395/10.
V dnevnem redu se popravi 4. točka
tako, da v celoti pravilno glasi:
»4. Imenovanje revizorja za leto 2010.
Predlog sklepa št. 4: skupščina družbe
Gradis skupina G d.d. za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2010 imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za
revidiranje in poslovno svetovanje, d.o.o.«.
Gradis skupina G d.d.
upravni odbor
Ob-4507/10
Na podlagi 7.3. člena Statuta družbe
Kopa d.d., Kidričeva 14, Slovenj Gradec
sklicuje uprava družbe

15. sejo skupščine
delniške družbe Kopa d.d.,
ki bo dne 19. avgusta 2010, ob 16. uri,
v prostorih družbe na Kidričevi 14, v Slovenj
Gradcu.
Dnevni red skupščine.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvoli se predsednik skupščine
in dva preštevalca glasov.
Na seji skupščine je prisoten vabljeni
notar.
2. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za leto 2009.
Predlog sklepa:
a) skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za leto 2009.
b) Izhajajoč iz letnega poročila bilančni
dobiček družbe na dan 31. 12. 2009, znaša
175.166,76 EUR in je sestavljen iz čistega dobička poslovnega leta 2009, v višini
17.535,79 EUR in prenesenega dobička iz
prejšnjih let v višini 157.630,97 EUR.
c) Skupščina sprejme sklep, da na podlagi 230. člena Zakona o gospodarskih družbah bilančni dobiček za leto 2009, v višini
175.166,76 EUR ostane nerazporejen in bo
o njegovi porabi odločala skupščina v naslednjih letih.
d) Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta za leto 2009 in jima
podeli razrešnico.
3. Obravnavanje in odločanje o spremembi Statuta družbe.
Predlog sklepa:
Do sedaj vpisana dejavnost družbe se
spremeni in uskladi s Standardno klasifikacijo dejavnosti in odslej glasi:
Klasifikacija dejavnosti za Kopa d.d.

33.140
46.190

SKD
26.110

62.010
62.020

26.120
26.200
26.300
26.400
26.510
26.520
26.600
26.700
26.800
28.230
28.290
33.120

naziv
proizvodnja elektronskih
komponent
proizvodnja elektronskih plošč
proizvodnja računalnikov in
perifernih naprav
proizvodnja komunikacijskih
naprav
proizvodnja elektronskih naprav
za široko rabo
proizvodnja merilnih,
preizkuševalnih navigacijskih
instrumentov in naprav
proizvodnja ur
proizvodnja sevalnih,
elektromedicinskih in
elektroterapevtskih naprav
proizvodnja optičnih instrumentov
in fotografske opreme
proizvodnja magnetnih in optičnih
nosilcev zapisa
proizvodnja pisarniških strojev in
naprav (razen račun. in perifernih
naprav)
proizvodnja drugih strojev in
naprav za splošne namene
popravila strojev in naprav

46.490
46.510
46.520
46.660
46.690
47.410

47.420
47.430
52.100
58.140
58.290
59.110
59.120
59.130
59.200
61.100
61.200
61.900

62.030
62.090
63.110
63.120
68.100
68.200
68.310
69.200
70.220
72.190
73.120

popravila električnih naprav
nespecializirano posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov
trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe
trgovina na debelo
z računalniškimi napravami
trgovina na debelo z elektronskimi
in telekomunikacijskimi
napravami in deli
trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in opremo
trgovina na debelo z drugimi
napravami in opremo
trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
z računalniškimi napravami in
programi
trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
s telekomunikacijskimi napravami
trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
z avdio in video napravami
skladiščenje
izdajanje revij in druge periodike
drugo izdajanje programja
produkcija filmov, video filmov,
televizijskih oddaj
post produkcijske dejavnosti
pri izdelavi filmov, video filmov,
televizijskih oddaj
distribucija filmov, video filmov,
televizijskih oddaj
snemanje in izdajanje zvočnih
zapisov in muzikalij
telekomunikacijske dejavnosti po
vodih
brezžične telekomunikacijske
dejavnosti
druge telekomunikacijske
dejavnosti
računalniško programiranje
svetovanje o računalniških
napravah in programih
upravljanje računalniških naprav
in sistemov
druge z informacijsko tehnologijo
in računalniškimi storitvami
povezane dejavnosti
obdelava podatkov in s tem
povezane dejavnosti
obratovanje spletnih portalov
trgovanje z lastnimi
nepremičninami
oddajanje in obratovanje lastnih
ali najetih nepremičnin
posredništvo v prometu
z nepremičninami
računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti; davčno
svetovanje
drugo podjetniško in poslovno
svetovanje
raziskovalna in razvojna
dejavnost na drugih področjih
naravoslovja in tehnologije
posredovanje oglaševalskega
prostora
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73.200
77.330
77.400
78.100
78.200
78.300
80.100
80.200
82.110
82.200
85.590
95.110
95.120
95.210
96.090
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raziskovanje trga in javnega
mnenja
dajanje pisarniške opreme in
računalniških naprav v najem in
zakup
dajanje pravic uporabe
intelektualne lastnine v zakup,
razen avtorsko zaščitenih del
dejavnost pri iskanju zaposlitve
posredovanje začasne delovne
sile
druga oskrba s človeškimi viri
varovanje
nadzorovanje delovanja
varovalnih sistemov
nudenje celovitih pisarniških
storitev
dejavnost klicnih centrov
drugje na razvrščeno
izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje
popravila in vzdrževanje
računalnikov in perifernih enot
popravila komunikacijskih naprav
popravila elektronskih naprav za
široko rabo
druge storitvene dejavnosti,
drugje nerazvrščene.

Glede na sprejeti sklep se uskladi točka
tri Statuta in sprejme prečiščeno besedilo
Statuta.
Vpogled v gradivo
Letno poročilo za leto 2009 in poročilo
nadzornega sveta ter spremembe Statuta
družbe so delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Slovenj Gradcu, Kidričeva 14,
vsak delavnik, od objave sklica do dneva
zasedanja skupščine.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji lahko v skladu z 298. členom
ZGD v roku 7 dni po objavi sklica skupščine
zahtevajo dopolnitev dnevnega reda. Če bo
delničar v tem roku posla družbi razumno
utemeljen predlog sklepov k posamezni točki dnevnega reda, bo družba take predloge
sklepov objavila v skladu s 300. in 301. členom ZGD.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so imetniki delnic vpisanih v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne
pred zasedanjem skupščine.
Delničarji se lahko udeležijo skupščine
tudi po pooblaščenci ali zakonitih zastopnikih.
Glasuje se na podlagi glasovnic, ki jih
udeleženci skupščine prejmejo ob vstopu
v dvorano. Pooblastilo za zastopanje na
skupščini mora biti pisno in ostane družbi.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki morajo svojo udeležbo na skupščini in
uresničevanje glasovalnih pravic predhodno
prijaviti upravi družbe na sedežu družbe, do
16. avgusta 2010. Pooblaščenci morajo v istem roku predložiti tudi pisna pooblastila.
Delničar lahko uresničuje na skupščini
svoje pravice do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD.
Če ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna, se skupščina sestane pol ure po
predvidenem prvotnem sklicu in je sklepčna
ne glede na število prisotnih delnic.
Kopa d.d.
uprava
Bernard Osvald
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Ob-4508/10
Na podlagi 20. člena Statuta Commerce d.d., Mencingerjeva 7, Ljubljana, uprava
družbe sklicuje
16. skupščino
družbe Commerce d.d.,
ki bo v ponedeljek, 23. 8. 2010, ob
14. uri, na sedežu družbe, Ljubljana, Mencingerjeva 7.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, predstavitev notarja ter izvolitev predsednika in preštevalk
glasov.
Direktor družbe otvori skupščino.
Skupščini bo prisostvoval notar Bojan
Podgoršek.
Na predlog uprave se sprejme naslednji
sklep: za predsednika skupščine se izvoli
predsednik nadzornega sveta Miro Medvešek.
Za preštevalki glasov se izvolita: Urša
Medvešek in Nives Flajs.
2. Seznanitev z letnim poročilom, uporabo bilančnega dobička (pokritje izgube) za
leto 2009, prejemki uprave in nadzornega
sveta ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme naslednji sklep: skupščina se seznani z letnim poročilom ter prejemki uprave in nadzornega sveta, sprejme direktorjev
predlog za pokrivanje bilančne izgube za
leto 2009 (Družba je v letu 2009 realizirala
37.051 € bilančne izgube, ki ostane nepokrita) in podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2009.
3. Spremembe statuta.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme naslednji sklep: zaradi uskladitve
z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti
in z Zakonom o spremembah in dopolnitvah
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C)
se spremenijo 2., 20. in 21. člen statuta.
Gradivo
Popolno gradivo za skupščino, ki vsebuje letno poročilo, poročilo nadzornega sveta,
besedilo predlaganih sprememb statuta in
utemeljene predloge sklepov, je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe, od sklica
skupščine dalje, vsak delovni dan od 12.
do 14. ure.
Prijava udeležbe na skupščini in glasovalna pravica
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 zasedanjem skupščine, to je na dan 18. 8. 2010.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji ali
njihovi pooblaščenci, ki prijavijo svojo udeležbo upravi družbe tako, da uprava družbe
prejme prijave in pooblastila najkasneje do
petka 19. 8. 2010.
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 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 le, če delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
pošlje družbi razumno utemeljen predlog in
pri tem sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega
predloga ni treba utemeljiti.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti. Poslovodstvo mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so
potrebni za presojo točk dnevnega reda.
Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna
in poslovna razmerja družbe s povezanimi
družbami.
Prostor, namenjen skupščini bo v ta namen odprt pol ure pred začetkom zasedanja.
Prijavljeni delničarji in njihovi pooblaščenci
se izkažejo z identifikacijskim dokumentom, zastopniki pravnih oseb pa z izpisom
iz sodnega registra ter s podpisom potrdijo svojo prisotnost ter prevzamejo ustrezno
gradivo.
Commerce d.d.
direktor
Izidor Baus
Ob-4509/10
Na podlagi 27. člena Statuta družbe Cestno Podjetje Ljubljana d.d., Stolpniška ulica
10, upravni odbor sklicuje
12. sejo skupščine
družbe Cestno podjetje Ljubljana d.d.,
Stolpniška ulica 10, Ljubljana
ki bo dne 20. 8. 2010, ob 8. uri, v sejni
sobi upravne stavbe na Stolpniški ulici 10,
v Ljubljani, z naslednjim dnevni redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov skupščine in notarja.
Predlog sklepa upravnega odbora:
Skupščina ugotovi sklepčnost, za predsednika skupščine se izvoli Alenka Šuštar
Hostar, odvetnica iz Kranja, za preštevalki se imenujeta Mojca Brezovar in Suzana
Golja.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
mag. Nina Češarek.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za poslovno leto 2009 in sklepa
o podelitvi razrešnice upravnemu odboru,
glavnemu izvršnemu direktorju in izvršnim
direktorjem posameznih poslovnih področij na podlagi seznanitve z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom in
poročilom revizorja za poslovno leto 2009
ter informacija o prejemkih članov organov
vodenja in nadzora v poslovnem letu 2009
v skladu s petim odstavkom 294. členom
ZGD-1.
Predlog sklepa upravnega odbora:
2.1. Skupščina družbe se seznani s sprejetim letnim poročilom in konsolidiranim
letnim poročilom za poslovno leto 2009,
poročilom revizorja k letnemu poročilu in
konsolidiranemu letnemu poročilu in Poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila in informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora
v poslovnem letu 2009.
Predlog sklepa upravnega odbora:
2.2. Bilančni dobiček na dan 31. 12.
2009, znaša 1.573.222,00 EUR in je sestavljen iz čistega dobička poslovnega leta
2009, v višini 1.296.033,00 EUR in prenese-
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nega čistega dobička iz preteklih let v višini
277.189,00 EUR. Bilančni dobiček poslovnega leta 2009 v višini 1.573.222,00 EUR
ostane nerazporejen.
Predlog sklepa upravnega odbora:
2.3. Skupščina podeljuje razrešnico
upravnemu odboru družbe za obdobje od
1. 1. 2009 do 31. 12. 2009, glavnemu izvršnemu direktorju Bojanu Hočevarju za čas
od 1. 1. 2009 do 16. 9. 2009, glavnemu izvršnemu direktorju Dušanu Mlinarju za čas od
17. 9. 2009 do 31. 12. 2009, izvršnemu direktorju komercialnega področja Tatjani Juren od 1. 1. 2009 do 6. 10. 2009, izvršnemu
direktorju komercialnega področja Bojanu
Hočevarju od 7. 10. 2009 do 31. 12. 2009,
izvršnemu direktorju nizkih gradenj Stanku
Petriču od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009, izvršnemu direktorju visokih gradenj Bojanu
Kozarju od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009, izvršnemu direktorju pravnega in organizacijskega področja Marjanci Žvar Keber od 1. 1.
2009 do 31. 12. 2009, izvršnemu direktorju
finančnega področja Klementini Ferko Kastelic od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009, s katero
potrjuje in odobri njihovo delo v poslovnem
letu 2009.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2010.
Predlog sklepa upravnega odbora: za
revizorja družbe za leto 2010 se imenuje
Revizijski center d.o.o., družba za revizijo,
Ul. Gradnikove brigade 4, Ljubljana.
4. Spremembe Statuta.
Predlog sklepa upravnega odbora: sprejmejo se spremembe statuta v predloženem
besedilu.
Sprejme se čistopis statuta.
5. Seznanitev s poročilom upravnega odbora o pridobitvi lastnih delnic v letu 2009.
Predlog sklepa upravnega odbora: skupščina se seznani, da je upravni odbor v skladu s sklepom o izdaji pooblastila upravnemu
odboru za pridobivanje lastnih delnic, ki je
bil sprejet na 11. skupščini družbe z dne
15. 7. 2009 za namene iz navedenega sklepa pridobil 8.616 lastnih delnic družbe, kar
predstavlja 2,20% vseh delnic družbe v vrednosti 327.408,00 EUR.
6. Odpoklic člana upravnega odbora in
izvolitev novega člana upravnega odbora
Predlog sklepa upravnega odbora:
z dnem 20. 8. 2010 se odpokliče Bojana
Hočevarja kot člana upravnega odbora. Za
člana upravnega odbora se z dnem 20. 8.
2010 imenuje Dušana Mlinarja do izteka
mandatne dobe obstoječemu upravnemu
odboru.
Prijava udeležbe in glasovanje na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so
vpisani v delniško knjigo pri KDD-centralni
klirinško depotni družbi Ljubljana, d.d. na
presečni dan; konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (16. 8. 2010) in, ki so
svojo za udeležbo na skupščini pisno prijavili najpozneje konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine (do 16. 8. 2010).
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na
skupščino pol ure pred začetkom seje prijavijo v sejni dvorani in z podpisom seznama
prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost
na skupščini in prevzamejo gradivo ter glasovalne lističe. Za udeležbo na skupščini se
fizične osebe izkažejo z veljavnim osebnim
dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.

Skupščina odloča, če so na njej prisotni
delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja najmanj 15% zastopanega osnovnega
kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino k posameznim točkam dnevnega reda, vključno z besedilom
sprejetega letnega poročila 2009, poročilom revizorja, pisnim poročilom upravnega
odbora ter predlogi in utemeljitvami predlogov in spremembami Statuta in čistopisom
Statuta družbe, je na vpogled na sedežu
družbe v tajništvu vsak delovni dan od 9. do
12. ure v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupščine pri Suzani Golja. Od dneva objave sklica
do vključno dneva zasedanja skupščine bo
možen vpogled v gradivo tudi preko interneta na spletni strani www.cp-lj.si.
Predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
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 pri
posamezni točki ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da
zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem
dni po objavi sklica skupščine. Nasprotni
predlogi delničarjev k posameznim točkam
dnevnega reda ter volilni predlogi delničarjev, ki bodo poslani družbi v roku 7 dni po
objavi tega sklica in bodo izpolnjevali pogoje iz prvega odstavka 300. člena ZGD-1,
oziroma 301. člena ZGD-1, bodo objavljeni
in sporočeni na način iz 296. člena ZGD-1.
Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani
v roku iz prvega odstavka 300. člena ZGD-1
in so dani najpozneje na sami skupščini, se
obravnavajo na skupščini.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
V skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.
Cestno podjetje Ljubljana d.d.
predsednik upravnega odbora
Alojzij Kramljak, univ. dipl. prav.
Št. 2
Ob-4510/10
Na podlagi Statuta družbe CPK Invest,
družba pooblaščenka, d.d., Jezerska cesta 20, Kranj, sklicujem
skupščino delničarjev,
ki bo dne 26. 8. 2010, ob 9. uri, na sedežu družbe, Jezerska cesta 20, Kranj, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednika skupščine izvoli Franc Kosi, za
preštevalca glasov se izvolita Mirjana Čebulj
in Pestotnik Damijan. Za notarja se povabi
Vojko Pintar.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta.
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, v znesku 769.126,00
EUR, se v znesku 500.000,00 EUR razporedi: v druge rezerve, v znesku 269.126,00
EUR pa ostane nerazporejen.
Upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica, s katero se potrdi in odobri njuno
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delo v poslovnem leto 2009. Uprava družbe
je delničarje na skupščini seznanila s prejemki članov organov vodenja in nadzora,
ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli
v preteklem poslovnem letu 2009.
4. Sprejem sklepa o izbrisu in vpisu novih dejavnosti družbe in uskladitev besedila
statuta s sprejetim sklepom o vpisu dejavnosti.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
sprejme sklep o izbrisu in vpisu novih dejavnosti v skladu z novo Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti in uskladi besedilo
statuta s prejetim sklepom o izbrisu in vpisu
dejavnosti.
5. Sprejem sklepa o uskladitvi besedila
statuta družbe z določili ZGD-1 C in sprejetimi spremembami dejavnosti v 4. točki ter
sprejem prečiščenega besedila statuta.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
sprejme sklep o uskladitvi besedila statuta
družbe z določili ZGD-1 C in sprejetim sklepom o uskladitvi dejavnosti pod 4. točko te
skupščine 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 Jezerska cesta 20, Kranj, dan po objavi
zasedanja skupščine, vsak delovnik od 10.
do 13. ure.
Delničarji katerih skupni delež presega
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno
zahtevajo dodatno točko dnevnega reda.
Zahtevi morajo priložiti pisni predlog sklepa
in obrazložitev.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Razumno utemeljeni predlogi sklepov, ki so
prispeli na sedež družbe sedem dni po objavi sklica skupščine se objavijo in sporočijo
na način določen v 296. členu ZGD-1.
Delničarji lahko na skupščini postavljajo
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda ter izvršujejo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani
v delniško knjigo konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine ali njihovi zakoniti
zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti družbi pisno pooblastilo, kjer ostane
shranjeno. Udeležbo na skupščini je treba prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki
mora prispeti na sedež družbe najpozneje
konec četrtega dne pred skupščino. Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj pol ure
pred pričetkom skupščine, vpisati v seznam
udeležencev skupščine.
CPK Invest, družba pooblaščenka, d.d.
direktor
Ob-4511/10
Na podlagi točke H.C. Statuta družbe
Celjske mesnine d.d. Celje, uprava sklicuje
15. redno sejo skupščine
Celjske mesnine d.d. Celje, Celje, Cesta
v Trnovlje 17,
ki bo v petek, 20. 8. 2010, ob 10. uri, na
sedežu družbe v Celju, Cesta v Trnovlje 17,
z naslednjim dnevnim redom:
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1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– Za predsednika skupščine: Danilo Dujović.
– Preštevalki glasov: Nada Živko in Karmen Korošec.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Srečko
Gabrilo.
2. a) Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2009 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta po
282. členu Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1) ter podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu družbe.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2009, z mnenjem revizorja ter s 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, ki na dan 31. 12. 2009 znaša
743.326,64 EUR, se razporedi v druge rezerve iz dobička.
3. 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 Valuta družba za revizijo d.o.o.
Celotno skupščinsko gradivo z utemeljitvami, vključno z besedilom letnega poročila
in konsolidiranega letnega poročila za leto
2009 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila, je na vpogled vsak delovni dan,
med 11. in 13. uro, v tajništvu družbe, Cesta
v Trnovlje 17, Celje, v času od dneva objave
dnevnega reda, do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo
mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine
v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno
prijavijo svojo udeležbo in so dvajset dni
pred zasedanjem skupščine vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi Ljub
ljana (vpisani vključno do 16. 8. 2010 –
presečni dan). Prijava je možna tudi prek
pošte ali faksa, kateremu pa mora slediti
priporočena pošta.
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 zahtevo pošljejo
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družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Predlogi delničarjev k točkam dnevnega
reda bodo objavljeni in sporočeni na način
iz 296. člena ZGD-1 le, če bodo sporočeni
družbi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, v zakonsko predpisani obliki.
Delničarji bodo na skupščini lahko uveljavljali svojo pravico do obveščenosti po
prvem odstavku 305. člena ZGD-1.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino 30 minut pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Za udeležbo na skupščini se delničarji
oziroma njihovi zastopniki izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa z originalnim pismenim pooblastilom in osebnim
dokumentom.
Sejna dvorana bo odprta 30 minut pred
začetkom zasedanja skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedanega začetka skupščina ponovno sestane in
je sklepčna ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Celjske mesnine d.d.
direktor družbe
Izidor Krivec, dr. vet. med.
Ob-4512/10
V skladu z določili ZGD-1 in 19. členom
Statuta družbe Kočevski tisk d.d., Kočevje,
sklicujem
13. redno sejo skupščine
družbe Kočevski tisk, d.d., Kočevje,
ki bo v četrtek, dne 26. 8. 2010, ob 13.30,
v prostorih uprave družbe, Ljubljanska cesta
18/a, 1330 Kočevje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli: za
predsednika skupščine Vlada Bergleza, za
preštevalko glasov Katjo Pajk in za zapisnikarja notarko Nino Češarek iz Kočevja.
2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve
letnega poročila za poslovno leto 2008.
Točka 2 dnevnega reda je seznanitvene
narave in se o njej ne glasuje.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za leto 2009.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta na dan 31. 12. 2009 ugotovljeni bilančni dobiček v višini 390.547,00
EUR, ostane nerazporejen.
Predlog sklepa: v skladu z določili
294. člena ZGD-1 skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico
za delo v poslovnem letu 2009.
4. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskega
poročila ter pregled poslovnega poročila za
leto 2010.
Predlog sklepa: skupščina družbe za revidiranje računovodskih izkazov družbe ter
pregled poslovnega poročila za poslovno
leto 2009 imenuje revizijsko družbo KPMG
Slovenija d.o.o. iz Ljubljane.
5. Razrešitev članov NS, ki jim je potekel
mandat in imenovanje novih članov NS.
Predlog sklepa: razrešijo se dosedanji člani NS, Alojz Zibelnik, stanujoč Brilejeva ulica 9, 1000 Ljubljana, EMŠO

2905947500732, Iztok Burdych, stanujoč
Na Brezno 43, 1351 Brezovica pri Ljubljani,
EMŠO 1605952500638 in Irena Trdan, stanujoč Morava 36, 1338 Kočevska Reka,
EMŠO 1710962505466.
Predlog sklepa: na predlog NS se za člane NS predstavnike kapitala imenuje Alojz
Zibelnik, stanujoč Brilejeva ulica 9, 1000
Ljubljana, EMŠO 2905947500732, Iztok Burdych, stanujoč Na Brezno 43, 1351 Brezovica pri Ljubljani, EMŠO 1605952500638.
Skupščina se seznani s sklepom Sveta
delavcev Tiskarne Kočevski tisk d.d., o imenovanju člana nadzornega sveta – predstavnika delavcev.
6. Sprejem sklepa o spremembi statuta.
Predlog sklepa: na predlog NS se sprejme sprememba statuta v predloženem besedilu.
7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in/ali pooblaščenci, katerih delnice so na dan zasedanja
skupščine vpisane v KDD.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti zastopniki pa z izpisom iz sodnega registra.
Izvirno gradivo za skupščino s predlogi
sklepov, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, in to vsak delovnik, med 10.
in 12. uro, od dneva sklica do 3 dni pred
zasedanja skupščine.
Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti
pisno vloženi v 7 dneh po objavi tega vabila
in obrazloženi.
Čas prihoda na skupščino je pol ure pred
začetkom zasedanja.
V primeru, če ob napovedanem času za
pričetek zasedanja skupščine ne bi bilo prisotnih delničarjev, njihovih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev, z glasovalno pravico, ki bi predstavlja vsaj 15% zastopanega
osnovnega kapitala družbe, se pričetek zasedanja skupščine prestavi za eno uro.
Kočevski tisk, d.d.
direktor
Franc Bartolme
Št. 71
Ob-4513/10
Na podlagi statuta delniške družbe Cestno podjetje Kranj, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d., Jezerska cesta
20, Kranj, sklicujem
skupščino delničarjev,
ki bo dne 26. 8. 2010, ob 10. uri, na
sedežu družbe, Jezerska cesta 20, Kranj,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednika skupščine izvoli Franc Kosi, za
preštevalca glasov se izvolita Mirjana Čebulj
in Damijan Pestotnik. Za notarja se povabi
Vojko Pintar.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta.
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, v znesku 4.306.802,00
EUR, se v znesku 3.000.000,00 EUR razporedi: v druge rezerve, v znesku 1.306.802,00
EUR pa ostane nerazporejen.
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Upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica, s katero se potrdi in odobri njuno
delo v poslovnem leto 2009. Uprava družbe
je delničarje na skupščini seznanila s prejemki članov organov vodenja in nadzora,
ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli
v preteklem poslovnem letu 2009.
4. Sprejem sklepa o izbrisu in vpisu novih dejavnosti družbe in uskladitev besedila
statuta s sprejetim sklepom o vpisu dejavnosti.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
sprejme sklep o izbrisu in vpisu novih dejavnosti v skladu z novo Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti in uskladi besedilo
statuta s prejetim sklepom o izbrisu in vpisu
dejavnosti.
5. Sprejem sklepa o uskladitvi besedila
statuta družbe z določili ZGD-1 C in sprejetimi spremembami dejavnosti v 4. točki ter
sprejem prečiščenega besedila statuta.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
sprejme sklep o uskladitvi besedila statuta
družbe z določili ZGD-1 C in sprejetim sklepom o uskladitvi dejavnosti pod 4. točko te
skupščine 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 Jezerska cesta 20, Kranj, dan po objavi
zasedanja skupščine, vsak delovnik od 10.
do 13. ure.
Delničarji katerih skupni delež presega
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno
zahtevajo dodatno točko dnevnega reda.
Zahtevi morajo priložiti pisni predlog sklepa
in obrazložitev.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Razumno utemeljeni predlogi sklepov, ki so
prispeli na sedež družbe sedem dni po objavi sklica skupščine se objavijo in sporočijo
na način določen v 296. členu ZGD-1.
Delničarji lahko na skupščini postavljajo
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda ter izvršujejo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani
v centralni register KDD, d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine ali
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
ki morajo predložiti družbi pisno pooblastilo,
kjer ostane shranjeno. Udeležbo na skupščini je treba prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora prispeti na sedež družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.
Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj pol
ure pred pričetkom skupščine, vpisati v seznam udeležencev skupščine.
Cestno podjetje Kranj,
družba za vzdrževanje
in gradnjo cest, d.d.
direktor
Ob-4519/10
V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) direktor družbe RGS,
d.d., Dunajska 159, Ljubljana (v nadaljevanju tudi: družba), sklicuje

skupščino
RGS, d.d.,
ki bo dne 25. 8. 2010, ob 12. uri, v prostorih notarke Nade Kumar, Slovenska 56,
Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje organov skupščine.
Predlog uprave in nadzornega sveta: za
predsednika skupščine se imenuje Franc
Novak, za preštevalca glasov pa oseba, ki
bo predlagana na skupščini.
2. Seznanitev z Letnim poročilom za leto
2009, poročilom nadzornega sveta o pregledu letnega poročila ter odločanje o podelitvi
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
upravi in nadzornemu svetu se za leto 2009
podeli razrešnica, s čimer se potrdi in odobri
njuno delo v letu 2009.
3. Sklep o prenosu delnic manjšinskih
delničarjev na glavnega delničarja za plačilo
primerne denarne odpravnine.
Predlog delničarja Euronotat, d.o.o.
Iz družbe RGS, d.d., Dunajska 159, Ljub
ljana se izključijo vsi manjšinski delničarji
družbe na način, da se njihove delnice za
plačilo primerne denarne odpravnine prenesejo na glavnega delničarja Euronotat,
poslovne dejavnosti, d.o.o., Dunajska cesta 159, Ljubljana (v nadaljevanju: glavni
delničar).
Z vpisom tega sklepa o prenosu delnic
v sodni register preidejo vse delnice manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja.
Glavni delničar bo nemudoma po pravnomočnosti vpisa sklepa o prenosu delnic
v sodni register manjšinskim delničarjem izplačal denarno odpravnino v znesku 16,91
EUR za vsako delnico, ki se prenese iz
manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja.
Če so delnice v lasti manjšinskega delničarja predmet pravice tretjega ali drugega
pravnega dejstva, je:
a) v primeru, da iz vsebine pravice tretjega oziroma drugega pravnega dejstva izhaja
upravičenje do donosov – do izplačila denarne odpravnine upravičena oseba, v korist katere je bila ta pravica oziroma drugo
pravno dejstvo vpisano na presečni dan za
izbris te pravice oziroma pravnega dejstva iz
drugega odstavka 81.b člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni
list RS, št. 23/99 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZNVP);
b) v drugih primerih – do izplačila denarne odpravnine upravičen manjšinski delničar, ki je vpisan v centralnem registru kot
imetniki delnic na presečni dan za prenose
iz prvega odstavka 81.b člena ZNVP.
Presečni dan za uresničevanje glasovalne pravice
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 21. 8. 2010 (v
nadaljevanju: presečni dan).
Drugi pogoji za udeležbo in glasovanje
na skupščini
Skupščine se lahko udeleži in na njej
glasuje delničar, ki bo svojo udeležbo in
glasovanje na skupščini prijavil pri družbi
najpozneje tretji dan pred skupščino.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahteva-
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jo 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.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz
300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov
nadzornega sveta, upravnega odbora ali
revizorjev 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 poslal družbi
predlog za objavo v skladu s 300. oziroma
301. členom ZGD-1.
Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve
točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo
Na poslovnem naslovu družbe so od
dneva sklica skupščine pa vse do vključno
dneva zasedanja skupščine v času od 9. do
12. ure dostopni in brezplačno na vpogled:
– predlogi sklepov z navedbo, katerih
organ je dal posamezni predlog,
– obrazložitve točk dnevnega reda,
– letno poročilo za leto 2009,
– poročilo nadzornega sveta o pregledu
letnega poročila,
– letna poročila družbe za zadnja tri poslovna leta,
– ta sklic skupščine s predlogom sklepa
o prenosu delnic,
– pisno poročilo glavnega delničarja iz
drugega odstavka 386. člena ZGD-1,
– revizorjevo poročilo o primernosti denarne odpravnine.
Družba bo vsakemu delničarju na njegovo zahtevo najpozneje naslednji delovni
dan brezplačno izročila prepis iz zadnjih treh
alinej prejšnjega odstavka.
Pravica do obveščenosti
Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1.
RGS, d.d.
direktor
Emir Kurbegović
Ob-4520/10
Na podlagi točke 6.b Statuta delniške
družbe Plinstal, d.d. Jesenice, sklicujem
15. skupščino delničarjev,
ki bo v sredo, 25. 8. 2010, ob 15. uri,
v prostorih ENOS-Energetika, d.o.o., Jesenice, Cesta železarjev 8, Jesenice.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter imenovanje predsednika skupščine, preštevalca glasov in notarja.
Predlog sklepa uprave:
Za predsednika skupščine se imenuje
Tomaž Špiler.
Za preštevalko glasov se imenuje Mojca
Smolej.
Na skupščino je povabljena notarka
Nada Svetina.
2. Predstavitev letnega poročila za leto
2009 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta.
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Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2009, vključno s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, mnenjem
revizorja ter pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila.
3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2009.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: bilančni dobiček v višini 891.483,19
EUR ostane nerazporejen.
4. Podelitev razrešnice članom uprave in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2009.
5. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina za revizorja družbe za poslovno leto
2010 imenuje družbo Revizijski center
d.o.o., družba za revizijo, Ulica Gradnikove
brigade 4, 1000 Ljubljana.
6. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe v predloženi vsebini.
Na podlagi sprejetih sprememb in dopolnitev se izdela prečiščeno besedilo statuta
družbe.
Gradivo za skupščino s predlogi in obrazložitvami sklepov ter predlaganimi spremembami statuta je na vpogled vsem delničarjem vsak delovni dan, od 9. do 11. ure,
od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, pri Mojci Smolej, v prostorih
ENOS-Energetika, d.o.o., Jesenice, Cesta
železarjev 8.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico do udeležbe in uresničevanja
glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic družbe vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
dnem zasedanja skupščine, to je 21. 8.
2010, njihovi pooblaščenci ali zastopniki,
ki bodo svojo udeležbo na sedežu družbe prijavili najpozneje konec četrtega dne
pred dnem zasedanja skupščine, to je 21. 8.
2010. Prijave in pooblastila se deponirajo na
sedežu družbe.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine, v roku 7 dni pisno
zahtevajo dodatno točko dnevnega reda.
Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog
sklepa z obrazložitvijo.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajo predloge sklepov.
Predlogi se objavijo na način in pod pogoji,
kot jih določa ZGD-1.
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega
odstavka 305. člena ZGD-1.
Vljudno naprošamo udeležence, da pridejo na skupščino vsaj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo potrdili svojo
prisotnost ter prevzeli gradivo.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se bo sklicala nova skupščina
z istim dnevnim redom. Na ponovnem zasedanju skupščine se bo veljavno odločalo
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Plinstal, d.d. Jesenice
Uprava
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Št. 2010-5585
Ob-4521/10
Na podlagi 7.3. točke statuta Mariborske
livarne Maribor, d.d., Oreško nabrežje 9,
2000 Maribor, uprava družbe sklicuje
16. sejo skupščine
družbe Mariborske livarne Maribor d.d.,
ki bo dne 19. 8. 2010, ob 13. uri, v Mariborski livarni Maribor, v jedilnici hale A,
Oreško nabrežje 9, Maribor, ter predlaga
naslednji dnevni red in sprejem sklepov
skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsedujoči
skupščine in verifikacijska komisija v sestavi
predsednika in dveh preštevalcev glasov.
Seji bo prisostvoval notar Stanislav Bohinc iz Maribora.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta o sprejemu letnega poročila za leto
2009 ter odločanje o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) skupščina se je seznanila s poročilom
nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za leto 2009;
b) skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto
2009.
3. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe v predlaganem besedilu.
4. Imenovanje revizorja za leto 2010.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2010 se imenuje Auditor, Revizijska družba d.o.o., Murkova 4,
Ptuj.
Predlagatelj sklepov pod točko 1. je
uprava, pod točko 2. in 3. uprava in nadzorni svet, pot točko 4. nadzorni svet.
Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice
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 in so najmanj do
konca četrtega dne prijavili svojo udeležbo
pri družbi.
Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice
na skupščine prek zakonitih zastopnikov in
pooblaščencev. Pooblastilo mora biti v pisni
obliki in ga je potrebno predložit na sedež
družbe. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci izkažejo svojo identiteto z osebnim
dokumentom in pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki z izpiskom iz sodnega registra
in osebnim dokumentom.
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 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.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz

300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov
nadzornega sveta ali revizorja 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. oziroma 301. členom ZGD-1
in bodo razumno utemeljeni.
Vpogled v predloge sklepov in obrazložitev točk
Na sedežu družbe Mariborske livarne
Maribor d.d., Oreško nabrežje 9, 2000 Maribor, so od dneva sklica skupščine pa vse do
vključno dneva zasedanja skupščine, vsak
dan, v času od 11. do 13. ure, dostopni na
vpogled: predlog sklepov z navedbo, kateri
organ je dal posamezni predlog, obrazložitev točk dnevnega reda, letno poročilo za
leto 2009, poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, besedilo predlaganih sprememb statuta družbe.
Pravica do obveščenosti
Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1.
Skupščina bo odločala o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Skupščina odloča z večino oddanih glasov če
zakon ali statut ne določa drugače. Vsaka
delnica prinaša v skupščini en glas.
Družba ima izdanih 2.676.067 navadnih
imenskih kosovnih delnic z glasovalno pravico in 719.434 kumulativnih prednostnih
imenskih kosovnih delnic brez glasovalne
pravice. Družba je na dan objave sklica imetnica 267.606 lastnih delnic, ki na podlagi
zakona nimajo glasovalne pravice. Skupno
število glasovalnih pravic iz delnic je na dan
objave sklica 2.408.461.
Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku pol ure od napovedane
skupščine, skupščina ponovno sestane in
glasuje ne glede na število prisotnih delnic.
Vse delničarje pozivamo, da se zglasijo na mestu zasedanja skupščine vsaj pol
ure pred začetkom skupščine in s podpisom
liste prisotnih potrdijo svojo prisotnost ter
prevzamejo glasovnice.
Mariborska livarna Maribor, d.d.
Uprava
Št. 77
Ob-4529/10
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe Savaprojekt d.d. Krško, uprava družbe sklicuje
13. redno skupščino
družbe Savaprojekt d.d.,
ki bo v petek, 27. avgusta 2010, ob
12. uri, v prostorih Občine Krško – sejna
soba D.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvoli se predsednik skupščine
in dva preštevalca glasov. Vabljeni notar je
prisoten. Potrdi se dnevni red skupščine.
2. Predstavitev letnega poročila, poročila
nadzornega sveta za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s sprejetim letnim poročilom družbe in s poročilom nadzornega sveta za poslovno leto
2009.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička.
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Predlog sklepa:
Vrednost bilančnega dobička leta 2009
je 396.213,00 EUR, nerazporejenega bilančnega dobička iz preteklih let 191.539,03
EUR, skupaj 587.752,03 EUR.
Predlog delitve bilančnega dobička:
1) =7.700,00 EUR sredstev se razdeli
v dividendah lastnikom delnic vpisanih v delniški knjigi družbe dva dni pred skupščino.
Izplačilo dividend je v delnicah, v sorazmernem deležu lastništva. Preostanek vrednosti dividende bo izplačano v denarju.
Vrednost delnice se upošteva v višini
=90,00 EUR.
Delitev oziroma obveznost do izplačila
se evidentira v poslovnih – knjigovodskih
knjigah na dan potrditve sklepa na skupščini.
Izplačilo dividend se bo izvršilo v štirinajstih dneh po zakonsko določenem pritožbenem roku v obliki delnic in v roku 90 dneh po
zakonsko določenem pritožbenem roku.
2) =400.000,00 EUR se razporedi v druge rezerve.
3) =180.052,03 EUR bilančnega dobička
ostane nerazporejenega.
4. Odločanje o razrešnici upravi in nadzornem svetu.
Predlog sklepa: skupščina upravi in članom nadzornega sveta družbe Savaprojekt
d.d. potrjuje in odobri delo v letu 2009 in
jima podeli razrešnico za delo v poslovnem
letu 2009.
5. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani, da predsedniku
nadzornega sveta izteka mandat, zato se
ga z dnem skupščine razreši.
Za novega člana nadzornega sveta se
imenuje Jagica Ganc. Mandat novo imenovanega člana nadzornega sveta začne teči
z dnem imenovanja, 27. 8. 2010.
6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pravico
do udeležbe na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini
najkasneje tri dni pred skupščino, to je do
vključno 24. 8. 2010. Pooblaščenci morajo
hkrati s prijavo za udeležbo poslati tudi pisno pooblastilo.
Delničarje obveščamo, da bo dvorana
odprta 30 minut pred začetkom zasedanja. V tem času boste najavljeni udeleženci
s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo potrebno za glasovanje.
Gradivo s predlogi sklepov za vse točke
dnevnega reda je na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan
od sklica skupščine, do dneva skupščine,
v času od 8. do 10. ure v tajništvu družbe.
Delničarji naj svoje morebitne nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda oziroma predloge za spremembo dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe
v 7 dneh po objavi sklica.
Uprava – Savaprojekt d.d., Krško
Ob-4530/10
Na podlagi 33. člena Statuta družbe
Alples, industrija pohištva, d.d., Železniki,
sklicujem
16. skupščino delniške družbe
Alples, industrija pohištva, d.d.,
Železniki, Češnjica 48/b, Železniki,
ki bo dne 24. 8. 2010, ob 13. uri, v poslovnih prostorih na sedežu družbe, Češnjica 48/b v Železnikih.

Dnevni red skupščine s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvoli se predsednik skupščine
in dva preštevalca glasov, ugotovi prisotnost
vabljene notarke.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2009 in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila za leto 2009, sklepanje o uporabi
bilančnega dobička ter odločanje o podelitvi
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2009, z mnenjem revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
2.2. Skupščina na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta k predlogu uprave
o uporabi bilančnega dobička sprejme sklep:
bilančni dobiček po revidiranem letnem poročilu za leto 2009 v višini 3.000.328,77
EUR ostane nerazporejen.
2.3. Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta Alples,d.d., Železniki
v poslovnem letu 2009 in se upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto
2009 podeli razrešnica.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa: za revizijo računovodskih izkazov Alples, d.d., Železniki za leto
2010 se imenuje revizijska družba UHY revizija in svetovanje d.o.o., Vurnikova ulica
2, Ljubljana.
4. Določitev sejnine predsedniku in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: predsedniku in članom
nadzornega sveta se določi enotna sejnina
350 EUR bruto.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so na dan skupščine vpisani v delniški knjigi družbe in ki svojo udeležbo na
skupščini predhodno pisno najavijo upravi
družbe najkasneje v roku 3 dni pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenci delničarjev
morajo do začetka skupščine predložiti pisna pooblastila. Delničarji glasujejo osebno,
po pooblaščencu ali zastopniku na podlagi
glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu
v prostor za skupščino, ko tudi podpišejo
seznam prisotnih udeležencev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe Češnjica 48/b, Železniki, v tajništvu
družbe, vsak delovni dan med 11. in 12. uro
od dneva objave sklica do dneva zasedanja
skupščine.
Alples, d.d., Železniki
uprava
Št. 5
Ob-4531/10
Na podlagi 7.5. člena Statuta družbe Lesnina MG oprema, Podjetje za inženiring,
d.d., Ljubljana, Parmova 53, sklicujem
23. sejo skupščine družbe,
ki bo v četrtek, 26. 8. 2010, ob 16. uri v Lesnini, Parmova 53, Ljubljana, soba 528.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in izvolitev organov skupščine ter potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, za člane organov skupščine pa
se izvolijo predlagani kandidati.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar.
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2. Obravnava in sprejem letnega poročila
družbe in poročila revizije za leto 2009.
Predlog sklepa: na podlagi predloga
uprave in poročila revizorja se sprejme predlagano letno poročilo družbe za leto 2009.
3. Podelitev razrešnice upravi.
Predlog sklepa: skupščina potrdi delo
uprave in ji podeli razrešnico za delo v letu
2009.
4. Nagrada upravi.
Upravi se za uspešno delo izplača nagrado, v višini 45.000,00 EUR.
5. Odločanje o bilančnem dobičku
Predlog sklepa: bilančni dobiček na dan
31. 12. 2009 je 784.365,73 EUR.
– Del dobička iz leta 2006 in 2007 v višini
300.000,00 EUR se razdeli za dividende,
kar znaša 600,00 EUR bruto na delnico.
Dividende bodo izplačane delničarjem, ki so
vpisani v delniško knjigo na dan skupščine
v roku 60 dni po skupščini.
– Preostali del bilančnega dobička ostane nerazporejen.
6. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 2010.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2010 se imenuje revizijska
hiša IN Revizija, d.o.o., Ljubljana, Linhartova 11a.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščina je sklicana za 26. 8. 2010,
ob 16. uri. Če na prvem sklicu ni dosežena
sklepčnost, se ponovno zasedanje skupščine določi za isti dan ob 16.30.
Na ponovnem sklicu bo skupščina sklepala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo za zasedanje skupščine je vsem
delničarjem na voljo v tajništvu družbe po
objavi sklica do 26. 8. 2010, do 12. ure.
Če se bo seje udeležil pooblaščenec delničarja, se le-ta izkaže z notarsko overjenim
pooblastilom.
Lesnina MG oprema Ljubljana
predsednik uprave
Janez Janež
Ob-4532/10
Na podlagi določil Statuta delniške družbe in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah, sklicuje uprava družbe
Polzela-Delnica družba pooblaščenka, d.d.,
Polzela 171, Polzela,
skupščino
družbe Polzela-Delnica družba
pooblaščenka, d.d.,
ki bo v četrtek, dne 19. 8. 2010, ob 13. uri,
na sedežu družbe Polzela 171, Polzela.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Franc Ogris.
Za preštevalki glasov Danica Ribič in
Vera Drobež.
Skupščini prisostvuje notar Srečko Gabrilo, Savinjska cesta 20, Žalec.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2009 in poročilom
nadzornega sveta ter odločanje o pokrivanju bilančne izgube in o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe in skupine družb za
leto 2009 in poročilom nadzornega sveta
o preveritvi in sprejemu letnega poročila.
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Bilančna izguba za poslovno leto 2009
znaša 1.509 EUR in ostane nepokrita.
Skupščina podeljuje razrešnico članom
uprave in nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2009.
3. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: za nova člana nadzornega sveta se izvolita kandidata po predlogu
nadzornega sveta.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa:
Na predlog nadzornega sveta se za revizijo poslovanja družbe za leto 2010 imenuje
Abeceda – revizijska družba, d.o.o, Stanetova ulica 22, 3000 Celje.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošto dostavijo družbi najpozneje konec četrtega
dne pred skupščino in so vpisani v delniški
knjigi na dan 31. 7. 2010. Hkrati z najavo
udeležbe na skupščini morajo pooblaščenci
predložiti pisna pooblastila.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov za vse točke dnevnega reda je na
vpogled delničarjem v tajništvu uprave na
sedežu družbe, Polzela 171, Polzela, vsak
delovnik, od ponedeljka do petka, od 13.
do 15. ure.
Delničarji lahko najpozneje v sedmih
dneh po objavi sklica skupščine podajo
upravi družbe predloge za dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprotne predloge. Predlogi morajo biti v pisni obliki in razumno
utemeljeni.
Polzela-Delnica, d.d.
Uprava družbe
Ob-4533/10
Na podlagi določil Statuta delniške družbe in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah, sklicuje uprava družbe
Polzela tovarna nogavic, d.d., Polzela 171,
Polzela,
15. skupščino
družbe Polzela tovarna nogavic, d.d.,
ki bo v četrtek, dne 19. 8. 2010, ob 12. uri,
na sedežu družbe Polzela 171, Polzela.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Franc
Ogris.
Za preštevalki glasov Danica Ribič in
Vera Drobež.
Skupščini prisostvuje notar Srečko Gabrilo, Savinjska cesta 20, Žalec.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2009 in poročilom
nadzornega sveta ter odločanje o pokrivanju bilančne izgube in o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe in skupine družb za
leto 2009 in poročilom nadzornega sveta
o preveritvi in sprejemu letnega poročila.
Bilančna izguba za poslovno leto 2009
znaša 1.045.812,20 EUR in se pokrije
v breme prenesenega čistega poslovnega izida 96.087,31 EUR, zakonskih rezerv 393.067,52 EUR in kapitalskih rezerv
556.657,37 EUR.
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Skupščina podeljuje razrešnico članom
uprave in nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2009.
3. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta se za revizijo poslovanja družbe za leto 2010 imenuje Abeceda – revizijska družba, d.o.o, Stanetova ulica 22,
3000 Celje.
4. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošto dostavijo družbi najpozneje konec četrtega
dne pred skupščino in so vpisani v delniški
knjigi na dan 31. 7. 2010. Hkrati z najavo
udeležbe na skupščini morajo pooblaščenci
predložiti pisna pooblastila.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je na vpogled
delničarjem v tajništvu uprave na sedežu
družbe, Polzela 171, Polzela, vsak delovnik,
od ponedeljka do petka, od 13. do 15. ure.
Delničarji lahko najpozneje v sedmih
dneh po objavi sklica skupščine podajo
upravi družbe predloge za dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprotne predloge. Predlogi morajo biti v pisni obliki in razumno
utemeljeni.
Polzela tovarna nogavic, d.d.
Uprava družbe
Ob-4538/10
Na podlagi določil 295. člena ZGD-1 sklicujem
3. redno letno skupščino
družbe Akrapovič d.d., Malo Hudo 8A,
1295 Ivančna Gorica,
ki bo dne 24. 8. 2010, v športni dvorani
Osnovne šole Stična (Cesta 2. grupe odredov 40, Ivančna Gorica), s pričetkom ob
14.30.
Dnevni red:
Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se navzočnost na skupščini. Po
predlogu upravnega odbora se imenujejo
naslednji organi skupščine:
– za predsedujočega se imenuje Nina
Drnovšek,
– za preštevalca glasov se imenujeta
Darja Komar ter Tomaž Slana.
Skupščino se obvesti, da seji prisostvuje
vabljeni notar Andrej Rozman iz Idrije.
Spremembe dejavnosti in uskladitev dejavnosti družbe z novo standardno klasifikacijo dejavnosti.
Predlog sklepa: skupščina sprejme
uskladitev dejavnosti družbe s Standardno
klasifikacijo dejavnosti ter razširitev dejavnosti z dejavnostjo »Trgovina na drobno po
pošti ali po internetu« skladno s predlogom,
ki je sestavni del tega sklepa ter pooblašča
notarja Andreja Rozmana, da uskladi besedilo statuta s sprejetim sklepom.
Sprememba statuta družbe in uskladitev
z Zakonom o gospodarskih družbah.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagane spremembe statuta zaradi uskladitve z določbami Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C, Uradni list RS, št. 42/09), kot
izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva
skupščine. Sprememba statuta začne veljati
z dnem vpisa v sodni register. Skupščina po-

oblašča notarja Andreja Rozmana, da uskladi besedilo statuta s sprejetim sklepom.
Seznanitev skupščine z letnim poročilom
o poslovanju družbe za leto 2009, z mnenjem revizorja in poročilom upravnega odbora v zvezi s pregledom letnega poročila
in informacija o prejemkih članov upravnega
odbora.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
o poslovanju družbe za leto 2009, z mnenjem revizorja in poročilom upravnega odbora v zvezi s pregledom letnega poročila
ter prejemki članov upravnega odbora.
Odločanje o uporabi bilančnega dobička
za leto 2009, ter podelitev razrešnice upravnemu odboru.
Predlog sklepa:
5.1.: Bilančni dobiček družbe za leto
2009 v višini 13,745.529 EUR se ne razporedi.
5.2.: Upravnemu odboru se za poslovno
leto 2009 podeli razrešnica.
Imenovanje revizorja za poslovno leto
2010.
Predlog sklepa: za poslovno leto 2010
se za revizorja imenuje družbo BM Veritas
Revizija d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000
Ljubljana.
V skladu z določbami ZGD-1 je predlagatelj sklepov upravni odbor. Ker je točka 4 le
seznanitvene narave, se o njej ne glasuje.
Sklic skupščine
Skladno s četrtim odstavkom 296. člena
ZGD-1, se sklic skupščine objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in na spletni strani
družbe, »www.akrapovic.si«.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni
dan), ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci.
Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini, ima pravico pooblastiti
poslovno sposobno fizično ali pravno osebo,
da se v njegovem imenu udeleži skupščine
in uresničuje njegovo glasovalno pravico.
Za pooblastilo je potrebna pisna oblika. Pooblastilo je treba predložiti družbi in ostane shranjeno pri njej. Pooblaščenec ima na
skupščini enake pravice, da lahko govori in
postavlja vprašanja kot delničar, katerega
zastopa. Obrazec pisnega pooblastila je na
voljo v tajništvu družbe.
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. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje
sedem dni po objavi sklica skupščine.
Upravni odbor bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1, na način iz
296. člena ZGD-1, objavil dodatne točke
dnevnega reda, ki naj se obravnavajo na
skupščini, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najkasneje sedem dni po
objavi tega sklica skupščine.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz
prvega odstavka 300. člena ZGD-1 ali volil-
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ne predloge iz prvega odstavka 301. člena
ZGD-1. Predlog delničarja 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 poslal
družbi razumno utemeljen predlog in pri tem
sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu upravnega odbora, in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali
za njegov predlog. Ne glede na navedeno,
volilnega predloga ni treba utemeljiti.
Zagotovitev informacij
Poslovodstvo od objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine na
sedežu družbe omogoča delničarjem brezplačen pogled v:
– predloge sklepov skupščine z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezen
predlog;
– obrazložitev vsake točke dnevnega
reda, o katerih bo odločala skupščina;
– letno poročilo z mnenjem revizorja in
poročilo upravnega odbora iz 285. člena
ZGD-1 ter izjavo o upravljanju družbe, če ni
vključena v letno poročilo. Na delničarjevo
zahtevo je treba temu najpozneje naslednji
delovni dan brezplačno izročiti prepis poročil, če niso objavljena na spletni strani
družbe;
– besedilo predlaganih sprememb statuta;
– druga poročila in dokumente, ki jih je
treba po zakonu predložiti skupščini.
Točke dnevnega reda, vključno z obrazložitvami ali predlogi v zvezi z morebitnimi
dopolnitvami dnevnega reda in predlogi ter
volilnimi predlogi delničarjev in njihove utemeljitve ter druge informacije v zvezi z njimi
bodo dani na pogled nemudoma po njihovem prejemu.
Delovno gradivo k točkam dnevnega
reda s popolnimi besedili listin in predlogov
bo na vpogled dostopno v tajništvu na sedežu družbe, Malo Hudo 8A, Ivančna Gorica,
vsak delovni dan, od dneva objave skupščine od 9. do 12. ure. Z gradivi bo objavljeno
tudi prečiščeno besedilo statuta družbe, če
bo sprejet v skladu s predlaganimi spremembami.
Pravica do obveščenosti
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.
Akrapovič d.d.
Igor Akrapovič,
predsednik upravnega odbora
Ob-4539/10
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in v skladu s točkama FC
in FD Statuta delniške družbe KOTO pro
izvodno in trgovsko podjetje, d.d. sklicujem
24. sejo skupščine
družbe KOTO proizvodno in trgovsko
podjetje, d.d., Agrokombinatska 80,
Ljubljana,
ki bo dne 23. 8. 2010, ob 9. uri, na sedežu družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev 24. seje skupščine družbe
KOTO proizvodno in trgovsko podjetje, d.d.,
ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih
teles.
Uprava predlaga sprejem naslednjih
sklepov:
1.1. Za predsedujočo skupščine se imenuje Melita Umek, za preštevalki glasov pa
Mojca Laznik in Tatjana Anžur.

1.2. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Na skupščini družbe je prisotna notarka
Nina Češarek.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
Letnim poročilom za leto 2009, revidiranim
Konsolidiranim letnim poročilom za leto
2009 in Poročilom nadzornega sveta o delu
in preverjanju vodenja družbe v letu 2009 ter
sprejem sklepa o višini in uporabi bilančnega dobička za leto 2009.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:
2.1. Skupščina se seznani z revidiranim
Letnim poročilom družbe za leto 2009, revidiranim Konsolidiranim letnim poročilom
družbe za leto 2009 in Poročilom nadzornega sveta o delu in preverjanju vodenja družbe KOTO d.d. med poslovnim letom 2009.
2.2. Bilančni dobiček oblikovan iz prenesenega dobička preteklih let in čistega
dobička za leto 2009 znaša 3.382.299,11
EUR in se uporabi za:
– 594.278,60 EUR bilančnega dobička
se uporabi za izplačilo dividend delničarjem
družbe (0,92 EUR bruto na delnico), ki se
izplačajo do 25. 10. 2010 vsem delničarjem,
ki so na dan zasedanja skupščine vpisani
v delniško knjigo, ki se vodi v centralnem
registru pri KDD;
– 8.000,00 EUR bilančnega dobička bruto se do 25. 10. 2010 izplača kot nagrada
predsednici uprave.
Preostali bilančni dobiček v višini
2.780.020,51 EUR ostane nerazdeljen, odločanje o njegovi uporabi se prenese v naslednje leto.
3. Razrešnica upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
3.1. Upravi in nadzornemu svetu se za
leto 2009 podeli razrešnica.
4. Nagrada članom nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
4.1. Članom nadzornega sveta se v breme materialnih stroškov tekočega leta izplača nagrada v bruto znesku 24.000,00
EUR, in sicer:
– predsednici nadzornega sveta
10.000,00 EUR,
– članoma nadzornega sveta vsakemu
po 7.000,00 EUR.
Nagrada se članom nadzornega sveta
izplača najkasneje do 25. 10. 2010.
5. Imenovanje revizorja družbe za leto
2010.
Nadzorni sveta predlaga sprejem naslednjega sklepa:
5.1. Za revizorja družbe za leto 2010 se
imenuje KPMG Slovenija d.o.o.
6. Preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
Družba KOTO proizvodno in trgovsko
podjetje, d.d., Agrokombinatska 80, Ljub
ljana, ki je vpisana v poslovni in sodni register pravnih oseb Okrožnega sodišča
v Ljubljani pod vložno št. 061/10049500, in
matično št. 5005647000, se z dnem vpisa
preoblikovanja v sodni register preoblikuje
v družbo z omejeno odgovornostjo s firmo: KOTO proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., s skrajšano firmo KOTO d.o.o.,
s sedežem firme: Agrokombinatska 80,
Ljubljana, ter z značilnostmi, razvidnimi iz
družbene pogodbe.
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Osnovni kapital družbe, ki znaša
2.695.522,45 EUR, se v celoti transformira
v osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo in znaša 2.695.522,45 EUR.
Delničarji postanejo družbeniki družbe in
na podlagi osnovnih vložkov in sorazmerno
njihovi vrednosti v osnovnem kapitalu družbe, pridobijo poslovne deleže. Nominalni
zneski osnovnih vložkov se določijo tako,
da je nominalni znesek vsakega osnovnega deleža enak vsoti nominalnih zneskov
delnic (nominalni znesek delnice v višini
4,172926055 EUR), ki jih ima posamezni
delničar.
Dejavnosti družbe z omejeno odgovornostjo ostanejo iste kot so registrirane dejavnosti delniške družbe.
Sprejme se Družbena pogodba družbe
z omejeno odgovornostjo KOTO d.o.o., ki
je kot sestavni del – priloga tega sklepa in
prične veljati z dnem vpisa preoblikovanja
v sodni register. Družbena pogodba v celoti
nadomesti statut družbe, ki z dnem preoblikovanja preneha veljati. Predlagano besedilo družbene pogodbe je skupaj z ostalim
gradivom za skupščino na vpogled na sedežu družbe. Za izdelavo čistopisa družbene
pogodbe glede osnovnih vložkov, poslovnih deležev in morebitnih dopolnitev imen
družbenikov, skupščina pooblašča upravo,
ki mora pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta.
Člana nadzornega sveta delniške družbe Ada Gole Grandovec in Bogdan Svetec
nadaljujeta svoj mandat kot člana nadzornega sveta družbe z omejeno odgovornostjo do izteka mandata, in sicer Ada Gole
Grandovec do 5. 3. 2012 in Bogdan Svetec
do 25. 3. 2012. Članico nadzornega sveta
Hermino Krt se na podlagi odstopne izjave
z dnem 23. 8. 2010 razreši in se za novega
člana nadzornega sveta imenuje Tomislav
Kovačič, in sicer za mandat štirih let, od
23. 8. 2010 do 22. 8. 2014.
Direktorja družbe imenuje nadzorni svet
družbe na seji neposredno po skupščini.
Mandat uprave delniške družbe KOTO
d.d., Ljubljana traja do vpisa preoblikovanja
v sodni register.
Družba bo od tistih delničarjev, ki bodo
preoblikovanju nasprotovali, skladno z določili 651. člena ZGD, pridobila njihove s preoblikovanjem nastale poslovne deleže za
primerno denarno odpravnino v višini 46,43
EUR za vsako delnico pred preoblikovanjem
in daje izjavo v skladu s 3. točko 648. člena
ZGD, da bo tistim delničarjem, ki preoblikovanju nasprotujejo, z zapisnikom ponudila,
da bo pridobila njihove s preoblikovanjem
nastale poslovne deleže za primerno denarno odpravnino.
Delnice dosedanjih delničarjev družbe
KOTO d.d., Ljubljana se z dnem vpisa preoblikovanja družbe v sodni register preoblikujejo v poslovne deleže družbenikov.
Vsakemu od družbenikov pripada en poslovni delež, katerega nominalni znesek je
enak skupni nominalni vrednosti delnic, katerega imetnik je.
Družba KOTO d.o.o. je pravni naslednik
družbe KOTO d.d., Ljubljana in prevzame
vse obveznosti dosedanje delniške družbe.
Skupščina pooblašča upravo, da skladno z veljavnimi odločitvami sodišča in drugih organov, če je to potrebno, prilagodi na
skupščini sprejete sklepe, da se bo preoblikovanje lahko izvedlo in vpisalo v sodni
register, s predhodnim soglasjem nadzornega sveta.
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Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
ki se najpozneje konec četrtega dne pred
skupščino prijavijo pri upravi družbe in ki so
konec četrtega dne pred dnevom skupščine,
to je na presečni dan 18. 8. 2010, vpisani kot
imetniki delnic družbe KOTO d.d., Ljubljana,
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev.
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo
svoje pravice do obveščenosti kot jih določa
prvi odstavek 305. člena ZGD.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
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 sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Delničarji lahko zahtevo po
dodatni točki dnevnega reda družbi pošljejo najpozneje sedem dni po objavi sklica
skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov,
ki jih bo družba objavila v Uradnem listu Republike Slovenije le, če bo delničar v sedmih
dneh po objavi sklica skupščine posredoval
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 odločajo
tudi po svojih pooblaščencih, ki se morajo
izkazati s pisnim pooblastilom pooblastitelja.
Udeležence pozivamo, da vsaj uro pred
začetkom skupščine v tajništvu družbe prevzamejo gradivo za skupščino.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
obrazložitvijo posameznih sklepov in predlogom Družbene pogodbe je na vpogled vsem
delničarjem na sedežu družbe, Agrokombinatska 80, Ljubljana (tajništvo), in sicer vsak
delovni dan od 9. do 14. ure.
KOTO proizvodno in trgovsko podjetje,
d.d.
Uprava družbe
Ob-4540/10
Na podlagi 23. člena Statuta družbe
Hmezad Export - Import, d.d. uprava sklicuje
13. redno sejo skupščine
Hmezad Export - Import d.d. Žalec,
Vrečerjeva 14,
ki bo v četrtek, 19. 8. 2010, ob 14. uri,
na sedežu družbe v Žalcu, Vrečerjeva 14,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– Za predsedujočo skupščini: Branko
Neffat, univ. dipl. prav.
– Preštevalki glasov: Vlasto Jan in Rozalijo Čvan.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Majda Lokošek.
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
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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 višini
1.189,11 EUR ostane nerazporejen.
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 sprejetih sklepov 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 Plus Revizija, d.o.o., Trzin,
Špruha 19.
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 dostopno na
pogled v tajništvu uprave družbe na naslovu: Vrečerjeva ulica 14, Žalec, 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 sklic skupščine z utemeljitvijo
objavljen tudi na spletni strani družbe, www.
hmezad.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: Hmezad
Export - Import d.d., Vrečerjeva ulica 14,
3310 Žalec.
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: Hmezad Export - Import
d.d., Vrečerjeva ulica 14, 3310 Žalec.
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 vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih
papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 15. 8. 2010 in bodo

do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo
v tajništvu družbe na naslovu: Vrečerjeva
ulica 14, Žalec.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1.
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.
Hmezad Export - Import, d.d.
direktor družbe
Andrej Čas
Ob-4554/10
Na podlagi 9.3.3. točke Statuta delniške
družbe Sivent, d.d., Ljubljana, upravni odbor
družbe sklicuje
13. sejo skupščine
družbe Sivent, ustanavljanje,
financiranje in upravljanje družb, d.d.,
Ljubljana,
ki bo v torek, 17. 8. 2010, ob 13. uri, na
sedežu družbe, Tehnološki park 19, Ljub
ljana.
Dnevni red:
1. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa upravnega odbora: za
predsednika skupščine se izvoli Damjana
Beliča, za preštevalko glasov se izvoli Nino
Jurkovič. Seji bo prisostvoval vabljeni notar
Miro Bregar iz Litije.
2. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom za poslovno leto 2009 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom upravnega odbora
o preveritvi in potrditvi letnega poročila za
poslovno leto 2009 ter podelitev razrešnice
upravnemu odboru in izvršnemu direktorju
družbe.
2.1. Predlog sklepa upravnega odbora:
Skupščina se seznani z Letnim poročilom za poslovno leto 2009 z mnenjem
revizorja in s pisnim poročilom upravnega
odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2009.
2.2. Predlog sklepa upravnega odbora:
Skupščina podeljuje razrešnico za delo
upravnemu odboru ter izvršnemu direktorju,
s katero potrjuje in odobrava delo teh organov družbe za poslovno leto 2009.
3. Imenovanje članov upravnega odbora.
3.1. Predlog sklepa upravnega odbora:
Skupščina se seznani s potekom mandata članice upravnega odbora Bojane Vinkovič, ki poteče dne 21. 8. 2010.
3.2. Predlog sklepa upravnega odbora:
3.2.1. Skupščina za člana upravnega
odbora družbe imenuje Bojano Vinkovič.
Mandat prične teči naslednji dan po poteku
dosedanjega mandata, t.j. 22. 8. 2010, in
traja 4 leta. Skupščina za sklenitev pogodbe z Bojano Vinkovič pooblasti predsednika
upravnega odbora.
4. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa upravnega odbora: za
pooblaščenega revizorja za pregled računovodskih izkazov družbe Sivent, d.d., Ljub
ljana, za poslovno leto 2010 se imenuje
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družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana.
Udeležba na skupščini in prijava udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Delničar, ki se želi udeležiti skupščine in
na njej glasovati, mora svojo udeležbo na
skupščini pisno prijaviti družbi vsaj tri dni
pred skupščino in je bil vpisan v delniško
knjigo pri KDD d.d. Ljubljana, na dan 14. 8.
2010. Delničar mora svojo identiteto izkazati
z osebno izkaznico oziroma z izpisom iz
registra pravnih oseb in pooblastilom. Pooblastilo mora biti pisno.
Udeleženci lahko dvignejo glasovnice
v poslovnih prostorih družbe najmanj 1 uro
pred začetkom skupščine. Zaradi potreb
identifikacije upravičencev do udeležbe in
glasovanja lahko uresničuje svoje glasovalne pravice le tisti delničar, ki se skupščine
udeleži pravočasno.
Gradivo
Popolno gradivo s predlogi sklepov, letno
poročilo, poročilo upravnega odbora o preveritvi letnega poročila, je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, in sicer vsak delavnik od
10. do 13. ure.
V primeru, da ob napovedanem času
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 14. uri
v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih
delničarjev.
Sivent, d.d., Ljubljana
Upravni odbor
Št. 38/10
Ob-4557/10
Na podlagi določil Statuta družbe Česalnice Ljubljana d.d., sklicujemo
18. sejo skupščine
delniške družbe
Česalnice Ljubljana d.d., Ljubljana
Luize Pesjakove 9,
ki bo v torek, dne 17. 8. 2010, ob 13. uri
na Vrhniki, Stara cesta 4a, v pisarni notarja
Petra Meze, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi ali
je na skupščini zastopanih toliko delnic, da
skupščina lahko veljavno zaseda.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina izvoli za predsednico skupščine Stanko Božnar, za preštevalko glasov
Nevenko Golob, zasedanju prisostvuje povabljeni notar Peter Meze.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2009 in poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom za leto 2009 in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila za leto 2009.
4. Ugotovitev in sprejem predloga sklepa
o pokrivanju bilančne izgube ter o podelitvi
razrešnice upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2009.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Bilančna izguba na dan 31. 12. 2009
znaša 16.898,05 EUR in se pokrije 2.022,30
EUR iz rezerv iz dobička, 14.875,75 EUR iz
drugih kapitalskih rezerv.

b) Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za delo v letu 2009.
5. Sprejem sprememb in dopolnitev Statuta družbe Česalnice Ljubljana d.d. zaradi
uskladitve z določili ZGD-1.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme spremembe in
dopolnitve Statuta družbe Česalnice Ljub
ljana d.d. zaradi uskladitve z določili ZGD-1,
v predloženem besedilu.
Skupščina bo odločala o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Gradivo za skupščino družbe
s predlogi sprememb statuta ter čistopisom
statuta so na razpolago vsem delničarjem
v prostorih Česalnice Ljubljana d.d., Luize
Pesjakove 9, vsak delovni dan, od 11. do
12. ure.
Za udeležbo na skupščini se delničar
ali njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom
o lastništvu delnic oziroma s pisnim pooblastilom delničarja ali njegovim potrdilom
o lastništvu delnic. Pooblastilo ni potrebno
overiti pri notarju.
Delničarji ali njihovi pooblaščenci najavijo svojo udeležbo na skupščini v pisni obliki
s priporočeno pošiljko najkasneje 3 dni pred
zasedanjem. Prijava mora prispeti na naslov
družbe najkasneje do 14. 8. 2010.
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane skupščine, skupščina ponovno sestane
v istem prostoru, z istim dnevnim redom in
glasuje ne glede na število prisotnih delnic.
Česalnice Ljubljana d.d. Ljubljana
Uprava d.d.
Stanka Božnar
Ob-4558/10
Na podlagi 30. člena Statuta družbe
Mlinostroj d.d. Domžale, uprava družbe
sklicuje
13. redno skupščino,
ki bo v petek, dne 27. 8. 2010, ob 9. uri,
v poslovnih prostorih družbe Mlinostroj d.d.
Domžale, Študljanska c. 5.
Dnevni red:
1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti
skupščine ter izvolitev delovnih teles.
1.1. Sklep po predlogu uprave in nadzornega sveta: izvoli se predsednik skupščine
in verifikacijska komisija. Notarski zapisnik
sestavi notar Bojan Podgoršek.
2. Seznanitev skupščine s sprejetim revidiranim letnim poročilom, revizijskim poročilom, pisnim poročilom nadzornega sveta
ter s prejemki članov uprave in nadzornega
sveta za poslovno leto 2009.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
3.1. Sklep po predlogu uprave in nadzornega sveta: bilančni dobiček v višini 102.802
EUR ostane nerazporejen.
3.2. Sklep po predlogu uprave in nadzornega sveta: skupščina podeli razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za poslovanje
v letu 2009.
4. Sprememba statuta.
4.1. Sklep po predlogu uprave in nadzornega sveta: zaradi uskladitve z Uredbo
o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni
list RS, št. 17/08) in z Zakonom o spre-
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membah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C, Uradni list RS,
št. 42/09) se spremenijo 2., 12., 30., 31., 34.
in 38. člen statuta.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2010.
5.1. Sklep po predlogu nadzornega sveta: za revidiranje računovodskih izkazov za
leto 2010 imenuje družba RIPRO d.o.o. iz
Velenja.
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
zasedanjem skupščine, to je na dan 23. 8.
2010 in ki prijavijo svojo udeležbo upravi
družbe tako, da uprava družbe prejme prijave in pooblastila najkasneje tri dni pred
skupščino, to je do vključno 24. 8. 2010.
Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini, ima pravico pooblastiti
poslovno sposobno fizično ali pravno osebo,
da se v njegovem imenu udeleži skupščine
in uresničuje njegovo glasovalno pravico.
Pisno pooblastilo je treba predložiti družbi
in ostane shranjeno pri njej. Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo v sprejemni
pisarni skupščine uro pred začetkom zasedanja. Udeleženci skupščine se morajo podpisati na seznam udeležencev in prevzeti
glasovalne lističe.
Gradivo o katerem sklepa skupščina
(letno poročilo, poročilo nadzornega sveta, revizijsko poročilo, besedilo predlaganih
sprememb statuta in utemeljeni predlogi za
sprejemanje sklepov) je na vpogled vsem
delničarjem na sedežu družbe od objave
sklica do zasedanja skupščine, vsak delovni
dan, od 14. do 15. ure.
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 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 le, če delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
pošlje družbi razumno utemeljen predlog in
pri tem sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega
predloga ni treba utemeljiti.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti. Poslovodstvo mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so
potrebni za presojo točk dnevnega reda.
Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna
in poslovna razmerja družbe s povezanimi
družbami.
Mlinostroj d.d. Domžale
uprava
Miroslav Jerin
Ob-4559/10
Uprava družbe na podlagi točke 9.2. veljavnega Statuta delniške družbe Centromerkur d.d. sklicuje
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15. sejo skupščine družbe
Centromerkur d.d.,
Lepodvorska ulica 25, 1000 Ljubljana,
ki bo v sredo, dne 18. 8. 2010, ob 9. uri,
v prostorih družbe na sedežu družbe Lepodvorska ulica 25, v Ljubljani.
Predlog dnevnega reda:
Prvič: Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Evelina Klemenčič, za preštevalki glasov pa Milena Škraba in Bernarda
Gyergyek. Skupščini bo prisostvoval notar
Jože Sikošek iz Ljubljane.
Drugič: Obravnava letnega poročila za
leto 2009 ter podelitev razrešnice upravi in
članom nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: upravi in članom nadzornega sveta se podeli razrešnica, s čimer
se potrdi in odobri njihovo delo v poslovnem
letu 2009.
Tretjič: Seznanitev delničarjev z odstopom člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z odstopno izjavo začasno imenovanega
člana nadzornega sveta Weber Marka z dne
8. 1. 2010.
Četrtič: Preoblikovanje delniške družbe
v družbo z omejeno odgovornostjo; sprememba firme; določitev menjalnega razmerja dosedanjih lastnikov delnic za poslovne
deleže – osnovne vložke; izjava družbe, da
bo tistim delničarjem, ki nasprotujejo preoblikovanju, preko zapisnika ponuja, da bo
pridobila njihove s preoblikovanjem določene poslovne deleže za ustrezno odškodnino.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagani
sklepi od 4.1. do 4.10., ki s v prilogi in sestavni del tega sklepa.
Petič: Razrešitev članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: iz razloga statusnega
preoblikovanja delniške družbe v družbo
z omejeno odgovornostjo in dejstva, da Centromerkur d.o.o. ne bo imela nadzornega
sveta, dosedanjim članom nadzornega sveta Lipovac Miljenku in Mileni Škraba z dnem
sprejema tega sklepa preneha mandat.
Šestič: Odpoklic organa poslovodenja
zaradi statusnega preoblikovanja delniške
družbe in imenovanje novega direktorja
Centromerkur, Trgovsko podjetje d.o.o.
Predlog sklepa:
6.1. Iz razloga statusnega preoblikovanja delniške družbe Centromerkur Trgovsko
podjetje d.d. v družbo z omejeno Centromerkur Trgovsko podjetje d.o.o. z dnem vpisa
statusnega preoblikovanja v sodni/poslovni register dosedanjemu direktorju delniške
družbe Dušanu Erženu preneha mandat.
O razrešitvi se dosedanji direktor obvesti takoj po vpisu statusnega preoblikovanja družbe Centromerkur Trgovsko podjetje
d.o.o. s pisnim odpravkom tega sklepa.
Predlog sklepa:
6.2. Z dnem vpisa preoblikovanja delniške družbe Centromerkur Trgovsko podjetje d.d. v družbo z omejeno odgovornostjo
Centromerkur Trgovsko podjetje d.o.o. se
imenuje za direktorja družbe Centromerkur
Trgovsko podjetje d.o.o. za 4-letno mandatno obdobje Evelina Klemenčič, roj. 9. 7.
1977, stanujoča Kidričeva cesta 23, 4000
Kranj, ki zastopa družbo posamično in brez
omejitev pooblastil razen:
– glede poslov ali dogovorov, katerih celotna vrednost oziroma učinki teh poslov ali
dogovorov, oziroma poslov ali dogovorov,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ki se sklepajo v obdobju enega meseca ali
z isto tretjo osebo, znaša več kot 50.000,00
EUR, pri katerih zastopa družbo skupaj
s prokuristom ali z drugim direktorjem,
– glede poslov ali dogovorov, katerih celotna vrednost oziroma učinki teh poslov ali
dogovorov, oziroma poslov ali dogovorov,
ki se sklepajo v obdobju enega meseca ali
z isto tretjo osebo, znaša več kot 100.000,00
EUR, zastopa družbo direktor skupno s prokuristom ali z drugim direktorjem in za zastopanje družbe potrebuje tudi predhodno
pisno soglasje družbenikov, ki imajo v družbi
večino glasov z glasovalno pravico.
O imenovanju se direktorica obvesti takoj
po vpisu statusnega preoblikovanja družbe
Centromerkur Trgovsko podjetje d.o.o. s pisnim odpravkom tega sklepa.
6.3. Z dnem vpisa preoblikovanja delniške družbe Centromerkur Trgovsko podjetje d.d. v družbo z omejeno odgovornostjo
Centromerkur Trgovsko podjetje d.o.o. se
imenuje za direktorja družbe Centromerkur
Trgovsko podjetje d.o.o. za 4-letno mandatno obdobje Miljenko Lipovac, roj. 1. 4.
1962, stanujoč Trg prekomorskih brigad 6,
1000 Ljubljana, ki zastopa družbo posamično in brez omejitev pooblastil razen:
– glede poslov ali dogovorov, katerih celotna vrednost oziroma učinki teh poslov ali
dogovorov, oziroma poslov ali dogovorov,
ki se sklepajo v obdobju enega meseca ali
z isto tretjo osebo, znaša več kot 50.000,00
EUR, pri katerih zastopa družbo skupaj
s prokuristom ali z drugim direktorjem,
– glede poslov ali dogovorov, katerih celotna vrednost oziroma učinki teh poslov ali
dogovorov, oziroma poslov ali dogovorov,
ki se sklepajo v obdobju enega meseca ali
z isto tretjo osebo, znaša več kot 100.000,00
EUR, zastopa družbo direktor skupno s prokuristom ali z drugim direktorjem in za zastopanje družbe potrebuje tudi predhodno
pisno soglasje družbenikov, ki imajo v družbi
večino glasov z glasovalno pravico.
O imenovanju se direktor obvesti takoj
po vpisu statusnega preoblikovanja družbe
Centromerkur Trgovsko podjetje d.o.o. s pisnim odpravkom tega sklepa.
Predlog sklepa:
6.4. Z dnem vpisa preoblikovanja delniške družbe Centromerkur Trgovsko podjetje d.d. v družbo z omejeno odgovornostjo
Centromerkur Trgovsko podjetje d.o.o. se
imenuje za prokurista družbe Centromerkur Trgovsko podjetje d.o.o. Dušan Eržen,
stanujoč Koroška cesta 57, 4000 Kranj, roj.
14. 12. 1946, ki zastopa družbo samostojno, z omejitvami pooblastil kot izhajajo iz
Zakona o gospodarskih družbah in nedoločen čas.
O imenovanju se prokurist obvesti takoj
po vpisu statusnega preoblikovanja družbe
Centromerkur Trgovsko podjetje d.o.o. s pisnim odpravkom tega sklepa.
Udeležba in pogoji za udeležbo na seji
skupščine:
Skupščine se imajo pravico udeležiti in
na njej glasovati delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki le, če so vpisani v delniško knjigo in, če svojo udeležbo pisno
prijavijo družbi tako, da njihova prijava prispe na sedež družbe najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine, to je do 15. 8. 2010
tako, da prijava do tega dne prispe na sedež družbe.
Udeležba se prijavi osebno na sedežu
družbe, po telefaksu, telegramu ali s priporočeno pošto.

Pozivamo vse udeležence, da se ob prihodu na skupščino vsaj pol ure pred začetkom seje, prijavijo z osebno izkaznico
ali drugim identifikacijskim dokumentom
in s podpisom potrdijo svojo prisotnost na
skupščini. Pooblaščenci morajo predložiti pisno pooblastilo, zakoniti zastopniki pa tudi
izpis iz sodnega/poslovnega registra.
Celotno gradivo za skupščino s predlogi
posameznih sklepov je na vpogled na sedežu družbe, Lepodvorska ulica 25, 1000
Ljubljana (tajništvo), vsak delavnik med 9.
in 11. uro od dneva objave dalje.
Delničarji, ki želijo, da bi bili njihovi eventualni nasprotni predlogi predhodno objavljeni v skladu z zakonom, morajo predlog
podati v pisni obliki z obrazložitvijo upravi
v roku enega tedna po objavi sklica skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic skupščine naslednji dan od neuspelega zasedanja ob 9. uri
v istih prostorih z enakim dnevnim redom.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino na zasedanju zastopanega
osnovnega kapitala.
Centromerkur d.d.
Uprava družbe
Ob-4564/10
Na podlagi točke 6/3. Statuta družbe Tovarna meril Kovine, proizvodnja kovinskih
meril, d.d., Slovenj Gradec in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah,
sklicujem
17. sejo skupščine
Tovarne meril Kovine d.d.,
ki bo 19. 8. 2010, ob 13. uri, na sedežu
družbe Slovenj Gradec, Pameče 153.
Predlagani dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga skupščini sprejem
sklepa: ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednika skupščine se predlaga Andreja Repnik Petrič. Za preštevanje glasov
se imenuje Barbaro Jeseničnik. Seji bo prisostvovala notarka Sonja Kralj iz Slovenj
Gradca.
2. Obravnava revidiranega letnega poročila za leto 2009 in poročilo nadzornega
sveta, odločanje.
O uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu
ter seznanitev delničarjev s prejemki organov vodenja nadzora.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem sklepa: skupščina družbe se
seznani z Letnim poročilom za leto 2009
z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom
nadzornega sveta družbe z dne 9. 7. 2010.,
ki se nanaša na preveritev letnega poročila in predloga za delitev dobička za leto
2009.
Bilančni dobiček, ki po stanju na dan
31. 12. 2009 znaša 920.258,62 EUR se
uporabi: 186.912,00 za izplačilo dividend,
kar znaša 4,50 EUR bruto na delnico.
Dividende se izplačajo iz nerazporejenega dobička leta 2006, v višini 144.620,42
EUR in nerazporejenega dobička iz leta
2007, v višini 42.291,58 EUR.
O uporabi preostalega bilančnega dobička v višini 733.346,62 EUR bo odločeno
v prihodnjih poslovnih letih.
Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje do 30. 9. 2010, in sicer po
stanju delničarjev vpisanih v delniško knjigo
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družbe, ki se vodi v centralnem registru pri
KDD – Centralni klirinško depotni družbi,
d.d. Ljubljana, na dan 19. 8. 2010.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2009,
s katero odobrava delo teh dveh organov
družbe v poslovnem letu 2009.
Skupščina se seznani s poročilom uprave o prejemkih organov vodenja in nadzora
v letu 2009.
3. Imenovanje revizorja delniške družbe
za revidiranje računovodskih izkazov za poslovno leto 2010.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem sklepa: za revizorja računovodskih izkazov za poslovno leto 2010 se imenuje
revizijska družba Audit & Co., družba za
revizijo in svetovanje d.o.o., Lendavska 18,
9000 Murska Sobota.
4. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastitvenega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so imetniki delnic vpisanih v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine (297. člen
ZGD-1c).
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
bo na vpogled vsak delovni dan v tajništvu
družbe, od 12. do 15. ure.
Delničarji lahko v skladu z 298. členom
ZGD v roku 7 dni po objavi sklica skupščine
zahtevajo dopolnitev dnevnega reda. Če bo
delničar v tem roku poslal družbi razumno
utemeljen predlog sklepov k posamezni točki dnevnega reda, bo družba take predloge
sklepov objavila v skladu s 300. in 301. členom ZGD.
Tovarna meril Kovine d.d.
uprava
Rudolf Franc Verovnik, ing. str.
Ob-4565/10
Na podlagi 9.2. točke Statuta družbe
Istrabenz, holdinške družbe, d.d., drugega
odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih
družbah-1, ter na podlagi Pravil Ljubljanske
borze, d.d., in sklepa uprave družbe z dne
9. 7. 2010, uprava sklicuje
17. redno sejo skupščine
družbe Istrabenz, holdinška družba,
d.d.,
ki bo v torek, 24. 8. 2010, ob 13. uri,
v dvorani Amerigo Vespucci, Kongresni center Portus v Hotelu Slovenija, Obala 33, Portorož, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga, da skupščina sprejme
naslednji sklep:
Izvoli se:
– za predsedujočega skupščini: mag.
Uroš Ilić, odvetnik,
– verifikacijsko komisijo v sestavi:
– predsednik: Robert Ernestl,
– preštevalki glasov: Klavdija Ule, Mira
Pinter.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Dravo
Ferligoj.
2. Soglasje k Pogodbi o prodaji in prenosu delnic družbe Droga Kolinska d.d. (Sale

and Transfer Deed Droga Kolinska d.d.)
z dne 30. 6. 2010.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Skupščina soglaša s Pogodbo o prodaji
in prenosu delnic družbe Droga Kolinska
d.d. (Sale and Transfer Deed Droga Kolinska d.d.) z dne 30. 6. 2010, sklenjeno med
družbo Istrabenz, holdinška družba, d.d.,
kot prodajalcem, družbo Atlantic Naložbe
d.o.o., kot kupcem in družbo Atlantic Grupa
d.d., kot porokom.
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, Sale and
Transfer Deed Droga Kolinska d.d. (Pogodba o prodaji in prenosu delnic družbe Droga
Kolinska d.d.) z dne 30. 6. 2010 z overjenim
prevodom v slovenski jezik in drugimi gradivi
iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je
na vpogled delničarjem v tajništvu uprave
družbe na sedežu družbe v Kopru, Cesta
Zore Perello-Godina 2, vsak delovni dan od
dneva objave sklica do dneva zasedanja
skupščine od 9. do 14. ure in na spletni strani družbe, www.istrabenz.si. Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov, Sale and
Transfer Deed Droga Kolinska d.d. (Pogodba o prodaji in prenosu delnic družbe Droga
Kolinska d.d.) z dne 30. 6. 2010 z overjenim
prevodom v slovenski jezik in ostalo gradivo je objavljeno tudi na spletnih straneh
Ljubljanske borze d.d. (http://seonet.ljse.si).
Informacije iz tretjega odstavka 296. člena
ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah
delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve
za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih
predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek 300. člena, 301. in 305. člen ZGD-1)
so objavljene na spletni strani družbe.
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 predložiti 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 zahteve za
dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski
naslov, info@istrabenz.si.
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
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dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji
lahko predloge sklepov in volilne predloge
družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na
elektronski naslov: info@istrabenz.si.
Zahteve za dodatno točko dnevnega
reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi,
ki se družbi sporočijo po elektronski pošti,
morajo biti posredovane v skenirani obliki
kot priponka, vsebovati pa morajo 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 po elektronski pošti,
ter avtentičnost njegovega podpisa.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini 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.
Poziv večjim delničarjem, skladno z določbo 4.2. Kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 8. 12. 2009
Družba Istrabenz, holdinška družba, d.d.,
poziva večje delničarje, predvsem pa institucionalne vlagatelje in državo, da javnost seznanijo s svojo politiko upravljanja z naložbo
v javni delniški družbi Istrabenz, holdinški
družbi, d.d., npr. s politiko glasovanja, vrsto
in pogostnostjo izvajanja upravljalskih aktivnosti ter z dinamiko komuniciranja z organi
vodenja ali nadzora družbe.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na
skupščini tako, da uprava prejme njihovo
prijavo najmanj konec četrtega dne pred
skupščino, to je do vključno 20. 8. 2010, in
ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih
papirjev konec dneva 20. 8. 2010. Prijava
se pošlje po pošti na naslov Cesta Zore
Perello-Godina 2, Koper, Tajništvo uprave družbe. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev.
Upoštevane in veljavne bodo samo prijave
z originalnimi podpisi delničarjev oziroma
zastopnikov.
Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se 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 glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen
na spletni strani družbe, vsak delničar pa
ga lahko brezplačno pridobi tudi na sedežu
družbe v Kopru, Cesta Zore Perello-Godina 2, Tajništvo uprave družbe, vsak delovni
dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9. do 14. ure. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi
po elektronski pošti na elektronski naslov
info@istrabenz.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 avtentičnost njegovega podpisa. Delničarji lahko
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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
5.180.000 navadnih imenskih kosovnih
delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas
na skupščini. Na dan sklica skupščine ima
družba 978 lastnih delnic, ki nimajo glasovalnih pravic.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino uro pred zasedanjem zaradi
vzpostavitve evidenc in pripravo na glasovanje na skupščini.
Uprava holdinške družbe
Istrabenz, d.d.
Ob-4566/10
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 22. člena Statuta delniške družbe Projektiva – inženiring
Celje, d.d., Opekarniška 15d, Celje, uprava
sklicuje
9. sejo skupščine
delniške družbe Projektiva – inženiring
Celje, d.d.,
ki bo v torek, 24. 8. 2010, ob 10. uri,
v sejni sobi VOC Celje, d.d., Lava 42, Celje.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
2. Seznanitev skupščine s Poročilom
nadzornega sveta o sprejetem letnem poročilu za leto 2009, sklepanje o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2009,
seznanitev s prejemki uprave in članov nadzornega sveta družbe za leto 2009, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
družbe za leto 2009.
3. Sprejem sprememb statuta družbe.
4. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet družbe predlagata k točkam dnevnega reda skupščine
naslednje sklepe:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta k točki. 1:
Za predsednico skupščine se izvoli Darinka Rom Krajnc.
Za preštevalki glasov se izvolita Simona
Brinovec in Urška Šrot.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Gregor Kovač iz Celja.
2. Seznanitev skupščine s Poročilom
nadzornega sveta o sprejetem letnem poročilu za leto 2009, sklepanje o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2009,
seznanitev s prejemki uprave in članov nadzornega sveta družbe za leto 2009, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
družbe za leto 2009.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta k točki. 2:
2.1. Skupščina se je seznanila s Poročilom nadzornega sveta o sprejetem letnem
poročilu za leto 2009.
2.2. a) Višina bilančnega dobička po stanju na dan 31. 12. 2009 znaša 134.911,10
EUR.
b) Del bilančnega dobička v višini
7.400,00 EUR oziroma 7,40 EUR bruto vrednosti na delnico se nameni za izplačilo di-
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vidend iz prenesenega dobička iz leta 2005
v višini 5.491,63 EUR in 1.908,37 EUR iz
prenesenega dobička iz leta 2006. Upravičenci do dividende so delničarji, ki so vpisani
v delniško knjigo na 4. dan pred zasedanjem
skupščine. Dividenda se izplača najkasneje
v 120 dneh po sprejemu sklepa.
c) O delu bilančnega dobička v višini
127.511,10 EUR bo odločeno v naslednjih
letih.
2.3. Skupščina se je seznanila z informacijo o prejemkih uprave in članov nadzornega sveta družbe, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2009.
2.4. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2009.
3. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta k točki 3:
3.1. Sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve Statuta Projektiva – inženiring Celje d.d. v predlaganem besedilu.
3.2. Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da izdela prečiščeno besedilo statuta v skladu s sprejetimi spremembami.
4. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta k točki 4:
4.1. Skupščina ugotovi, da dosedanjim
članom nadzornega sveta družbe poteče
mandat, dne 5. 7. 2010.
4.2. Za člane nadzornega sveta z mandatom 4 leta se izvolijo:
– Peter Šepetavc, kot predstavnik kapitala,
– Tomaž Drev, kot predstavnik kapitala,
– Darko Žohar, kot predstavnik delavcev.
Gradivo
Gradivo za dnevni red s predlogi in utemeljitvijo sklepov, letno poročilo in poročilo
nadzornega sveta, predlog sprememb statuta, podatki o prejemkih uprave in članov
nadzornega sveta v letu 2009 in ostalo gradivo, je na vpogled delničarjem na sedežu družbe, Opekarniška 15d, Celje, vsak
delavnik v tednu od 8. do 10. ure od dneva
objave tega sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
v sedmih dneh 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 sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge iz 300. člena ZGD-1
(nasprotni predlog) ali predlog sklepa iz
301. člena ZGD-1 (volilni predlog). Uprava
bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica, ki
bodo razumno utemeljeni in za katere bo
delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da
bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave
in da bo druge delničarje pripravil do tega,
da bodo glasovali za njegov 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.

Pravica do obveščenosti
Delničarji lahko pravico do obveščenosti
v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničujejo
na skupščini. Uprava jim je dolžna podati
zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni
odgovori in podatki potrebni za presojo točk
dnevnega reda skupščine.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo lastniki navadnih delnic in prinosniških delnic
oziroma njihovi pooblaščenci, zastopniki,
člani nadzornega sveta in uprave. Delničarji lastniki prinosniških delnic so dolžni
prinosniške delnice tri dni pred zasedanjem
skupščine deponirati pri notarju in se na
skupščini izkazati s potrdilom. Glasovalno
pravico imajo delničarji s številom glasov,
ki je enako številu delnic, ki jih imajo kot
delničarji vpisane v delniški knjigi konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, t.j.
20. 8. 2010, in ki najkasneje konec četrtega
dne pred skupščino, tj. 20. 8. 2010, upravi
družbe pisno prijavijo svojo udeležbo. Vsaka delnica velja 1 glas. Udeleženci se pred
sejo skupščine prijavijo v sprejemni pisarni
pol ure pred začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni so najavljeni udeleženci dolžni
podpisati seznam navzočih udeležencev in
prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot
vstopnica za udeležbo na skupščini, in druga gradiva.
Način glasovanja
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi
glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu
v sejno dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno. Za fizične
osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj in datum,
podpis pooblastitelja ter podatke o pooblaščencu; za pravne osebe pa ime in priimek,
naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig
pooblastitelja.
Opozorilo! Če skupščina ob napovedani
uri ne bo sklepčna, se počaka pol ure. Čez
pol ure je skupščina sklepčna, če so navzoči delničarji, ki zastopajo 26% osnovnega
kapitala.
Projektiva – inženiring Celje, d.d.
direktor
Pukl Rajko
Št. 4500361736
Ob-4567/10
Na podlagi 6.3. točke Statuta HIT, hoteli,
igralnice, turizem d.d., Nova Gorica, Delpinova 7/a, 5000 Nova Gorica, sklicuje uprava družbe
18. skupščino
HIT, hoteli, igralnice, turizem d.d., Nova
Gorica,
ki bo dne 25. 8. 2010, ob 11. uri, na sedežu družbe v Novi Gorici, Delpinova 7/a,
v sejni sobi 3.12.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Mateja Lednik, ki je hkrati
preštevalka glasov.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom HIT d.d. Nova Gorica za poslovno
leto 2009 ter poročilom revizorja, s konsolidiranim letnim poročilom Skupine HIT za
poslovno leto 2009 ter poročilom revizorja,
s poročilom nadzornega sveta ter odločanje
o uporabi bilančnega dobička in podelitvi
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razrešnice članom uprave in nadzornega
sveta.
Predlog sklepa:
1. Skupščina se seznani z letnim poročilom HIT d.d. Nova Gorica za poslovno
leto 2009 ter poročilom revizorja, konsolidiranim letnim poročilom skupine HIT za
poslovno leto 2009 ter poročilom revizorja
in s poročilom nadzornega sveta.
2. Na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček za leto 2009
v višini 450.000 EUR uporabi za naslednje
namene:
– za dividende imetnikom prednostnih
delnic v višini 1% knjigovodske vrednosti
delnic oziroma skupaj 434.472,64 EUR
tako, da znaša dividenda na delnico 0,16
EUR bruto,
– preostali bilančni dobiček v višini
15.527,36 EUR ostane nerazporejen.
Dividende se izplačajo delničarjem, ki
bodo vpisani v delniški knjigi pri KDD Ljub
ljana na dan zasedanja skupščine v roku
90 dni od dneva zasedanja skupščine.
3. Članom uprave in nadzornega sveta družbe se podeli razrešnica za poslovno
leto 2009.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2010.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja letnega poročila družbe HIT d.d. Nova Gorica za poslovno leto
2010 in konsolidiranega letnega poročila
Skupine HIT za poslovno leto 2010 imenuje
revizijsko družbo BDO revizija d.o.o., Cesta
v Mestni log 1, Ljubljana.
4. Seznanitev s Pravili glede drugih pravic predsednika in članov uprave na podlagi
ZPPOGD.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s pravili glede drugih pravic predsednika in
članov uprave na podlagi Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in
samoupravnih skupnosti.
5. Seznanitev s poročilom in aktivnostmi
posebnega pooblaščenca skupščine.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani z aktivnostmi in
Pravnim mnenjem glede utemeljenosti vložitve tožb za povrnitev škode na podlagi
ugotovitev Posebnega revizorjevega poročila o pregledu vodenja posameznih poslov
družbe HIT hoteli, igralnice, turizem, d.d.
Nova Gorica v obdobju od 1. 1. 2006 do
30. 4. 2009, pooblaščenih revizorjev Viktorije Vehovec in Silvestra Zamana družbe Plus
Revizija d.o.o. z dne 3. 11. 2009.
Skupščini pri točki 5. prisostvuje posebni
zastopnik skupščine, odvetnik Miha Martelanc.
6. Seznanitev s spremembami članov
nadzornega sveta s strani predstavnikov
Sveta delavcev.
Predlog sklepa: skupščina se seznani,
da sta bila na podlagi izvedenih volitev sveta
delavcev družbe HIT d.d. Nova Gorica kot
predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu
z dnem 24. 6. 2010 imenovana Karlo Korče
in odvetnik Aleksander Lisjak.
7. Seznanitev z odstopom predsednika
nadzornega sveta, Mateja Goloba Matzeleta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z odstopno izjavo predsednika nadzornega
sveta Mateja Goloba Matzeleta z dne 21. 6.
2010, kateremu mandat preneha z dnem
izvedene skupščine družbe Hit d.d., Nova
Gorica.

8. Sprejem sprememb in čistopisa statuta zaradi spremembe Zakona o gospodarskih družbah.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se v statutu družbe:
1. črta točka 4.8.
2. spremeni točka 6.4. tako, da po
novem glasi:
»Sklic skupščine se objavi vsaj 30 dni
pred skupščino. Sklic z dnevnim redom se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in na spletnih straneh družbe.«
3. spremeni točka 6.8. tako, da po
novem glasi:
»Udeležba na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice je pogojeno s tem,
da se delničarji pisno prijavijo upravi družbe
najkasneje konec četrtega dne pred skupščino.«
4. doda se nova točka 6.9, ki glasi:
“Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo
dodatno točko dnevnega reda, kar zahtevajo v pisni obliki s priloženim predlogom
sklepa ali pisno obrazložitvijo točke dnevnega reda.
Zahtevo so delničarji dolžni poslati družbi najkasneje 7 dni po objavi sklica
skupščine.”
5. črta tretja alinea prvega odstavka
točke 7.2.
6. Sprejme se čistopis Statuta družbe.
Obrazložitev:
Opisane spremembe predstavljajo
uskladitev statuta družbe z določbami Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih
skupnosti, Zakona o udeležbi delavcev pri
dobičku in določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih
družbah.
Pogoji za udeležbo delničarjev 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 (v nadaljevanju: presečni dan) ter svojo udeležbo na skupščini
prijavijo s pisno prijavo, ki jo dostavijo upravi
družbe najpozneje do konca četrtega dne
pred zasedanjem skupščine.
Pravico do glasovanja na skupščini imajo
le delničarji, ki so imetniki navadnih delnic
z glasovalno pravico.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in dostavljeno družbi ter ostane shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe. Za udeležbo na
skupščini se delničarji, zakoniti zastopniki
in pooblaščenci izkažejo z osebnim dokumentom.
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. 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. Morebitno zahtevo za dopolnitev

Št.

57 / 16. 7. 2010 /

Stran

1881

dnevnega reda morajo delničarji družbi poslati najpozneje sedem dni po objavi sklica
skupščine.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog
sklepa 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 delničarjev do obveščenosti
Delničarji na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1.
Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem
na vpogled v kabinetu uprave na sedežu
družbe Delpinova 7/a, Nova Gorica, vsak
delovni dan med 10. do 12. uro.
HIT d.d. Nova Gorica
Uprava družbe
Ob-4568/10
Na podlagi drugega odstavka 295. člena
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in
38. člena Statuta družbe Snežnik podjetje
za proizvodnjo in storitve, d.d., Kočevska
reka 1b, Kočevska Reka, sklicujem
15. skupščino
družbe Snežnik podjetje za proizvodnjo
in storitve, d.d., Kočevska Reka 1b,
Kočevska Reka,
ki bo v ponedeljek, 16. 8. 2010, ob 9. uri,
v poslovnih prostorih družbe v Kočevski
Reki 1b, Kočevska Reka.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, seznanitev s prisotnim notarjem, ugotovitev sklepčnosti in
izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
1.1. Skupščina ugotavlja, da je sklepčna.
1.2. Skupščina izvoli predsednika skupščine in člane delovnih teles. Seji prisostvuje
vabljeni notar, ki se izvoli za zapisnikarja.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom
družbe z mnenjem revizorja in poročilom
nadzornega sveta, za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z revidiranim
letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe skupaj s pozitivnim mnenjem
revizorja in poročilom nadzornega sveta za
poslovno leto 2009.
3. Sprejem sklepa o pokrivanju bilančne izgube v letu 2009, podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu, ter seznanitev
s prejemki članov organov vodenja ali nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi
prejeli v preteklem poslovnem letu.
Predlog sklepa:
3.1. Skupščina ugotavlja, da je bila na
dan 31. 12. 2009 ugotovljena čista izguba iz poslovnega leta 2009 v skupni višini
725.765,89 EUR, ki je bila pokrita pri sestavi
bilance stanja iz drugih rezerv iz dobička,
v skladu z določili ZGD-1 in Slovenskih računovodskih standardov.
3.2. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi za poslovno leto 2009.
3.3. Skupščina podeljuje razrešnico
nadzornemu svetu družbe za poslovno leto
2009.
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3.4. Skupščina se seznani s prejemki
članov organov vodenja ali nadzora, ki so jih
za opravljanje nalog v družbi Snežnik, d.d.,
prejeli v poslovnem letu 2009.
4. Obravnava in sprejem predloga nadzornega sveta o imenovanju revizorja za
poslovno leto 2010.
Predlog sklepa:
4.1. Na predlog nadzornega sveta se za
revizorja družbe, ki bo revidiral letne računovodske izkaze družbe Snežnik, d.d., za
poslovno leto 2010, imenuje revizijsko hišo
Revidicom, d.o.o., Grizoldova 5, Maribor.
5. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepa:
5.1 Skupščina sprejme naslednje spremembe in dopolnitve statuta družbe:
V 2. členu se dodata naslednji šifri dejavnosti z nazivi:
– 46.710 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi
– 19.200 Proizvodnja naftnih derivatov.
Prav tako se spremenita dva naziva:
Pri šifri 47.301 se naziv Trgovina na
drobno v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi črta in se k šifri doda nov naziv
»Trgovina na drobno z lastnimi motornimi
gorivi.«
Pri šifri 47.302 se naziv Trgovina na
drobno v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi črta in se k šifri doda nov naziv
»Posredništvo pri trgovini na drobno z motornimi gorivi.«
V 15. členu se doda tretji odstavek, ki
se glasi:
»V primeru predčasne prekinitve pogodbe za opravljanje poslovodne funkcije v družbi, ima lahko član uprave v skladu z zakonom oziroma sklepom skupščine pravico do
odpravnine v višini določeni s pogodbo. Član
uprave nima pravice do odpravnine, če je ta
pogodba predčasno prekinjena iz razlogov,
ker je hujše kršil obveznosti, ni sposoben
voditi poslov ali ker mi je skupščina izrekla
nezaupnico razen, če je nezaupnico izrekla
iz očitno neutemeljenih razlogov, oziroma,
če je sam odpovedal pogodbo.«
V 34. členu se doda drugi odstavek, ki
se glasi:
»Člani nadzornega sveta ne morejo biti
udeleženi pri dobičku.«
39. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta
ali pisno zahtevo delničarjev družbe, katerih
skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala družbe. Delničar, ki zahteva sklic
skupščine, mora ob 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.«
40. člen se spremeni tako, da postane
prvi odstavek tega člena, ki se glasi:
»Sklic skupščine z vsebino, ki jo zahtevajo predpisi, se mora objaviti vsaj 30 dni
pred dnem zasedanja skupščine v dnevnem
časopisju ali v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani družbe in na druge
načine, če je to zahtevano s predpisi.«
V 40. členu se doda novi drugi odstavek,
ki se glasi:
»Ne glede na prvi odstavek tega člena
se skupščina družbe z vsebino, kot jo zahtevajo predpisi, lahko skliče s priporočenim
pismom vsem delničarjem, če se lahko nji-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
hova imena in naslovi ugotovijo iz veljavne
delniške knjige. V tem primeru velja dan,
ko je bila pošta odposlana, za dan objave
skupščine.«
Spremeni se 41. člen, tako da se glasi:
»O sklicu skupščine, spremembah dnevnega reda, predlogih delničarjev oziroma
njihovih volilnih predlogih, skupaj z utemeljitvami ter drugimi informacijami v zvezi
z njimi, mora uprava najpozneje štirinajsti
dan pred zasedanjem skupščine pisno (priporočeno s povratnico) obvestiti finančne
organizacije, združenje delničarjev in druge
osebe, ki jih določa zakon. Če ima družba te
podatke objavljene na spletni strani družbe,
zadostuje, da v pisnem obvestilu navede
zgolj spletno stran, na kateri so ti podatki
dostopni.«
Spremeni se 42. člen, tako da se glasi:
»Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalne pravice samo tisti
delničarji, ki družbi prijavijo svojo udeležbo
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.
V primeru, da delničar uresničuje svoje
pravice preko pooblaščenca, mora biti dano
pooblastilo za zastopanje v pisni obliki in
ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane
shranjeno.
Ne glede na določbo drugega odstavka
tega člena lahko delničarji imenujejo pooblaščenca za zastopanje na skupščini tudi
z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec
pooblastila za uresničevanje glasovalnih
pravic je dostopen na spletni strani družbe.
Pooblastilo je lahko poslano družbi po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba določila v vsakokratnem sklicu skupščine, 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 osebe, če ga
uporablja. Družba ima pravico do preveritve
identitete delničarja oziroma pooblastitelja,
ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti,
ter avtentičnosti njegovega podpisa.
Na enak način kot je določeno v tretjem odstavku tega člena, lahko delničarji pošiljajo družbi tudi zahtevo za dodatno
točko dnevnega reda ter predloge sklepov
k točkam dnevnega reda, vključno z volilnimi
predlogi. Družba ima pravico do preveritve
identitete delničarja oziroma pooblastitelja,
ki posreduje zahtevo oziroma predlog po
elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega
podpisa.«
Črta se 46. člen (že navedena določba
v drugem odstavku 42. člena)
Spremeni se 54. člen, tako da se glasi:
»Družba bo obveščala delničarje in javnost o vseh pomembnih dogodkih v skladu
z veljavno zakonodajo.«
Čistopis statuta na podlagi sprejetega
sklepa skupščine potrdi notar.
6. Pravila za določanje drugih pravic direktorja Snežnik, d.d. iz pogodbe o zaposlitvi, civilnopravnih pogodb in aneksov k tem
pogodbam.
Predlog sklepa:
6.1. Na podlagi 6. člena sprejetega Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike
Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti, kateri določa prejemke predsednikov in
predsednic, članov in članic uprav, izvršnih
direktorjev in direktoric, poslovodij in poslo-

vodkinj ter prokuristov in prokuristk v gospodarskih družbah, v katerih so neposredno ali
posredno imetnice večinskega deleža Republika Slovenija oziroma lokalne skupnosti,
se skupščina družbe seznani s pravili za
določanje drugih pravic direktorja Snežnik,
d.d. iz pogodbe o zaposlitvi, civilnopravnih
pogodb in aneksov k tem pogodbam.
Gradivo
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z utemeljitvijo, revidiranim letnim
poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta, je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v Kočevski Reki
1b, v tajništvu uprave družbe, vsak delovni
dan od 10. do 12. ure od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Sklic skupščine z dnevnim redom in
predlaganimi sklepi z utemeljitvijo je objavljen tudi na spletni strani Snežnik, d.d.:
http://www.sneznik.si/.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo ter na njej
razpravljajo in glasujejo delničarji, zastopniki
in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti
pisno, v skladu s predpisi, vsebovati mora
splošne podatke (ime, priimek, naslov in
EMŠO oziroma firmo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Pooblastilo mora biti dostavljeno družbi
osebno ali s priporočeno pošiljko vsaj tri dni
pred dnem zasedanja skupščine, to je najkasneje do vključno 13. 8. 2010. Pooblastilo
ostane shranjeno pri družbi.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki bodo
kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev
pri KDD konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do konca dneva 12. 8.
2010 (presečni dan), in ki svojo udeležbo
na skupščini napovejo s pisno prijavo, ki jo
dostavijo družbi osebno ali s priporočeno
pošiljko s pripisom »za skupščino«, najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Prijava je pravočasna, če prispe pisno na
sedež družbe najkasneje do vključno 13. 8.
2010, v nasprotnem primeru delničarji izgubijo pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino pol ure pred pričetkom seje
prijavijo v tajništvu uprave družbe ter s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo
glasovalne lističe.
Za udeležbo na skupščini se delničarji oziroma njihovi pooblaščenci izkažejo
z osebnim dokumentom, oziroma pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega/poslovnega registra.
Način glasovanja
Skupščina bo odločala o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda v skladu z zakonom in statutom družbe. Vsaka delnica daje delničarju
en glas. Glasuje se javno, z glasovnicami,
osebno ali po pooblaščencu.
Družba ima na dan sklica skupščine
559.596 navadnih imenskih in prosto prenosljivih kosovnih delnic. Vse delnice so delnice enakega razreda.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnev-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
nega reda podajo upravi družbe v sedmih
dneh po objavi sklica skupščine. Predlogi
morajo biti pisni in obrazloženi.
Ponovno zasedanje
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine, pol ure kasneje. V tem
primeru bo skupščina veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Snežnik, d.d.
Uprava družbe
Št. 10-000521
Ob-4569/10
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 9. člena Statuta
delniške družbe VOC Celje, vzdrževanje in
obnova cest d.d., direktor sklicuje
12. sejo skupščine
delniške družbe VOC Celje, vzdrževanje
in obnova cest, d.d.,
ki bo v torek, 24. 8. 2010, ob 11. uri,
v sejni sobi družbe VOC Celje d.d., Lava
42, Celje.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
2. Seznanitev skupščine s Poročilom
nadzornega sveta o sprejetem revidiranem
letnem poročilu za leto 2009, sklepanje
o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2009, seznanitev s prejemki uprave
in članov nadzornega sveta družbe za leto
2009, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2009.
3. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2010.
4. Sprejem sprememb statuta družbe.
5. Seznanitev skupščine z odstopom
člana nadzornega sveta – predstavnika delavcev in imenovanjem nadomestnega člana
nadzornega sveta – predstavnika delavcev.
6. Poslovanje s skladom lastnih delnic.
Uprava in nadzorni svet družbe predlagata k točkam dnevnega reda skupščine
naslednje sklepe:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta k točki 1:
Za predsednico skupščine se izvoli Darinka Rom Krajnc.
Za preštevalki glasov se izvolita Simona
Brinovec in Urška Šrot.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Gregor Kovač iz Celja.
2. Seznanitev skupščine s Poročilom
nadzornega sveta o sprejetem revidiranem
letnem poročilu za leto 2009, sklepanje
o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2009, seznanitev s prejemki uprave
in članov nadzornega sveta družbe za leto
2009, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2009.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta k točki 2:
2.1. Skupščina se je seznanila s Poročilom nadzornega sveta o sprejetem revidiranem letnem poročilu za leto 2009.
2.2. a) Višina bilančnega dobička po stanju na dan 31. 12. 2009 znaša 951.815,26
EUR.
b) Del bilančnega dobička v višini
82.070,44 EUR oziroma 0,74 EUR bruto
vrednosti na delnico se nameni za izplačilo
dividend. Dividende v višini 82.070,44 se

izplačajo iz prenesenega dobička leta 2004.
Pri obračunu izplačila dividend se lastne
delnice odštejejo od stanja v delniški knjigi.
Upravičenci do dividende so delničarji, ki so
vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralno
klirinški depotni družbi d.d., Ljubljana, na 10.
dan pred zasedanjem skupščine.
Dividenda se izplača najkasneje
v 120 dneh po sprejemu sklepa.
c) O delu bilančnega dobička v višini
869.744,82 EUR bo odločeno v naslednjih
letih.
2.3. Skupščina se je seznanila z informacijo o prejemkih uprave in članov nadzornega sveta družbe, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2009.
2.4. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2009.
3. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa nadzornega sveta k točki
3: za revizorja družbe za poslovno leto 2010
skupščina imenuje družbo Audit&CO, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Lendavska 18, 9000 Murska Sobota. Če revizorska družba spremeni pogoje izvedbe revizije
glede na dano ponudbo, je nadzorni svet
pooblaščen imenovati drugega revizorja.
4. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta k točki 4:
4. 1. Sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve Statuta VOC Celje, vzdrževanje in obnova cest, d.d. v predlaganem
besedilu.
4. 2. Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da izdela prečiščeno besedilo statuta v skladu s sprejetimi spremembami.
5. Seznanitev skupščine z odstopom člana nadzornega sveta – predstavnika delavcev in imenovanjem nadomestnega člana
nadzornega sveta – predstavnika delavcev.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta k točki 5:
5.1. Skupščina se je seznanila z odstopom Janeza Cimermana, člana nadzornega
sveta – predstavnika delavcev.
5.2. Skupščina se je seznanila z imenovanjem Dušana Griviča za nadomestnega
člana nadzornega sveta – predstavnika delavcev, z mandatom do 21. 6. 2011.
6. Poslovanje s skladom lastnih delnic.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta k točki 6:
6.1. Skupščina na podlagi osme alineje
prvega odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih družbah pooblašča upravo družbe, da lahko po svojem preudarku in v dobrobit družbe kupi lastne delnice družbe,
s tem, da:
a) najvišja nakupna cena ne sme presegati 50% knjigovodske vrednosti delnice na
dan odkupa, najnižja pa ne manj kot 13,40
EUR na delnico;
b) skupni nominalni znesek kupljenih
delnic ne sme presegati 10% osnovnega
kapitala;
c) pooblastilo iz 1. točke tega sklepa
velja 18 mesecev od dneva sprejetja tega
sklepa.
6.2. Pri pridobivanju in odsvajanju lastnih
delnic uprava ni vezana na določilo 221. člena Zakona o gospodarskih družbah.
6.3. Uprava je pooblaščena, da pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic ob smiselni uporabi 337. člena Zakona o gospodarskih družbah izključi prednostno pravico
dotedanjih delničarjev.
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6.4. Skupščina pooblašča upravo, da
lahko lastne delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega
kapitala družbe.
Gradivo
Gradivo za dnevni red s predlogi in utemeljitvijo sklepov, letno poročilo in poročilo
nadzornega sveta, predlog sprememb statuta, podatki o prejemkih uprave in članov
nadzornega sveta v letu 2009 in ostalo gradivo je na vpogled delničarjem na sedežu družbe, Lava 42, Celje, vsak delavnik
v tednu od 8. do 10. ure od dneva objave
tega sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani družbe (www.
voc-celje.si).
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
v sedmih dneh 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 sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge iz 300. člena ZGD-1
(nasprotni predlog) ali predlog sklepa iz
301. člena ZGD-1 (volilni predlog). Uprava
bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica, ki
bodo razumno utemeljeni in za katere bo
delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da
bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave
in da bo druge delničarje pripravil do tega,
da bodo glasovali za njegov 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.
Pravica do obveščenosti
Delničarji lahko pravico do obveščenosti
v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničujejo
na skupščini. Uprava jim je dolžna podati
zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni
odgovori in podatki potrebni za presojo točk
dnevnega reda skupščine.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci, zastopniki
in člani uprave in člani nadzornega sveta.
Glasovalno pravico imajo delničarji s številom glasov, ki je enako številu delnic, ki jih
imajo kot delničarji vpisane pri Centralnem
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD, d.d. Ljubljana konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, t.j.
20. 8. 2010, in ki najkasneje konec četrtega
dne pred skupščino, tj. 20. 8. 2010, upravi
družbe pisno prijavijo svojo udeležbo. Vsaka delnica velja 1 glas. Udeleženci se pred
sejo skupščine prijavijo v sprejemni pisarni
pol ure pred začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni so najavljeni udeleženci dolžni
podpisati seznam navzočih udeležencev
in prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot
vstopnica za udeležbo na skupščini, in druga gradiva.
Način glasovanja
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi
glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu
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v sejno dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno. Za fizične
osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj in datum,
podpis pooblastitelja ter podatke o pooblaščencu; za pravne osebe pa ime in priimek,
naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig
pooblastitelja.
Opozorilo! Če skupščina ob napovedani
uri ne bo sklepčna, se počaka pol ure. Čez
pol ure je skupščina sklepčna, če so navzoči delničarji, ki zastopajo 51% osnovnega
kapitala.
VOC Celje, vzdrževanje
in obnova cest, d.d.
direktor
Bogdan Kočevar
Ob-4588/10
Na podlagi 33. člena Statuta Zbornice in
sklepa Upravnega odbora Zbornice z dne
24. 5. 2010 sklicujem
XIII. redno skupščino Zbornice,
ki bo dne 17. 9. 2010, v GZS, Dimičeva
13, v Ljubljani, s pričetkom ob 11. uri.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine.
2. Izvolitev zapisnikarja.
3. Izvolitev verifikacijske komisije.
4. Pozdravni govor gostov.
5. Govor predsednika Zbornice.
6. Poročilo nadzornega odbora.
7. Poročilo upravnega odbora in drugih
organov Zbornice.
8. Poročilo strokovne službe Zbornice.
9. Ugotovitev sklepčnosti skupščine.
10. Sklepanje o poročilih.
11. Volitve predsednika Zbornice.
12. Obravnava nove zakonske ureditve
zasebnega varovanja.
13. Programski cilji Zbornice.
14. Razno.
Zbornica za razvoj slovenskega
zasebnega varovanja
predsednik Zbornice
Ingo Paš, univ. dipl. iur.
Št. 197/010
Ob-4590/10
Na podlagi 8.3. člena Statuta TKK Pro
izvodnja kemičnih izdelkov Srpenica ob Soči
d.d., Srpenica 1, 5224 Srpenica, sklicuje
uprava družbe
14. redno skupščino družbe
TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov
Srpenica ob Soči d.d., Srpenica 1,
5224 Srpenica,
ki bo v četrtek, 19. avgusta 2010, ob
14. uri, na sedežu družbe TKK Srpenica d.d.
v Srpenici, Srpenica 1, v sejni sobi.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta št. 1.1.:
Za predsednika skupščine se izvoli Marko Štrukelj.
Za preštevalki glasov se imenujeta Ada
Beguš in Nika Muznik.
Za zapisnikarja se imenuje notar Edvard
Sivec.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe TKK Srpenica d.d. in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2009,
skupaj s poročilom neodvisnega revizorja,
seznanitev s poročilom nadzornega sveta
družbe o preveritvi letnega poročila ter se-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
znanitev skupščine s prejemki članov vodenja in nadzora.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta št. 2.1.
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe TKK Srpenica d.d. in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2009,
skupaj s poročilom neodvisnega revizorja
ter poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila.
b) Skupščina se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za
opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2009.
3. Uporaba bilančnega dobička družbe
TKK Srpenica d.d. ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta št. 3.1.
Bilančni dobiček za leto 2009 v višini
8.318.425,16 EUR, se uporabi:
– za dividende v višini 1,80 EUR na delnico, kar znaša 456.820,20 EUR,
– za nagrade upravi 12.000,00 EUR,
– za prenos v naslednje leto v znesku
7.849.604,96.
Za izplačilo dividend se uporabi dobiček
iz leta 2002.
Upravičenci do izplačila dividend so delničarji, vpisani v delniško knjigo pri KDD na
dan 15. 8. 2010.
Dividende se delničarjem izplačajo
v 30 dneh od sklepa skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta št. 3.2.:
Skupščina potrdi in odobri delo uprave
družbe TKK Srpenice d.d. v letu 2009 in
upravi podeli razrešnico.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta št. 3.3.:
Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta družbe TKK Srpenica d.d. v letu
2009 in nadzornemu svetu podeli razrešnico.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2010.
Predlog sveta nadzornega sveta
št. 4.1.:
Skupščina imenuje za revizorja družbe
TKK Srpenica d.d. za poslovno leto 2010
revizijsko družbo ABC revizija, družba za
revizijo in sorodne storitve d.o.o., 1000 Ljub
ljana, Dunajska cesta 101, Slovenija.
5. Plačilo članom nadzornega sveta
družbe v obliki enkratnega plačila.
Predlog sklepa uprave št. 5.1.:
Skupščina določa članom nadzornega
sveta družbe TKK Srpenica d.d. enkratno
plačilo v skupnem znesku 34.980,00 EUR
in sicer:
– predsedniku 9.540,00 EUR,
– članom 6.360,00 EUR.
6. Sprejem sprememb Statuta družbe.
Prelog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 6.1.:
Skupščina sprejme predlagane spremembe Statuta zaradi uskladitve z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o gospodarskih družbah s spremembami (ZGD-1c, Uradni list RS, št. 42/09), kot
izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva
skupščine.
Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalnih pravic:
Prijava in udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno in predloženo družbi ter

shranjeno na sedežu družbe najkasneje
3 dni pred skupščino in ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo tisti
delničarji, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:
– ki bodo, najpozneje konec četrtega dne
pred zasedanjem skupščine, pisno prijavili
svojo udeležbo na skupščini;
– osebno v tajništvu družbe Srpenica 1,
– ali priporočeno;
– ki bodo kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo, ki se vodi pri centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depozitni
družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne
pred zasedanjem skupščine (v nadaljnjem
besedilu: presečni dan).
O vseh točkah dnevnega reda bo glasovanje javno. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki se ob prijavi izkažejo
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz
sodnega /poslovnega registra.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, kateri 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 predložiti 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. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom
298. člena ZGD -1-UPB3 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
iz člena 300 ZGD-1-UPB3 ali volilne predloge za volitve članov nadzornega sveta ali
revizorjev iz 301. člena ZGD-1-. Nasprotni
oziroma volilni predlog se objavi oziroma
sporoči na način iz. 296. člena ZGD-1-UPB,
le 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-UPB
in bodo razumno utemeljeni.
Pravica do obveščenosti
Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1-UPB3.
Gradivo in vpogled v gradivo skupščine
Gradivo za skupščino, ki vključuje:
– Obrazložitve in utemeljene predloge
sklepov s prilogami,
– Letno poročilo družbe TKK Srpenica
d.d. za leto 2009,
– Konsolidirano letno poročilo družbe
TKK Srpenica d.d. za leto 2009,
– Poročilo neodvisnega revizorja,
– Poročilo nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila družbe TKK Srpenica d.d.
za leto 2009,
– Predlog sprememb statuta in novo prečiščeno besedilo statuta družbe,
je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe od dneva objave skica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine, vsak
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delavnik med 13. in 15. uro. Sklep skupščine je objavljen na spletnem naslovu družbe TKK Srpenica d.d.: http://www.tkk.si/ od
dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine.
TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov
Srpenica ob Soči d.d.
Uprava družbe

Vodi Gorica, inštalacije, storitve in trgovina
d.d. Kromberk, vsak delovni dan od 9. do
11. ure, od dneva objave sklica skupščine
do zasedanja skupščine.
Vodi Gorica, inštalacije,
storitve in trgovina d.d.
direktor družbe
Mladen Andrić

Ob-4598/10
Uprava družbe na podlagi drugega in tretjega člena šestega poglavja Statuta družbe
sklicuje

Ob-4636/10
Na podlagi 27. člena Statuta družbe Lesokov Brežice d.d., Cesta bratov Cerjakov
43, 8250 Brežice, sklicuje uprava

15. redno sejo skupščine
družbe Vodi Gorica, inštalacije, storitve
in trgovina d.d. Kromberk,
ki bo dne 20. 8. 2010, ob 13. uri, v prostorih delniške družbe Vodi Gorica d.d. Kromberk, Cesta 25. junija 1b, Kromberk, 5000
Nova Gorica, z naslednjim dnevnim redom:
I. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Silvester Polanc, za preštevalki
glasov se imenujeta Ines Vonta in Dragana
Jaćimović. Za sestavo zapisnika skupščine
se pooblasti notarka Katjuša Gorjan iz Nove
Gorice.
II. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2009 in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom družbe za poslovno leto
2009, s pisnim poročilom nadzornega sveta o načinu in obsegu preverjanja vodenja
družbe v preteklem poslovnem letu, ki ga je
skladno z 282. členom ZGD-1 predložil nadzorni svet in s katerim obvešča skupščino,
da je potrdil letno poročilo za leto 2009.
III. Ugotovitev in uporaba dobička za poslovno leto 2009, ter razrešnica upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
1. Dobiček poslovnega leta 2009, ki znaša 44.650,23 EUR, ostane na predlog uprave in nadzornega sveta nerazporejen zaradi
razvojnih projektov družbe.
2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje
in odobrava delo teh dveh organov družbe
v poslovnem letu 2009.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, če svojo
udeležbo pisno prijavijo na upravi družbe,
najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine (vključno z dnem 17. 8. 2010).
Udeležence skupščine družbe prosimo,
da se pol ure pred začetkom seje skupščine
prijavijo predstavniku družbe na kraju zasedanja skupščine.
Pooblastilo mora biti pisno in mora za
fizične osebe vsebovati ime in priimek ter
rojstni datum pooblaščenca in pooblastitelja, kraj, datum ter podpis pooblastitelja, za
pravne osebe pa ime in priimek ter datum
rojstva pooblaščenca in firmo ter podpis in
žig pooblastitelja. Pooblastila je treba deponirati najmanj 3 dni (vključno z dnem 17. 8.
2010) pred zasedanjem skupščine pri upravi
družbe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedala istega dne
ob 14. uri z istim dnevnim redom in v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina
sklepčna ne glede na število zastopanega
kapitala.
Gradivo za sejo skupščine z utemeljitvami sklepov bo na vpogled v tajništvu družbe

17. sejo skupščine
družbe Lesokov Brežice d.d.,
ki bo dne 20. 8. 2010, ob 14. uri, na sedežu družbe v Brežicah, Cesta bratov Cerjakov 43.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
je sklepčna. Izvolijo se organi skupščine po
predlogu uprave. Skupščini bo prisostvoval
vabljeni notar g. Vidic iz Sevnice.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2009 in pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
letnega poročila 2009, seznanitev skupščine s prejemki članov organov vodenja in
nadzora.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe za leto 2009, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2009 ter prejemki članov
organov vodenja in nadzora.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
za leto 2009.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) ugotovi se, da je na dan 31. 12. 2009
bilančna izguba oziroma bilančni dobiček
enak 0 EUR;
b) skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem
letu 2009.
4. Imenovanje novega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: zaradi
smrti dosedanjega člana nadzornega sveta
Zorko Božidarja, se namesto njega za člana
nadzornega sveta družbe od 21. 8. 2010 za
mandatno obdobje 4 let imenuje Samo Zorko, Vidova pot 1, 8259 Bizeljsko, po poklicu
univ. dipl. pravnika, zaposlenega na Občini
Brežice.
5. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe s čistopisom.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: sprejmejo se predlagane spremembe in
dopolnitve statuta družbe s čistopisom.
Gradivo za skupščino vključno s predlogi sklepov in obrazložitvami k vsaki točki
dnevnega reda, letnim poročilom družbe,
poročilom nadzornega sveta, besedilom
predlaganih sprememb statuta in ostalim
gradivom iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je delničarjem na vpogled na
sedežu družbe, vsak delovni dan, med 8.
in 12. uro.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se
pisno prijavijo najpozneje konec četrtega
dne pred skupščino in so kot lastniki delnic vpisani v delniško knjigo pri centralnem
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registru prav tako konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje v roku sedem dni po objavi sklica
skupščine pisno zahtevajo dodatno točko
dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki
priložiti predlog sklepa oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne
sprejme sklepa.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi, če je predlog
razumno utemeljen, poslan na sedež družbe v roku sedmih dneh od objave sklica
skupščine in delničar pri tem sporoči, da
bo na skupščini ugovarjal predlogu organa
vodenja ali nadzora in bo druge delničarje
pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1.
Če se ugotovi, da na dan zasedanja
skupščine ob napovedani uri ni zagotovljena
sklepčnost, se zasedanje skupščine preloži
in se z istim dnevnim redom opravi ob isti uri
sedmi delovni dan od dneva napovedanega
prvega zasedanja.
Lesokov Brežice d.d.
direktor družbe

Nasprotni predlogi
Ob-4591/10
Varnost Ljubljana d.d., Trg osvobodilne
fronte 13, 1000 Ljubljana, objavlja nasprotni
predlog k 2.a točki dnevnega reda 14.seje
skupščine delničarjev družbe Varnost Ljub
ljana d.d.
Nasprotni predlog sklepa:
2.a Bilančni dobiček v višini 1.850.112,00
EUR, ki se sestoji iz 4.950 EUR čistega
poslovnega izida iz leta 2009 in 1.845.162
EUR prenesenega čistega poslovnega izida, se uporabi tako, da se:
– del bilančnega dobička razdeli delničarjem, ki so na dan seje skupščine vpisani v delniško knjigo kot delničarji, in sicer
v višini 1,66 eur bruto na delnico, kar bo
izplačano najpozneje v roku 30 dni po seji
skupščine;
– preostali del bilančnega dobička ostane nerazporejen in se odločitev o njegovi
uporabi prenese v naslednja leta.
Obrazložitev: iz bilance stanja družbe
Varnost Ljubljana d.d. na dan 31. 12. 2009
izhaja, da ima družba na ta dan 4.950 EUR
čistega poslovnega izida in 1.845.162 EUR
prenesenega čistega poslovnega izida. To
pomeni, da ima družba na dan 31. 12. 2009
skupaj 1.850.112,00 EUR bilančnega dobička, o katerega uporabi še ni bilo odločeno.
Ne drži torej navedba v predlogu sklepa iz
sklica skupščine, da naj bi bilančni dobiček
znašal 7.542 EUR, zato že zaradi tega razloga ni mogoče odločati o uporabi bilančnega dobička v višini 7.542 EUR. Takšen
sklep bi nasprotoval predloženemu letnemu poročilu, ki ga je uprava družbe tudi
podpisala, nadzorni svet pa je izdelal svoje
poročilo.
Višina bilančnega dobička na dan
31. 12. 2009 omogoča in upravičuje, da
se del dobička nameni za dividende delničarjem. Po določbi druge alinee drugega
odstavka 176. člena ZGD-1 imajo imetniki delnic pravico do dela dobička oziroma
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dividende. Skladno z določbo prvega odstavka 399. člena ZGD-1 mora družba delničarjem razdeliti bilančni dobiček v višini
najmanj 4% osnovnega kapitala. Odrekanje
pravice delničarjem do udeležbe v dobičku
je v nasprotju z zakonom.
Družba Varnost Ljubljana d.d. ima na
dan 31. 12. 2009 195.418 EUR osnovnega
kapitala. Ker se mora delničarjem zaradi
izvrševanja zakonske pravice do udeležbe
v dobičku razdeliti vsaj znesek v višini 4%
osnovnega kapitala, mora družba za dividende nameniti vsaj 7.816,72 EUR. Upoštevajoč, da je osnovni kapital razdeljen na
4.683 delnic, znaša dividenda na delnico
(vključno z lastnimi delnicami) 1,66 EUR na
delnico. Družbi Varnost Ljubljana d.d. kot
imetnici lastnih delnic se skladno z določbo
249. člena ZGD-1 dividende ne izplačajo.
K 2.b točki dnevnega reda 14. seje skupščine delničarjev družbe Varnost Ljubljana
d.d.
Nasprotni predlog sklepa:
2.b Skupščina delničarjev ne podeli razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Obrazložitev: iz izkaza poslovnega izida
je razvidno, da so se čisti prihodki od prodaje znižali. Medtem, ko so v letu 2008 znašali
567.360 EUR, so v poslovnem letu 2009
znašali zgolj 533.251 EUR. To pa je trend
skozi leta, saj so še v letu 2007 prihodki od
prodaje znašali 852.511 EUR.
Zaradi izjemno poslabšanih poslovnih
rezultatov v letu 2009 upravi in nadzornemu svetu družbe razrešnice ni mogo-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
če podeliti. Družba posluje iz leta v leto
slabše. Uprava namreč po določbi prvega odstavka 265. člena ZGD-1 vodi posle na lastno odgovornost, kar pomeni, da
je odgovorna ne le za morebitne uspehe
družbe, temveč tudi za slabo poslovanje.
Nadzorni svet pa je po določbi prvega odstavka 281. člena ZGD-1 pristojen nadzorovati vodenje poslov družbe. Iz slabega
poslovanja družbe v letu 2009 torej izhaja,
da je nadzorni svet slabo in neodgovorno opravljal funkcijo nadzora, saj ni s tem
v zvezi podvzel ali predlagal nobenih ukrepov zoper upravo družbe.
Skladno z določbo prvega odstavka 294. člena ZGD-1 kvalificirani delničarji zahtevajo, da se o podelitvi razrešnice
glasuje ločeno od glasovanja o uporabi bilančnega dobička.
K 4. točki dnevnega reda 14.seje skupščine delničarjev družbe Varnost Ljubljana
d.d.
Nasprotni predlog sklepa: na predlog
delničarjev se za revizijo računovodskih izkazov za leto 2010 imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija d.o.o.
Obrazložitev: izhodišča delovanja revizijske družbe so predvsem neodvisnost in
nepristranskost. Revizor je predstavnik in
zaščitnik javnega interesa in pri svojem delovanju mora zasledovati etične, moralne in
strokovne standarde.
Nadzorni svet družbe je tudi tokrat predlagal revizorja družbo SN revizija d.o.o., ki
bo opravljala revizijo že tretjič zaporedoma,

kar pa vzbuja dvom v nepristranskost revizorja. Revizor v skladu s Kodeksom poklicne etike, ki ga je sprejel Slovenski inštitut
za revizijo in v katerega register je vpisana družba SN revizija d.o.o., ne sme biti
udeležen v revidiranem podjetju na noben
način, ki bi ogrožal njegovo pristranskost
in neodvisnost. Glede na to, da ista družba že večkrat opravljala revizijo pri družbi
Varnost Ljubljana d.d., je vsekakor kršeno
načelo Kodeksa, tj. načelo nepristranskosti pri opravljanju revizije. Dejansko takšna
kontinuiranost pomeni revidiranje samega
sebe, kar pa preprečuje neodvisnost in nepristranskost.
Imenovanje pristranskega in odvisnega
revizorja, ki je odvisen od naročnika je v nasprotju s Kodeksom, ki daje vsebino zakonskim določbam instituta revizorja. Sklep
s katerim se imenuje takšnega revizorja pa
je v nasprotju z zakonom (1. točka prvega
odstavka 395. člena ZGD-1), v nasprotju
z določbami zakona, ki so v javnem interesu
(institut revizije), javnim redom (javni interes; tretja alinea prvega odstavka 390. člena
ZGD-1).
Zaradi navedenih razlogov delničarji
predlagajo, da se v izogib ponovitvi zgoraj
navedenega za revizorja za poslovno leto
2010 imenuje renomirano revizijsko družbo,
in sicer KPMG Slovenija d.o.o.
Varnost Ljubljana d.d.
po pooblastilu za
Janez Bašelj
Renata Bašelj
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Zavarovanja terjatev
SV 436/10
Ob-4549/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane KolencRus iz Trbovelj, opr. št. SV 436/10, opr. št.
DK 15/10 z dne 8. 7. 2010, je bila nepremičnina, stanovanje št. 9, v pritličju stanovanjske hiše, na naslovu Cesta 20. julija 13,
Zagorje ob Savi, v skupni izmeri 43.85 m2,
last zastaviteljev Hasanbegović Rizalije in
Hasanbegović Zilke, vsakega do ½ napram
celoti, na podlagi kupoprodajne pogodbe
št. 800/93 –Z, z dne 30. 10. 1993, sklenjene
med družbo Spekter d.o.o., Trg revolucije 7,
Trbovlje, kot prodajalko, ter Hasanbegović
Rizalijo in Hasanbegović Zilko kot kupcema,
zastavljena v korist upnice Volksbank Kärnten Süd, reg. Gen.m.b.H., 9170 Ferlach,
Hauptplatz 6, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve kreditojemalca Hasanbegović
Rizalije v višini 17.000,00 EUR, z vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih upnik
imel z uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 766/2010
Ob-4550/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz Kranja,
opr. št. SV 766/2010 z dne 8. 7. 2010, je bilo
stanovanje št. 34, v 7. etaži, v neto tlorisni
površini 68.87 m2, ki se nahaja v stanovanjski stavbi, na naslovu Ulica Tuga Vidmarja 6, Kranj, stoječi na parc. št. 257/2, parc.
št. 258/4 in parc. št. 253/4, vse k.o. Klanec,
vpisanih v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Kranju, pri vl. št. 892, last zastaviteljev Željka in Mire Sabljak, oba Ulica Tuga Vidmarja
6, Kranj, na podlagi kupoprodajne pogodbe
o prodaji stanovanja št. 22, z dne 15. 4. 2010,
sklenjene med Željkom in Miro Sabljak kot
kupcema, in družbo IKOS Kranj, kot prodajalcem, zastavljeno v korist zastavnega upnika
Hypo Alpe-Adria-bank d.d., Dunajska cesta
117, Ljubljana, matična številka 1319175000,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
90.000,00 EUR, z obrestmi po obrestni meri
6-mesečni Euribor + 2.10% letno, z zapadlostjo zadnjega obroka glavnice 31. 7. 2040
ter z ostalimi pogoji, razvidnimi iz kreditne
pogodbe št. 134557.
SV 764/2010
Ob-4551/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz Kranja, opr. št. SV 764/2010 z dne 8. 7. 2010, je
bilo stanovanje št. 1, ki se nahaja v pritličju
večstanovanjske stavbe, na naslovu Kidričeva cesta 33, Kranj, z identifikacijsko številko
stavbe 347.ES, ki stoji na parc. št. 887/53,
vpisani v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Kranju, pri vl. št. 1250, k.o. Kranj, last zastavitelja Sveta Krčmarja, Koroška cesta 51,
Kranj, na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja z dne 30. 9. 1992, sklenjene med Iskro
Kibernetika – orodjarna Kranj, kot prodajal-

cem in Pavlo Grandovec, Kidričeva cesta
33, Kranj kot kupovalko, dodatka k pogodbi
o prodaji stanovanja z dne 15. 1. 2003, pravnomočnega sklepa o dedovanju z dne 21. 4.
2009, ki ga je pod opr. št. D 13/2009-15 izdalo Okrajno sodišče v Kranju, pravnomočnega
sklepa o dedovanju z dne 21. 5. 2010, ki ga
je pod opr. št. D 16/2010 izdalo Okrajno sodišče v Grosupljem ter prodajne pogodbe opr.
št. SV 682/2010, z dne 22. 6. 2010, sklenjene med Sofijo Grandovec, Ljubljanska cesta
26, Ivančna Gorica in Svetom Krčmarjem,
Koroška cesta 51, Kranj, zastavljeno v korist
zastavne upnice UniCredit Banke Slovenija
d.d., Šmartinska 140, Ljubljana, matična številka 5446546000, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 85.000,00 EUR s pripadki,
z obrestmi po obrestni meri v višini seštevka
veljavnega 6-mesečnega Euribor-ja, ki se zaokroži na osminko navzgor in obrestne marže
v višini 2.00% letno, z zapadlostjo zadnjega
obroka glavnice dne 31. 7. 2030 ter z ostalimi
pogoji, razvidnimi iz pogodbe o dolgoročnem
kreditu št. KR01 118705010.
SV 2428/2005
Ob-4574/10
Na podlagi neposredno izvršljivih notarskih zapisov notarke Nade Kumar iz Ljub
ljane, opr. št. SV-2428/2005 z dne 25. 10.
2005, opr. št. SV-2835/2006 z dne 25. 10.
2006, opr. št. SV-2877/2007 z dne 25. 10.
2007, opr. št. SV-2777/2008 z dne 28. 10.
2008, opr. št. SV-140/2009 z dne 21. 1. 2009,
opr. št. SV-1773/2009 in opr. št. SV-63/2010,
so bile nepremičnine – celotno 4. nadstropje,
v izmeri 558,26 m2, del 5. nadstropja, in sicer
pisarne št. 509, 510, 511, 512, 520, 521, 523,
524, 525, 526 in 527, v skupni izmeri 219 m2,
s sorazmernim delom skupnih prostorov 5.
nadstropja, v izmeri 66,08 m2 ter 17 parkirnih
mestih v kleti objekta, in sicer št. 13, 14, 15,
16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
38 in 40, vse v objektu na Vurnikovi 2 v Ljub
ljani, parc. št. 1796/38, parc. št. 1796/39 in
parc. št. 1796/37, vl. št. 2939, k.o. Bežigrad,
sedaj parc.št. 1796/37, 1796/39, 1796/154,
1796/158 vpisane pri vl.št. 3968, k.o. Bežigrad, v lasti zastavitelja LIZ – Inženiring, d.d.,
Ljubljana, Vurnikova ulica 2, 1000 Ljubljana,
matična štev. 5145139000, na podlagi kupne
pogodbe št. 9/92-DJ-C1 z dne 7. 7. 1992,
sklenjene s prodajalcem Gradis – gradbeno
podjetje Ljubljana p.o., Ljubljana, Gradnikove
brigade 11, zastavljene v korist upnika Abanka Vipa d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljub
ljana, matična št. 5026024000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 200.000.000,00
SIT s pripadki.
SV 768/2010
Ob-4575/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 768/2010 z dne 9. 7.

2010, je bila zastavljena nepremičnina –
ident. št. 1737-490-12 – stanovanje št. 5
s kletjo in podstrešnim prostorom, v stavbi na lokaciji Miklošičeva cesta 20, Ljub
ljana, stoječi na parc. št. 2470, k.o. Tabor,
ki je last zastavitelja Tomaž Čad – odvetnik,
Miklošičeva cesta 20, Ljubljana, matična
št. 1296027000, do celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne 12. 11. 2004. Nepremičnina je zastavljena v korist upnika SKB
banka d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljub
ljana, matična št. 5026237000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 500.000,00
EUR s pripadki.
SV 474/2010
Ob-4576/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 474/2010 z dne 9. 7. 2010,
je bila zastavljena nepremičnina z ident.
št. 2172-84-9, del stavbe s številko 9.E –
dvosobno stanovanje v 5. etaži s shrambo
v 1. etaži št. 13, Hrušica 69, 4276 Hrušica,
last zastavitelja Dejana Stošića na podlagi
notarskega zapisa prodajne pogodbe, opr.
št. SV 654/06 z dne 6. 9. 2006, vse v korist
osebe z imenom Raiffeisen banka d.d., Zagrebška cesta 76, Maribor, matična številka:
5706491000, v zavarovanje denarne terjatve 43.000,00 EUR s pripadki.
SV 585/10
Ob-4577/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Edite Špitalar iz
Maribora, opr. št.: SV 585/10 z dne 9. 7.
2010, je bila nepremičnina – dvosobno stanovanje v Mariboru, Kardeljeva cesta 57,
v izmeri 51,58 m2, v XII. nadstropju, št.
stanovanja 184, v stanovanjski stavbi na
parceli številka 100/1, ki je vpisana pri vl.
št. 1696, k.o. 678 Spodnje Radvanje, katerega lastnica je Verbančič Metka, rojena
dne 4. 3. 1967, EMŠO: 0403967505142,
stanujoča na naslovu Gabernik, Gubčeva
ulica 25, 2314 Zgornja Polskava na podlagi
notarskega zapisa kupoprodajne pogodbe
z dne 7. 7. 2010, ki ga je sklenila s prodajalcem Verbančič Robertom, zastavljena
v korist banke – upnice Nova kreditna banka
Maribor d.d., s sedežem na naslovu Ulica
Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, matična
številka 5860580000, za zavarovanje neposredno izvršljive denarne terjatve v višini
45.000,00 EUR, s skupno obrestno mero
na letni ravni, ki je na dan sklenitve kreditne
pogodbe znašala 2,935%, ki je sestavljena iz šestmesečnega Euriborja, ki znaša
1,035% na letni ravni, in fiksnega pribitka
v višini 1,9 odstotne točke na letni ravni,
z zapadlostjo zadnje anuitete na dan 25. 7.
2025, oziroma takojšnjo zapadlostjo v primerih določenih v 10. členu kreditne pogodbe št. 100630200170.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 117/2010
Os-4121/10
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. In 117/2010 z dne
29. 3. 2010, je bil dne 2. 6. 2010 opravljen
v korist upnice Zavarovalnice Maribor d.d.,
Cankarjeva ulica 3, Maribor, proti dolžniku
Peru Brkiču, Ravne 2, Tržič, zaradi izterjave
499,21 € s pripadki, rubež nepremičnine, to
je trisobno stanovanje, v pritličju enonadstropne večstanovanjske hiše, ki stoji na
parc. št. 390/I, vl. št. 32, k.o. Tržič, stanovanje meri skupno 100,12 m2, k stanovanju pripada tudi klet, v izmeri 2,62 m2, klet oziroma
drvarnica, v izmeri 5,12 m2 in lesena drvarnica, v izmeri 3,23 m2, ter pravica uporabe
skupnih delov in naprav in skupnih prostorov, stanovanjskega objekta ter sorazmerni
del stavbišča, v lasti dolžnika Pera Brkiča,
Ravne 2, Tržič.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 15. 6. 2010

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 6374/2009
Os-3952/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog predlagatelja Aleša Marinčka, Ljub
ljanska cesta 91, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe št. 2520 z dne 3. 10.
1980, sklenjene med prodajalcem GIP Obnova Ljubljana, Titova cesta 39, Ljubljana
in kupcema Matjažem Marinčkom, Radlje
ob Dravi 129 in Biserke Marinček, Celovška 103, Ljubljana.
Predmet pogodb, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo dvosobno stanovanje, na naslovu Ljubljanska cesta 91, Domžale, sedaj
označen v zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 21.E, vpisani v vložku 6088/22, k.o.
Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka do celote, na
podlagi darilne pogodbe z dne 11. 4. 2001
ter darilne pogodbe z dne 26. 9. 2001.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 6. 7. 2010
Dn 6375/2009
Os-3953/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog predlagateljice Jožice Vesel, Cankarjeva ulica 5C, Domžale, objavlja začetek
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 2560 A z dne 10. 1.
1983, sklenjene med prodajalcem GIP Obnova Ljubljana, Titova cesta 39, Ljubljana

in kupovalko Štrekar Jožefo, Rozmanova
17, Domžale.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se
je izgubil, je bil poslovni prostor na naslovu Domžale, Ljubljanska cesta 91, sedaj
označen v zemljiški knjigi kot nepremičnina
št. 49.E, v vložku 6088/50, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka, na podlagi
listine, katere vzpostavitev se zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 7. 6. 2010
Dn 370/2010
Os-3954/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog predlagateljice Alenke Grošelj, Ljub
ljanska cesta 93, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe št. 2616/82 z dne
27. 12. 1982, sklenjene med prodajalcem
GIP Obnova Ljubljana in kupovalko Ano Bojanc, Ljube Šercerja 1, Domžale.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo dvosobno stanovanje št. 31,
na naslovu Domžale, Ljubljanska cesta 93,
sedaj označen v zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 31.E, v vložku 6089/32, k.o.
Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka, na podlagi sodne poravnave Okrožnega sodišča
v Ljubljani, opr. št. P 268/2009–IV z dne
12. 1. 2010.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 7. 6. 2010
Dn 369/2010
Os-3955/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagateljice Občine Domžale, Ljubljanska
cesta 69, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in
sicer kupne pogodbe št. 2454 A z dne 19. 8.
1981, sklenjene med prodajalcema GIP Obnova Ljubljana in kupovalko Samoupravno
stanovanjsko skupnostjo Občine Domžale.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, so bila tri stanovanja, ki so sedaj
vpisana v zemljiško knjigo kot nepremičnina
št. 3.E, v vložku 6086/4, k.o. Domžale, nepremičnina št. 4.E, vpisana v vložku 6086/5,
k.o. Domžale in nepremičnina št. 11.E, vpisana v vložku 6086/12, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka, na podlagi
listine, katere vzpostavitev se zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu

od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 7. 6. 2010
Dn 6376/2009
Os-3956/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagatelja Marjana Martinovića, Ljub
ljanska cesta 91, Domžale, objavlja začetek
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 25249 z dne 20. 10.
1980, sklenjene med prodajalcem GIP Obnova Ljubljana, Titova cesta 39, Ljubljana,
in kupcem Marjanom Martinovićem, takrat
stanujočim Pokopališka 42, Ljubljana.
Predmet pogodb, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo stanovanje na naslovu Ljub
ljanska cesta 91, Domžale, sedaj označen
v zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 41.E,
vpisani v vložku 6088/42, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka do celote,
na podlagi listine, katere vzpostavitev se
zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 6. 7. 2010
Dn 6769/2009
Os-3957/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagateljice Vere Leban, Ljubljanska cesta 87, Domžale, objavlja začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne
pogodbe št. 2513 z dne 1. 10. 1980, sklenjene med prodajalcem GIP Obnova Ljubljana
in kupovalko Vesno Vidič, Ljubljanska cesta
87, Domžale.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo stanovanje na naslovu Ljub
ljanska cesta 87, ki je sedaj označeno v zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 26.E vložku 6086/27, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka do celote, na podlagi sodne poravnave Okrožnega
sodišča v Ljubljani, opr. št. P 756/2007–IV
z dne 13. 6. 2007.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 7. 6. 2010
Dn 8243/2009
Os-3321/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja AMB
Invest d.o.o., Ulica na Grad 9, Ljubljana,
ki ga zastopa notar Uroš Kos iz Ljubljane,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, skladišče K-3 v 3. kleti, na Kržičevi v Ljubljani, ident. št. 288.E, v podvl.
št. 2701/288, k.o. Bežigrad, dne 4. 2. 2010,
pod opr. št. Dn 8243/2009, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 5-11/00 z dne
21. 11. 2000, sklenjene med Imos Holding
d.d., Dunajska cesta 56, Ljubljana (kot prodajalcem) in Vibacom d.o.o., Ulica na Grad
9, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 288.E, v podvl.
št. 2701/288, k.o. Bežigrad,
– dodatka št. 1 k prodajni pogodbi
št. 5-11/00 z dne 30. 5. 2001, sklenjenega med Imos Holding d.d., Dunajska cesta
56, Ljubljana (kot prodajalcem) in Vibacom
d.o.o., Ulica na Grad 9, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 288.E, v podvl. št. 2701/288, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 5. 2010
Dn 6750/2009
Os-3880/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mirjane Claudije Piškur, Celovška cesta 163,
Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik Pavel Zajc,
Kersnikova 3, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, na nepremičnini z ident.
št. 215.E, vpisani v podvložku št. 4544/119
v k.o. Zgornja Šiška, dne 1. 4. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o ugotovitvi višine solastniških deležev na skupnem
premoženju z dne 18. 4. 1984, sklenjenega
med Vinkom Pogačar in Magdo Pogačar,
oba iz Ljubljane, in sicer za 2-sobno stanovanje, v izmeri 41,67 m2, zdaj z ident.
št. 215.E, vpisani v podvložku št. 4544/119,
v k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 6. 2010
Dn 4025/2009
Os-3881/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Petra
Korena, Kokarje 37, Nazarje, ki ga zastopa
odvetnica Judita Učakar Rženičnik, Steletova cesta 8a, Kamnik, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, na nepremičnini z ident. št. 1.E, vpisani v podvložku št. 4579/1 v k.o. Kašelj,
dne 1. 4. 2010 izdalo sklep o začetku po-

stopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe neznanega datuma, sklenjena
med Agroobnovo, Ljubljana kot prodajalcem
in Bitencem Jurijem kot kupcem, in sicer za
stanovanje št. 1, zdaj z ident. št. 1.E, vpisani
v podvložku št. 4579/1 v k.o. Kašelj.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 6. 2010
Dn 17073/2008
Os-3882/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Damijane Bračko, Koseskega 1, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini,
garaža z ident. št. 80.E, vpisani v podvložku
št. 2333/80 v k.o. Spodnja Šiška, dne 6. 4.
2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe z dne 5. 1. 1976, sklenjene med Gradbenim podjetjem Tehnika,
Ljubljana, kot prodajalcem, in Gabrijelčič Tonetom, Žibertova 1, Ljubljana, kot kupcem,
in sicer za garažo št. 80 zdaj z ident. št. 80.E
vpisani v podvložku št. 2333/80 v k.o. Spodnja Šiška,
– dodatka h kupni pogodbi z dne 5. 1.
1976, sklenjenega med Gradbenim podjetjem Tehnika, Ljubljana, kot prodajalcem,
in Gabrijelčič Tonetom, Žibertova 1, Ljub
ljana, kot kupcem, in sicer za garažo št. 80
zdaj z ident. št. 80.E vpisani v podvložku
št. 2333/80 v k.o. Spodnja Šiška,
– kupoprodajne pogodbe z dne 4. 3.
1978, sklenjene med Gabrijelčič Tonetom, Žibertova 1, Ljubljana, kot prodajalcem, in Darjo Bračko ter Edvaldom Bračkom, kot kupcema, in sicer za garažo št. 80
zdaj z ident. št. 80.E vpisani v podvložku
št. 2333/80 v k.o. Spodnja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 6. 2010
Dn 7588/2009
Os-3887/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Marka Martinčič, Ulica Vide Janežičeve 7, Ljub
ljana, ki ga zastopa Anodom nepremičnine
d.o.o., Glavni trg 18, Kranj, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine pri nepremičnini z ident.
št. 50.E, vpisani v podvl. št. 1399/50, k.o.
Štepanja vas, na naslovu Ulica Vide Janežičeve 7, Ljubljana, dne 3. 3. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
z dne 19. 12. 1991, sklenjene med prodajalcem Republiko Slovenijo in kupovalko Alojzijo Martinčič, Ulica Vide Janežičeve
7, Ljubljana, in sicer glede nepremičnine
z ident. št. 50.E, vpisani v podvl. št. 1399/50,
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k.o. Štepanja vas, na naslovu Ulica Vide Janežičeve 7, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 6. 2010
Dn 16861/2008
Os-3888/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Lovrenčič Svetek Maje Marije, V Murglah 67
E, Ljubljana in Lovrenčič Rakovec Nade,
V Murglah 67 D, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini
garaža z ident. št. 68.E, vpisani v podvložku št. 2333/68 v k.o. Spodnja Šiška, dne
6. 4. 2010 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe z dne 9. 8. 1972, sklenjene
med Gradbenim podjetjem Tehnika, Ljub
ljana, kot prodajalcem in Tomšič Marijo,
Žibertova 11, Ljubljana, kot kupovalko, in
sicer za garažo št. 68 z ident. št. 68.E, vpisani v podvložku št. 2333/68 v k.o. Spodnja
Šiška;
– dodatka h kupni pogodbi z dne 29. 9.
1972, sklenjenega med Gradbenim podjetjem Tehnika, Ljubljana, kot prodajalcem in
Tomšič Marijo, Žibertova 11, Ljubljana, kot
kupovalko, in sicer za garažo št. 68 z ident.
št. 68.E, vpisani v podvložku št. 2333/68
v k.o. Spodnja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 5. 2010
Dn 23664/2006
Os-3918/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Vida Zupančič in Žaklina Zupančič, obe
Gorazdova 3, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine pri nepremičnini, z ident.
št. 33.E, stanovanje št. 9, v 2. nadstropju ter 34.E drvarnica, vpisano v podvl.
št. 4190/18, k.o. Zornja Šiška, na naslovu
Gorazdova 3, Ljubljana, dne 2. 3. 2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe z dne 30. 4. 1984,
sklenjene med prodajalcem Francem Trtnikom, Gorazdova ulica 3, Ljubljana in
kupcem Koželj Antonom in Alojzijo Koželj,
oba Gorazdova 3, Ljubljana, in sicer glede
nepremičnine z ident. št. 33.E, stanovanje
št. 9, v 2. nadstropju ter 34.E drvarnica, vpisano v podvl. št. 4190/18, k.o. Zornja Šiška,
na naslovu Gorazdova 3, Ljubljana;
– kupne pogodbe z dne 30. 4. 1984,
sklenjena med prodajalcema Koželj Antonom in Alojzijo Koželj, oba Gorazdova 3,
Ljubljana in kupcema Zupančič Otonom
in Zupančič Vido, oba Gorazdova 3, Ljub
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ljana, in sicer glede nepremičnine z ident.
št. 33.E, stanovanje št. 9, v 2. nadstropju ter
34.E drvarnica, vpisano v podvl. št. 4190/18,
k.o. Zornja Šiška, na naslovu Gorazdova 3,
Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 5. 2010
Dn 18906/2008
Os-3919/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Dunje Ribič Debelič, Žibertova ulica 1, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini garaža z ident. št. 13.E, vpisani
v podvložku št. 2333/13 v k.o. Spodnja Šiška, dne 6. 4. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe z dne 1. 4. 1976,
sklenjene med Gradbenim podjetjem Tehnika, Ljubljana, kot prodajalcem in Jerico
Karlovšek, Pavšičeva 35, Ljubljana, kot kupovalko, in sicer za garažo št. 13 z ident.
št. 13.E, vpisani v podvložku št. 2333/13,
v k.o. Spodnja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 5. 2010
Dn 11503/2009
Os-3920/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Verdel Vanja, Pribinova 7, Ljubljana, ki jo zastopa Primadom Vesna Mejač, s.p., Savinova
ulica 7, Celje, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini ident. št. 117.E, vpisani
v podvložku št. 659/14 v k.o. Bežigrad, dne
1. 4. 2010 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 241/69 z dne 20. 9.
1969, sklenjene med SGP Grosuplje, Taborska cesta 13, Grosuplje, kot prodajalcem
in Mercator, Mesarska 1, Ljubljana kot kupcem, in sicer za lokal mesnico, v pritličju in
prostor za agregat v kleti ob Vodovodni ulici
v Ljubljani, zdaj z oznako 117.E v podvložku
št. 659/14, v k.o. Bežigrad,
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 5. 2010
Dn 33847/2008
Os-3921/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jerič
Antona, Zaloška cesta 98, Ljubljana (začasno Lazine 7, Hinje), ki ga zastopa odvetnica
Gozdana Petrič, Glavni trg 28, Novo mesto,
zaradi vknjižbe lastninske pravice, vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in vknjižbo zastavne pravice, za nepremičnino, poslovni
prostor v pritličju, na naslovu Dunajska cesta 103, Ljubljana, z ident. št. 54.E, podvl.
št. 4149/54, k.o. Bežigrad, dne 24. 2. 2010,
pod opr. št. Dn 33847/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– soinvestitorske pogodbe št. 17/85
z dne 15. 11. 1985, sklenjene med Gradbenim podjetjem Grosuplje, n.sol.o., Taborska
c. 13, Grosuplje (kot prodajalcem) in Jerič
Karolino, Glinškova ploščad 10, Ljubljana
ter Jerič Antonom, Vlahovičeva 40, Ljub
ljana (kot kupcema), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 54.E, vpisano v podvl.
št. 4149/54, k.o. Bežigrad;
– aneksa št. 20/85 z dne 18. 12. 1985,
sklenjenega med Gradbenim podjetjem
Grosuplje, n.sol.o., Taborska c. 13, Grosuplje (kot prodajalcem) in Jerič Karolino,
Glinškova ploščad 10, Ljubljana ter Jerič
Antonom, Vlahovičeva 40, Ljubljana (kot
kupcema), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 54.E, vpisano v podvl. št. 4149/54,
k.o. Bežigrad;
– drugega aneksa št. 20/86 z dne 17. 3.
1986, sklenjenega med Gradbenim podjetjem Grosuplje, n.sol.o., Taborska c. 13,
Grosuplje (kot prodajalcem) in Jerič Karolino, Glinškova ploščad 10, Ljubljana ter Jerič Antonom, Vlahovičeva 40, Ljubljana (kot
kupcema), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 54.E, vpisano v podvl. št. 4149/54,
k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 6. 2010
Dn 31083/2004
Os-3922/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mateje Becele Dujunov, Preglov trg 2,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
za stanovanje št. 149, v 13. nadstropju,
na naslovu Jakčeva 39, Ljubljana, z ident.
št. 149.E, podvložek št. 1267/149, k.o.
Štepanja vas, dne 16. 6. 2008, pod opr.
št. Dn 31083/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 6. 1.
1992, sklenjene med prodajalcem Hermes,
trgovina, proizvodnja in storitve, p.o. Ljub
ljana, Moše Pijadejeva 27, Ljubljana, ki ga
zastopa Dušan Pivka in kupcem Avsec Janezom, Vlahovičeva 39, Ljubljana, za enosobno stanovanje št. 149, v 13. nadstropju, v izmeri 39,88 m2, v stanovanjskem
bloku na naslovu Vlahovičeva 39, 1000
Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-

raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 6. 2010
Dn 4481/2009
Os-3923/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Sergeja Pavlina, Med vrtovi 4, Portorož, ki ga
zastopa Dušan Golovrški, Miklošičeva 18,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na
nepremičnini ident. št. 23.E, vpisani v podvložku št. 4340/23 v k.o. Vič, dne 1. 4. 2010
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe neznanega datuma,
– menjalne pogodbe z dne 20. 10. 1975,
sklenjene med Borutom Pogačnikom kot
prodajalcem ter Jožefo Rojc, Vinkom Rojcem, Jožetom Rojcem in Martinom Rojcem
kot kupci, in sicer za nepremičnino stanovanje, ki se nahaja v Ljubljani, Jadranska 2/II,
3. vhod, zdaj z ident. št. 23.E, vpisani v podvložku št. 4340/23 v k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 5. 2010
Dn 968/2009
Os-3950/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Mestne občine Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Kotlušek & Pavčič iz Ljub
ljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnine, vpisane v podvl. št. 4136/54,
4136/73 in 4136/78, k.o. Bežigrad, dne
14. 5. 2010, pod opr. št. Dn 968/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 882 z dne 28. 4. 1970, sklenjene
med Gradbenim podjetjem Obnova, Ljub
ljana (kot prodajalcem) in Stanovanjskim
podjetjem DOM Ljubljana (kot kupcem), za
nepremičnine, vpisane v podvl. št. 4136/54,
4136/73 in 4136/78, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 5. 2010
Dn 368/2010
Os-4077/10
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
je s sklepom z dne 9. 3. 2010, Dn 368/2010
začelo postopek vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, in sicer kupoprodajne pogodbe z dne 27. 11. 1997, št. 20/99, sklenjene
med Kongrad d.d., Tovarniška 3, Slovenske
Konjice, kot prodajalcem in Občino Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice,
kot kupcem, ki se nanaša na nepremičnino – identifikacijska št. 6.E (stanovanjski

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
prostor št. 1115-1237-003 v 3. in 1. etaži,
v izmeri 49,43 m2, v stavbi na naslovu Kajuhova 8, Slovenske Konjice, na parcelni
št. 918/38), vpisano v vl. št. 1903/6, k.o.
Slovenske Konjice.
S tem oklicem se pozivajo imetniki
pravic, da v skladu s četrtim odstavkom
237. člena Zakona o zemljiški knjigi v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 10. 6. 2010
Dn 420/2010
Os-4078/10
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
je s sklepom z dne 9. 3. 2010, Dn 420/2010
začelo postopek vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, in sicer kupoprodajne pogodbe z dne 27. 11. 1997, št. 21/97, sklenjene
med Kongrad d.d., Tovarniška 3, Slovenske
Konjice, kot prodajalcem in Občino Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice,
kot kupcem, ki se nanaša na nepremičnino – identifikacijska št. 3.E (stanovanjski
prostor št. 1115-1236-003 v 2. in 1. etaži,
v izmeri 61,69 m2, v stavbi na naslovu Kajuhova 8, Slovenske Konjice, na parcelni
št. 918/37), vpisano v vl. št. 1904/3, k.o.
Slovenske Konjice.
S tem oklicem se pozivajo imetniki
pravic, da v skladu s četrtim odstavkom
237. člena Zakona o zemljiški knjigi v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 10. 6. 2010
Dn 419/2010
Os-4079/10
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
je s sklepom z dne 9. 3. 2010, Dn 419/2010
začelo postopek vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, in sicer kupoprodajne pogodbe z dne 27. 11. 1997, št. 22/97, sklenjene
med Kongrad d.d., Tovarniška 3, Slovenske
Konjice, kot prodajalcem in Občino Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice,
kot kupcem, ki se nanaša na nepremičnino – identifikacijska št. 4.E (stanovanjski
prostor št. 1115-1236-004 v 3. in 1. etaži,
v izmeri 64,13 m2, v stavbi na naslovu Kajuhova 8, Slovenske Konjice, na parcelni
št. 918/37), vpisano v vl. št. 1904/6, k.o.
Slovenske Konjice.
S tem oklicem se pozivajo imetniki
pravic, da v skladu s četrtim odstavkom
237. člena Zakona o zemljiški knjigi v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 10. 6. 2010
Dn 5543/2009
Os-4295/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagatelja Andreja Medveščka, Prešernova 38, Trzin, objavlja začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin – prodajne pogodbe z dne 10. 2. 1995, sklenjene

med prodajalko Marino Dolničar Filippini,
Prešernova 38, Trzin in SCT stanovanjski
inženiring d.o.o., Ljubljana, Štihova 26,
Ljubljana, kot kupcem ter prodajno pogodbo z dne 25. 4. 1996 sklenjeno med prodajalcem SCT stanovanjski inženiring d.o.o.
Ljubljana, Štihova 26, Ljubljana, ter predlagateljem kot kupcem.
Predmet pogodb, katerih izvirnika sta se
izgubila, je bila vmesna vrstna stanovanjska
hiša, stoječa na parc. št. 1646/87, k.o. Trzin,
s stavbiščem, v izmeri 77 m2 in dvoriščem,
v izmeri 56 m2.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 25. 4. 1996, katere
vzpostavitev se zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva
morebitne imetnike pravice, 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 6. 2010
N 6/2009
Os-4518/10
V postopku vzpostavljanja etažne lastnine za večstanovanjski objekt, na naslovu
Ulica Tončka Dežmana 8, Kranj, ki se vodi
pred Okrajnim sodiščem v Kranju pod opr.
št. N 6/2009, Okrajno sodišče v Kranju, na
podlagi 237. člena Zakona o zemljiški knjigi
izdaja oglas;
Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe št. 5/B2-5/78
z dne 20. 12. 1978, sklenjene med SGP
Projekt Kranj, Nazorjeva 1, Kranj, kot prodajalcem, in Branetom Weisseisenom ter
Marjano Grošelj, oba Gorenjskega odreda
18, Kranj, kot kupcem, za stanovanje št. 73,
v 14. etaži, s kletjo v 1. etaži, večstanovanjskega objekta Ulica Tončka Dežmana 8,
Kranj, v izmeri 88,11 m2, označenem z ident.
št. 73.E.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Sare Ažman, roj. 17. 11. 1983, Ulica
Tončka Dežmana 8, Kranj in Ane Ažman,
roj. 9. 9. 1986, Vrečkova ulica 11, Kranj.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave
tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 1. 7. 2010
N 42/2008
Os-4544/10
V postopku vzpostavljanja etažne lastnine za večstanovanjski objekt, na naslovu
Kebetova ulica 16, Kranj, ki se vodi pred
Okrajnim sodiščem v Kranju, pod opr. št.
N 42/2008, Okrajno sodišče v Kranju, na
podlagi 237. člena Zakona o zemljiški knjigi
izdaja oglas;
Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupnoprodajne pogodbe z dne 3. 12.
1963, sklenjene med Stanovanjsko zadrugo Iskra Kranj, kot prodajalcem, in Antonom Žargarjem, Hafnarjeva pot 19, Kranj,
kot kupcem, za stanovanje št. 11, v 4. etaži, s kletjo v 1. etaži, večstanovanjskega
objekta Kebetova ulica 16, Kranj, v izmeri
47,08 m2, označenem z ident. št. 11.E.
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Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Momirja Petrovića, roj. 21. 4. 1963,
Kebetova ulica 16, Kranj.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave
tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 1. 7. 2010
N 66/2008
Os-4545/10
V postopku vzpostavljanja etažne lastnine za večstanovanjski objekta, na naslovu
Ulica Gorenjskega odreda 10, Kranj, ki se
vodi pred Okrajnim sodiščem v Kranju pod
opr. št. N 66/2008, Okrajno sodišče v Kranju, na podlagi 237. člena Zakona o zemljiški knjigi izdaja oglas;
Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 3/92 z dne 24. 4. 1992, sklenjene med družbo Mercator - Izbira, Trgovsko
podjetje d.o.o., Kranj, Maistrov trg 7, kot
prodajalcem, in Franjem Kurelacem ter Cecilijo Kurelac, oba Gorenjskega odreda 10,
Kranj, kot kupcem, za stanovanje št. 16,
v 4. etaži, s kletjo v 1. etaži, večstanovanjskega objekta Ulica Gorenjskega odreda
10, Kranj, v izmeri 81,89 m2, označenem
z ident. št. 16.E.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Roberta Kurelaca, roj. 4. 5. 1970,
Trg Prešernove brigade 10, Kranj, Cecilije
Kurelac, roj. 13. 4. 1944, Ulica Gorenjskega odreda 10, Kranj in Gorana Kurelaca,
roj. 20. 3. 1974, Ulica Gorenjskega odreda
10, Kranj.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave
tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 2. 7. 2010
N 38/2008
Os-4546/10
V postopku vzpostavljanja etažne lastnine za večstanovanjski objekt, na naslovu
Cankarjeva cesta 15, Tržič, ki se vodi pred
Okrajnim sodiščem v Kranju pod opr. št.
N 38/2008, Okrajno sodišče v Kranju, na
podlagi 237. člena Zakona o zemljiški knjigi
izdaja oglas;
Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja, opr. št. SV 882/2004 z dne 24. 6. 2004,
prodajne pogodbe, sklenjene med Vladimirjem Lahom, Drolčevo naselje 26, Kranj, kot
prodajalcem, in Petrom Kondićem, Kidričeva
19, Kranj, kot kupcem, za stanovanje št. 11,
v 7. etaži, večstanovanjskega objekta na
naslovu Cankarjeva cesta 15, Tržič, v izmeri
16,62 m2, označenem z ident. št. 11.E.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist družbe Bernarde Oblak, roj. 18. 10.
1975, Cankarjeva cesta 15, Tržič.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave
tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 6. 7. 2010
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Dn 25213/2009
Os-4107/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Marjana Zaletelja, Košenice 21, Novo mesto,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino stanovanje št. 2, ki predstavlja delež
498/10000, parc. št. 3158 v vl. št. 2260, k.o.
Tabor, dne 17. 5. 2010 izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 28/91 z dne
10. 12. 1991, sklenjenega med Chemo d.d.,
Maistrova 10, Ljubljana, kot prvopogodbeno stranko in Marijo Piskule, Maistrova 8,
Ljubljana, kot drugopogodbeno stranko, in
sicer za nepremičnino stanovanje št. 2, ki
predstavlja delež 498/10000, parc. št. 3158,
v vl. št. 2260, k.o. Tabor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 6. 2010

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
podvl. št. 1454/83, k.o. Štepanja vas, dne
27. 5. 2010, pod opr. št. Dn 9931/2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 73/76-MS
z dne 3. 11. 1976 in dodatka št. 1 k pogodbi
z dne 10. 2. 1977, sklenjene med IMOS,
poslovno združenje za industrijsko gradnjo,
Trg VII. Kongresa št. 1, Ljubljana (kot prodajalcem) in Žito Šumi, d.o.o., Šmartinska 154,
Ljubljana, za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 85.E, vpisano v podvl. št. 1454/83,
k.o. Štepanja vas,
– kupoprodajne pogodbe št. 891/93
z dne 1. 12. 1993, sklenjene med Žito Šumi,
d.o.o., Šmartinska 154, Ljubljana (kot prodajalcem) in DP Tabor, Ljubljana, p.o. Tabor 9,
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 85.E, vpisano v podvl.
št. 1454/83, k.o. Štepanja vas,
– kupoprodajne pogodbe z dne 3. 11.
1994, sklenjene med DP Tabor Ljubljana,
p.o., Tabor 9, Ljubljana (kot prodajalcem) in
I.S.O., Podjetje za inženiring, svetovanje in
organizacijo, d.o.o. (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 85.E, vpisano
v podvl. št. 1454/83, k.o. Štepanja vas.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 7. 2010

Dn 35061/2009
Os-4514/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice notarke Irene Florjančič Cirman, Trdinova 4,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, stanovanje, z ident. št. 2.E,
vpisano v podvl. št. 1846/2, k.o. Preska, dne
17. 6. 2010 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 79-6826, z dne
19. 12. 1979, sklenjene med GP Megrad
n.sol.o. TOZD Gradbena operativa n.sub.o.
Ljubljana, Celovška cesta 136, kot prodajalcem ter Donit Kemična industrija Medvode,
n.so.o. TOZD Storitvene dejavnosti, Medvode 59, kot kupcem, in sicer za nepremičnino
stanovanje, z ident. št. 2.E, vpisano v podvl.
št. 1846/2, k.o. Preska;
– prodajne pogodbe z dne 20. 1. 1992,
sklenjene med Donit Kemična indudstrija,
p.o. Medvode, kot prodajalcem in Popovič
Koviljko, EMŠO: 2905953505320, Kalanova
3, Medvode, kot kupcem, in sicer za nepremičnino stanovanje z ident. št. 2.E, vpisano
v podvl. št. 1846/2, k.o. Preska.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 7. 2010

Dn 16978/2009
Os-4516/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Čadež Alenke, Jarška cesta 22, Ljubljana,
ki jo zastopa odvetnica mag. Pavla Sladič
Zemljak, Kersnikova 7, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
parc. št. 419/9, vpisano v vl. št. 346, k.o. Poljansko predmestje, dne 8. 6. 2010, pod opr.
št. Dn 16978/2009, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe iz leta 1961 sklenjene
med Občino Ljubljana Center (kot prodajalcem) in Menart Janezom (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj parc. št. 419/9,
vpisano v vl. št. 346, k.o. Poljansko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 6. 2010

Dn 9931/2010
Os-4515/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Duratović Rasime, Steletova ulica 10,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanjska enota
št. 85, v 4. nadstropju (6. etaži), s shrambo
št. 85, v kleti (1. etaži), na naslovu Steletova ulica 10, Ljubljana, z ident. št. 85.E,

Dn 36883/2009
Os-4517/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Tominc Katice, Neubergerjeva 17, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino stanovanje št. 9, na naslovu Celovška c. 93a, Ljubljana, z ident. št. 9.E, vpisano
v podvl. št. 2357/9, k.o. Spodnja Šiška, dne
11. 6. 2010, pod opr. št. Dn 36883/2009, iz-

dalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 12. 9. 1973, sklenjene med Garafol Terezijo (kot prodajalcem) in Smolnikar
Marinko (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 9.E, vpisano v podvl.
št. 2357/9, k.o. Spodnja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 6. 2010
Dn 4038/2010
Os-4571/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Špeh
Mirana, Beblerjev trg 3, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
poslovni prostor št. 208 v 4. etaži, na naslovu Šlandrova ulica 10, Ljubljana, z ident.
št. 52.E, podvl. št. 2617/52, k.o. Črnuče, dne
14. 6. 2010, pod opr. št. Dn 4038/2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
z dne 25. 2. 1994, sklenjene med Silan,
podjetje za promet z nepremičninami d.o.o.,
Dalmatinova 10, Ljubljana (kot prodajalcem)
in Špeh Miranom, Beblerjev trg 3, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 52.E, vpisano v podvl. št. 2617/52,
k.o. Črnuče.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 6. 2010
Dn 17609/2009
Os-4572/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ježek Jožeta, Juričeva 14, Ljubljana, ki ga
zastopa odvetniška pisarna Marija Bele Vatovec d.o.o. Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, vpisani
v vl. št. 2848/15 – poslovni prostor, z ident.
št. 1756-1074-015, Cesta 24. junija 21, Ljub
ljana, k.o. Črnuče, dne 3. 5. 2010, pod opr.
št. Dn 17609/2009, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 16. 1. 1997,
sklenjene med Femec Rudijem, Cerovica
12, Šmartno pri Litiji in Ježek Jožetom, Juričeva 14, Ljubljana, za nepremičnino – poslovne prostore servisa na Cesti 24. junija
21, v Črnučah, parc. št. 1103, k.o. Črnuče.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 6. 2010
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Dn 19549/2009
Os-4573/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice ITAIA d.o.o., Litostrojska cesta 44/d, Ljubljana,
ki jo zastopa notar Jože Sikošek iz Ljub
ljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini vpisani v vl. št. 4356/62 – garaža
G09 v kletni etaži, z ident. št. 1739-1189-057,
v Ljubljani, Ulica bratov Učakar 60 in 62, k.o.
Zgornja Šiška, dne 11. 6. 2010, pod opr. št.
Dn 19549/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Občino Ljubljana Šiška in SGP Zidar
Kočevje, za garažni boks št. 9 v kleti, v soseski ŠS-9 Koseze, na parc. št. 2219/5, k.o.
Zgornja Šiška,
– kupoprodajne pogodbe z dne 13. 4.
1982, sklenjene med Osterman Francem,
Ul. Bratov Učakar 60 ter Andrejčič Radovanom, Kebetova 20, Ljubljana in Andrejčič
Bogdano,Ul. Bratov Učakar 58.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 6. 2010
Dn 24799/2009
Os-4631/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Irene Bohorč, Clevelandska 45 iz Ljubljane,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino stanovanje, z ident. št. 54.E, vpisano pri podvl. št. 390/54, k.o. Nove Jarše, dne
17. 5. 2010 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. MS 12/2 271/80-B z dne
6. 10. 1980, sklenjenega med Gradbenim
podjetjem Gradis, ki ga zastopa Staninvest
Ljubljana, kot prvopogodbeno stranko in
Milo Rotar, Goce Delčeva 27, Ljubljana, kot
drugopogodbeno stranko, in sicer za nepremičnino stanovanje, z ident. št. 54.E, vpisano pri podvl. št. 390/54, k.o. Nove Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 6. 2010

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
N 26/2009
Os-2747/10
Okrajno sodišče v Brežicah je po sodniku Marku Bregarju v nepravdni zadevi predlagajoče stranke Bogdana Kožarja, stan.
Dolenja Pirošica 17a, Cerklje ob Krki, ki jo
zastopa odvetnik Branko Rožman iz Brežic
in nasprotnih udeležencev Alojza Stoparja,
stan. Dolenja Pirošica 5, Cerklje ob Krki,

Franca Stoparja, Kanada, neznanega bivališča, Jožeta Stoparja ml., Kanada, neznanega bivališča, zaradi razdružitve solastnega
premoženja, PCT 3.183,00 EUR, dne 9. 4.
2010 sklenilo:
Nasprotnima udeležencema Francu Stoparju, Kanada in Jožetu Stoparju ml., Kanada, neznanih bivališč, se na podlagi drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, postavi začasna zastopnika, Francu
Stoparju Klavdija Kerin, odvetnica v Krškem,
Dalmatinova ulica 5, Krško, Jožetu Stoparju
ml. pa Izet Hodžić, odvetnik v Brežicah, Cesta prvih borcev 40, Brežice.
Začasna zastopnika bosta zastopala nasprotna udeleženca vse do takrat, dokler
slednja ali njuna pooblaščenca ne nastopita
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču,
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 9. 4. 2010
P 79/2010
Os-4305/10
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni
sodnici Darinki Plevnik, v pravdni zadevi
tožeče stranke Mire Janžekovič, Radovica
85, Metlika, proti toženi stranki Neznanim
dedičem neznanega bivališča po pokojnem
Janezu Matekoviču, Radovica 28, Metlika,
zaradi ugotovitve lastninske pravice na podlagi priposestvovanja, pcto 300,00 €, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku,
dne 16. 6. 2010 postavlja začasnega zastopnika neznanim dedičem neznanega bivališča po pokojnem Janezu Matekoviču, nazadnje stanujočem Radovica 28, Metlika.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
– odvetnik Jože Vardjan, Ulica Staneta Rozmana 4, Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko Neznane dediče neznanega bivališča po pokojnem Janezu Matekoviču, nazadnje stanujočem Radovica 28,
Metlika, vse do takrat, dokler le-ta ali njegov
pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem
oziroma organ pristojen za socialne zadeve
ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 16. 6. 2010
I 2666/2007
Os-4169/10
V izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice
Triglav, Bleiweisova 20, Kranj, proti dolžniku Marko Markovič, Ul. Tuga Vidmarja 2,
Kranj - dostava, ki jo zastopa zak. zast.
odv. Ladi Voršič, Benedičičeva pot 15, Kranj,
zaradi izterjave 2.858,92 EUR s pp, je sodišče postavilo dolžniku Marku Markoviču,
Ul. Tuga Vidmarja 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 16. 6. 2010
VL 656/2010
Os-3190/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Porsche Leasing SLO d.o.o.,
Verovškova ulica 74, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Odvetniška družba Tratnik, Sočan
in Bogataj o.p. d.n.o., Miklošičeva cesta 30,
Ljubljana, proti dolžniku Zorijanu Merčetas,
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Dunajska cesta 263, Ljubljana, zaradi izterjave 2.318,61 EUR, sklenilo:
dolžniku Zorijanu Merčetas, Dunajska
cesta 263, Ljubljana, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Anže Lapajne, Dunajska cesta 160, Ljub
ljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 4. 2010
VL 137838/2009
Os-4209/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa Marta Goričan, Miklošičeva 19, Ljubljana,
proti dolžniku Dejanu Ribnikarju, Zvirče 49,
Tržič, ki ga zastopa zak. zast. odv. Renata
Godnjov Špik, Kovorska cesta 31, Tržič, zaradi izterjave 634,21 EUR, sklenilo:
dolžniku Dejanu Ribnikarju Zvirče 49,
Tržič, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Renata Špik Godnjov.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 2010
VL 107269/2008
Os-4210/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav,
d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo
zastopa Milena Susman, Miklošičeva 19,
Ljubljana, proti dolžniku Zoranu Markoviću,
Pot na Zduše 13, Ljubljana – Šentvid, ki ga
zastopa zak. zast. odv. Franc Pance, CirilMetodov trg 3, Ljubljana, zaradi izterjave
1.980,13 EUR, sklenilo:
dolžniku Zoranu Markoviću, Pot na Zduše 13, Ljubljana – Šentvid, 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. Franc Pance, Ciril-Metodov trg 3, Ljub
ljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 5. 2010
VL 133808/2009
Os-4239/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
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zadevi upnice Adriatic Slovenice d.d., Ljub
ljanska c. 3a, Koper, proti dolžniku Boštjanu
Huzjaku, Malna 47, Jurkovski dol, ki ga zastopa zak. zast. odv. Alojzija Mavrič, Partizanska 3-5, Maribor, zaradi izterjave 652,76
EUR, sklenilo:
dolžniku Boštjanu Huzjaku, Malna 47,
Jurovski dol, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Alojzija Mavrič, Partizanska 3-5, Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 5. 2010
VL 133904/2009
Os-4240/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenice d.d., Ljub
ljanska c. 3a, Koper, proti dolžniku Iliji Ilinoviću, Sketova ulica 4, Ljubljana - dostava,
ki ga zastopa zak. zast. odv. Mirko Modic,
Dalmatinova 4, Ljubljana, zaradi izterjave
282,67 EUR, sklenilo:
dolžniku Iliji Ilinoviću, Sketova ulica 4,
Ljubljana – dostava, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Mirko Modic.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 5. 2010
VL 29219/2010
Os-4336/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Petrol, Slovenska energetska
družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50,
Ljubljana, ki jo zastopa Marjanca Gnidovec,
Dunajska cesta 50, Ljubljana, proti dolžniku
Dušanu Kavaš, Janka Puclja, Kranj, zaradi
izterjave 29,00 EUR, sklenilo:
dolžniku Dušanu Kavaš, Janka Puclja
1, Kranj, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Željko Batinič, Slovenski trg 3, Kranj.
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. 5. 2010
VL 118852/2009
Os-4358/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnika Sparkasse d.d., Cesta
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v Kleče 15, Ljubljana, ki ga zastopa odv.
Franc Mesar – odvetnik, Marušičeva ulica
5, Koper - Capodistria, proti dolžniku Maticu
Zupančič, Via Sansovino 94, Monte San Savino, ki ga zastopa zak. zast. Vesna Fašnik,
Mestni trg 2, Idrija, zaradi izterjave 6.473,65
EUR, sklenilo:
dolžniku Maticu Zupančič, Via Sansovino 94, Monte San Savino, 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 Fašink
Vesna, Mestni trg 2, Idrija.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 4. 2010
P 50/2010
Os-4304/10
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Silve Trampuž, Kostanjevica na Krasu 85, 5296 Kostanjevica
na Krasu, ki jo zastopa odvetnik Damjan
Krt iz Sežane, zoper toženo stranko Alojza Grmek, Hruševica, 6222 Štanjel, sedaj
neznanega bivališča zaradi ugotovitve lastninske pravice s priposestvovanjem (pcto
20.000,00 €), po predlogu tožeče stranke za
postavitev začasnega zastopnika tožencu,
na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem
postopku tožencu Alojzu Grmeku, Hruševica, 6222 Štanjel, sedaj neznanega bivališča v Trstu, s sklepom z dne 22. 6. 2010
postavilo začasnega zastopnika, in sicer
odvetnika Dragana Sikirico, Ulica 1. maja 1,
6210 Sežana, ki bo toženca v tem postopku zastopal vse do takrat dokler toženec
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da mu je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 23. 6. 2010
I P 37/2010
Os-2871/10
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je
s sklepom opr. št. I P 37/2010 z dne 14. 4.
2010, toženi stranki Srečku Pridigarju, katerega bivališče je neznano, postavilo začasnega zastopnika odvetnika Toneta Kozelja
iz Slovenj Gradca, Glavni trg 39.
Začasni zastopnik je bil postavljen na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku.
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 Slovenj Gradcu
dne 14. 4. 2010

Oklici dedičem
D 204/2010
Os-3692/10
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pok. Videmšek
Branku, sinu Leopolda, roj. 27. 1. 1962, Slovencu, samskem, umrlem dne 12. 2. 2010,
nazadnje stan. Lokovina 22a, Dobrna.

Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva sodišče vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona po
Videmšek Branku, da se priglasijo pri tem
sodišču v roku enega leta po objavi tega
oklica.
Če se morebitni dediči ne bodo priglasili,
bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski
postopek tako, da bo štelo, da je zapuščina
brez dediča in bo zapustnikovo premoženje
v skladu z 9. členom Zakona o dedovanju
postala lastnina Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Celju
dne 21. 5. 2010
D 544/2009
Os-3911/10
Josip Križmančič, iz Gabrovice, Gabrovica 23, je dne 13. 5. 1923 umrl in ni zapustil
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 7. 6. 2010
D 749/2009
Os-4308/10
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju se pod
opr. št. D 749/2009 vodi zapuščinski postopek po pokojni Matildi Matul, roj. Korže, roj.
4. 2. 1932, umrli 2009, nazadnje stan. Zg.
Sveča 5, p. Majšperk.
V zapuščino spadajo nepremičnine v k.o.
Sveča in vrednostni papirji.
S tem oklicem sodišče poziva dediče
zapustnice Matilde Matul, da se priglasijo
k dedovanju. Če se ne bodo priglasili bo
sodišče eno leto po objavi tega oklica odločilo na podlagi podatkov, s katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 17. 6. 2010

Oklici pogrešanih
N 19/2010
Os-3885/10
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 Jurij (Georg) Tomažič,
rojen 25. 4. 1821, nazadnje neznanega
bivališča, prej stanujoč Huje 7, ki je pridobil lastninsko pravico na nepremičninah
v katastrski občini Pregarje na podlagi poizvedb za namene nastavitve nove zemljiške knjige za k.o. Pregarje – zapisnik z dne
12. 7. 1879 št. 115, po tem o njem ni več
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 Jurija (Georga) 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
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sodišče po izteku navedenega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 4. 6. 2010
N 20/2010
Os-3886/10
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 Ivan (Janez) Zadnik, rojen 25. 12.
1852 na Pregarjah št. 61, nazadnje neznanega bivališča, prej stanujoč Pregarje št. 83,
ki je sklenil zakonsko zvezo z Ivanko Dodič
ter zadnji znani podatek o pogrešanem predstavlja omemba v ženitni, daritni in dedinski
pogodbi z dne 4. 1. 1913, opr. št. 973, po
tem o njem ni več 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, je pa v družinski knjigi
za Pregarje Župnijskega urada Pregarje zapisano, da je pogrešani umrl v Puli dne 19. 2.
1928, vendar uradnega listinskega dokaza
o njegovi smrti ni, poziva vse, ki vedo kaj povedati o življenju ali smrti pogrešanega Ivana
(Janeza) Zadnika, 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 4. 6. 2010
N 23/2010
Os-4307/10
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici po okrajni
sodnici mag. Mirjani Reberc v nepravdnem
postopku predlagatelja Alojza Gombača,
Harije 15, 6250 Ilirska Bistrica, ki ga zastopa odvetnik Milan Volk iz Ilirske Bistrice,
po predlogu za razglasitev za mrtvega za
osebo z imenom Andrej Gombač, roj. 23. 11.
1939 v Harijah, sedaj neznanega prebivališča, prej stanujočega v Harijah, ki je v letu
1957 odšel iz domače hiše v Italijo in nato
v ZDA, po letu 1958 se ni javil domačim ne
znancem, in po tem o njem ni več nobenega
poročila, od njegovega rojstva pa je preteklo
že več kot 70 let in obstaja verjetnost, da ni
več živ, vendar listinskega dokaza o njegovi
smrti ni, poziva vse, ki kaj vedo povedati
o življenju ali smrti pogrešanega Andreja
Gombača, da v roku 3 mesecev od objave
oklica v Uradnem listu RS, to sporočijo sodišču ali skrbniku Francu Gombaču, Harije
3, 6250 Ilirska Bistrica, sicer bo sodišče po
izteku navedenega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 22. 6. 2010

N 135/2009
Os-3140/10
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Ani Petkovšek v nepravdni zadevi
predlagateljice Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno
pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek v Kopru, zoper nasprotnega udeleženca Silvestra Zerbo, Tinjan 102, Škofije, ki ga zastopa skrbnica za poseben primer Irena Fister
iz Kopra, zaradi razglasitve pogrešanega
nasprotnega udeleženca za mrtvega, dne
28. 4. 2010, sklenilo:
Uvede se postopek za razglasitev nasprotnega udeleženca Zerbo Silvestra, pok.
Antona, nazadnje stanujočega Tinjan 102,
Škofije, 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 28. 4. 2010
N 146/2009
Os-3141/10
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Ani Petkovšek v nepravdni zadevi
predlagateljice Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno
pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek v Kopru, zoper nasprotnega udeleženca Josipa Urbanc, Tinjan 2, Škofije, ki ga zastopa skrbnica za poseben primer Irena Fister
iz Kopra, zaradi razglasitve pogrešanega
nasprotnega udeleženca za mrtvega, dne
28. 4. 2010, sklenilo:
Uvede se postopek za razglasitev nasprotnega udeleženca Urbanc Josipa, pok.
Antona, roj. 10. 1. 1900 v Tinjanu, nazadnje
stanujočega Tinjan 2, Škofije, 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 28. 4. 2010

Kolektivni delovni spori
Kd 2/2010
Os-4537/10
Delovno sodišče v Kopru obvešča, da
je poravnalni narok in glavna obravnava
v kolektivnem delovnem sporu predlagatelja Sindikat delavcev Adriatic Slovenice d.d.,
Ljubljanska cesta 3/a, Koper, ki ga zastopa
odv. pisarna Mirko Bandelj d.o.o. iz Ljub
ljane, zoper nasprotnega udeleženca Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba d.d.,
Ljubljanska cesta 3/a, Koper, ki ga zastopa
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Marko Globevnik, odvetnik iz Kopra, zaradi
kršitve pravic delavcev iz kolektivne pogodbe ter izplačila dela plače, določen za 27. 9.
2010 ob 10. uri, preklican in preložen na dne
18. 10. 2010 ob 9. uri, razpravna dvorana
št. 133/I. nadstropje.
Delovno sodišče v Kopru
dne 7. 7. 2010
X Pd 795/2010
Os-4578/10
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
na podlagi 51. člena Zakona o delovnih in
socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 2/04) obvešča vse zainteresirane stranke, da je uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem Sindikat kovinske in elektro industrije
Slovenije – Sindikalna podružnica SKEI Kovinoplastika Lož, Cesta 19. oktobra 57, Stari trg pri Ložu in nasprotnim udeležencem
Kovinoplastika Lož d.d., Cesta 19. oktobra
57, Stari trg pri Ložu, zaradi neizvrševanja
kolektivne pogodbe.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki
so nosilci pravic in obveznosti v razmerju,
o katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v 8 dneh od te objave, lahko pa
tudi ves čas postopka na naroku s pisno
vlogo.
Poravnalni narok in prvi narok za glavno
obravnavo je razpisan na dan 6. oktober
2010, ob 8.30, soba št. 3/I, Delovnega in
socialnega sodišča v Ljubljani, Resljeva 14,
Ljubljana.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča, dne
9. 7. 2010.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 9. 7. 2010

Sodni preizkusi
menjalnih razmerij
Ng 19/2010
Os-4579/10
V nepravdni zadevi predlagatelja Martina
Kocjan, zoper nasprotnega udeleženca Brinovka d.o.o., zaradi sodnega preizkusa višine denarne odpravnine, je bil pri tukajšnjem
sodišču dne 16. 9. 2008 vložen predlog za
sodni preizkus višine denarne odpravnine,
določene s sklepom skupščine družbe Kras
d.d., Šepulje 31, Sežana z dne 24. 6. 2008.
Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje iz 1. točke tretjega odstavka 605. člena ZGD lahko
v enem mesecu od objave obvestila o vložitvi predloga, vložijo svoje predloge za preizkus menjalnega razmerja. Po poteku tega
roka, predloga za sodni preizkus menjalnega razmerja ni več dopustno vložiti.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 7. 2010
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Bečac
Nadja,
Bizantova
cesta
15,
Medvode,
zavarovalno
polico,
št. 50500016087-Fond polica, izdala
zavarovalnica KD življenje. gnq-313155
Grawe zavarovalnica d.d., Gregorčičeva
ul. 39, 2000 Maribor, kot izdajatelj
dokumente, in sicer: police za zavarovanje
avtomobilske
odgovornosti:
1236469,
1236470, 1466090, zelene karte: SLO10/0055690,
SLO-10/0057620,
SLO10/0057621,
SLO-10/0047236,
polica
Grawe turist: 254711. Ob-4524/10
Meolic Alojz, Soboška ulica 6,
Murska Sobota, zavarovalno polico,
št. 40301004791, izdala zavarovalnica
Slovenica. gng-313190
Perkovič Simon, Kraigherjeva ulica 30,
Celje, zavarovalno polico, št. 50500004391,
izdala
zavarovalnica
KD
življenje.
gnd-313168
Plavčak Anton, Žetale 40, Žetale,
zavarovalno polico, št. 50500027403, izdala
zavarovalnica KD življenje. gns-313178
Strašek Mihec, Jamnikova 10, Ruše,
zavarovalno polico, št. 50500051142, izdala
zavarovalnica KD življenje. gnt-313202
Sušnik
Jožef
s.p.,
Vidovdanska
2, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
41601003105, izdala zavarovalnica KD
življenje. gnp-313181
Švab Robert, Križevec 49, Slovenske
Konjice,
zavarovalno
polico,
št.
50500060980, izdala zavarovalnica KD
življenje. gnh-313164

Spričevala preklicujejo
Arko Maša, Kosovelova 15, Ljubljana,
diplomo Univerze Edvarda Kardelja v
Ljubljani, izdana leta 1988. gnr-313179
Bagara Marija, Čeče 53, Hrastnik,
spričevalo 1. letnika Šolskega centra
Sevnica – Poklicna oblačilna šola, izdano
leta 1978, izdano na ime Senčar Marija.
gnw-313203
Bebler Luka, Levstikova ulica 9,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Bežigrad, izdano leta 2005. gng-313194
Bečić Senad, Partizanska cesta 1
(Begunjski center), Škofja Loka, spričevalo
1., 2. in 3. letnika Srednje gradbene šole
v Kranju, izdano leta 1996, 1997, 1998.
gnb-313195
Borovnik Alina, Mala Mislinja 41, Mislinja,
spričevalo 1. in 3. letnika programa Srednje
poklicno izobraževanje – podjetniško
poslovanje – poslovni tajnik, izdano leta
2003 in 2005. gnv-313200
Brečko Sandra, Goričica 20/a, Šentjur,
spričevalo Šolskega centra v Celju, Srednja
šola za storitvene dejavnosti in logistiko,
izdano leta 2009. gnu-313201
Breznikar Cvetka, Močilno 6, Radeče,
spričevalo 1. in 2. letnika Poslovno
komercialne šole v Celju, izdano leta 1989

in 1988, izdano na ime Planinc Cvetka.
gnk-313186
Cerkovnik Tim, Juričeva ulica 6,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Šentvid, izdano leta 2009. gnb-313170
Cuder Skrlič Monika, Zvonimira Miloša
12, Izola – Isola, spričevalo 3. letnika
Gimnazije Piran. gnz-313171
Debeljak Mateja, Tržič 10, Grosuplje,
spričevalo 4. letnika in obvestilo o uspehu
pri poklicni maturi Šolskega centra za pošto,
ekonomijo in telekomunikacije v Ljubljani,
izdano leta 2009. gnl-313210
Družina Vlasta, Merče 15, Sežana,
spričevalo 4. letnika Ekonomske šole Koper,
izdano leta 1978. gnp-313156
Dulić Memaga, Titova 98, Ljubljana,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Poklicne
gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani,
izdano leta 1972, 1973, 1974. gne-313192
Gregorš Mateja, Ulica Hermana Potočnika
35, Ljubljana, indeks, št. 59070195, izdala
Visoka šola za upravljanje in poslovanje v
Novem mestu. gni-313188
Inkret Aleš, Mestinje 82, Podplat,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole Maribor, izdano leta 1994.
gno-313157
Kladnik Jaka, Podvolovljek 44, Luče,
maturitetno spričevalo Srednje ekonomske
šole v Ljubljani, izdano leta 2010.
gnt-313152
Kotolenko Tim, Židovska ulica 8, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje elektro
računalniške šole Maribor, izdano leta 2009.
gny-313197
Kovačič Ivan, Gorjuše 42/a, Bohinjska
Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gradbene šole Maribor, izdano leta
1976. gnl-313160
Krevh Matjaž, Vič 2, Dravograd,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Ravne na Koroškem, št. 122, izdano leta
1977. gnn-313158
Krušič Sebastjan, V Sige 20, Ljubljana,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje
lesarske šole v Ljubljani. gnn-313208
Logar Anja, Cesta dolomitskega odreda
8, Log pri Brezovici, spričevalo 1., 2., 3.
in 4. letnika Gimnazije Jožeta Plečnika v
Ljubljani, izdano leta 2006, 2007, 2008,
2009. gnm-313209
Lučin Lana, Kajuhova 30, Ljubljana,
indeks, št. 18071623, izdala Filozofska
fakulteta v Ljubljani leto izdaje 2007.
gnn-313212
Mahmutagić Almira, Rašiška 12,
Ljubljana, spričevalo 9. razreda OŠ Spodnja
Šiška, izdano leta 2007. gnv-313150
Navotnik Vladislava, Robindvor 43,
Dravograd, indeks, št. 59000277, izdala
Visoka šola za upravljanje in poslovanje
Novo mesto, leto izdaje 2001. gni-313163
Pogačnik Andraž, Trg svobode 3,
Bohinjska Bistrica, spričevalo 2. letnika
Srednje trgovske šole v Kranju, izdano leta
2005. gnh-313176
Strnad Jaka, Ljubljanska 24, Domžale,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Ledina
Ljubljana, izdano leta 2007. gno-313182
Šemlak Mojca, Kokanje 36, Nazarje,
spričevalo 3. letnika Srednje vzgojiteljske

šole v Ljubljani, izdano leta 2009.
gng-313215
Šinkovec Matija, Lekendol 9, Škocjan,
spričevalo Srednje tehniške in zdravstvene
šole, št. I/GII-880/IV, izdano leta 1997.
gnj-313162
Ulen Simona, Vanča vas 26, Tišina,
spričevalo 3. in 4. letnika Ekonomske šole
Murska Sobota, izdano leta 2003 in 2004.
gny-313184
Ulen Simona, Vanča vas 26, Tišina,
obvestilo o uspehu pri poklicni maturi
Ekonomske šole Murska Sobota, izdano
leta 2004. gnl-313185
Urh Klemen, Tržaška 142, Logatec,
spričevalo 2. letnika Srednje strojne šole v
Ljubljani, izdano leta 2009. gnu-313151
Vakselj Polona, Tržaška cesta 45,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika
Gimnazije Moste, izdano leta 2008, 2009.
gnx-313198
Zadnikar Jurij, Trebinjska 2, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za oblikovanje in fotografijo, izdano leta
1986. gni-313213

Drugo preklicujejo
Aleksencev Pavel, Pongrad 137,
Griže, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500012454000. gnp-313206
Bajc Ivan Avtoprevozništvo s.p., Cesta
92B, Ajdovščina, licenco, št. 007548 za
vozilo IVECO 190-42 z reg. št. GO 25-45A.
gnw-313174
Bevka Aleksander, Breže 13, Ribnica,
licenco št. 6026, vozila Renault Premium,
reg. št. LJ X5 – 95, izdala Obrtna zbornica..
gnh-313214
Brezigar Rok, Ulica Gradnikove brigade
47, Nova Gorica, študentsko izkaznico, št.
19834396, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gns-313153
Fortunat Darija, Nožice, Partizanska 14,
Radomlje, službeno izkaznico, št. 100407,
izdano pri Ministrstvu za notranje zadeve,
leta 2008. gnf-313166
Fortunat Darija, Nožice, Partizanska
14, Radomlje, dovoljenje za dostop tajnih
podatkov stopnje tajnosti Zaupno, št. 12645,
izdano pri Ministrstvu za obrambo, izdano
5. 3. 2010. gng-313165
Glas Rudolf, Presladol 49/a, Brestanica,
licenco, št. 009882/BGD29-2-2897/2009
izdana za voznika na ime Stepanenko
Aleksander, dne 1. 10. 2009. gnr-313204
Kocman Luka, Veliki Ban 12, Šentjernej,
študentsko izkaznico, št. 26109138, izdala
Univerza v Ljubljani. gnq-313205
Kočevar Frančišek, Mestni log 16,
Metlika, izkaznico vojnega veterana, št.
005397, izdala UE Metlika. gnh-313189
Kokolari Ramadan, Smledniška cesta
22, Kranj, osebno delovno dovoljenje, št.
99289823201. gnz-313196
Kompas Turistično podjetje d.d.,
Pražakova 4, 1514 Ljubljana, žig
pravokotne oblike (3,3 mm × 1,2 mm), na
katerem je napis: K O M P A S Turistično
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podjetje d.d., Ljubljana, Pražakova 4, št.
83. Ob-4589/10
Kovač Aleš, Borutova 9, Ljubljana,
štampiljko pravokotne oblike, velikosti 4 cm
x 1,5 cm z napisom Kovać Aleš, dr. med.
gnt-313177
Kovintrade Metal d.o.o., Cesta železarjev
8, Jesenice, štampiljko z napisom Kovintrade
Metal trgovina in predelava kovin d.o.o.
Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice, žig je
označen s številko 4. gnq-313180
Lončar Jožef, Rogovila 24a, Novo mesto,
certifikat NPK (voznik-voznica), izdan pri
GZS, Center za poslovno usposabljanje.
gnr-313154
Mira Mrkonja s.p., Denim mednarodni
prevozi, Plešičeva ulica 21, Ljubljana,
licenco Skupnosti št. 006032, izdan pri OZS
dne 23. 11. 2006, z veljavnostjo do 23. 11.
2011, za vozilo M.A.N. H05 TGA 18.413
FLS, reg. oznaka LJ 62-0FV. gnd-313193
Obrez Mateja, Repuš 11, Dobje pri
Planini, študentsko izkaznico, št. 71070508,
izdala Biotehniška fakulteta Ljubljana.
gnn-313183
Ograjenšek Gregor, Ulica bratov
Vošnjakov 6, Celje, digitalno tahografsko
kartico, št. 1070500009832000, izdajatelj
Cetis Celje. gny-313172
Pavlin Zakovšek Nace, Strahovlje 23,
Kisovec, službeno izkaznico, št. 01818,
izdana na ime Zakovšek Nace, izdana pri
Vojaški policiji. gno-313207
Perš Luka, Dolga ulica 88, Murska
Sobota, študentsko izkaznico, št. 2106458,
izdala Fakulteta za družbene vede v
Ljubljani. gnk-313161
Petrol, Slovenska energetska družba d.d.,
Dunajska 50, Ljubljana-Petrol, štampiljko
pravokotne oblike z napisom Petrol 181/a,
v drugi vrstici Petrol d.d., Ljubljana, v tretji
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pa 1527 Ljubljana, Dunajska cesta 50.
gnx-313148
Potočnik Lea, Klemenova ulica 5,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
19993821, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnc-313169
Pungerčar Kaja, Begunje na Gorenjskem
63, Radovljica, študentsko izkaznico,
št. 20060289, izdala Pravna fakulteta v
Ljubljani. gnj-313187
Rednak
Eva, Tbilisijska
ulica38,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
zdravstvena šola v Ljubljani. gnk-313211
Skrt Urška, Podsabotin 53/a, Kojsko,
študentsko izkaznico, št. 19467502,
izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana.
gne-313217
Sušelj Mitja, Dolnja Košana 44, Postojna,
študentsko izkaznico, št. 19418563,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnv-313175
Šela Anja, Bakovci, Ob potoku 31,
Murska Sobota, študentsko izkaznico, št.
04035935, izdala Univerza v Ljubljani.
gnx-313173
Štaus Monika, Dokležovje, Železniška
40, Beltinci, študentsko izkaznico, št.
21090570, izdala Fakulteta za družbene
vede Ljubljana. gnf-313191
T133 d.o.o., Tržaška cesta 133, Ljubljana,
licenco, št. 0004255/05442/590/008 za
vozilo Renault Espace z reg. št. LJ 76-2PR.
gnf-313216
Vavpot Špela, Britof 131, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 09051005,
izdala Fakulteta za pomorstvo in promet.
gnm-313159
Žohar Tadej, Borova vas 30, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 0706002, izdala
Fakulteta za varnostne vede Maribor.
gne-313167
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VSEBINA

Javni razpisi

1831

Javne dražbe

1853

Razpisi delovnih mest

1856

Druge objave

1858

Objave po Zakonu o političnih strankah

1865

Evidence sindikatov

1866

Objave gospodarskih družb
Sklici skupščin
Nasprotni predlogi

1867
1867
1885

Zavarovanja terjatev

1887

Objave sodišč
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Kolektivni delovni spori
Sodni preizkusi menjalnih razmerij

1888
1888
1888
1893
1894
1894
1895
1895

Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

1896
1896
1896
1896
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