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Javni razpisi
Št. 54451-4/2010-15

Ob-4845/10

Sprememba
V javnem razpisu za izbor operacij za
sofinanciranje investicij v športno-rekreacijsko infrastrukturo – III, ki ga delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in se izvaja v okviru
Operativnega programa krepitve regionalnih
razvojnih potencialov za obdobje 2007 do
2013, razvojne prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov, prednostne
usmeritve Športno-rekreacijska infrastruktura, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 53,
z dne 2. 7. 2010 in št. 54, z dne 9. 7. 2010,
se spremeni 12. točka javnega razpisa, tako
da se sedaj glasi:
»12. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev: odpiranje prispelih vlog se bo pričelo 23. 7. 2010 ob 13. uri, v prostorih Ministrstva za šolstvo in šport, Masarykova
16, Ljubljana (sejna soba P20) in bo javno.
Komisija za javni razpis bo v roku osmih dni
od odpiranja prijav pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih prijave niso bile popolne, da
jih dopolnijo. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelji v skladu z pozivom ne bodo dopolnili,
bodo zavržene.«
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 094-2/2010-1
Ob-4704/10
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve objavlja na podlagi 75. člena
Zakona o socialnem varstvu (Uradni list
RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo,
114/06 – ZUTPG, 5/07 sklep, 23/07 – popr.,
41/07 – popr., 5/08 sklep, 73/08 sklep, 8/09
sklep, 53/09 sklep in 56/10 sklep) in 4. člena Pravilnika o nagradah in priznanjih na
področju socialnega varstva (Uradni list RS,
št. 74/99 in 82/06)
razpis
za podelitev nagrad in priznanj
za delo na področju socialnega varstva
v letu 2010
1. Nagrade in priznanja se podeljujejo
enkrat letno kot posebna oblika priznanja
za izjemne uspehe za delo na področju socialnega varstva, ki predstavljajo prispevek
k teoriji, k humanizaciji dela z uporabniki
socialnega varstva, k utrjevanju človekovih pravic, k avtonomiji strokovnega dela
in za neposredno delo z uporabniki socialnega varstva, ki je prispevalo k integraciji
uporabnikov socialnega varstva, njihovemu
človeškemu dostojanstvu, k razvijanju solidarnosti in strpnosti ob upoštevanju različnosti.

2. Vrsta nagrad in priznanj, ki se podeljuje:
– nagrada za življenjsko delo (ena nagrada),
– nagrada za izstopajoče kvalitetno in
strokovno delo v zadnjih petih letih (dve
nagradi),
– priznanje za dosežke na posameznih
področjih dela (tri priznanja).
3. Kdo je lahko predlagan za posamezno
nagrado ali priznanje
Za nagrado za življenjsko delo lahko
kandidirajo strokovni delavci/delavke, strokovni sodelavci/sodelavke, volonterji/volonterke, laični delavci/delavke in ostali delavci,
ki delujejo na področju socialnega varstva
najmanj 30 let.
Za nagrado za izstopajoče kvalitetno in
strokovno delo v zadnjih petih letih in priznanje za dosežke na posameznih področjih
dela v zadnjih dveh letih, lahko kandidira posameznik/posameznica ali skupina strokovnih ali laičnih delavcev/delavk, ki delujejo na
področju socialnega varstva. Denarna nagrada, predvidena za posamezno nagrado
ali priznanje, se v primerih, ko je podeljena
skupini, deli med vse nagrajence oziroma
dobitnike priznanja.
Kandidati morajo izpolnjevati merila in
pogoje za podelitev nagrade, ki so podrobneje opredeljeni in objavljeni v Pravilniku
o nagradah in priznanjih za delo na področju
socialnega varstva (Uradni list RS, št. 74/99
in 82/06).
4. Predloge kandidatov/kandidatk za nagrade in priznanja lahko priložijo:
– socialno varstveni zavodi ali skupnosti
zavodov,
– nevladne organizacije, zasebniki in
drugi izvajalci na področju socialnega varstva,
– Socialna zbornica Slovenije,
– Fakulteta za socialno delo,
– mednarodne organizacije in mednarodna interesna združenja, ki delujejo na
področju socialnega varstva,
– drugi posamezniki,
– druge domače in tuje pravne osebe.
5. Dokumentacija, ki jo je treba priložiti
k predlogu
Predlog za podelitev nagrade ali priznanja mora vsebovati poleg osnovnih osebnih
podatkov o posameznem kandidatu/kandidatki tudi utemeljitev predloga, v katerem
mora biti podrobno opisano delo kandidata/kandidatke ali predlagane skupine v skladu s posameznimi elementi meril za dodelitev nagrade ali priznanja iz osmega člena
Pravilnika o nagradah in priznanjih na po-

dročju socialnega varstva. Utemeljitvi predloga so lahko priložena mnenja organov,
posameznikov/posameznic in organizacij, ki
predlog podpirajo.
Predloge je treba poslati s priporočeno pošiljko na Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova 5,
s pripisom na ovojnici »Razpis za nagrade
in priznanja za delo na področju socialnega
varstva v letu 2010« najkasneje do 14. septembra 2010. Šteje se, da je prijava prispela
pravočasno, če je oddana zadnji dan roka
s priporočeno pošiljko.
Nagrade in priznanja, kot posebno obliko
družbenega priznanja za izjemne uspehe
za delo na področju socialnega varstva bo
v imenu Republike Slovenije podelil minister,
pristojen za socialne zadeve, na posebni
svečanosti v mesecu decembru 2010.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Št. 331-23/2007/6
Ob-4708/10
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 (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 (EK-
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SRP) 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),
– 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),
– 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,
III. javni razpis
za ukrep 133 – Podpora skupinam pro
izvajalcev pri dejavnostih informiranja
in pospeševanja prodaje
za proizvode, ki so vključeni v sheme
kakovosti hrane
I. Osnovni podatki o javnem razpisu:

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa »Podpora
skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in pospeševanja prodaje za proizvode,
ki so vključeni v sheme kakovosti hrane« v okviru PRP 2007–2013 za delno pokritje
izvajanja aktivnosti informiranja, oglaševanja in pospeševanja prodaje na notranjem trgu
EU za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti Skupnosti oziroma Republike Slovenije.

Razpisana sredstva:

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 3.000.000 EUR. Sredstva se
zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– 2.250.000 EUR iz proračunske postavke 9200 PRP 2007–2013 – EU
– 750.000 EUR iz proračunske postavke 9201 PRP 2007–2013 – slovenska udeležba.
Najvišja stopnja pomoči znaša do vključno 70 odstotkov upravičenih stroškov, od tega
znaša delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75%, delež Republike
Slovenije pa 25%.

Vrsta javnega razpisa

ODPRTI

Objava in zaključek javnega razpisa:

Javni razpis je odprt od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu RS do objave zaprtja
javnega razpisa na spletnih straneh MKGP in ARSKTRP.

Obdobje upravičenosti stroškov

Upravičeni so stroški, ki so nastali od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev do
vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani
s pripravo in izvedbo projekta, nastali po 1. 1. 2007 do vložitve zadnjega zahtevka za
izplačilo sredstev.

Cilj ukrepa:

Cilj podpore dejavnostim informiranja potrošnikov in pospeševanja prodaje proizvodov,
vključenih v sheme kakovosti, je povečati obseg proizvodnje in trženja proizvodov
z zaščitenim znakom oziroma simbolom kakovosti, prispevati k dvigu kakovosti kmetijskih
proizvodov in živil in s tem povečanju dodane vrednosti v kmetijstvu.

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
– INFO točke KGZS so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji
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II. Predmet podpore
(1) Skladno s prvim odstavkom 48. člena
Uredbe PRP je predmet podpore v okviru
tega javnega razpisa delno pokritje stroškov za izvajanje aktivnosti skupinam pro
izvajalcev za:
1. informiranje potrošnikov,
2. oglaševanje in
3. pospeševanje prodaje na notranjem
trgu za proizvode, ki so vključeni v sheme
kakovosti Evropske unije ali Republike Slovenije.
(2) Skladno z drugim odstavkom 48. člena Uredbe PRP so upravičene sheme kakovosti Evropske unije ali Republike Slovenije
pri tem ukrepu:
– ekološka pridelava in predelava,
– zaščiteni kmetijski pridelki oziroma živila (zaščitena označba porekla, zaščitena
geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost),
– vina z označbo porekla (kakovostno
vino ZGP, vrhunsko vino ZGP in vino PTP),
– integrirana pridelava in
– višja kakovost.
(3) Namen podpore je doseči boljše poznavanje proizvodov, označenih z nacionalnimi oziroma evropskimi simboli kakovosti
oziroma zaščitnimi znaki pri potrošnikih ter
bolj organizirano in aktivno trženje s strani proizvajalcev, kar lajša usklajevanje ponudbe in povpraševanja, odpira nove tržne
možnosti za proizvajalce ter posledično vpliva na rast dodane vrednosti v kmetijstvu
in s tem na konkurenčnost agroživilskega
sektorja.
III. Vlagatelji
(1) Vlagatelji so skladno s prvim odstavkom 50. člena Uredbe PRP skupine pro
izvajalcev, ki so pravne osebe in združujejo
proizvajalce, ki sodelujejo v eni od upravičenih shem kakovosti za kmetijske proizvode
ali živila ter uporabljajo pripadajoče simbole
kakovosti oziroma zaščitne znake in:
– so zaščitile svoje proizvode na ravni
EU oziroma so njihovi proizvodi že zaščiteni na nacionalni ravni in so v postopku
pridobivanja evropske zaščite za zaščiteno označbo porekla, zaščiteno geografsko
označbo ter zajamčeno tradicionalno posebnost oziroma,
– predstavljajo proizvajalce ekološko pridelanih in predelanih kmetijskih pridelkov
oziroma živil z oznako ekološke pridelave
oziroma,
– predstavljajo proizvajalce integrirano
pridelanih pridelkov oziroma živil z oznako
integrirane pridelave oziroma,
– so zaščitile svoje proizvode na nacionalni ravni z oznako višja kakovost oziroma,
– predstavljajo proizvajalce vin ali pridelovalce grozdja za pridelavo vina z označbo porekla (kakovostno vino ZGP, vrhunsko
vino ZGP in vino PTP).
(2) Skladno s prvim odstavkom 23. člena
Uredbe 1974/2006/ES poklicnih in/ali panožnih organizacij, ki zastopajo enega ali več
sektorjev, ni mogoče označiti kot skupino
proizvajalcev, znotraj tega ukrepa.
IV. Pogoji in obveznosti
IV/1: Vstopni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob oddaji vloge na javni razpis
1. Splošni pogoji:
Vlagatelj:
(1) Vlagatelj mora predložiti 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.
(2) Vlagatelj mora uporabljati podatke iz
uradnih evidenc.
(3) Skladno s prvim odstavkom 51. člena
ter s sedmim in osmim odstavkom 101. člena Uredbe PRP mora vlagatelj, ob oddaji
vloge na javni razpis, izpolnjevati naslednje
pogoje:
– skupina proizvajalcev je pravna oseba;
– skupina proizvajalcev oziroma člani
skupine proizvajalcev uporabljajo simbol
kakovosti oziroma zaščitni znak pripadajoče sheme kakovosti;
– proizvodi iz shem kakovosti morajo biti
prisotni na trgu;
– vlagatelj mora imeti poravnane obveznosti do države.
– vlagatelj mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun
v Republiki Sloveniji;
– vlagatelj, ki je pravna oseba, mora imeti dejavnost registrirano na ozemlju Republike Slovenije.
Projekt:
Skladno s 5. točko prvega odstavka 51. člena Uredbe o PRP mora biti
izdelan program pospeševanja prodaje skupine proizvajalcev, ki vsebuje dva dela, in
sicer:
– vizijo razvoja pospeševanja prodaje,
oglaševanja in informiranja za petletno obdobje, razdeljeno po letih in s pričakovanimi
učinki, ter
– natančen načrt aktivnosti oziroma projekt informiranja, oglaševanja in pospeševanja prodaje, za katerega se skupina pro
izvajalcev prijavi na razpis.
2. Podrobnejši pogoji (skladno z drugim
odstavkom 90. člena Uredbe PRP):
(1) Skupina proizvajalcev mora biti ustanovljena in registrirana pri pristojnem organu Republike Slovenije in z ustanovitvenimi
dokumenti ali notranjimi pravili izkazovati,
da je ustanovljena tudi z namenom, da združuje proizvajalce ene od upravičenih shem
kakovosti.
(2) Skupina proizvajalcev oziroma člani
skupine proizvajalcev morajo proizvode iz
shem kakovosti tržiti.
(3) Predloženo mora biti dokazilo o pozitivnem finančnem stanju vlagatelja z namenom zagotovitve lastnega deleža.
IV/2: Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec v zvezi s predmetom podpore od
izdaje odločbe o pravici do sredstev do zaključka projekta
(1) Skladno z drugim odstavkom 51. člena Uredbe o PRP mora upravičenec zagotoviti, da vse oblike informiranja in pospeševanja prodaje opozarjajo na posebne lastnosti
in prednosti proizvodov iz upravičenih shem
kakovosti, z določenim zaščitnim znakom
oziroma simbolom kakovosti še zlasti opozarjati na kakovost, posebne načine pridelave in predelave, specifične načine pro
izvodnje in na vpliv geografskega območja
na kakovost proizvoda. Te vsebine morajo
temeljiti na znanstvenih, tehničnih, tradicionalnih, zgodovinskih, proizvodnih ali drugih
enakovrednih izsledkih.
(2) Pri izvajanju aktivnosti je skladno
s tretjim odstavkom 51. člena Uredbe
o PRP obvezujoče, da se na gradivu, namenjenem za informiranje, oglaševanje in
pospeševanje prodaje, pojavi kot glavno
sporočilo izključno ime proizvodov iz shem
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kakovosti, naziv sheme kakovosti in zaščitni znak oziroma simbol kakovosti pro
izvoda, in sicer:
– za ekološke proizvode: navedba imen
ekoloških proizvodov oziroma vrste ekoloških proizvodov, naziv sheme kakovosti, pripadajoči zaščitni znak oziroma simbol kakovosti EU in nacionalni zaščitni znak oziroma
simbol kakovosti;
– za proizvode, ki so zaščiteni po evropski zakonodaji kot zaščiteni kmetijski pridelki
oziroma živila (zaščitena označba porekla,
zaščitena geografska označba in zajamčena tradicionalna posebnost): navedba zaščitenega imena, naziv sheme kakovosti
ter pripadajoči zaščitni znak oziroma simbol
kakovosti EU in nacionalni zaščitni znak oziroma simbol kakovosti;
– za proizvode, ki so zaščiteni po nacionalni zakonodaji kot zaščiteni kmetijski
pridelki oziroma živila (zaščitena označba
porekla, zaščitena geografska označba in
zajamčena tradicionalna posebnost) in so
v postopku pridobivanja evropske zaščite:
navedba zaščitenega imena, naziv sheme
kakovosti in pripadajoči nacionalni zaščitni
znak oziroma simbol kakovosti;
– za proizvode, ki so integrirani, in za
proizvode, zaščitene kot višja kakovost: navedba imena oziroma vrsta proizvodov, naziv sheme kakovosti in pripadajoči nacionalni zaščitni znak oziroma simbol kakovosti;
– za kakovostna vina ZGP, vrhunska vina
ZGP in vino PTP pravilna celotna navedba
kategorije kakovosti vina in pravilna navedba imena vinorodnega območja oziroma
okoliša.
(3) Skladno s tretjim odstavkom 23. člena Uredbe 1974/2006/ES so do podpore
upravičene le informacijske, promocijske in
oglaševalske dejavnosti na notranjem trgu.
(4) Na podlagi četrtega odstavka, 51. člena Uredbe PRP in 6. točke 23. člena Uredbe
1974/2006/ES skladnost osnutkov informacijskih, promocijskih in oglaševalskih gradiv
s predpisi Evropske unije potrdi ARSKTRP
v soglasju z MKGP.
(5) V primeru, da skupina proizvajalcev
proizvaja oziroma trži večje število različnih
proizvodov, kateri niso vsi vključeni v shemo
kakovosti, se mora zagotoviti ločena administrativna enota za proizvode iz shem kakovosti, za katere se predloži vlogo. Prejemnik sredstev (skupina proizvajalcev) mora
za shemo(e) kakovosti imeti odprt poseben
račun oziroma podračun.
(6) Upravičenec mora v celoti izvesti vse
aktivnosti, za katere je bila podpora odobrena.
IV/3: Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati ob vlaganju zahtevka
(1) Skladno z tretjim odstavkom 101. člena Uredbe PRP mora biti projekt končan
pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo.
Vlagatelj lahko vloži največ 3 zahtevke.
Kadar vlagatelj vlaga več zahtevkov, mora
posamezni zahtevek zajemati posamezno
aktivnost v celoti in mora predložiti ustrezna
dokazila, ki se zahtevajo glede zaključka
tega dela projekta.
Zahtevek za izplačilo sredstev upravičenec vloži najkasneje v roku treh let od
izdaje odločbe o pravici do sredstev. Šteje se, da je odločba izdana tisti dan, ki
je naveden na odločbi o pravici do sredstev. Zahtevku mora upravičenec skladno
s 53. členom Uredbe PRP priložiti originalni
izvod računa, ki se upravičencu ne vrača,

Stran

1902 /

Št.

59 / 23. 7. 2010

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ali overjeno fotokopijo tega računa ter dokazila o plačilih.
(2) Vse aktivnosti po tem javnem razpisu
morajo biti zaključene najkasneje v roku 3
let od izdaje odločbe o pravici do sredstev.
(3) Za stroške vseh storitev, dobav in
del, ki so višji od 10.000 EUR (brez DDV),
mora vlagatelj pridobiti primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov. V izbiro
ponudnikov upravičenec ne sme vključevati
ponudnikov s katerimi bi lahko pri izvedbi
nalog prišlo do konflikta interesov. Ponudbe
morajo biti ob vložitvi zahtevka za izplačilo
sredstev vključene v poročilo o vrednotenju
rezultatov in doseženih učinkov, tako, da je
razvidna odločitev za izbiro, povpraševanje,
prejete ponudbe in utemeljitev izbora. Izvirniki morajo biti na voljo za revizijo in pregled
na kraju samem.
(4) Kot dokazilo za zaključek projekta
se šteje:
– končno poročilo o vrednotenju rezultatov in doseženih učinkov, ki ga je treba
priložiti zadnjemu zahtevku ter
– druga dokazila, glede na posamične
upravičene stroške, kot so navedena v naslednji tabeli:

Št.

Aktivnost

Dokazilo o zaključku

1

Organizacija, priprava in sodelovanje na javnih
nastopih, sejmih, tržnicah, razstavah, oddajah,
delavnicah in drugih oblikah javnih nastopov oziroma
dogodkov

– idejna zasnova;
– slikovni prikaz udeležbe na javnem nastopu, delavnici ali dogodku
(sejmu, razstavi itd.);
– načrt vašega prostora na sejmu, ki ga je pripravil organizator;
– predstavljeno strokovno gradivo (referati itd.);
– lista prisotnih na dogodku (delavnice, forumi, okrogle mize itd.);
– vabila, objave v medijih (medijski plan, dogovor z izvajalcem;
slikovni prikaz reklame z razvidnim medijem in dnevom objave) itd.

2

Oglaševanje in informiranje na prodajnih mestih in po
drugih kanalih komunikacije

– idejna zasnova;
– slikovni prikaz degustacije z dnevom in lokacijo;
– slikovni prikaz oglaševalskih prostorov na prodajnih mestih;
– potrdilo organizatorja (trgovine) o prisotnosti na degustacij.

3

Priprava, izdaja in razdeljevanje informacijskega in
promocijskega gradiva

– idejna zasnova;
– slikovni prikaz promocijskega materiala z datumom in lokacijo.
Če gre za jumbo plakate je potrebno predložiti slikovni prikaz vseh
jumbo plakatov z lokacijo in datumom;
– predložiti vzorce promocijskega materiala (razen jumbo plakatov);
– ureditev in postavitev spletnega mesta – navedba naslova spletne
strani ter slikovni prikaz vsebine;
– objava v medijih (medijski plan, dogovor z izvajalcem; slikovni
prikaz reklame z razvidnim medijem in dnevom objave).

4

Organizacija in vodenje drugih ustreznih oblik
informiranja

– pripravljena sporočila za javnost z razvidnim medijem in dnevom
objave;
– dogovor z izvajalcem (PR agencijo);
– slikovni prikaz izvedbe novinarske conference z listo prisotnih
novinarjev ter predstavljeno gradivo

(5) Skladno z četrtim odstavkom 53. člena in drugim odstavkom 90. člena Uredbe
PRP mora upravičenec, ki mu je bila izdana
odločba o pravici do sredstev, zahtevku priložiti naslednja dokazila:
Št.

Dokazila, ki jih je potrebno priložiti zahtevku

1

originalni izvodi računov (ki se upravičencu ne vračajo) ali overjeno fotokopijo teh računov

2

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

3

druga dokazila (kopije ponudb oziroma kopije sklenjenih pogodb z izvajalci*, potni nalogi itd.)

4
poročilo o vrednotenju rezultatov in doseženih učinkov, podpisano s strani upravičenca**
______

* kopije ponudb, ki morajo biti vključene v poročilo tako, da je razvidna odločitev za nakup, povpraševanje, prejete ponudbe in utemeljitev izbora.
Kopije sklenjenih pogodb z izvajalci morajo biti priložene, ko gre za izvajanje del po pogodbi;
** k morebitnim vmesnim zahtevkom je treba predložiti vmesna poročila o vrednotenju rezultatov in doseženih učinkov, zadnjemu zahtevku, pa
se priloži končno poročilo o vrednotenju rezultatov in doseženih učinkov.
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(6) Vsi originalni računi oziroma overjene
fotokopije teh računov in dokazila o plačilu
se morajo glasiti na upravičenca.
(7) Za izplačilo sredstev upravičenci vlagajo, skladno s četrtim odstavkom 53. člena Uredbe PRP, zahtevke na ARSKTRP,
ki sredstva izplača na transakcijski račun
upravičenca po opravljeni administrativni
kontroli in nadzoru iz 126. člena Uredbe
PRP.
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.
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.
(8) Če razlika med upravičenimi stroški,
ki se priznajo na podlagi vloženega zahtevka, in višino stroškov, ki jih upravičenec
uveljavlja v zahtevku, presega tri odstotke,
se za razliko uporabi znižanje zneska glede na 31. člen Uredbe 1975/2006/ES, skladno s četrtim odstavkom 127. člena Uredbe
PRP.
(9) Označevanje projekta/aktivnosti: 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.
IV/4: Splošne obveznosti in druge obveznosti, ki jih mora prejemnik sredstev izpoljevati pet let po zadnjem izplačilu odobrenih
sredstev
(1) Prejemnik sredstev mora biti vključen
v shemo kakovosti in zagotoviti uporabo zaščitnega znaka oziroma simbola kakovosti
na proizvodih iz sheme kakovosti, še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu sredstev.
(2) Druge obveznosti, ki jih mora izpolnjevati upravičenec še pet let po zadnjem
izplačilu sredstev:
– Vodenje evidenc in hramba dokumentacije: skladno s 103. členom Uredbe PRP
mora prejemnik sredstev, ki pridobi sredstva
na podlagi tega ukrepa, voditi vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev
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sredstev, hraniti še najmanj pet let od dneva
zadnjega izplačila sredstev.
V. Omejitev sredstev:
(1) Skladno s 100. členom Uredbe PRP
veljajo naslednje omejitve sredstev:
– upravičenci lahko pridobijo sredstva za
iste aktivnosti na podlagi posamezne vloge
samo iz enega ukrepa po Uredbi PRP;
– sredstva se ne odobrijo upravičencu, ki
je za iste upravičene stroške, kot jih navaja
v vlogi za pridobitev sredstev po tej uredbi,
že prejel sredstva Evropske unije ali javna
sredstva Republike Slovenije.
(2) Skladno z 23. členom Uredbe
1974/2006/ES se podpore ne dodelijo za:
– dejavnosti v zvezi s promocijo blagovnih znamk,
– informacijske in promocijske dejavnosti,
ki so podprte z Uredbo (ES) št. 2826/2000.
(3) Skladno z 49. členom Uredbe PRP se
podpore ne dodelijo za:
– iste aktivnosti, ki so podprte z Uredbo
Sveta (ES) št. 3/2008 z dne 17. decembra
2007 o ukrepih za informiranje o kmetijskih
proizvodih in njihovo promocijo na notranjem trgu in v tretjih državah (UL L št. 3
z dne 5. 1. 2008, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Sveta (ES) št. 153/2009 z dne
19. februarja 2009 (UL L št. 51 z dne 24. 2.
2009, str. 1);
– projekte, ki prejmejo za isti namen podporo z ukrepi I. stebra kmetijske politike,
navedenimi v Uredbi 1974/2006/ES;
– iste aktivnosti, ki se podpirajo znotraj
ukrepa podpora za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev – ukrep 142;
– aktivnosti, ki jih vložijo poklicne ali
panožne organizacije proizvajalcev, ki zastopajo enega ali več kmetijskih sektorjev
na področju sadja, zelenjave, poljedelstva,
oljčnega olja in medu, ter se po poglavju XI.
Uredbe PRP ne priznajo kot skupine pro
izvajalcev;
– za iste upravičene stroške, za katere
so bili vloženi zahtevki za podpore na podlagi predpisa, ki ureja trg z vinom.
VI. Upravičeni stroški
(1) Skladno z 49. členom Uredbe PRP
so upravičeni stroški stroški, nastali pri informiranju in pospeševanju prodaje za pro
izvode, ki so vključeni v upravičene sheme
kakovosti hrane ter morebitni splošni stroški,
ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo projekta:

Upravičeni strošek

Dodatna pojasnila

prva kategorija: Stroški organizacije, priprave in sodelovanja na javnih nastopih, sejmih, tržnicah, razstavah, oddajah, delavnicah in
drugih oblikah javnih nastopov oziroma dogodkov
1

Stroški priprave idejne zasnove:
– stroški priprave idejne zasnove posameznih aktivnosti,
– stroški priprave dokončnega terminskega in krajevnega načrta
izvedbe posameznih aktivnosti.

Znesek za idejno zasnovo ne sme presegati 50%
skupne vrednosti za to kategorijo.

2

Stroški predsejemskih aktivnosti oziroma aktivnosti pred dogodkom:
– stroški priprave, tiska in distribucije vabil,
– stroški oglaševanja za najavo dogodka.

Znesek za izvedbo predsejemskih aktivnosti
oziroma aktivnosti pred dogodkom ne sme presegati
40% skupne vrednosti za to kategorijo.

3

Stroški najema oziroma zakupa prostora:
– stroški najema oziroma zakupa sejemskega prostora in prostorov
kjer se izvaja seminar, delavnica itd.,
– stroški zavarovalnine za čas sodelovanja na sejmu,
– stroški kotizacije,
– stroški navedbe v skupnem katalogu.

Znesek za tehnično izvedbo ne sme presegati 90%
vrednosti skupne vrednosti za to kategorijo.
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4

Stroški tehnične izvedbe javnega nastopa, tematske oddaje,
dogodka
– stroški arhitektonskega in scenskega oblikovanja,
– stroški tehnične zamisli javnega nastopa, tematske oddaje,
dogodka,
– stroški tehnične postavitve javnega nastopa, tematske oddaje,
dogodka,
– stroški izvedbe javnega nastopa, tematske oddaje, dogodka.

Znesek za tehnično izvedbo ne sme presegati 90%
vrednosti skupne vrednosti za to kategorijo.
Stroški dela pomožnega osebja, če gre za
zunanjega izvajalca, v zvezi z postavitvijo in
ureditvijo sejemskega prostora ter stroški dela
v zvezi s sodelovanjem in predstavljanjem na sejmu,
delavnici ali drugem dogodku (hostese, moderatorji
itd.), ki se priznajo za največ tri osebe in sicer do
višine največ 8 EUR/uro/osebo.
Stroški dela oseb redno zaposlenih pri upravičencu
oziroma članih skupine proizvajalcev, ki nastanejo
v času sodelovanja upravičenca na sejmu. Stroški
se priznajo za največ tri osebe in sicer za povprečno
največ 12 ur/dan do višine največ 10 EUR/uro,
Honorarji za izvedbo strokovnih predstavitev, če gre
za zunanjega izvajalca. Stroški se priznajo do višine
največ 20 EUR/uro/osebo. Honorarji morajo biti na
časovnih preglednicah (time sheets).).

5

Potni stroški in stroški nastanitve

Stroški prevoza s sredstvi javnega prometa največ
treh oseb redno zaposlenih pri upravičencu ali
članov skupine proizvajalcev v zvezi s prisotnostjo
na dogodku (stroški letalske vozovnice za
ekonomski razred (eno potovanje/osebo/sejem),
vozovnica za potovanje z vlakom 2. Razreda,
vozovnice za potovanje z avtobusom, tramvajem
oziroma podzemno železnico, stroški potovanja
z avtomobilom (kilometrina, cestnina in parkirnina;
pri obračuni kilometrine se upošteva razdalja, ki je
običajna med dvema krajema, in sicer do višine, ki
se kot povračilo stroškov za službena potovanja ne
všteva v davčno osnovo na podlagi predpisa o višini
povračil stroškov v zvezi s službenim potovanjem, ki
se ne vštevajo v službeno potovanje;
Stroški nastanitve oseb redno zaposlenih pri
upravičencu ali članov skupine proizvajalcev, za
največ tri osebe, in sicer nastanitvene stroške med
dogodkom ter za največ en dan pred začetkom in po
koncu dogodka, ki se priznajo do višine največ 120
EUR/dan/osebo ob predložitvi plačanih računov

druga kategorija: Stroški oglaševanja in informiranja na prodajnih mestih in po drugih kanalih komunikacije
1

Stroški priprave idejne zasnove
– stroški priprave idejne zasnove posameznih aktivnosti,
– stroški priprave dokončnega terminskega in krajevnega načrta
izvedbe posameznih aktivnosti.

Znesek ne sme presegati 40% skupne vrednosti za
to kategorijo.

2

Stroški izvedbenega oblikovanja razstavnega prostora, stojnice itd.

Znesek ne sme presegati 10% skupne vrednosti za
to kategorijo.

3

Stroški priprave razstavnega prostora, stojnice itd.:
– stroški priprave razstavne konstrukcije,
– stroški postavitve in podiranja,
– stroški prevoza na prodajno mesto, razstavni prostor,
– stroški upravljanja razstavnega prostora, stojnice (energija,
ogrevanje in voda),
– stroški priključitve in uporabe interneta,
– stroški najema tehničnih pripomočkov za izvedbo akcije
(računalnik, projektor in podobno, hladilne vitrine in omare,
slamoreznice, itd.).

Znesek ne sme presegati 50% skupne vrednosti za
to kategorijo.

4

Stroški najema oziroma zakupa prostora na prodajnih mestih:
– stroški najema oziroma zakupa prostora za stojnico,
– stroški najema oziroma zakupa prostora razstavnih površin
(panoji, table, itd. za namene oglaševanja).

Znesek ne sme presegati 50% skupne vrednosti za
to kategorijo.

5

Stroški pospeševanja prodaje na prodajnih mestih:
– stroški degustacij,
– honorarji zunanjih izvajalcev za izvedbo akcij.

Znesek ne sme presegati 90% skupne vrednosti za
to kategorijo.
Honorarji zunanjih izvajalcev za izvedbo akcij
(moderatorji, hostese itd.) se priznajo za največ tri
osebe in sicer do višine največ 8 EUR/uro/osebo.
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Stroški prevoza s sredstvi javnega prometa največ
treh oseb redno zaposlenih pri upravičencu ali
članov skupine proizvajalcev v zvezi s prisotnostjo
na dogodku (stroški letalske vozovnice za
ekonomski razred (eno potovanje/osebo/sejem),
vozovnica za potovanje z vlakom 2. Razreda,
vozovnice za potovanje z avtobusom, tramvajem
oziroma podzemno železnico, stroški potovanja
z avtomobilom (kilometrina, cestnina in parkirnina;
pri obračuni kilometrine se upošteva razdalja, ki je
običajna med dvema krajema, in sicer do višine, ki
se kot povračilo stroškov za službena potovanja ne
všteva v davčno osnovo na podlagi predpisa o višini
povračil stroškov v zvezi s službenim potovanjem, ki
se ne vštevajo v službeno potovanje;
Stroški nastanitve oseb redno zaposlenih pri
upravičencu ali članov skupine proizvajalcev, za
največ tri osebe, in sicer nastanitvene stroške med
dogodkom, ki se odvija zunaj kraja sedeža vlagatelja
ali članov skupine proizvajalcev. Stroški se priznajo
do višine največ 120 EUR/dan/osebo ob predložitvi
plačanih računov

tretja kategorija: Stroški priprave, izdaje in distribucije informacijskega in promocijskega materiala za namene obveščanja
potrošnikov in javnosti ter pospeševanja prodaje kmetijskih pridelkov in živil iz shem kakovosti
1

Stroški priprave idejne zasnove
– stroški priprave idejne zasnove posameznih aktivnosti,
– stroški priprave dokončnega terminskega in krajevnega načrta
izvedbe posameznih aktivnosti.

Znesek za idejno zasnovo ne sme presegati 50%
skupne vrednosti za to kategorijo.

2

Stroški izvedbenega in grafičnega oblikovanja, produkcije

Znesek ne sme presegati 20% skupne vrednosti za
to kategorijo.

3

Stroški zakupa medijskega prostora in časa za oglaševanje

Znesek ne sme presegati 80% skupne vrednosti za
to kategorijo.

4

Stroški ureditve in postavitve spletnega mesta:
– stroški izdelave spletnih strani,
– stroški zakupa prostora na strežniku,
– stroški vzdrževanja spletnega mesta.

Znesek ne sme presegati 80% skupne vrednosti za
to kategorijo.

5

Stroški tiskanja gradiv (publikacije (letaki, zloženke, brošure, karte,
revije, itd.), plakati različnih velikosti, druge vrste gradiv)

Znesek ne sme presegati 90% skupne vrednosti za
to kategorijo.

6

Stroški zapisov na drugih medijih (CD, DVD, itd.)

Znesek ne sme presegati 50% skupne vrednosti za
to kategorijo.

7

Honorarji zunanjih izvajalcev (za zasnovo, izvedbo ter upravljanje
akcij)

Znesek honorarjev ne sme presegati 15% skupne
vrednosti za to kategorijo.
Honorarij za zasnovo, izvedbo ter upravljanje akcij,
če gre za zunanjega izvajalca se priznajo do višine
največ 15 EUR/uro/osebo. Honorarji morajo biti na
časovnih preglednicah (time sheets).

8

Stroški distribucije predvidenih objav in avdiovizualnega gradiva

Znesek ne sme presegati 20% skupne vrednosti za
to kategorijo.

četrta kategorija: Stroški organizacije in izvedbe drugih ustreznih oblik oglaševanja za namene informiranja in pospeševanja prodaje
1

Odnosi z javnostmi
– stroški priprave sporočil za javnost,
– stroški tiskovnih konferenc (stroški priprave gradiv za novinarje,
stroški prevajanja, stroški najema prostora in opreme za izvedbo
tiskovne konference, stroški tehničnih in drugih storitev za izvedbo
tiskovne konference, stroški vabil (tisk in razpošiljanje), stroški
izvedbe tiskovne konference)

Znesek za pripravo sporočil za javnost ne sme
presegati 20% skupne vrednosti za to kategorijo.
Znesek za tiskovno konferenco ne sme presegati
80% skupne vrednosti za to kategorijo.
Upravičeni so stroški aktivnosti, ki jih izvede zunanja
strokovna organizacija.

Splošni stroški
1

Stroški priprave vloge:
– stroški priprave vloge,
– stroški priprave programa pospeševanja prodaje skupine pro
izvajalcev.

Zneski ne smejo presegati 3% upravičenih stroškov
projekta.

2

Stroški priprave zahtevkov za izplačilo
– stroški priprave zahtevkov,
– stroški priprave vmesnih in končnega poročila o vrednotenju
rezultatov in doseženih učinkov.

Zneski ne smejo presegati 2% upravičenih stroškov
projekta.
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(2) Skladno s tretjim odstavkom 49. člena Uredbe PRP so do podpore upravičeni
stroški, ki nastanejo od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev. Do podpore pa
so upravičeni tudi morebitni splošni stroški,
nastali po 1. januarju 2007 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Vlagatelj pred datumom začetka upravičenosti
stroškov ne sme začeti z deli, niti prevzeti
nobenih obveznosti na račun morebitnih dodeljenih sredstev.
(4) Skladno s tretjim odstavkom 71. člena Uredbe 1698/2005/ES DDV ni upravičen
strošek.
(5) Do podpore pa niso upravičeni tudi
ostali stroški iz tretjega odstavka 71. člena
Uredbe 1698/2005/ES ter naslednji stroški:
– stroški tekočega poslovanja (stroški
vzdrževanja in najema itd.),
– bančni stroški,
– splošni upravni stroški.
VII. Merila za ocenjevanje vlog
(1) Skladno s prvim odstavkom 52. člena
Uredbe PRP so do sofinanciranja upravičeni izbrani projekti, katerih vloge izpolnjujejo pogoje iz tega javnega razpisa. Vloge
se ocenijo na podlagi meril za pridobitev
spodnje, vstopne meje točk. Vloge, ki so
popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo
vse pogoje, bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril:
Najvišje možno
število točk

Merila
1

2

Strokovna ocena projekta

40

1.a. Vrsta sheme kakovosti:

30

1.b. Usposobljenost skupine proizvajalcev:

10

Ekonomska izvedljivost

60

2.a. Izvedljivost priloženega projekta in pričakovani učinki

30

2.b. Pričakovan učinek na ekonomsko storilnost –
produktivnost

5

2.c. Tržna proizvodnja
SKUPAJ 1.-2.

25
100

(2) Skladno z drugim odstavkom 52. člena in četrtim odstavkom 92. člena Uredbe
PRP se izberejo projekti, ki so na podlagi
ocene dosegli spodnjo, vstopno mejo točk,
po vrstnem redu prejema popolnih vlog, do
porabe razpisanih sredstev.
Vstopna meja točk za ta javni razpis znaša 61 točk. V primeru, da za posamezno
merilo vlagatelj ne priloži vseh zahtevanih
podatkov oziroma so podatki nepravilni, se
vloga v tem delu oceni z 0 točk.
VIII. Finančne določbe
1. Splošni finančni pogoji
(1) Skladno s četrtim odstavkom 97. člena Uredbe PRP se sredstva dodelijo v obliki
nepovratnih sredstev.
(2) Stopnja intenzivnosti podpore: Skladno s 53. členom Uredbe PRP znaša najvišja stopnja pomoči do vključno 70% celotnih
upravičenih stroškov projekta.
(3) Skladno s 53. členom Uredbe PRP
znaša za sheme kakovosti Evropske unije
(ekološka pridelava in predelava, zaščiteni
kmetijski pridelki oziroma živila in kakovostna vina, pridelana na določenem pridelovalnem območju) in nacionalne sheme
kakovosti (integrirana pridelava in višja kakovost) najvišji znesek podpore na razpis
za projekt posameznemu upravičencu do
200.000,00 EUR na vlogo.

(4) Skladno s četrtim odstavkom 53. člena Uredbe PRP se sredstva izplačajo na
podlagi zahtevka upravičenca za izplačilo
sredstev. Zahtevku mora upravičenec priložiti original izvod računa, ki se upravičencu
ne vrača, ali overjeno fotokopijo tega računa
ter dokazila o plačilih.
IX. Razpisna dokumentacija in informacije
(1) Skladno s tretjim odstavkom 92. člena Uredbe PRP se vloga vlaga pisno na
obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije,
dostopne na spletnih straneh ARSKTRP in
MKGP.
Razpisna dokumentacija vsebuje:
(a) Povabilo k oddaji vloge, navodila za
izdelavo in oddajo vloge, seznam informacijskih točk, slovar temeljnih pojmov, seznam
proizvodov, ki upravičeni do podpore, merila
za ocenjevanje;
(b) Prijavni obrazec;
(c) Zahtevek za izplačilo sredstev;
(d) Zahtevek za odobritev informacijskega, promocijskega in oglaševalskega gradiva.
(2) Razpisna dokumentacija je dostopna na spletnih straneh www.mkgp.gov.si
in www.arsktrp.gov.si.
(3) Vlagatelj lahko pridobi informacije
o javnem razpisu na INFO točki ARSKTRP,
tel. 01/580-77-92 od ponedeljka do četrtka od 8. ure do 14.30 ali na informacijskih
točkah KGZS, ki so navedene v razpisni
dokumentaciji. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov:
aktrp@gov.si.
X. Rok in način prijave
(1) Skladno z drugim odstavkom 92. 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
razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljub
ljana,
in sicer od naslednjega dne po objavi
javnega razpisa do zaprtja javnega razpisa,
ki se objavi na spletnih straneh MKGP.
(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 tretji odstavek 92. člena Uredbe PRP, »Ne odpiraj – vloga na tretji
javni razpis za ukrep 133 – Podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in pospeševanja prodaje za proizvode, ki
so vključeni v sheme kakovosti hrane«
(3) Prepozne vloge se s sklepom zavrže.
Nepravilno poslane vloge se ne obravnavajo
in se vrnejo vlagateljem.
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 v odprtih javnih razpisih je določen
v XXIII. 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.
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Pritožba se vloži pisno na način iz prvega
odstavka 92. člena te uredbe, kot je določen
za vložitev vloge, na naslov: »Agencija RS
za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana«.
(3) Skladno s šestim odstavkom 101. člena Uredbe PRP se prejemniki sredstev (ime
in priimek oziroma ime podjetja), opis aktivnosti oziroma naložbe in znesek odobrenih javnih sredstev objavijo na spletni strani
MKGP.
XI/2: Nadzor nad izvajanjem ter postopki
v primeru nepravilnosti (sankcije in vrnitev
sredstev)
(1) ARKSTRP izvaja administrativne kontrole in kontrole na kraju samem, s katerimi
ugotavlja izpolnjevanje pogojev in obveznosti. Kontrole lahko izvaja tudi Organ upravljanja PRP 2007–2013, ki deluje v okviru
MKGP.
(2) Upravičenec mora omogočiti dostop
do dokumentacije o projektu ter omogočiti
kontrolo projekta na kraju samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu in drugim
nadzornim organom.
(3) 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.
(4) V primeru ugotovljenih nepravilnosti
se sprožijo sankcije in zahteva vračilo sredstev na način, kot je opredeljeno s 57. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 45/2008) in 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
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 iz prejšnjega odstavka ne
velja v naslednjih primerih:
– 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.
Kot utemeljen razlog za podaljšanje roka
se štejejo razlogi, na katere upravičenec ni
mogel dejavno vplivati.
– 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.
Kot utemeljen razlog za podaljšanje roka
se štejejo razlogi, na katere upravičenec ni
mogel dejavno vplivati.
(4) 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.
(5) 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.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano Republike Slovenije
Št. 430-1186/2010/4
Ob-4787/10
Na Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08,
49/09) – ZJF in Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09), objavlja Ministrstvo za notranje zadeve
javni razpis
za sofinanciranje preventivnih
programov za preprečevanje
kriminalitete in rehabilitacijo žrtev
kaznivih dejanj v letu 2010,
št. 430-1186/2010
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.
2. Podatki o predmetu javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izvajanje preventivnih programov za preprečevanje kriminalitete in rehabilitacijo žrtev kaznivih dejanj
v letu 2010, ki obsega naslednje sklope:
A. Programi s katerimi se spodbuja večja
varnost najbolj ogroženih skupin
Sklop A1 – Programi za večjo varnost
mladih
Sklop A2 – Programi za večjo varnost
starejših
Sklop A3 – Programi za večjo varnost
drugih skupin
B. Programi za pomoč žrtvam kaznivih
dejanja
Sklop B1 – Programi za rehabilitacijo
žrtev kaznivih dejanj
Prijavitelji lahko ponudijo predmet javnega razpisa v celoti (sklopi A1, A2, A3, B1)
ali posamezne sklope v celoti (izvajanje celotnega programa v posameznem sklopu).
Prijavitelji se ne morejo prijaviti za izvajanje
posameznega dela programa iz posameznega sklopa javnega razpisa.
Podrobnejši opis predmeta javnega razpisa je podan v razpisani dokumentaciji.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
Razpis je namenjen izključno neprofitnim
organizacijam.
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne
osebe, ki:
– so registrirane za opravljanje dejavnosti pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu, in sicer društva, ustanove,
javni zavodi in zasebni zavodi;
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– izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti
njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za
pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: hudodelsko
združevanje, sprejemanje podkupnine pri
volitvah (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 ter, če je bil izvajalec
ali njegov zakoniti zastopnik pravnomočno
obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov
Evropskih skupnosti.
Programi morajo imeti realne in jasno
postavljene cilje, ki so v skladu s predmetom
razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov in
naročnika.
Programi se morajo izvajati v Republiki
Sloveniji, na nacionalni ravni.
Programi morajo slediti ciljem Resolucije
o nacionalnem programu preprečevanja in
zatiranja kriminalitete v Republiki Sloveniji
v obdobju 2007–2011, morajo biti nacionalnega pomena, interdisciplinarni, morajo biti
strokovno utemeljeni, vključevati različne
partnerje na različnih ravneh v okolju, kjer
se programi izvajajo.
Programi se ne smejo izvajati kot del
drugih, s strani naročnika že sofinanciranih
programov. Prijavitelj ne more prijaviti programa in aktivnosti, ki so sestavni del letnega programa izvajalca in so v celoti financirani iz proračunskih sredstev in drugih javnih
sredstev ter, ne more prijaviti programa, za
katerega je pridobil sredstva državnega ali
lokalnega proračuna ali sredstva Evropske
skupnosti.
Prijavitelji – izvajalci morajo zagotoviti izvajanje programa po načelu nepridobitnosti.
V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje
katerega od zgoraj navedenih pogojev, se
vloga izloči.
4. Obvezna vsebina vloge
Izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce za pripravo vloge:
– Podatki o prijavitelju (Priloga št. IV/1);
– Splošna izjava prijavitelja programa
(priloga št. IV/2);
– Pooblastilo za pridobitev podatkov iz
uradnih evidenc (priloga št. IV/3);
– Finančna konstrukcija izvajanja programa (Priloga št. IV/4);
– Opis programa (Priloga št. IV/5).
Vzorec pogodbe (V. del razpisne dokumentacije): Prijavitelj mora parafirati vse
strani vzorca pogodbe ter podpisati in žigosati zadnjo stran vzorca pogodbe.
V primeru, da skupina prijaviteljev predloži skupno vlogo, mora ta skupina prijaviteljev v vlogi predložiti:
– Izjavo o predložitvi pravnega akta
o skupni izvedbi programa,
– Zahtevana dokazila v skladu s točko 9
Navodil prijaviteljem za izdelavo vloge razpisne dokumentacije.
Prijavitelji, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo poleg ostalih zahtevanih
dokazil predložiti tudi:
– Dokazilo, da ni bil prijavitelj niti njegov
zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno
osebo, pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem
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zakoniku: hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah (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 ter, če
je bil izvajalec ali njegov zakoniti zastopnik
pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti
v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti;
– Registracijo podjetja za dejavnost, katere predmet je javni razpis, ki mora izkazovati zadnje stanje ter kopija mora biti enaka
originalu.
Na odpiranju vlog strokovna komisija
ugotavlja popolnost vlog. V primeru, da prijavitelj v vlogi ne bo predložil vseh zgoraj
navedenih dokazil in izpolnjenih obrazcev
iz razpisne dokumentacije, zaradi česar bo
njegova vloga formalno nepopolna, ga bo
komisija pozvala k dopolnitvi vloge. Vloga,
katere prijavitelj ne bo dopolnil v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, bo zavržena.
5. Izdelava in predložitev vloge
Vloga se sestavi tako, da prijavitelj vpiše
zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni
del razpisne dokumentacije oziroma posameznih delov le-te.
Prijavitelj poda vlogo na obrazcih iz prilog
razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki
enakih obrazcih, izdelanih s strani prijavitelja.
Prijavitelj priloge izpolni, podpiše in žigosa.
Prijavitelj predloži vlogo v zapečatenem
ali zaprtem ovitku tako, da je možno preveriti, da je zaprt tako, kot je bil predan.
Prijavitelj na ovitek vloge nalepi izpolnjen
obrazec prijave iz razpisne dokumentacije.
V primeru, da vloga ni označena kot je navedeno, naročnik ne odgovarja za predčasno
odpiranje vloge ali za založitev vloge.
6. Merila za izbor programov
Naročnik bo vloge za vsak posamezni
sklop ocenil po spodaj navedenih merilih.
Vloge lahko pri vsakem sklopu dosežejo
maksimalno 40 točk. V okviru posameznega
sklopa bo izbran en prijavitelj, in sicer tisti, ki
doseže največje število točk na podlagi ocenjevanja po merilih. V primeru, da program
ne ustreza posameznemu kriteriju, se vloga
izloči. V primeru, da prijavitelj za posamezen
sklop prijavi več programov, pri čemer kateri
od programov ne ustreza kriterijem, se izloči
celotna vloga prijavitelja za ta sklop.
A. Programi s katerimi se spodbuja večja
varnost najbolj ogroženih skupin
Sklop A1 – Programi za večjo varnost
mladih

Vsebina

Kako predlog ustreza kriteriju

Max.
število
točk

V celoti

delno

Ne ustreza

1.

Program spodbuja varno ravnanje mladih in nagrajuje pozitivno
vedenje.

15

5

se izloči

15

2.

Program omogoča, da vsebine informirajo, ozaveščajo in
spodbujajo ciljne skupine k varnemu ravnanju, uporabljena
komunikacijska sredstva zagotavljajo ustrezno pokritost ciljnih
skupin (elektronski mediji, tiskani mediji, internet).

15

5

se izloči

15

3.

Program omogoča vključevanje civilne družbe in lokalne
skupnosti.

10

3

se izloči

10

SKUPAJ

40
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V primeru več prijaviteljev z istim številom točk, bo izbran prijavitelj z najnižjo
vrednostjo programov za sklop.
Sklop A2 – Programi za večjo varnost
starejših

Vsebina

Kako predlog ustreza kriteriju

Max.
število
točk

V celoti

delno

Ne ustreza

1.

Program spodbuja bolj previdno ravnanje starejših in nagrajuje
pozitivno vedenje.

15

5

se izloči

15

2.

Program omogoča, da vsebine informirajo, ozaveščajo in
spodbujajo ciljne skupine k varnemu ravnanju, uporabljena
komunikacijska sredstva zagotavljajo ustrezno pokritost ciljnih
skupin (elektronski mediji, tiskani mediji, internet).

15

5

se izloči

15

3.

Program omogoča vključevanje civilne družbe in lokalne
skupnosti.

10

3

se izloči

10

SKUPAJ

40
V primeru več prijaviteljev z istim številom točk, bo izbran prijavitelj z najnižjo
vrednostjo programov za sklop.
Sklop A3 – Programi za večjo varnost
drugih skupin

Vsebina

Kako predlog ustreza kriteriju
V celoti

delno

Ne ustreza

Max.
število
točk

1.

Program spodbuja bolj preventivne aktivnosti določene ciljne
skupine.

15

5

se izloči

15

2.

Program omogoča, da vsebine informirajo, ozaveščajo in
spodbujajo ciljne skupine k varnemu ravnanju, uporabljena
komunikacijska sredstva zagotavljajo ustrezno pokritost ciljnih
skupin (elektronski mediji, tiskani mediji, internet).

15

5

se izloči

15

3.

Program omogoča vključevanje civilne družbe in lokalne
skupnosti.

10

3

se izloči

10

SKUPAJ

40
V primeru več prijaviteljev z istim številom točk, bo izbran prijavitelj z najnižjo
vrednostjo programov za sklop.
B. Program za pomoč žrtvam kaznivih
dejanja
Sklop B1 – Programi za rehabilitacijo
žrtev kaznivih dejanj

Vsebina

Kako predlog ustreza kriteriju
V celoti

delno

Ne ustreza

Max.
število
točk

1.

Program spodbuja k lažjemu vključevanju v življenje in delo.

15

5

se izloči

15

2.

Program omogoča, da vsebine informirajo, ozaveščajo in
spodbujajo ciljne skupine k varnemu ravnanju, uporabljena
komunikacijska sredstva zagotavljajo ustrezno pokritost ciljnih
skupin (elektronski mediji, tiskani mediji, internet).

15

5

se izloči

15

3.

Program omogoča vključevanje civilne družbe in lokalne
skupnosti.

10

3

se izloči

10

SKUPAJ

40
V primeru več prijaviteljev z istim številom točk, bo izbran prijavitelj z najnižjo
vrednostjo programov za sklop.
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7. Izločitev vloge
Prijavitelj programa bo izločen iz nadaljnjega postopka izbire v naslednjih primerih:
– kolikor prijavitelj ni registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za dejavnost, ki je predmet razpisa, za katerega
daje vlogo;
– kolikor je bil prijavitelj ali njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo,
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08):
hudodelsko združevanje, sprejemanje
podkupnine pri volitvah (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 ter, če
je bil izvajalec ali njegov zakoniti zastopnik
pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti
v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti;
– kolikor se programi ne izvajajo v Republiki Sloveniji in niso nacionalnega pomena;
– kolikor se programi izvajajo kot del drugih, s strani naročnika že sofinanciranih programov, če so programi sestavni del letnega
programa izvajalca in so v celoti financirani
iz proračunskih sredstev in drugih javnih
sredstev ter kolikor pri izvedbi projekta prihaja do dvojnega financiranja;
– kolikor prijavi strokovna srečanja, strokovne založniške projekte, programe/projekte, ki jih izvajalci v celoti tržijo in investicijske projekte;
– kolikor se ugotovi, da pri izvedbi programa prihaja do pridobitne dejavnosti;
– kolikor se ugotovi, da so interesi prijavitelja v nasprotju z interesi in cilji programa;
– kolikor je prijavitelj interesno povezan
z naročnikom, in sicer v smislu Kodeksa
ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS,
št. 8/01), ter kolikor je prijavitelj ali oseba, ki
je pri njem zaposlena interesno povezana
s predsednikom ali članom izbirne komisije
pri naročniku, in sicer v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni
vrsti ali stranski vrsti do vštetega četrtega
kolena), zakonski zvezi ali svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska
zveza že prenehala, ali izvenzakonski skupnosti;
– kolikor se ugotovi, da je prijavitelj v vlogi navedel napačne ali zavajajoče podatke.
Zgoraj navedeni izključitveni razlogi se
lahko uveljavljajo zoper prijavitelja tudi po
opravljeni izbiri oziroma po tem, ko je izdan
sklep o izbiri izvajalca ter po sklenitvi pogodbe. V primeru, da se ugotovi obstoj enega ali
več izključitvenih razlogov po izdaji sklepa
o izbiri, se sklep razveljavi. V primeru, da se
ugotovi obstoj enega ali več izključitvenih
razlogov po sklenitvi pogodbe, lahko naročnik odstopi od pogodbe. Vloga bo v postopku analize izločena tudi v primeru, da le-ta
ne bo izpolnjevala vseh zahtev iz razpisne
dokumentacije.
8. Način financiranja
Prijavitelj programa lahko s strani naročnika prejme sredstva v višini 100%
vseh predvidenih upravičenih odhodkov
programa.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Financirani bodo stroški, ki so izključno
vezani na izvajanje programa, in sicer:
– Stroški dela izvajalcev programa
– Materialni stroški
– Posredni upravičeni stroški – režijski in
administrativni stroški
Pogoji za upravičenost stroškov ter navedba stroškov, ki ne bodo financirani, so
natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Prijavitelj v finančni konstrukciji programa
navede stroške, s katerimi bo program dejansko izvajal, le-ti pa bodo izvajalcu v času
izvajanja programa plačani po dejanskih
stroških, skladno z vsakokratnim ustreznim
zahtevkom za izplačilo s poročilom o izvedenih aktivnostih in dokazili o nastalih upravičenih stroških in pripadajočih izdatkih.
Izplačilo sredstev:
Izvajalcu bodo sredstva izplačana v skladu z veljavnim Zakonom o izvrševanju proračuna RS oziroma 30. dan od datuma uradnega prejema vsakokratnega ustreznega
zahtevka za izplačilo s poročilom o izvedenih aktivnostih in dokazili o nastalih upravičenih stroških in pripadajočih izdatkih.
Obdobje, v katerem morajo biti sredstva
porabljena: Izvajanje programa se mora zaključiti najkasneje do 30. 11. 2010, sredstva
pa morajo biti porabljena v skladu s predpisi,
ki določajo izvrševanje proračuna Republike
Slovenije, oziroma do 31. 12. 2010.
Pogodba se z izbranim prijaviteljem
sklene za obdobje od podpisa pogodbe do
30. 11. 2010.
9. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa
Skupna okvirna višina sredstev razpisa
v letu 2010 je 40.000 EUR. Okvirna višina
sredstev po posameznem sklopu razpisa
v letu 2010 je: za Sklop A1: 10.000,00 EUR,
za Sklop A2: 10.000,00 EUR, za Sklop A3:
10.000,00 EUR in za Sklop B1: 10.000,00
EUR.
Naročnik si pridržuje pravico v primeru, da na enem izmed področij – sklopov
ne bo kvalitetnih predlogov za sofinanciranje, sredstva preusmeriti na drugo področje (sklop), kjer bodo kvalitetni programi in
dodatne potrebe. Zgoraj navedeni zneski
predstavljajo višino sredstev, ki jih namenja
naročnik za izvedbo aktivnosti programov
po posameznih sklopih.
10. Predložitev vloge: vloga se šteje za
pravočasno, če jo naročnik prejme do dne
23. 8. 2010, najkasneje do 15. ure. Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZ RS,
Glavna pisarna, Štefanova 2, 1501 Ljub
ljana. Vse nepravočasno prejete vloge bo
komisija izločila iz postopka odpiranja vlog
in jih neodprte vrnila prijaviteljem.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji programov obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izboru programov oziroma izidu javnega razpisa obveščeni v roku
15 dni od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma v 30 dneh od roka za predložitev vlog.
Naročnik bo izdal sklepe o izboru programov in višini financiranja programov. Podatki o imenu izvajalca, nazivu programa ter
višini odobrenih javnih sredstev bodo javno
objavljeni.
12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na
internetnem naslovu naročnika: http://www.
mnz.gov.si/, zgornji meni »o ministrstvu«,
levi meni »Javna naročila«.

Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo
dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: http://www.
mnz.gov.si/, zgornji meni »o ministrstvu«,
levi meni »Javna naročila«, in sicer najkasneje 4 dni pred iztekom roka za oddajo
vlog, pod pogojem, da bo naročnik prejel
zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do
dne 13. 8. 2010.
Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na internetnem
naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/,
zgornji meni »o ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«.
Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po
elektronski pošti na naslov: sjn.mnz@gov.si
ali po faksu na številko: 01/428-57-91, s pripisom: »Dodatne informacije – Javni razpis
za sofinanciranje preventivnih programov
za preprečevanje kriminalitete in rehabilitacijo žrtev kaznivih dejanj v letu 2010,
št. 430-1186/2010«.
Na zahteve za dodatna pojasnila, katerih
naročnik ne bo prejel do zgoraj navedenega
roka, naročnik ne bo dajal pojasnil. V primeru, da zahteva za dodatna pojasnila ne bo
posredovana na zgoraj navedeni način, naročnik ne jamči za pravočasni odgovor.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 5440-44/2009/13
Ob-4788/10
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 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, 3/10 in 31/10,
v nadaljevanju: Uredba); 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); 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); Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 110/02 – ZDT, 56/02 – ZJU, 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);
Rebalansa proračuna Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
za leto 2010 (Uradni list RS, št. 56/10 –
Rb2010); Proračuna Republike Slovenije za
leto 2011 (Uradni list RS, št. 99/09); Zakona
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS,
št. 99/09, 29/10 in 56/10); Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08,
v nadaljevanju PPIPro); Zakona o varstvu
osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07
– UPB1); Zakona o dostopu do informacij
javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 –
UPB2 in 117/06 – ZDavP-2); Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06);
Zakona o spremljanju državnih pomoči
(Uradni list RS, št. 37/04); Zakona o enakih
možnosti žensk in moških (Uradni list RS,
št. 59/02); Zakona o uresničevanju načela enakega obravnavanja (Uradni list RS,
št. 93/07- UPB1); Zakona o zaposlovanju in
zaposlitveni rehabilitaciji invalidov (Uradni
list RS, št. 16/07 – UPB2 in 14/09 Odl. US:
U-I-36/06-18); Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 54/92, 36/04 – UPB1,
3/07 – UPB2 (23/07 popr., 41/07 popr.) in
122/07 Odl. US: U-I-11/07-45); Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 –
UPB1); Zakona o javnem naročanju (Uradni
list RS, št. 128/06, 16/08 – ZJN-2A in 19/10
– ZJN-2B); Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/07
– UPB5 in 32/09 Odl. US: U-I238/07-52);
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10); Zakona
o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 –
UPB, 114/06 – ZUTPG, 59/07 – ZŠtip (63/07
– popr.) in 51/10 Odl. US: U-I-159/07-22);
Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2007–2013, ki ga je sprejela Vlada RS s sklepom št. 11002-2/2006/4
(sprejet na 98. redni seji Vlade RS, 23. 11.
2006);
Načrta izvedbe Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2010 in
2011, ki ga je sprejela Vlada RS s sklepom št. 11002-3/2009/3 (sprejet na 60. redni seji Vlade RS, 24. 12. 2009); Pravilnika
o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 5/07, 85/08 in
25/09); Kataloga ukrepov aktivne politike
zaposlovanja (objavljen na: http://www.
ess.gov.si/slo/Dejavnost/Programi/programi.htm Priglašene sheme pomoči po
pravilu »de minimis«, Spodbujanje enakih
možnosti in socialne vključenosti, št. priglasitve: M002-5022860-2010, z dne 10. 6.
2010; 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); Sporazuma o prenosu nalog organa upravljanja na posredniško telo,
št. 303-17/2010-33 z dne 1. 6. 2010 in Sklepa organa upravljanja o potrditvi instrumenta Javni razpis za spodbujanje enakih možnosti in socialne vključenosti na trgu dela
št. OP RČV 4/1/05-0-MDDSZ, z dne 9. 7.
2010; Republika Slovenija, Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana objavlja
javni razpis
za spodbujanje enakih možnosti
in socialne vključenosti na trgu dela
v okviru 4. 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. Posredniško telo: Republika Slovenija,
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
2. Predmet in cilj javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izboljšati
zaposljivost in socialno vključenost ranljivih
skupin, ustvarjati delovna mesta za ranljive
skupine ter zagotoviti enakost med spoloma.
Cilj javnega razpisa je sofinanciranje do
12 partnerstev, ki bodo s projekti na celovit
način:
a) zagotavljali ustvarjanje novih delovnih
mest (vključno z zelenimi delovnimi mesti)
za osebe iz ciljne skupine;
b) razširili obstoječe ali uvajali nove metode dela z namenom zagotavljanja večje
zaposljivosti in socialne vključenosti (kot na
primer: informiranje, motiviranje in usposabljanje ter zaposlovanje oseb iz ciljne skupine);
c) razširili obstoječe ali uvajali nove prakse za usklajevanje poklicnega, družinskega in zasebnega življenja;
d) razvijali nove pristope z namenom zagotavljanja enakosti spolov in zmanjševanja
spolnih stereotipov s poudarkom na zmanjševanju horizontalne in vertikalne segregacije na trgu dela.
Podprti bodo projekti v okviru dveh sklopov, in sicer:
a) Sklop A: projekti, ki bodo razširili ali
nadgradili v preteklosti že uspešno razvito
in preizkušeno prakso;
b) Sklop B: pilotni projekti, ki bodo namenjeni razvoju in implementaciji novih
oblik vključevanja ciljnih skupin na trg dela
in uvajanju novih pristopov za zagotavljanje
enakosti spolov.
Za ciljne ranljive skupine po tem javnem
razpisu štejemo vse tiste, ki so navedene kot
ranljive ciljne skupine na trgu dela v Operativnem programu razvoja človeških virov
za obdobje 2007–2013 v okviru 4. razvojne
prioritete „Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti” in 4.1. prednostne
usmeritve „Enake možnosti na trgu dela in
krepitev socialne vključenosti”. To so skupine, ki imajo praviloma kombinacijo značilnosti, ki jim poslabšujejo položaj na področju
zaposljivosti in jim onemogočajo uspešno
vključevanje na trg dela in zaposlovanje.
V to skupino lahko med drugim uvrstimo
dolgotrajno brezposelne, starejše od 50 let,
mlade, predvsem iskalce prve zaposlitve, invalide in druge funkcionalno ovirane osebe,
pripadnike etničnih skupin, begunce, bivše
kaznjence, odvisnike in zdravljene odvisnike, Rome, migrante ter ženske.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Prijavitelji in projektni partnerji obeh sklopov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– so pravne osebe, ki opravljajo dejavnost v Republiki Sloveniji;
– so pravne osebe, ki imajo v ustanovitvenem aktu oziroma drugem ustreznem
aktu določen neprofitni značaj, vračajo vse
dohodke v osnovno dejavnost oziroma ne
delijo dobička med lastnike, temveč ga vlagajo v razvoj dejavnosti;
– imajo stabilne in zadostne vire finančnih sredstev in finančno sposobnost, vključno s sposobnostjo vnaprejšnjega financiranja projekta, ter razpolagajo z ustreznimi
tehničnimi in administrativnimi zmogljivost-
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mi, da lahko zagotovijo kontinuiteto svoje
organizacije ves čas trajanja projekta;
– imajo ustrezno strokovno znanje in izkušnje z delom s ciljno skupino;
– niso v stečajnem postopku, postopku
prenehanja, postopku prisilne poravnave ali
likvidacije;
– imajo poravnane vse davke in druge
obvezne dajatve skladno z nacionalno zakonodajo;
– 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.
Prijavitelji projektov morajo, poleg zgoraj navedenih, izpolnjevati tudi naslednje
pogoje:
– imeti zaposleno vsaj eno osebo za
polni delovni čas;
– v partnerstvo vključiti vsaj eno nevladno organizacijo, ki bo v aktivno sodelovala
pri izvedbi projekta;
– ob prijavi na javni razpis posredniškemu
telesu predložiti osnutek partnerskega sporazuma o izvedbi projekta, v katerem bodo
opredeljene pravice in obveznosti ter odgovornosti partnerjev pri izvedbi projekta;
– v projektu predvideti vsaj eno transnacionalno aktivnost (npr. študijski obiski, izmenjava dobrih praks, zrcalni projekt…).
Prijavitelji, ki prijavljajo projekt v okviru
Sklop-a A, morajo ob prijavi na javni razpis
priložiti tudi evalvacijsko poročilo ali drug
dokument, iz katerega je razvidno, da so
v preteklosti že razvili in uspešno preizkusili prakso, ki jo želijo razširiti ali nadgraditi
v okviru tega javnega razpisa in iz katerega
so razvidni konkretni doseženi rezultati.
Ne glede na zgoraj naštete pogoje za
upravičenost prijaviteljev do sredstev po
tem javnem 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 pro
izvodov 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 kateregakoli prijavitelja lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila. Ministrstvo lahko za potrebe tega javnega razpisa
pridobi dokazila glede izpolnjevanja pogojev
iz uradnih evidenc. Ministrstvo bo izpolnjevanje pogojev preverjalo na dan oddaje vloge na javni razpis.
4. Pridruženi partnerji
V posameznem projektu lahko ob projektnih partnerjih sodelujejo tudi pridruženi
partnerji ne glede na status oziroma pravno
obliko. Pridruženi partnerji so organizacije in institucije, ki niso plačane iz sredstev
projekta, lahko pa s svojo dejavnostjo in
vlogo v nekem lokalnem okolju pripomorejo
k uspešni izvedbi projekta (npr. Zavod RS
za zaposlovanje, občine…).
5. Trajanje projektov
Trajanje projektov v okviru Sklopa A in
Sklopa B je od 24 do 48 mesecev, pri čemer
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je skrajni rok za dokončanje projektnih aktivnosti 31. 12. 2014.
6. Višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis
6.1 Skupna razpoložljiva višina sredstev
Skupna okvirna razpoložljiva višina
nepovratnih sredstev za Sklop A in Sklop
B znaša 8.000.000,00 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 4. 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.
Skladno s 34. členom Uredbe (ES)
št. 1083/2006 in sedmim odstavkom 3. člena
Uredbe 1081/2006/ES, bo uporabljeno tudi
t.i. dopolnilno financiranje, ki spada v obseg
Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini največ 15% vseh upravičenih stroškov
posameznega projekta, (za nakup strojev,
opreme, pohištva…), če je le to upravičeno
in nujno potrebno za izvedbo projekta.
6.2 Omejitve višine zaprošenih sredstev
Zaprošeni znesek posameznega prijavitelja na Sklop A je lahko najmanj 800.000,00
EUR, največ pa 1.000.000,00 EUR.
Zaprošeni znesek posameznega prijavitelja na Sklop B je lahko najmanj 200.000,00
EUR in največ 300.000,00 EUR.
Pri tem je potrebno upoštevati omejitev
glede pomoči, ki se bo prijaviteljem in njihovim partnerjem v projektu dodeljevala po
pravilu »de minimis«.
Prijavitelji lahko predložijo vloge za enega ali oba sklopa aktivnosti. Kolikor posamezni prijavitelj prijavi oba sklopa aktivnosti,
mora vsako prijavo oddati v ločeni ovojnici
z jasno oznako, za kateri sklop gre (Sklop
A oziroma Sklop B).
Kolikor ministrstvo oceni, da zaprošena višina sredstev za izvedbo posamezne
aktivnosti v okviru prijavljenega projekta
ne ustreza dejanski vrednosti aktivnosti, ki
jo prijavitelj predvideva v okviru vloge na
ta javni razpis, lahko ministrstvo predlaga
zmanjšanje zaprošene višine sredstev. Kolikor se prijavitelj z zmanjšanjem sredstev ne
bo strinjal, se šteje, da odstopa od vloge.
6.3 Delež sofinanciranja projektov
Prijavitelj lahko zaprosi za sofinanciranje do 100% upravičenih stroškov projekta,
ki so opredeljeni v točki 8.2. tega javnega
razpisa.
6.4 Državna pomoč
Za prijavitelje oziroma projektne partnerje bodo prejeta sredstva za upravičene
stroške projekta, navedene v poglavju 3.2
razpisne dokumentacije, razen stroškov iz
točke 10 in 11, predstavljala pomoč po pravilu »de minimis«, po shemi »Spodbujanje
enakih možnosti in socialne vključenosti«
številka priglasitve: M002-5022860-2010,
z dne 10. 6. 2010. Vsak prijavitelj oziroma
vsak projektni partner, ki bo aktivno sodeloval v projektu in katerega stroški bodo
vključeni v proračun projekta, bo prejemnik
pomoči po pravilu »de minimis«.
Posamezen prejemnik pomoči po pravilu
»de minimis« lahko v obdobju treh let pridobi največ 200.000,00 EUR.
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Do pomoči po pravilu »de minimis« niso
upravičeni prejemniki 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).
7. Obdobje za porabo sredstev in obdobje upravičenosti stroškov
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva za Sklop A in
Sklop B, so proračunska leta 2011, 2012,
2013, 2014 in 2015. Obdobje upravičenosti
izplačil iz proračuna je do 31. 12. 2015.
Po tem javnem razpisu so do sofinanciranja upravičeni tisti stroški, ki bodo nastali
od datuma izdaje sklepa o izbiri projekta do
največ 48 mesecev po izdaji sklepa. Obdobje upravičenih stroškov in izdatkov upravičenca za posamezen projekt bo določeno
v pogodbi o sofinanciranju.
8. Upravičene aktivnosti in upravičenost
stroškov
8.1 Upravičene aktivnosti
V Sklopu A in Sklopu B so upravičene
aktivnosti, ki:
– so neposredno vezane na projekt,
– so v skladu s predmetom in ciljem javnega razpisa,
– prinašajo dodano vrednost, trajnost in
novo kakovost ob hkratnem zagotavljanju
vključevanja ciljne skupine v družbo.
Z namenom učinkovitejšega doseganja
ciljev morajo vsi projekti v proces nadgradnje ali razvoja novih metod dela, storitev,
praks in pristopov, opredeljenih v točki 2.
javnega razpisa, aktivno vključevati tako
oblikovalce in izvajalce politik na različnih
ravneh kot tudi predstavnike ciljnih skupin
in vključiti med promocijske aktivnosti zlasti
aktivnosti s področja zaposlovanja pripadnikov ranljivih ciljnih skupin.
Med upravičene aktivnosti sodijo tudi
transnacionalne aktivnosti, kot npr. izmenjava izkušenj in znanj, udeležba na strokovnih
dogodkih v tujini, skupni ali vzporedni razvoj
novih storitev, metod, ipd., ki jih projektno
partnerstvo lahko izvaja v sodelovanju z organizacijami iz drugih držav članic EU (t.i.
zrcalni projekti…ipd.).
Stroške aktivnosti, za katere ministrstvo
ugotovi, da ne sodijo med upravičene aktivnosti tega javnega razpisa, krije v celoti
prejemnik sredstev.
8.2 Upravičeni stroški
Stroški in izdatki so upravičeni, če:
– so z operacijo neposredno povezani,
so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu
s cilji operacije;
– so dejansko nastali: za dela, ki so bila
opravljena; za blago, ki je bilo dobavljeno;
oziroma za storitve, ki so bile izvedene in je
upravičenec dostavil dokazilo o plačilu;
– so pripoznani v skladu s skrbnostjo
dobrega gospodarja oziroma gospodarstvenika;
– nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in
– so izkazani v skladu z veljavnimi pravili
Skupnosti in nacionalnimi predpisi.
Tako v okviru Sklopa A kot tudi v okviru
Sklopa B so upravičeni stroški, ki so neposredno povezani z izvajanjem projekta ter
bodo določeni v pogodbi o sofinanciranju
projekta, in sicer:
Stroški oseb, zaposlenih na projektu
1. stroški plač in druga povračila stroškov
dela za osebe, zaposlene na projektu;

2. stroški dnevnic, namestitev in potni
stroški za osebe, zaposlene na projektu in
druge sodelujoče na projektu;
3. stroški kotizacije za osebe, zaposlene
na projektu in druge sodelujoče na projektu;
Stroški storitev
4. stroški organizacije in izvedbe dogodkov, seminarjev in delavnic;
5. stroški drugih zunanjih storitev, neposredno vezanih na projekt;
Stroški opreme
6. stroški najema osnovnih sredstev;
7. stroški nakupa strojev, opreme in pohištva, ki ne smejo presegati 15% celotnih
upravičenih stroškov (dopolnilno financiranje, ki spada v obseg Evropskega sklada za
regionalni razvoj);
8. stroški nakupa licenc, patentov in podobnih pravic;
Stroški oseb iz ranljive ciljne skupine, ki
so vključeni v aktivnosti projekta
9. stroški plač in druga povračila stroškov
dela za posameznike iz ciljne skupine;
10. dodatek za prevoz za posameznike
iz ciljne skupine;
11. dodatek za aktivnost za posameznike
iz ciljne skupine;
12. stroški zdravniškega pregleda za posameznike iz ciljne skupine, ki bodo zaposleni v okviru projekta;
Posredni stroški
13. posredni stroški v pavšalnem znesku,
ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi
projekta in so preverljivi (kot so pisarniški
material, čistilni material in storitve, energija, voda, stacionarni telefon, komunalne
storitve, stroški najema poslovnih prostorov
ipd.) v skupni vrednosti do 15% neposrednih
upravičenih stroškov neposrednih upravičenih stroškov oseb, zaposlenih na projektu
(stroškov iz točk 1, 2 in 3) in stroškov drugih
zunanjih storitev, neposredno vezanih na
projekt iz točke 5.
Upravičene stroške lahko v okviru partnerstva uveljavljajo prijavitelji in projektni
partnerji.
Upravičeni bodo le tisti stroški projekta,
ki bodo nastali na območju držav članic EU.
Dinamika izstavitev zahtevkov za izplačilo
je opredeljena v pogodbi o sofinanciranju
projekta.
V primeru, da bo upravičenec v prijavi
kot upravičene navedel tudi stroške, ki niso
upravičeni do sofinanciranja iz Evropskega socialnega sklada oziroma Evropskega
sklada za regionalni razvoj v delu, ki predvideva dopolnilno financiranje, bo strokovna
komisija ustrezno znižala višino sofinanciranja ter prijavitelju predlagala nižjo višino
sofinanciranja od zaprošene. Če se prijavitelj ne bo strinjal s predlogom se šteje, da
odstopa od vloge.
Projektno partnerstvo bo moralo nastale stroške in izdatke na projektu dokazati s predložitvijo kopij originalnih računov,
pogodb, drugih računovodskih listin enake
dokazne vrednosti ter dokazil o plačilu, ki
se neposredno nanašajo na izvedene aktivnosti ter z dokazili o izvedenih postopkih
izbire zunanjih izvajalcev, ki so v skladu
z veljavnim zakonom o javnem naročanju.
Podrobna razčlenitev upravičenih stroškov
in pogojev za predložitev dokazil o nastalih stroških je navedena v razpisni dokumentaciji ter Navodilih organa upravljanja
o upravičenih stroških za sredstva evropske
kohezijske politike za programsko obdobje
2007–2013.
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8.3 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 pri izvajanju projektov, sofinanciranih s sredstvi
Evropskega socialnega sklada:
– izbrati zunanje izvajalce v skladu z veljavnim zakonom o javnem naročanju in pri
tem dosledno upoštevati protikorupcijsko
klavzulo skladno s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije;
– voditi ločeno računovodsko in analitično evidenco o projektu;
– zagotavljal revizijsko sled in hrambo
vseh dokumentov o projektu najmanj 10 let
po zaključku projekta;
– zagotavljati 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 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 posredniškemu telesu,
organu upravljanja, organu za potrjevanje,
revizijskemu organu ter drugim nadzornim
slovenskim organom in pristojnim organom
EU dostopnost dokumentacije o projektu;
– 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;
– spremljati podatke o udeležencih v skladu z razčlenitvijo podano v prilogi 23 Uredbe
komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. 12.
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, s popravki
z dne 27. 12. 2007;
– obveščati posredniško telo o spremembah projekta in jamčiti, da v roku 5 let po zaključku ne bi 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 o nenamenski
porabi sredstev, nespoštovanju pogodbenih
določil ali o dvojnem financiranju projekta
s strani drugih proračunskih virov RS ali EU
vrniti vsa prejeta sredstva, skupaj s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi;
– upravičenec je dolžan v roku 10 dni
po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju operacije predložiti posredniškemu telesu podpisan partnerski sporazum o izvedbi projekta, v katerem so opredeljene pravice in
obveznosti ter odgovornosti partnerjev pri
izvedbi operacije.
9. Rok in način prijave na javni razpis
Rok za oddajo prijav je 60 dni po objavi
tega javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do vključno 21. 9.
2010.
Vloga mora biti oddana na prijavnih
obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije
in mora vsebovati vse zahtevane priloge
in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
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Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge s poštnim žigom z vključno 21. 9. 2010.
Vloge, ki bodo oddane osebno, morajo biti
oddane v vložišče Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5 (IV.
nadstropje), 1000 Ljubljana do zgoraj navedenega datuma do 12. ure.
Vlogo je potrebno poslati v papirnati obliki, v zaprti kuverti, ki mora biti označena
s polnim nazivom in naslovom prijavitelja
ter vidno oznako: »Ne odpiraj – Vloga JR
za spodbujanje enakih možnosti in socialne
vključenosti na trgu dela – Sklop A« oziroma »Ne odpiraj – Vloga JR za spodbujanje
enakih možnosti in socialne vključenosti na
trgu dela – Sklop B«. Uporabite obrazec za
označbo vloge (Razpisna dokumentacija –
Priloga št. 4).
Prijavitelji lahko predložijo vloge za enega ali oba sklopa aktivnosti. Kolikor posamezni prijavitelj prijavi oba sklopa aktivnosti,
mora vsako prijavo oddati v ločeni ovojnici
z jasno oznako, za kateri sklop gre (Sklop
A oziroma Sklop B).
Za prepozno se šteje vloga, ki ministrstvu 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 razpisa in merili za ocenjevanje.
10. Odpiranje in preverjanje formalne popolnosti vlog
Ministrstvo bo izbralo predloge projektov
po postopku, ki ga določa Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna. Postopek
izbire bo vodila strokovna komisija, imenovana s strani ministrstva.
Odpiranje vlog bo potekalo dne 23. 9.
2010, ob 10. uri in bo javno. V primeru
prevelikega števila prejetih vlog lahko strokovna komisija odloči, da odpiranje vlog ne
bo javno. O tej odločitvi se prijavitelje obvesti en delovni dan pred predvidenim datumom javnega odpiranja z obvestilom na
spletni strani ministrstva www.mddsz.gov.si
in www.euskladi.si.
Po preteku roka za oddajo vlog bo strokovna komisija na odpiranju vlog 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 formalno nepopolnih vlog, bo
strokovna komisija v roku 8 dni od zaključka
odpiranja vlog prijavitelje pozvala, da vloge
v roku 8 dni dopolnijo. Poziv za dopolnitev
vloge bo prijavitelju posredovan po pošti
skladno z Zakonom o splošnem upravnem
postopku.
Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili
v skladu s pozivom za dopolnitev vlog, 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.
Vloga prijavitelja je popolna, ko organ po
uradni dolžnosti pridobi dokazila. Prijavitelj
lahko iz razloga ekonomičnosti postopka dokazila priloži tudi sam.
V nadaljnji postopek ocenjevanja se
bodo uvrstile le vloge, ki bodo izpolnjevale
vse formalne pogoje javnega razpisa.
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11. Administrativno in kakovostno ocenjevanje vlog
V prvi fazi ocenjevanja bo strokovna komisija preverila izpolnjevanje pogojev za
kandidiranje na javni razpis, ki so določeni
v točki 3.
Kolikor iz predloženih dokumentov ne
bo razvidno izpolnjevanje pogojev, bo strokovna komisija prijavitelja pozvala, da vlogo
v roku 8 dni dopolni. Poziv za dopolnitev
vloge bo prijavitelju posredovan po pošti
skladno z Zakonom o splošnem upravnem
postopku.
Kolikor bo ugotovljeno, da prijavitelj in/ali
projektni partnerji ne izpolnjuje pogojev javnega razpisa, bo takšna vloga zavržena.
V nadaljnji postopek ocenjevanja kakovosti projektov bodo vključene le vloge, ki
bodo izpolnjevale vse pogoje za kandidiranje na javni razpis.
12. Merila za izbor projektov
Strokovna komisija bo vloge, ki se bodo
uvrstile v nadaljnji postopek, ocenila na podlagi naslednjih splošnih meril:
a) Splošna merila za izbor projektov za
Sklop A:

SPLOŠNA MERILA
1. Vsebina predlaganega projekta prispeva k uresničevanju cilja 4. razvojne prioritete OP RČV – Enakost
možnosti in spodbujanje socialne vključenosti

DA

NE

2. Predlagani projekt predstavlja nadaljevanje uspešno razvite in preizkušene prakse in jo ustrezno razširja
(povečanje števila oseb iz ciljne skupine, razširitev na drugo ciljno skupino ali regionalna razširitev)

DA

NE

3. Predlagani projekt vsaj dve tretjini trajanja projekta namenja izvajanju dobre prakse

DA

NE

4. Izbrana ciljna skupina je skladna z ranljivimi ciljnimi skupinami, opredeljenimi v OP RČV v okviru
prednostne usmeritve 4.1 Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti

DA

NE

b) Splošna merila za izbor projektov za
Sklop B
SPLOŠNA MERILA
1. Vsebina predlaganega projekta prispeva k uresničevanju ciljev 4. razvojne prioritete OP RČV – Enakost
možnosti in spodbujanje socialne vključenosti

DA

NE

2. Predlagani projekt prispeva k zagotavljanju načela inovativnosti

DA

NE

3. Predlagani projekt vsaj eno tretjino trajanja projekta namenja preizkušanju novega modela ali metode
v praksi

DA

NE

4. Izbrana ciljna skupina je skladna z ranljivimi ciljnimi skupinami, opredeljenimi v OP RČV v okviru
prednostne usmeritve 4.1 Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti

DA

NE

V nadaljnji postopek ocenjevanja po
spodaj navedenih posebnih merilih se bodo
uvrstile le vloge, ki bodo tako pri sklopu
A kot pri sklopu B izpolnjevala vsa zgoraj
navedena splošna merila. Vloge, ki ne bodo
izpolnjevale splošnih meril, bodo s sklepom
predstojnika ministrstva zavrnjene kot neustrezne.
POSEBNA MERILA za oba sklopa

Maksimalno št.
točk

1. Zasnova projekta

20

2. Ustreznost projekta

15

3. Ustreznost ciljne skupine

15

4. Ustreznost partnerstva

15

5. Finančni vidik

15

6. Trajnost

10

7. Transnacionalnost

10

SKUPAJ

100
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Podrobneje so posebna merila za ocenjevanje ločeno za Sklop A in Sklop B opredeljena v razpisni dokumentaciji.
V predlog za sofinanciranje se lahko uvrstijo vloge, ki bodo skupaj dosegle najmanj
60 točk, vendar pri vsakem merilu vsaj 3 točke. Kolikor prijavitelj pri enem od posebnih
meril od 1 do 7 doseže 0 točk, se njegova
vloga zavrne.
Strokovna komisija bo na osnovi rezultatov ocenjevanja oblikovala predlog liste
za sofinanciranje do 12 projektov, ki bodo
dosegli najvišje število točk.
V primeru, da več prijaviteljev doseže
enako število točk in bi bila z njihovo uvrstitvijo na predlog prejemnikov sredstev
presežena skupna razpoložljiva sredstva,
bodo imeli prednost projekti, ki bodo pri 7.
merilu (Transnacionalnost) prejeli večje število točk. Kolikor bo število točk enako tudi
po tem merilu, bodo imeli prednost projekti
z višjim številom točk pri 6. merilu (Trajnost).
V primeru, da skupna vrednost predlaganih projektov preseže celotna razpisana
finančna sredstva, bo strokovna komisija zadnjemu izbranemu prijavitelju ponudila možnost, da ustrezno zniža višino zaprošenih
sredstev za projekt. Če se prijavitelj ne bo
strinjal s predlogom in ne bo temu primerno
spremenil svoje vloge v postavljenem roku,
se šteje, da odstopa od vloge.
Kolikor bo vrednost predlaganih projektov, ki bodo dosegli minimalni kakovostni kriterij (najmanj 60 od vseh možnih točk), nižja
od razpisanih sredstev, lahko del sredstev
na razpisu ostane nerazporejen.
V primeru, da prijavitelj odstopi od podpisa pogodbe ali če se pogodba ne sklene
v predpisanem roku, se lahko izbere naslednja vloga glede na doseženo oceno, ki pa
vseeno ne sme zbrati manj kot 60 točk.
O dodelitvi sredstev po tem javnem
razpisu bo na predlog strokovne komisije
s sklepom odločil predstojnik ministrstva.
Ministrstvo bo prijavitelje o izidu javnega
razpisa obvestilo najkasneje v 60-ih dneh po
zaključku odpiranja vlog. Rezultati javnega
razpisa so informacije javnega značaja in
bodo objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in
na spletni strani www.euskladi.si.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju projektov. V primeru,
da se prijavitelj v roku osem dni od prejema
poziva za podpis pogodbe nanj ne odzove,
se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev
sredstev.
O pritožbi zoper sklep o izbranem prijavitelju bo na predlog komisije za pritožbe
odločil predstojnik ministrstva. Prijavitelj
lahko pritožbo vloži na ministrstvo v roku
osmih 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 bo o pritožbi odločilo
s sklepom v roku petnajst dni. Pritožba ne
zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
13. 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.
Prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni
razpis strinja z javno objavo podatkov o odo-
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brenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o projektu in
prejemniku pomoči v skladu z zakonom, ki
ureja dostop do informacij javnega značaja
in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja
razen tistih, ki jih vlagatelji posebej označijo
kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost
se lahko nanaša na posamezen podatek
ali na del vloge, ne more pa se nanašati na
celotno vlogo. Člani strokovne komisije, ki
bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju
vlog bodo morali predhodno podpisati izjavo
o zaupnosti.
Podatke, navedene v vlogi, ki niso del
poslovne skrivnosti, lahko ministrstvo in drugi organi, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, uporabijo za evidence oziroma
sezname in analize.
14. Informiranje in obveščanje javnosti
Izbrani prijavitelji morajo pri izvajanju
projektov spoštovati zahteve EU glede informiranja in obveščanja javnosti. Obveznosti izhajajo iz Uredbe št. 1828/2006 (8.
in 9. člen), podrobneje pa so obrazložene
v Navodilih Organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in
strukturnih skladih v programskem obdobju
2007–2013.
15. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo in informacije
v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani prijavitelji, v razpisnem roku, pridobijo
na spletni strani Ministrstva za delo, družino
in socialne zadeve www.mddsz.gov.si ali jo
naročijo pri Katji Panjan na tel. 01/369-76-75
vsak delavnik med 9. in 12. uro ali na e-naslovu: katja.panjan@gov.si.
Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z javnim razpisom bodo objavljeni spletnem naslovu: www.mddsz.gov.si.
Ministrstvo bo organiziralo informativno
delavnico za potencialne prijavitelje, kjer bo
podrobneje predstavljen javni razpis. Delavnica bo potekala predvidoma dne 6. 9.
2010.
Na javnem razpisu izbrani upravičenci
(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 ministrstvo objavilo po
izdaji sklepov o dodelitvi sredstev.
Razpisna dokumentacija za javni razpis
vsebuje:
1. Navodila za pripravo vloge
2. Prijavne obrazce in obvezne priloge:
Obrazec št. 1a: Prijavnica – Sklop A
Obrazec št. 1b: Prijavnica – Sklop B
Obrazec št. 2: Finančni načrt projekta
Obrazec št. 2a: Finančni načrt – Prijavitelj
Obrazec št. 2b: Finančni načrt – Partner
Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev
Obrazec št. 4: Izjava o partnerstvu
Priloga št. 1: Obvezne sestavine partnerskega sporazuma
Priloga št. 2: Vzorec pogodbe o sofinanciranju
Priloga št. 3: Fotokopija ustanovitvenega
ali drugega temeljnega akta
Priloga št. 4: Označba vloge
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
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Št. 101/10
Ob-4837/10
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS
za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
agencija) objavlja na podlagi 15. člena Pravilnika o izbiri izvajalcev kontrol na kraju samem (Uradni list RS, št. 56/10 z dne 15. 7.
2010; v nadaljevanju: pravilnik)
javni razpis
za izbiro izvajalcev kontrol na kraju
samem
I. Predmet javnega pooblastila: predmet
javnega pooblastila je izvajanje s pravilnikom
določenih nalog kontrole na kraju samem.
II. Splošni pogoji za izvajalce ločeno po
sklopih: izvajalec mora izpolnjevati za vsak
sklop posebej strokovne, prostorske, tehnične in organizacijske pogoje za opravljanje
nalog kontrole na kraju samem v skladu z določili pravilnika in razpisne dokumentacije.
III. Dokumenti in dokazila, ki jih morajo
k prijavi priložiti prijavitelji, ločeno po sklopih
Prijavitelj k razpisni dokumentaciji predloži za vsak sklop posebej:
– izpolnjen obrazec predračuna,
– izpolnjen obrazec prijave,
– parafirano pogodbo s strani prijavitelja,
– dokazila o ekonomski in finančni sposobnosti (S.BON-1/P in BON-2 ali
S.BON-1/SP),
– pooblastila za pridobitev potrdila iz kazenske evidence (pravne osebe, fizične osebe),
– potrdila o usposobljenosti kadra (potrdilo o opravljenem izpitu iz Zakona o splošnem
upravnem postopku, dokazila o izvedenem
usposabljanju in uspešno opravljenem preizkusu znanja za posameznega zaposlenega),
– potrdila o izpolnjevanju pogojev glede
prostorov in opreme,
– podpisane zahtevane izjave in pooblastila.
IV. Merilo za izbor in način za izračun
ponderirane cene
Prijavitelj za vsako kontrolo, opredeljeno
v razpisni dokumentaciji, navede ceno.
Merilo za izbor izvajalca je najnižja skupna ponderirana cena za posamezen sklop.
Skupna ponderirana cena za posamezen
sklop je seštevek zmnožkov cen (podanih
s strani prijavitelja).
Okvirna letna količina kontrol
(število kontrol)

Ponder

kontrole površin z meritvami na kraju samem

2000

0,23

kontrola površin z meritvami na kraju samem in kontrola izpolnjevanja pogojev
za KOP ukrepe

1200

0,14

30

0,01

Vrste kontrole

kontrole ukrepa 113 – Zgodnje upokojevanje kmetov
kontrole podpore za prestrukturiranje vinogradniških površin

300

0,03

kontrole podpore za zeleno trgatev

50

0,01

kontrole podpore za izkrčitev vinogradov

50

0,01

kontrole zahtevkov za posebno premijo za bike in vole in/ali zahtevkov za
dodatno plačilo za ekstenzivno rejo ženskih govedi

2500

0,29

kontrole izpolnjevanja standarda za identifikacijo in registracijo govedi

500

0,06

kontrole izpolnjevanja standarda za identifikacijo in registracijo drobnice

600

0,07

1000

0,12

kontrole izpolnjevanja standardov navzkrižne skladnosti
kontrole mlečnih kvot
kontrole sheme šolskega sadja
skupaj
Tabela 1: tabela ponderjev z okvirno letno količino kontrol za 1. sklop

200

0,02

20

0,01

8450

1
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Okvirna letna količina kontrol za 2. sklop
(izvajanje kontrol površin z daljinskim zaznavanjem) je 3200 kontrol. Pri 2. sklopu je ponder enak 1.
Agencija lahko zahteva od izvajalca, da
posamezne vrste kontrol izvede istočasno,
kar izvajalec zagotovi z enim ali več kontrolorji. V tem primeru se cena vsake posamezne kontrole, ki se izvede istočasno, zmanjša
za 10%.
Cene posameznih vrst kontrol se letno
spreminjajo v skladu s predpisom, ki določa način valorizacije denarnih obveznosti, ki
jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne
osebe javnega sektorja.
V. Rok in kraj oddaje prijave
Obvezno je vložiti ločene prijave za vsak
sklop posebej.
Javni razpis je uspešen, če je do poteka
razpisnega roka predložena vsaj ena veljavna prijava za posamezen sklop. V primeru,
da je veljavna prijava prispela zgolj za en
sklop, za drugega pa ne, se javni razpis za
drugi sklop ponovi.
Prijave za javni razpis je potrebno poslati
priporočeno po pošti ali oddati na vložišču
agencije.
Če prijavitelj pošlje prijavo po pošti, jo
mora poslati s priporočeno poštno pošiljko
na naslov Agencija RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana,
do 6. 9. 2010, do 10. ure.
Prijava se vlaga pisno na obrazcu, ki je del
razpisne dokumentacije, dostopne na spletni
strani agencije. Sestavni deli prijave morajo
biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu,
ki je določen v razpisni dokumentaciji. Na
ovojnici prijave mora biti razviden datum in
čas (ura, minuta) oddaje prijave, označen
s strani pošte oziroma vložišča agencije, naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa.
Prijave z nepravilno označenimi ovojnicami
se ne obravnavajo in se vrnejo prijaviteljem.
Prijave morajo biti oddane v zaprtih pošiljkah in označene:
– »Ne odpiraj – prijava na JR za izbiro izvajalcev kontrol na kraju samem za 1. sklop«
oziroma
– »Ne odpiraj – prijava na JR za izbiro izvajalcev kontrol na kraju samem za 2.
sklop«.
VI. Rok za izbiro izvajalcev
Predstojnik agencije imenuje najmanj tričlansko komisijo, sestavljeno iz predstavnikov ministrstva in agencije. Komisija pregleda prijave in ugotovi izpolnjevanje pogojev.
Odpiranje prijav ni javno.
O izbiri izvajalca odloči agencija z upravno odločbo v roku 21 dni od dneva odpiranja
prijav.
VII. Rok, v katerem so prijavitelji obveščeni o izboru
Rok, v katerem so prijavitelji obveščeni
o izboru, je 7 dni po izdaji upravne odločbe
o izbiri izvajalca.
VIII. Odgovorna oseba za dajanje informacij med javnim razpisom
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti v informacijski pisarni
agencije.
INFO točka: ARSKTRP, od ponedeljka do
četrtka od 8. do 15.30; petek od 8. do 14.30;
odgovorna oseba za dajanje informacij med
javnim razpisom: Špela Štern Jelenc, ARSKTRP, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel.
01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-pošta:
aktrp@gov.si.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Agencija RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja

Št. 430-27/2010/5
Ob-4839/10
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo na podlagi 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 Republike
Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list
RS, št. 99/09), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08), Zakona
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni
list RS, št. 22/06, 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),
Uredbe Sveta (ES) št. 74/2008 z dne 20. 12.
2007 o ustanovitvi »Skupnega podjetja ARTEMIS« za izvedbo skupne tehnološke pobude o vgrajenih računalniških sistemih in
Sklepa Vlade RS, št. 50102-4/2008/3, z dne
6. 3. 2008, o določitvi pristojnosti Ministrstva
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo pri
izvajanju dejavnosti Skupnega podjetja ARTEMIS, objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov v okviru
Delovnega programa Skupnega podjetja
ARTEMIS v letu 2010
1. Podatki o proračunskem porabniku:
Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova
38, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov, ki se prijavljajo
na ustrezni mednarodni razpis (glej spodaj)
in na tega. Namen obeh razpisov, slovenskega in mednarodnega, je isti, to je podpora projektom, ki obravnavajo snovanje,
razvoj in izvedbo povsodne (ubikvitarne),
sodelujoče (interoperabilne), cenovno učinkovite (angl. »cost-effective«), zmogljive,
varne in zaščitene računalniške strojne in
programske opreme.
Rešujejo naj se tri industrijske prednosti:
1. sklicno snovanje in gradnje (angl.
»Reference designs and architectures«),
2. brezšivna povezljivost in vmesna
oprema (angl. “Seamless connectivity and
middleware”) in
3. snovalske metode in orodja (angl. “Design methods and tools”).
Letni delovni načrt 2010 opisuje osem
Artemisovih podprogramov (ASP), in sicer
so to:
ASP1. Metode in postopki za varnostno
ustrezne vgrajene sisteme (angl. »Methods
and processes for safety-relevant embedded systems«)
ASP2. Zdravstvenonegovalni sistemi
(»Healthcare systems«)
ASP3. Pametna okolja (»Smart environments«)
ASP4. Učinkovita proizvodnja in oskrbovalstvo (»Efficient manufacturing and logistics«)
ASP5. Računalniška okolja za vgrajene
sisteme (»Computing environments for embedded systems«)
ASP6. »Med-omreženi« vgrajeni sistemi
za zaščitenost in zaščito kritičnih podstavb

Št.

59 / 23. 7. 2010 /

Stran

1917

(»Inter-networked ES for Security and Critical Infrastructures Protection«)
ASP7. Vgrajene tehnologije za znosno
mestno življenje (»Embedded technology
for sustainable urban life«)
ASP8. Človeško-osredotočeno snovanje
vgrajenih sistemov (»Human-centric design
of embedded systems«).
Projekt naj bi posebej obravnaval (i) glavne cilje in pristop, (ii) pomen in vpliv uporabe
ter (iii) navzkrižno domenske vidike Artemisovih podprogramov, ki so navedeni v 3.
poglavju Letnega delovnega načrta 2010.
Pričujoči slovenski razpis (v nadaljevanju: slovenski razpis ARTEMIS) se navezuje
na nadrejeni mednarodni razpis z nazivom
»Razpis za zbiranje predlogov v okviru delovnega programa Artemis Joint Undertaking«, (v angleškem izvirniku: »Call for proposals under the work programme of the
Artemis Joint Undertaking« – v nadaljevanju: mednarodni razpis ARTEMIS), ki je bil
objavljen v Uradnem listu Evropske Unije
C 48 SL oziroma EN dne 26. 2. 2010 ter na
spletni strani Skupnega podjetja Artemis, ki
je: https://www.artemis-ju.eu/call2010.
3. Pogoji sodelovanja
Na ta razpis se lahko prijavijo tista podjetja, gospodarska interesna združenja in
raziskovalno-razvojne organizacije, ki se
obenem prijavljajo na nadrejeni mednarodni razpis, v skladu z roki in s pogoji mednarodnega razpisa, kateri se preverjajo na
mednarodni ravni.
Raziskovalno-razvojne
organizacije
so javni zavodi (javni raziskovalni zavodi,
univerze, fakultete in druge visokošolske
organizacije), zavodi, registrirani za opravljanje raziskovalno-razvojne dejavnosti,
ali razvojne enote podjetij, registriranih za
opravljanje raziskovalno-razvojne dejavnosti. Javne raziskovalne organizacije veljajo
za raziskovalno-razvojne organizacije, če so
registrirane za opravljanje javne raziskovalno-razvojne dejavnosti.
Slovenski prijavitelj in udeleženci morajo
poleg splošnih pogojev mednarodnega razpisa izpolnjevati tudi naslednje pogoje, ki se
preverjajo v okviru tega razpisa.
Na slovenski razpis ARTEMIS se lahko
prijavijo pravne osebe, kot so velika, srednje
velika in mala podjetja in samostojni podjetniki, gospodarska interesna združenja ter
raziskovalno-razvojne organizacije, ki:
– imajo sedež v Republiki Sloveniji,
– so registrirane oziroma vpisane po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list
RS, št. 42/06, 26/07 – ZSDU-B, 33/07 –
ZSReg-B, 67/07, 10/08), če so gospodarske družbe oziroma gospodarska interesna
združenja, po Zakonu o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 45I/94, 8/96, 18/98, 36/00 in
127/06 – ZJZP), ali po Zakonu o visokem
šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93, 39/95,
18/98, 35/98, 99/99, 64/01, 100/03, 134/03,
63/04, 100/04, 94/06, 119/06, 59/07, 63/07
in 64/08), če so zavodi ali visokošolske ustanove;
– na dan 31. 12. v letu pred objavo javnega razpisa niso bila v stanju insolventnosti,
kot jo opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)
(Uradni list RS, št. 126/07),
– ne prejemajo in niso v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in
prestrukturiranje podjetij v težavah,
– za iste stroške niso pridobila in tudi
niso v postopku pridobivanja sofinanciranja
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iz drugih sredstev državnega ali lokalnega
proračuna,
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– imajo poravnane obveznosti do države,
– imajo projekt v postopku prijave na
nadrejeni mednarodni razpis ARTEMIS ali
so posebej pooblaščeno povabljene k sodelovanju.
V primeru, da katerikoli od zgoraj navedenih pogojev ni izpolnjen, se projekt zavrne.
4. Upravičeni stroški in trajanje: upravičeni stroški, ki se sofinancirajo slovenskim
udeležencem po tem razpisu, so: stroški
osebja (raziskovalci in drugi), ki je zaposleno za raziskovalno dejavnost; stroški instrumentov in opreme, stroški stavb in zemljišča, ki se uporabljajo za raziskovalno
dejavnost, stroški svetovanja in drugih storitev zunanjih izvajalcev, ki se uporabljajo za
raziskovalno dejavnost, ostali stroški delovanja, ki so nastali neposredno kot rezultat
raziskovalne dejavnosti, ter režijski stroški,
nastali neposredno kot rezultat raziskovalne
dejavnosti. Natančnejša določila o upravičenih stroških, vključno s časovnimi obdobji,
so podana v razpisni dokumentaciji tega
razpisa. Projekt lahko traja praviloma največ
tri leta, razen če so podane in obrazložene
posebne okoliščine.
5. Sestava projektne skupine
Predloge raziskovalnih projektov lahko
prijavijo udeleženci prijavitelji iz Slovenije
v mednarodni projektni skupini – konzorciju
z vsaj tremi partnerji, ki prihajajo iz vsaj treh
držav članic EU, ki so članice Skupnega
podjetja Artemis in ki sodelujejo pri zadevnem mednarodnem razpisu (seznam najdete na naslovni spletni strani zadevnega
mednarodnega razpisa), lahko pa sodelujejo tudi partnerji iz drugih držav pod pogoji,
navedenimi v razpisni dokumentaciji zadevnega mednarodnega razpisa.
Slovenski udeleženec projekta lahko
v projektu sodeluje v naslednjih funkcijah:
lahko je vodja projekta, udeleženec prijavitelj ali običajni udeleženec. Obveznosti, ki
izhajajo iz posamezne funkcije, so navedene v točkah 7 in 8.
6. Sestava vloge: za oddajo se sestavi en izvod popolne vloge po navodilih iz
6. točke razpisne dokumentacije.
7. Prijava projekta na mednarodni razpis: vodja projekta, ta je v projektu en sam,
nosi odgovornost za pravočasno prijavo
projekta tudi na zadevni nadrejeni mednarodni razpis, v skladu z njegovimi določili in
roki. Tuji udeleženci prijavitelji se prijavljajo
na ustrezne narodne razpise ARTEMIS, če
tako zahtevajo narodne zakonodaje posameznih držav. Če je udeleženec prijavitelj
iz Slovenije hkrati tudi vodja projekta, mora
prijaviti projekt tudi še na zadevni mednarodni razpis, kot že prej navedeno.
8. Prijava na slovenski razpis ARTEMIS:
za udeleženca prijavitelja iz Slovenije velja,
da je en sam (za vsak prijavljeni projekt
s prijavitelji iz Slovenije). Le on prijavi projekt na slovenski razpis ARTEMIS, tudi če
je slovenskih udeležencev več. Običajnim
udeležencem iz Slovenije projekta ni potrebno prijaviti. Naloga slovenskega udeleženca prijavitelja je zlasti, da pošlje prijavo
na slovenski razpis ter da kot pomožni vodja
slovenskih udeležencev na projektu skrbi
za njihovo usklajevanje (koordinacijo). On
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bo tudi edini podpisal morebitno pogodbo
z Ministrstvom.
9. Naslov in rok za predložitev polne
vloge na ta razpis (slovenski razpis ARTEMIS)
Rok za predložitev vloge na ta razpis je
2. september 2010, do 14. ure, na naslov:
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici z oznako spredaj »Ne odpiraj!
Vloga na razpis ARTEMIS 2010« ter s polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani.
Kot pravočasne se bodo štele tiste vloge, ki bodo dostavljene na ministrstvo, ne
glede na način dostave, do zgoraj določenega roka.
Vloge, ki ne bodo pravočasne ali ki ne
bodo pravilno označene, ne bodo obravnavane, temveč zavržene.
Projektnih očrtov, ki jih zahteva mednarodni razpis, na slovenski razpis ni potrebno
pošiljati.
10. Odpiranje vlog: odpiranje prispelih
vlog bo potekalo 3. septembra 2009 ob
13. uri, v sejni sobi 223/II, na Ministrstvu
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in
bo javno. Na odpiranju strokovna komisija
preveri pravočasnost in pravilno označenost
prispelih vlog ter formalno popolnost. Prijavitelje, za katerih vloge se na odpiranju
ugotovi, da so nepopolne, bo komisija v roku
8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala, naj
jih dopolnijo.
11. Ocenjevanje in izbira
11.1 Narodno preverjanje pogojev ustreznosti
Strokovna komisija Ministrstva v nadaljevanju postopka, po odpiranju vlog preveri
izpolnjevanje narodnih ustreznostnih pogojev iz 2. in 3. točke tega razpisa. V primeru,
da je posamezna vloga nepopolna ali nejasna, pozove prijavitelja k dopolnitvi oziroma zahteva pojasnila, ki ne spreminjajo
vloge. Vloge prijaviteljev, ki bodo pozvani
k dopolnitvi ali pojasnitvi in se na poziv ne
bodo pravočasno odzvali, se zavrže. Stanje
glede izpolnjevanja narodnih ustreznostnih
pogojev vlog bo sporočeno Skupnemu podjetju Artemis.
Prijavitelji bodo obveščeni o (ne)izpolnjevanju ustreznostnih pogojev najkasneje
v roku 60 dni od datuma za predložitev polne vloge. Prijavitelji, ki ne bodo izpolnjevali
narodnih ustreznostih pogojev (2. in 3. točka
tega razpisa) bodo prejeli sklep o neizbiri.
Prijavitelj lahko v roku 8 dni od prejema
sklepa o neizbiri, ki ga na predlog komisije sprejme minister, vloži pritožbo. Vložena
pritožba ne zadrži nadaljevanja razpisnega
postopka. O pritožbi odloči minister.
11.2 Mednarodno preverjanje pogojev
ustreznosti, ocenjevanje ter izbira projektov
Tudi na mednarodni ravni se bo opravilo preverjanje splošnih pogojev ustreznosti,
in sicer po določilih mednarodnega razpisa
(npr. sestava projektnega konzorcija, število
udeležencev, iz katerih držav itd.).
Naloga Skupnega podjetja Artemis je,
da oceni in izbere projekte ter predlaga razdelitev javnih sredstev v skladu z merili po
mednarodnem razpisu.
Seznam izbranih projektov (v nadaljevanju: mednarodni seznam) potrdi Odbor
javnih organov. V 15 dneh po izbiri izvršni
direktor Skupnega podjetja o izidu ter o rezultatih, opombah in morebitnih priporočilih
glede sprememb obvesti prijavitelje in ministrstvo.

Na podlagi mednarodnega seznama začne SP Artemis tehnična pogajanja. O izidih
teh pogajanj obvesti ministrstvo. Po končanih pogajanjih Skupno podjetje koordinatorjem izbranih konzorcijev pošlje v podpis
sporazum o dodelitvi sredstev in obrazce
o pristopu.
12. Obveščanje o izbiri in sklenitev pogodb na podlagi slovenskega razpisa ARTEMIS
Ocenjevanja projektov na narodni ravni
ne bo, temveč se bo upoštevalo mednarodno ocenjevanje.
Strokovna komisija Ministrstva po končanem ocenjevanju na mednarodni ravni,
usklajevanju na odboru Skupnega podjetja
ARTEMIS in po opravljenih tehničnih pogajanjih pripravi predlog prejemnikov sredstev
na podlagi tega razpisa (slovenskega razpisa ARTEMIS). Dokončno odločitev o sofinanciranju slovenskega dela posameznega
projekta sprejme minister.
Ministrstvo bo na podlagi pozitivnega
sklepa povabilo prijavitelja k podpisu pogodbe o sofinanciranju z Ministrstvom za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, ki se sklene
najkasneje v 30 dneh po zaključku pogajanj,
ki jih bo vodilo skupno podjetje.
Prijavitelj lahko v roku 8 dni od prejema sklepa o sofinanciranju oziroma sklepa
o neizbiri vloži pritožbo. Vložena pritožba ne
zadrži morebitnega podpisa pogodb z drugimi izbranimi prijavitelji. O pritožbi odloči
minister.
V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni
od vročitve poziva za podpis pogodbe ne
bo odzval, se bo smatralo, da je umaknil
svojo vlogo.
13. Okvirna višina in delež sredstev ter
obdobje porabe
Za sofinanciranje slovenskih udeležencev v projektih je za ta razpis na proračunski
postavki 5687 »Sodelovanje v Evropskem
raziskovalnem prostoru« zagotovljeno skupno do 1.000.000,00 EUR oziroma predvidoma 333.333,33 EUR letno, če bodo v ta
namen zagotovljena sredstva v proračunih.
Projekt bo lahko prejel sredstva največ do
višine, zaprošene v vlogi, zgornje meje praviloma ni; če pa v okviru tehničnih pogajanj
pride do spremembe višine sredstev, potrebnih za izvedbo projekta, se zaprošeni
znesek ustrezno spremeni, pod pogojem,
da so sredstva na razpolago.
Projekti se bodo sofinancirali po vrstnem
redu mednarodnega seznama, do porabe
sredstev. V primeru, da bodo projekti pridobili pozitivno oceno in podporo na mednarodni ravni, a bo zanje sredstev za sofinanciranje slovenskih udeležencev zmanjkalo,
lahko Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo, na podlagi priporočila Skupnega podjetja Artemis, ponudi prijaviteljem
v podpis pogodbo za preostanek razpoložljivih sredstev oziroma, če zmanjkajo tudi ta,
pogodbo za 1,00 EUR.
Obdobje za porabo sredstev so proračunska leta 2011, 2012, 2013, 2014 in 2015,
končna višina sredstev pa je odvisna od
razpoložljivih sredstev, ki bodo predvidena
v posameznih proračunih. Odstotki sofinanciranja so odvisni od vrste ustanove ter od
vrste RR dejavnosti, gibljejo se v razponu
so od 23,3% do 58,3% in so podrobneje
razvrščeni v tabeli v 4. točki razpisne dokumentacije.
Sredstva za dokončanje projektov, katerih izvajanje se bo zaključilo v koledarskem
letu 2014 ali 2015, se bodo določila glede
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na razpoložljiva sredstva proračuna s posebnim aneksom k pogodbi. Projekti praviloma niso daljši kot 3 leta. Če traja projekt
več kot 3 leta, mora biti podana ustrezna
obrazložitev za takšno trajanje, z ozirom na
prikaze uporabe in pričakovan učinek, ki ga
opisujejo.
14. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– predstavitev in podrobno pojasnitev
javnega razpisa (točke 1–15),
– navodilo prijaviteljem za izdelavo prijave,
– predstavitev slovenskega prijavitelja
(obrazec 1),
– predstavitev ostalih slovenskih običajnih udeležencev (obrazec 2),
– skrajšana predstavitev projekta (obrazec 3),
– izjavo udeleženca prijavitelja o strinjanju s pogoji in resničnosti navedb (obrazec
4),
– izjavo običajnega udeleženca o strinjanju s pogoji in resničnosti navedb (obrazec 5),
– izjavo o konzorcijski pogodbi (obrazec 6),
– osnutek pogodbe s prilogami 1 do 4,
– razrez stroškov po vrstah in obdobjih –
(obrazec 7) – posebna datoteka.
Razpisna dokumentacija je na voljo
v glavni pisarni na sedežu Ministrstva za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana in na spletni strani
www.mvzt.gov.si (Javni razpisi).
15. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so na
voljo na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, pri stični osebi mag.
Rajku Saboju, tel. 01/478-46-40, e-pošta:
rajko.sabo@gov.si.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 431-38/2010/6
Ob-4842/10
Na podlagi 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 Republike Slovenije za
leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09),
Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 –
ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO,
109/08 in 49/09), Zakona o spodbujanju
razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08 in 99/09), Uredbe o razvojnih spodbudah za turizem (Uradni list
RS, št. 132/06, 23/07, 107/08 in 36/09),
Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike
v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09,
40/09, 3/10 in 31/10), 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 (Uradni list, št. 210
z dne 31. 7. 2006, str. 25, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba
1083/2006/ES), 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 (Ul. l., št. 210 z dne 31. 7.
2006, str. 1, z vsemi spremembami, v na-

daljnjem besedilu: Uredba 1080/2006/ES),
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 (Ul. l., št. 371 z dne 27. 12. 2006,
str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1828/2006/ES), mnenja
Ministrstva za finance o shemi »de minimis« pomoči »Razvojne spodbude za dvig
kakovosti v turizmu in promocijo, št. priglasitve: M001-5715334-2007 in mnenja Ministrstva za finance o shemi »de minimis«
pomoči »Razvojne spodbude za dvig kakovosti v turizmu in promocijo, št. priglasitve: M001-5715334-2007/I, Operativnega
programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007–2013 in Razvojnega načrta in usmeritev slovenskega
turizma 2007–2011, Republika Slovenija,
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5,
Ljubljana, objavlja
javni razpis
za pridobitev sredstev evropskega
sklada za regionalni razvoj – ESRR za
promocijo turistične ponudbe tematskih
turističnih proizvodov na nacionalni
ravni v letu 2010 in 2011
Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013,
razvojne prioritete Povezovanje naravnih in
kulturnih potencialov, prednostne usmeritve
Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva.
1. Posredniško telo: Republika Slovenija,
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5,
Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Namen razpisa: namen razpisa je
vzpodbujanje izvedbe aktivnosti za izvajanje distribucijskih in promocijskih funkcij,
ki bodo spodbudile razvoj turizma v Republiki Sloveniji. Ministrstvo za gospodarstvo
(v nadaljevanju: ministrstvo) želi s tem javnim razpisom, upoštevaje Razvojni načrt in
usmeritve slovenskega turizma 2007–2011
(v nadaljevanju: RNUST), zagotoviti ključne
pogoje za pospešen razvoj turizma na nacionalni ravni, okrepiti povezovanje in sodelovanje pri skupnem načrtovanju, oblikovanju
in trženju slovenskega turizma.
3. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje promocije turistične ponudbe tematskih turističnih
proizvodov na nacionalni ravni. Tematski turistični proizvodi, ki so predmet sofinanciranja v okviru tega razpisa se morajo nanašati
na katerega izmed naslednjih 10 temeljnih
področij turistične ponudbe, opredeljenih
v RNUST:
– aktivne počitnice (zimski in poletni
športi),
– mesta in kultura,
– turizem na podeželju in ekoturizem,
– narava,
– hrana in pijača,
– zdravje in dobro počutje,
– poslovni turizem,
– zabava in igralništvo,
– ponudba za zahtevnejše,
– ponudba za mlade.
Promocijo tematskega turističnega
proizvoda prijavitelj podrobneje opredelil
v izvedbenem načrtu promocije turistične
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ponudbe, ki ga mora priložiti ob prijavi. Prijavitelj mora priložiti tudi izjavo odgovorne
osebe pristojnega organa organizacije/podjetja o potrditvi izvedbenega načrta.
4. Upravičeni stroški
Sofinancirani bodo projekti, ki so opredeljeni v predmetu razpisa. Predmet sofinanciranja so upravičeni stroški, ki so skladni
z Navodili organa upravljanja o upravičenih
stroških za sredstva evropske kohezijske
politike za programsko obdobje 2007–2013.
Kot upravičeni se štejejo naslednji stroški (v
neto znesku brez DDV):
1. stroški oblikovanja in izdelave promocijskega materiala,
2. stroški sodelovanja na turističnih
sejmih in predstavitvah doma in v tujini (stroški najetja, postavitve in delovanja stojnic ter
potni stroški),
3. stroški zakupa medijskega in oglaševalskega prostora v tujih in domačih medijih,
4. organizacija medijskih dogodkov
doma in v tujini,
5. organizacija promocijskih dogodkov
v tujini,
6. stroški vključitve v obstoječe in razvijajoče se distribucijske poti informacijske
tehnologije,
7. stroški vzpostavitve spletne strani,
8. stroški, povezani z višjo uvrščenostjo spletne strani na domačih in tujih
iskalnikih (npr. google, yahoo, MSN, najdi.si itd.).
Upravičeni stroški bodo zgolj stroški, ki
se ne bodo nanašali na promocijo posameznega ponudnika, temveč na promocijo
tematskih turističnih proizvodov.
Upravičeni stroški so zgolj stroški za aktivnosti, ki niso bile predvidene v programu
dela STO za tekoče leto in še niso bile
predmet kakšnega drugega sofinanciranja
iz javnih sredstev.
Davek na dodano vrednost ni upravičen
strošek.
Javni razpis predstavlja pomoč za krizno
upravljanje, zato se za upravičene stroške,
ki bodo sofinancirani, štejejo tisti, ki bodo
nastali na osnovi prvega izdanega naročila
za izvedbo aktivnosti od 1. 5. 2010, kolikor
bo prijavitelj utemeljil nujnost izvedbe projekta pred pridobitvijo sklepa o izboru oziroma od pridobitve sklepa o izboru kolikor
izvajanje aktivnosti pred pridobitvijo sklepa
o izboru ni bilo nujno.
Kolikor bo prijavitelj uveljavljal upravičene stroške od 1. 5. 2010 dalje, bo moralo biti
iz vloge prijavitelja jasno razvidno in utemeljeno, da je bila za učinkovito realizacijo projekta nujna izvedba aktivnosti v času pred
pridobitvijo sklepa o izboru. Kolikor nujnost
izvedbe projekta pred pridobitvijo sklepa
o izboru iz vloge prijavitelja, ki bo prijavljal
upravičene stroške pred pridobitvijo sklepa
o izboru, ne bo jasno razvidna in utemeljena, bo takšna vloga zavrnjena.
Sofinanciranje že končanih projektov ni
mogoče.
Kolikor izvajanje aktivnosti pred pridobitvijo sklepa o izboru ni nujno, prijavitelj
ne sme pričeti z izvajanjem aktivnosti pred
pridobitvijo sklepa o izboru, vloga pa mora
biti s tem skladna.
Upravičene bodo aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane v obdobju od 1. 5. 2010
(nujno izvajanje pred pridobitvijo sklepa o izboru) oziroma od prejema sklepa o izboru
(izvajanje pred pridobitvijo sklepa o izboru
ni nujno) do 15. 10. 2011. Kolikor prijavitelju
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sofinanciranje v okviru tega razpisa ne bo
odobreno, bo moral upravičene stroške, ki
so bili predmet prijave in so nastali po 1. 5.
2010, kriti sam.
Upravičeni stroški se bodo izkazovali
z originalnimi računi in originalnimi dokazili
o plačilu, ki bodo posredovani v preverjanje
ministrstvu pred izplačilom upravičenih javnih izdatkov.
Upravičeni stroški morajo biti skladni
z Navodili organa upravljanja o upravičenih
stroških za sredstva evropske kohezijske
politike za programsko obdobje 2007–2013,
objavljenimi na spletni strani http://www.euskladi.si.
5. Pogoji za kandidiranje
Prijavitelji na razpisu so lahko pravne
osebe, ki so: gospodarska interesna združenja, društva, zavodi, zbornice in zveze
društev. Vsi prijavitelji morajo delovati na
področju turizma. Vsi prijavitelji morajo predstavljati tematski turistični proizvod že vsaj
eno leto od datuma prijave na razpis in delovati na nacionalnem nivoju (prijavitelj mora
zastopati tematski turistični proizvod v vsaj
štirih slovenskih razvojnih regijah).
Posamezni prijavitelj lahko na razpis prijavi zgolj en projekt promocije istega tematskega turističnega proizvoda.
Prijavitelj mora zagotoviti ločeno vodenje
računovodskih evidenc za aktivnosti, ki bodo
predmet sofinanciranja po tem razpisu.
5.1 Prijavitelji morajo izpolnjevati sledeče
pogoje:
– opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji,
– ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidaciji,
– nima neporavnanih obveznosti do Republike Slovenije.
5.2. Ostali pogoji, ki morajo biti izpolnjeni
za kandidiranje
Prijavitelji morajo izpolnjevati tudi nasled
nje pogoje za kandidiranje:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
1. prijavitelj mora priložiti izjavo, da
so sredstva, ki jih bo morebiti prejel v okviru
tega razpisa, nujno potrebna za realizacijo
projekta;
2. prijavitelj mora podati izjavo, da
na ta razpis z upravičenimi stroški prijavljene aktivnosti niso in ne bodo prijavljene
na katerega izmed drugih razpisov za isti
namen;
3. prijavitelj mora predložiti dokazilo
o zastopanju tematskega turističnega pro
izvoda, iz dokazila mora biti razvodno, da
tematski turistični proizvod zastopa že vsaj
eno leto od dneva prijave na razpis;
4. ponudnik se mora zavezati, da
bo aktivnosti izvajal v skladu s smernicami trajnostnega oziroma zelenega turizma (http://www.slovenia.info/si/Zeleni-turizem.htm?ps_eko_turizem=0&lng=1);
5. ponudnik se mora zavezati, da bo
uporabljal aktualno trženjsko znamko Slovenije na vseh tržno-komunikacijskih orodjih,
kjer je to mogoče.
6. Višina sofinanciranja
Višina sofinanciranja je do 60% upravičenih stroškov, vendar največ 150.000 EUR.
Vrednost prijavljenega projekta ne sme biti
manjša od 50.000 EUR. Sofinanciranje se
dodeljuje po pravilu de minimis (shema št.
M001-5715334-2007).
Za zaprtje finančne konstrukcije bo moral
prejemnik obvezno zagotoviti lastna sredstva.
Sredstva za sofinanciranje bodo prejemnikom nakazana na osnovi izstavljenih
zahtevkov za izplačilo, in sicer po realizaciji
posameznih aktivnosti iz predloženega izvedbenega načrta promocije.
7. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago prejemnikom
Okvirna višina nepovratnih sredstev po
tem razpisu znaša 1.000.000 EUR:
– 850.000 EUR – namenska sredstva
EU – ESRR,

ki:
EU

– 150.000 EUR – slovenska udeležba.
Sredstva bremenijo proračunski postav6837 Razvoj turističnih destinacij-07-13-

6959 Razvoj turističnih destinacij-07-13slovenska udeležba
Delež prispevka EU v celotnih upravičenih javnih izdatkih znaša 85%.
Koriščenje sredstev bo mogoče v letih
2010 in 2011. V letu 2010 bo na voljo predvidoma 600.000 EUR in v letu 2011 predvidoma 400.000 EUR. Koriščenje sredstev bo
možno do porabe oziroma do 31. 12. 2011.
Koriščenje sredstev bo možno v letu
2010, kolikor bodo zahtevki za sofinanciranje na ministrstvo prispeli najkasneje do
15. 10. 2010, in v letu 2011, kolikor bodo
zahtevki za sofinanciranje na ministrstvo prispeli najkasneje do 15. 10. 2011.
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni
razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje
2007–2013, razvojne prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov; prednostne usmeritve Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva.
8. Obdobje za porabo sredstev: obdobje
za porabo sredstev se prične z dnem prejema sklepa o izboru in se zaključi 31. 12.
2011. Vse prijavljene aktivnosti iz izvedbenega načrta morajo biti v celoti zaključene in
plačane v roku, ki bo dopuščal izdajo zahtevka za izplačilo najkasneje 15. 10. 2010
(za izplačila v letu 2010) oziroma 15. 10.
2011 (za izplačila v letu 2011). Kolikor zahtevek za izplačilo na ministrstvo ne prispe do
15. 10. navedenega leta, projekt v tem letu
ni upravičen do sofinanciranja.
9. Merila za dodelitev sredstev za sofinanciranje:

Točk

Največje št. točk pri
posameznem sklopu in
pod-sklopu

1.

KVALITETA PROJEKTA

a)

Trženjska koncentracija aktivnosti

11

b)

Število turističnih ponudnikov istovrstnih turističnih proizvodov, ki jih zastopa prijavitelj

9

c)

Skupno število obiskovalcev turističnih ponudnikov istovrstnih turističnih proizvodov, ki jih
zastopa prijavitelj

8

d)

Število držav, kjer se bo izvajala promocija (vključno s Slovenijo)

7

e)

Pridobljeni znaki za okolje

3

2.

REALNOST IZVEDBE PROJEKTA

a)

Realni in jasno izraženi cilji, pričakovani rezultati projekta in način merjenja rezultatov

4

b)

Realnost višine predvidenih stroškov za projekt in za posamezno aktivnost

4

3.

POZITIVNI UČINKI NA PREPOZNAVNOST SLOVENSKE TURISTIČNE PONUDBE

a)

Število tržno-komunikacijskih orodij projekta, kjer je/bo vključen znak I FEEL SLOVENIA

4

b)

Število tržno-komunikacijskih orodij projekta, kjer je/so bili ali bodo upoštevani elementi
znamke Slovenije oziroma znamke slovenskega turizma, definirani v priročniku turistične
znamke Slovenije (razen znaka I FEEL SLOVENIA)

3

4.

URESNIČEVANJE NACIONALNIH CILJEV

a)

Skladnost z NATRST

5.

REGIONALNI KRITERIJ

a)

Regionalni kriterij (Sklep Vlade RS o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007-2013)

6.

38

8

7

5
5
1
1

SKLADNOST Z RAZVOJNIMI DOKUMENTI TURISTIČNE DESTINACIJE
SKUPAJ

1
60
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Skupno število možnih točk je 60.
Prag števila točk nad katerim bo odobreno sofinanciranje je 36 točk, upoštevajoč
dejstvo, da mora znašati minimalno skupno
število doseženih točk pri sklopu št. 1 (Kvaliteta projekta) najmanj 50% vseh možnih
točk pri tem sklopu in pri sklopih meril št. 2.,
3. in 4. najmanj 50% vseh možnih točk pri
teh sklopih. V primeru, da skupno število
točk iz navedenih sklopov ne doseže navedenega praga, bo vloga zavrnjena, ne glede
na to, če skupno število točk vloge doseže
oziroma preseže prag za sofinanciranje.
Kolikor se bo po končanem ocenjevanju
izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega
sofinanciranja projektov, ki so dosegli prag
števila točk, presega razpoložljiva sredstva,
bodo sredstva razdeljena glede na višino
doseženih točk, prednost pri dodelitvi bodo
imeli projekti z višjim številom točk. V primeru, da bo več projektov z enako oceno, se
bo upoštevala višina točk pri merilu kvaliteta
projekta. V primeru, da bodo projekti tudi
pri tem merilu dosegli enako oceno, se bo
upoštevala višina točk pri pod-merilu Trženjska koncentracija aktivnosti. V primeru, da
bodo projekti tudi pri tem pod-merilu dosegli
enako oceno, se bo upoštevala višina točk
pri pod-merilu Število turističnih ponudnikov
istovrstnih turističnih proizvodov, ki jih zastopa prijavitelj.
10. Varovanje podatkov in poslovna
skrivnost
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja
razen tistih, ki jih prijavitelj posebej, pred
oddajo vloge na razpis, označi kot poslovno
skrivnost. Poslovna skrivnost se ne more
nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo podatke, ki jih smatrajo za poslovno
skrivnost, v svoji vlogi tako tudi označiti.
Kot poslovna skrivnost se lahko označi posamezni podatek ali del vloge, ne more pa
se nanašati na celotno vlogo in na podatke,
potrebne za oceno vloge po merilih javnega
razpisa. Člani strokovne komisije, ki bodo
sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju vlog,
bodo morali predhodno podpisati izjavo
o zaupnosti.
Rezultati razpisa so informativnega javnega značaja in bodo objavljeni.
11. Odločanje o potrditvi sofinanciranja:
sklep o izbiri projekta z odobreno višino
sredstev posreduje ministrstvo prijavitelju
najkasneje v roku 60 dni od dneva odpiranja
vlog. Pritožba na sklep ni mogoča, kolikor se
prijavitelj s sklepom ne strinja, lahko sproži
upravni spor. Če prijavitelj v osmih delovnih
dneh od prejema poziva k podpisu pogodbe
o sofinanciranju, le-te ne podpiše, se šteje,
da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
12. Odpiranje vlog
Javni razpis bo odprt do porabe sredstev. Prvo odpiranje prispelih vlog bo 27. 8.
2010.
Pri odpiranju se bodo upoštevale vse vloge, ki bodo pravočasno priporočeno oddane
po pošti na naslov Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, do vključno 25. 8. 2010 oziroma vloge, ki jih bodo
vlagatelji osebno dostavili v vložišče ministrstva najkasneje do 12. ure 25. 8. 2010.
Datumi ostalih odpiranj bodo objavljeni
na spletnih straneh ministrstva. Odpiranja
niso javna.
Vloga mora biti v zaprti ovojnici in označena z naslednjim besedilom: Ne odpiraj –
vloga – Javni razpis za promocijo turistične
ponudbe tematskih turističnih proizvodov na

nacionalni ravni – ter s polnim naslovom
pošiljatelja. Vlog, ki ne bodo ustrezno opremljene, komisija ne bo obravnavala in bodo
vrnjene prijavitelju.
Strokovna komisija bo prijavitelje, ki bodo
podali formalno nepopolne vloge, pozvala
k dopolnitvi le-teh. Dopolnitev vlog je mogoča v roku 8 delovnih dni od prejema poziva
k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene
v določenem roku, bodo zavržene. Vloge,
ki ne bodo izpolnjevale pogojev za kandidiranje in vloge, ki ne bodo skladne z nameni
razpisa, se zavrnejo.
Podatki v izvedbenem načrtu promocije
niso predmet dopolnitve vloge!
13. Ostale dolžnosti prejemnikov sredstev
Prejemniki sredstev morajo:
– Zagotoviti ločeno vodenje računovodskih evidenc za aktivnosti, ki bodo predmet
sofinanciranja po tem razpisu. Sofinancirane aktivnosti morajo biti striktno ločene od
morebitnih tržnih dejavnosti, ki jih prijavitelj
morebiti opravlja.
– Prejemniki, ki niso naročniki po Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS,
št. 128/06, 16/08 in 19/10), bodo dolžni pri
izvajanju aktivnosti upoštevati načela veljavnega Zakona o javnem naročanju. To
pomeni, da bodo prejemniki ob predložitvi
zahtevka za izplačilo za vsako naročanje
blaga in storitev, katerih vrednost presega
znesek 20.000 EUR, ministrstvu predložili
tudi popolno dokumentacijo o izbiri izvajalcev (dokumentacijo o izbiri ponudnika (zbiranje ponudb, zapisniki o izbiri itd.), vsaj tri
ponudbe, pogodbo z izvajalcem in morebitne anekse k pogodbam. Kolikor prejemnik
sredstev ne more pridobiti treh ponudb, ministrstvu poda utemeljeno obrazložitev izbire izvajalca. Prejemniki, ki so naročniki po
Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS,
št. 128/06 in 16/08), morajo pri izvajanju
aktivnosti striktno spoštovati veljavni Zakon
o javnem naročanju in vse postopke izbire
izvajalcev voditi v skladu s tem zakonom.
Ta zakon se uporablja tudi za oddajo naročil
blaga, ki jih ministrstvo sofinancira društvom
ali zavodom z več kakor 30% deležem, če
je ocenjena vrednost blaga brez DDV enaka
ali večja od 40.000 EUR.
– Prejemniki sredstev bodo dolžni omogočiti ministrstvu ter vsem ostalim institucijam, vključenim v izvajanje prednostne
usmeritve, ter njihovim pooblaščencem
v smislu spremljanja porabe dodeljenih
sredstev in preverbe doseganja pričakovanih rezultatov, nadzor tako da bo možna
kontrola realizacije projekta in vpogled v celotno dokumentacijo projekta tudi po izteku
trajanja pogodbe še pet let po zaključku
financiranja. Enake pravice imajo tudi predstavniki Evropske komisije, Evropskega računskega sodišča, ter računskega sodišča
Republike Slovenije.
– Prejemnik mora zagotoviti hrambo in
vpogled v dokumentacijo operacije za kontrole in revizijske postopke skladno s pravili Skupnosti (90. člen Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006), najmanj do 31. 12. 2020,
kot dokazila za potrebe bodočih preverjanj.
Pred iztekom tega datuma, lahko ministrstvo
ta rok podaljša.
– Prejemniki sredstev bodo dolžni spoštovati predpisana pravila in smernice za
izvajanje aktivnosti v okviru strukturnih skladov.
– Kolikor se bo pri kontroli projekta po
njenem zaključku izkazalo, da projekt ni
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v skladu z razpisom in pogodbo, lahko ministrstvo brez obveznosti odstopi od pogodbe
o sofinanciranju in zahteva od prejemnika
vrnitev že izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.
– Prejemnik bo moral tekoče obveščati
ministrstvo o vseh statusnih spremembah,
spremembi sedeža ali dejavnosti, spremembi pooblaščenih oseb ali spremembi
lastništva najkasneje v roku 30 dni po spremembi.
– Prejemnik bo dolžan ministrstvu dostavljati zahtevana pojasnila v zvezi z projektom in med običajnim delovnim časom
omogočati dostop v objekte, za izvajanje
morebitnih pregledov, povezanih z projektom.
– Prejemnik bo moral ministrstvo sprotno
pisno obveščati o dogodkih, zaradi katerih je
podaljšano ali onemogočeno izvajanje sofinanciranih aktivnosti.
– V primeru, da se bo izkazalo, da je
prejemnik posredoval napačne podatke
v zvezi z namenom projekta ali izpolnjevanjem pogojev ali zamolčal take podatke,
ki bi kakorkoli vplivali na oceno projekta,
bo dolžan vrniti vsa prejeta sredstva skupaj
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva
nakazila do vračila.
– Prejemnik bo moral spoštovati določila
o informiranju in obveščanju javnosti, skladno z 9. členom Uredbe 1828/20006/ES
in Navodili za informiranje in obveščanje
javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih za obdobje 2007–2013, ki jih je izdala
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in
regionalno politiko.
– Prejemniki sredstev bodo morali zagotoviti naslednje omilitvene ukrepe, ki se
smiselno upoštevajo kot pogoj glede na vsebino projekta:
– učinkovitost izrabe naravnih virov
(energetska učinkovitost, učinkovita raba
vode in surovin),
– okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno
zbiranje odpadkov),
– trajnostna dostopnost (spodbujanje
okolju prijaznejših načinov prevoza),
– zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma
strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).
– Prejemniki sredstev bodo morali zagotoviti enakost med spoloma in preprečiti
vsakršno diskriminacijo med osebami, ki so
vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega
javnega razpisa, v skladu s področno zakonodajo in 16. členom Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006.
– Prejemnik bo v skladu z 57. členom
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 upošteval
določilo, da v petih letih od zaključka projekta ne bo prišlo do bistvenih sprememb
projekta, ki bi bistveno vplivale na naravo
ali pogoje izvajanja projekta in ki bi podjetju
oziroma javni organizaciji podelili neupravičeno prednost. V nasprotnem primeru lahko
ministrstvo odstopi od pogodbe in zahteva
vrnitev dodeljenih nepovratnih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od
dneva nakazila do vračila.
– Prejemniki sredstev se morajo zavezati, da projekt, ki je predmet tega razpisa ne
bo ustvarjal prihodkov od projekta.
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– Prejemniki sredstev morajo sprejeti
dejstvo, da dopolnilno sofinanciranje projekta v skladu z Uredbo 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 in 31/10), ni dovoljeno.
Za vse zgornje navedbe, pri katerih ni
izrecno navedeno, velja, da lahko ministrstvo, v primeru kršitve navedbe, odstopi od
pogodbe o sofinanciranju ter zahteva vrnitev dodeljenih nepovratnih sredstev skupaj
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva
nakazila do vračila.
14. Dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije lahko prijavitelji dobijo na Ministrstvu za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana, vsak delovni dan od 8. do 16. ure,
kontakt Suzana Turk, suzana.turk@gov.si,
01/400-33-20 in na spletni strani ministrstva
(www.mg.gov.si).
Odgovori na vprašanja prijaviteljev bodo
objavljeni na spletni strani ministrstva in se
smatrajo za del razpisne dokumentacije.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 54450-10/2010
Ob-4843/10
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 EU, št. 210, z dne 31. 7. 2006, str.
25, z vsemi spremembami, v nadaljevanju: Uredba 1083/2006/ES), Uredbe (ES)
št. 1081/2006/ES Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem
socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999/ES (UL L št. 210,
z dne 31. 7. 2006, str. 12, v nadaljevanju:
Uredba 1081/2006/ES), Uredbe Komisije
(ES) št. 1828/2006/ES z dne 8. decembra
2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta
(ES) št. 1083/2006/ES o splošnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (UL L št. 371, z dne 27. 12.
2006, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljevanju: Uredba 1828/2006/ES), drugega
odstavka 53. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 109/08 in 49/09), 18., 2. točke prvega
odstavka in drugega odstavka 23. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list
RS, št. 99/09 in 29/10), 16. člena Zakona
o državni upravi (ZDU-1, Uradni list RS,
št. 113/05, uradno prečiščeno besedilo in
48/09), 217. člena in 229. člena Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
60/08 in 99/09-ZIPRS1011), 11. člena Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list
RS, št. 17/09, 40/09, 3/10 in 31/10), 32. in
33. člena Zakona o izobraževanju odraslih
(Uradni list RS, št. 110/06), Resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih
v Republiki Sloveniji do leta 2010 (Uradni
list RS, št. 70/04), Odredbe o standardih in
normativih v izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 43/00) in Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje
2007–2013, št. CCI 2007SI051PO001, z dne
21. 11. 2007 ter sklepa Službe Vlade RS za
lokalno samoupravo in regionalno politiko,
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v vlogi organa upravljanja o potrditvi instrumenta javni razpis za izbor operacij, z dne,
8. 7. 2010, št. OP RČV 3/2/005-0-MŠŠ in
spremembi sklepa z dne, 20. 7. 2010, št. OP
RČV 3/2/005-1-MŠŠ. objavlja Ministrstvo za
šolstvo in šport,
javni razpis
za sofinanciranje izobraževalnih
programov za dvig ravni pismenosti in
Projektno učenje za mlajše odrasle od
2010 do 2013
1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa oziroma ministrstva in izvajalca javnega
razpisa, ki izvede vse postopke, potrebne
za dodelitev sredstev: Republika Slovenija,
Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova
16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa (aktivnosti
ali nameni, razvojna prioriteta, prednostna
usmeritev)
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, javni razpis za
izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007–2013; 3. razvojne prioritete:
Razvoj človeških virov in vseživljenjskega
učenja; prednostne usmeritve 3. 2.: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in
življenje v družbi temelječi na znanju.
Vsebinska osnova tega javnega razpisa
je opredeljena v Resoluciji o nacionalnem
programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji do leta 2010 (Uradni list RS,
št. 70/04).
V okviru tega javnega razpisa se bo sofinanciralo naslednje operacije:
1. »Projektno učenje za mlajše odrasle«,
kjer se izbere več upravičencev, ki v okviru
posameznih operacij izvajajo program, ki je
naveden v točki 2.1 predmetnega javnega
razpisa in
2. »Dvig ravni pismenosti«, kjer se izbere
več upravičencev, ki v okviru posameznih
operacij izvajajo programe, ki so navedeni
v točki 2.2 predmetnega javnega razpisa.
Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja naslednjih izobraževalnih
programov:
2.1 Izvajanje javno veljavnega izobraževalnega programa v okviru operacij »Projektno učenje za mlajše odrasle« (v nadaljevanju: PUM)
Cilj PUM je ustrezno pridobivanje izkušenj in znanja za uspešno nadaljevanje izobraževanja in izbiro poklicne kariere mlajših
odraslih, v starostni kategoriji od 15 do 25
let, v pridobivanju pozitivnih izkušenj delovanja v okolju ter izgradnjo ustrezne samopodobe o sebi. Ciljna skupina so mlajši odrasli brez poklica in ustreznih zaposlitvenih
izkušenj, kar jih ob tekmovalnosti na trgu
delovne sile umešča v kategorijo najteže
zaposljivih, jih izključuje iz sfere šolanja in
dela in posledično uvršča v družbeno skupino na obrobju.
Za izvajanje PUM bo izbranih predvidoma 12 upravičencev, ki bodo v okviru operacij izvajali po eno začetno skupino v vsakem šolskem letu: 2010/2011, 2011/2012 in
2012/2013.
Obdobje izvajanja je od 1. 9. 2010 do
31. 8. 2013.
2.2. Izvajanje programov v okviru operacij »Dviga ravni pismenosti«
2.2.1 Izvajanje javno veljavnega izobraževalnega programa Usposabljanje za ži-

vljenjsko uspešnost – Most do izobrazbe (v
nadaljevanju: UŽU – MI)
Cilj UŽU – MI je omogočiti, da bi posamezniki, ki se vključujejo v nadaljnje formalno
strokovno izobraževanje obnovili ali pridobili
temeljno znanje in spretnosti, ki jim omogoča lažje obvladovanje nove učne snovi.
Ciljna skupina so manj izobraženi odrasli, ki
so se šolali do deset let in želijo nadaljevati
šolanje ali se že izobražujejo.
Po tem razpisu se načrtuje izbira števila
skupin:
– v šolskem letu 2010/2011 – 30 skupin;
– v šolskem letu 2011/2012 – 45 skupin;
– v šolskem letu 2012/2013 – 35 skupin.
Obdobje izvajanja je od 1. 9. 2010 do
30. 6. 2013.
Posameznemu upravičencu se predvidoma dodeli najmanj 1 skupino letno.
2.2.2 Izvajanje javno veljavnega izobraževalnega programa Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Beremo in pišemo
skupaj (v nadaljevanju: UŽU – BIPS)
Cilj UŽU – BIPS je razvijanje temeljnih
spretnosti na ravni, ki ustreza potrebam
staršev v vsakdanjem življenju in za pomoč
otroku pri opismenjevanju. Ciljna skupina so
manj izobraženi starši otrok v nižjih razredih
osnovne šole (prvo triletje devetletke).
Po tem razpisu se načrtuje izbira števila
skupin:
– v šolskem letu 2010/2011 – 20 skupin;
– v šolskem letu 2011/2012 – 35 skupin;
– v šolskem letu 2012/2013 – 30 skupin.
Obdobje izvajanja je od 1. 9. 2010 do
30. 6. 2013.
Posameznemu upravičencu se predvidoma dodeli najmanj 1 skupino letno.
2.2.3 Izvajanje javno veljavnega izobraževalnega programa Usposabljanje za
življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja (v
nadaljevanju: UŽU – IP)
Cilj UŽU – IP je omogočiti vključenim
udeležencem pridobitev temeljnih znanj in
spretnosti, s katerimi bodo lažje prepoznavali in vrednotili lastne potenciale ter možnosti podeželskega okolja z namenom izboljšanja svojega ekonomskega in socialnega
položaja. Ciljna skupina so manj izobraženi
odrasli (deset ali manj let šolanja), pretežno prebivalci podeželja, ki so motivirani
za pridobitev temeljnih spretnosti in novih
znanj, za izboljšanje svojega ekonomskega
in socialnega položaja na podeželju ter za
izvajanje dejavnosti na podeželju (osebno
dopolnilno delo ali dopolnilne dejavnosti na
kmetiji).
Po tem razpisu se načrtuje izbira števila
skupin:
– v šolskem letu 2010/2011 – 30 skupin;
– v šolskem letu 2011/2012 – 30 skupin;
– v šolskem letu 2012/2013 – 24 skupin.
Obdobje izvajanja je od 1. 9. 2010 do
30. 6. 2013.
Posameznemu upravičencu se dodeli
predvidoma najmanj 1 skupino letno.
2.2.4 Izvajanje javno veljavnega izobraževalnega programa Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moje delovno mesto
(v nadaljevanju: UŽU – MDM)
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Cilji UŽU – MDM so razvijanje temeljnih zmožnosti za kakovostno opravljanje
dela, ustvarjanje pogojev za ohranjanje in
zviševanje ravni temeljnih zmožnosti na
delovnem mestu, spodbujanje za zviševanje izobrazbene ravni in ustvarjanje pogojev za osebnostni razvoj. Ciljne skupine so
zaposleni na enostavnih, manj in srednje
zahtevnih ter zahtevnih delih; zaposleni na
delovnih mestih, ki se ukinjajo zaradi spremembe tehnologije in prenosa proizvodnje
na območja s cenejšo delovno silo ter zaposleni, ki želijo pridobiti osnovnošolsko ali
poklicno izobrazbo.
Po tem razpisu se načrtuje izbira števila
skupin:
– v šolskem letu 2010/2011 – 10 skupin;
– v šolskem letu 2011/2012 – 11 skupin;
– v šolskem letu 2012/2013 – 10 skupin.
Obdobje izvajanja je od 1. 9. 2010 do
30. 6. 2013.
Posameznemu upravičencu se dodeli
predvidoma največ 2 skupini letno.
2.2.5 Izvajanje javno veljavnega izobraževalnega programa Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moj korak (v nadaljevanju: UŽU – MK)
Cilj UŽU – MK je obnavljanje in pridobivanje temeljnega znanja in spretnosti, kar bi
udeležencem omogočalo lažje obvladovanje
situacij v vsakdanjem življenju, večjo samostojnost in odgovornost v življenju, vključevanje v različne družbene dejavnosti in dvig
samozavesti ter tudi dvig kakovosti življenja.
Ciljna skupina so osebe, ki v vsakdanjih
življenjskih situacijah potrebujejo pomoč za
doseganje večje samostojnosti in socialne
vključenosti, za bolj samostojno in bolj kakovostno življenje pa potrebujejo tudi boljše
obvladovanje temeljnih spretnosti.
Po tem razpisu se načrtuje izbira števila
skupin:
– v šolskem letu 2010/2011 – 15 skupin;
– v šolskem letu 2011/2012 – 22 skupin;
– v šolskem letu 2012/2013 – 20 skupin.
Obdobje izvajanja je od 1. 9. 2010 do
30. 6. 2013.
Posameznemu upravičencu se dodeli
predvidoma najmanj 1 skupino letno.
2.2.6 Izvajanje javno veljavnega izobraževalnega programa Računalniška pismenost za odrasle (v nadaljevanju: RPO)
Cilj RPO je popularizirati in spodbuditi
splošno računalniško pismenost med odraslimi, omogočiti vsem kar najbolje uporabljati osebni računalnik in spoznati prednosti
njegove uporabe ter ponuditi osnovno računalniško usposabljanje, ki bo omogočilo
aktivno vlogo v informacijski družbi vsem,
ne glede na starost ali doseženo izobrazbo.
Ciljna skupina so odrasli, ki računalnika še
niso uporabljali in si želijo pridobiti temeljno
znanje za delo z njim za potrebe poklicnega
dela in vsakdanjega življenja.
Po tem razpisu se načrtuje izbira števila
skupin:
– v šolskem letu 2010/2011 – 200 skupin;
– v šolskem letu 2011/2012 – 260 skupin;
– v šolskem letu 2012/2013 – 200 skupin.
Obdobje izvajanja je od 1. 9. 2010 do
30. 6. 2013.

Posameznemu upravičencu se dodeli
predvidoma največ 8 skupin letno.
2.2.7 Izvajanje neformalnih programov
računalniškega in digitalnega opismenjevanja (v nadaljevanju: RDO)
Cilj RDO je razvijanje splošne računalniške in digitalne pismenosti za prijaznejše
življenje in boljše komuniciranje v družbi,
s poudarkom na pridobitvi osnovnih znanj
za uporabo računalniške in digitalne tehnologije (npr. interneta, e-pošte, e-uprave,
bankomata, parkirnih avtomatov, mobilnega
telefona, drugih podobnih digitalnih naprav,
e-zdravja, ipd). Ciljna skupina so odrasli, ki
imajo pridobljeno osnovno ali nižjo poklicno
izobrazbo oziroma nizko raven pismenosti
ter nimajo izkušenj z računalniško in digitalno tehnologijo in to znanje potrebujejo
v vsakdanjem življenju in pri poklicnem delu.
Trajanje programa je 50 ur.
Po tem razpisu se načrtuje izbira števila
skupin:
– v šolskem letu 2010/2011 – 200 skupin;
– v šolskem letu 2011/2012 – 240 skupin;
– v šolskem letu 2012/2013 – 200 skupin.
Obdobje izvajanja je od 1. 9. 2010 do
30. 6. 2013.
Posameznemu upravičencu se dodeli
predvidoma največ 8 skupin letno.
2.2.8 Izvajanje izobraževalnega programa Usposabljanje za življenjsko uspešnost
– Knjige so zame (v nadaljevanju: UŽU –
Knjige so zame)
Cilji UŽU – Knjige so zame so spodbujati: razvoj pismenosti in bralne pismenosti
odraslih, demokratični dialog znotraj skupine, strpen medkulturni in medgeneracijski
dialog, razvoj kulturne inteligence, strpnost
in solidarnost, razvoj jezikovnih zmožnosti,
razvoj sposobnosti analitičnega in kritičnega
razmišljanja o prebranem in o življenju nasploh, osebnostni razvoj ter motivirati za izobraževanje in vseživljenjsko učenje. Ciljna
skupina so manj izobraženi odrasli v aktivni
življenjski dobi, ki so zaključili osnovnošolsko obveznost in praviloma nimajo dosežene srednješolske izobrazbe.
Po tem razpisu se načrtuje izbira števila
skupin:
– v šolskem letu 2011/2012 – 17 skupin;
– v šolskem letu 2012/2013 – 15 skupin.
Obdobje izvajanja je od 1. 9. 2011 do
30. 6. 2013.
Posameznemu upravičencu se dodeli
predvidoma najmanj 1 skupino letno.
2.2.9 Izvajanje izobraževalnega programa Branje za znanje, za zabavo (v nadaljevanju: BZZ)
Cilji BZZ so pridobivanje temeljnega znanja in spretnosti za razvoj družinske pismenosti, spoznavanje primernih oblik spodbujanja otrokove pismenosti, različnih oblik
aktivnega preživljanja prostega časa z otrokom, primerne otroške literature in splošne
knjižnice, spoznavanje, da je branje knjig
užitek in zabava. Ciljna skupina so starši
predšolskih otrok, ki iz različnih razlogov
niso imeli dobrih možnosti za razvoj lastne
pismenosti, in tudi tistim staršem predšolskih otrok, ki so motivirani za pomoč pri
razvijanju pismenosti svojih otrok, vendar so
premalo vešči, da bi bili pri tem uspešni.
Po tem razpisu se načrtuje izbira števila
skupin:
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– v šolskem letu 2010/2011 – 17 skupin;
– v šolskem letu 2011/2012 – 29 skupin;
– v šolskem letu 2012/2013 – 25 skupin.
Obdobje izvajanja je od 1. 9. 2010 do
30. 6. 2013.
Posameznemu upravičencu se dodeli
predvidoma najmanj 1 skupino letno.
2.2.10 Izvajanje izobraževalnega programa Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Razgibajmo življenje z učenjem (v
nadaljevanju: UŽU – Razgibajmo življenje
z učenjem)
Cilj UŽU – Razgibajmo življenje z učenjem je obnavljanje in pridobivanje temeljnega znanja in spretnosti za lažje obvladovanje situacij v vsakdanjem življenju, večjo
samostojnost in odgovornost, vključevanje
v različne družbene dejavnosti, dvig samozavesti in dvig kakovosti življenja. Ciljna
skupina so starejši odrasli, praviloma upokojeni in neaktivni na trgu dela, ki si želijo
pridobiti znanje in usposobljenost za aktivno
in uspešno urejanje svojega življenja.
Po tem razpisu se načrtuje izbira števila
skupin:
– v šolskem letu 2011/2012 – 12 skupin;
– v šolskem letu 2012/2013 – 12 skupin.
Obdobje izvajanja je od 1. 9. 2011 do
30. 6. 2013.
Posameznemu upravičencu se dodeli
predvidoma najmanj 1 skupino letno.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
3.1 Splošni pogoji
Prijavi se lahko pravna oseba, ki:
– je registrirana za opravljanje izobraževalne dejavnosti pri pristojnem sodišču in
izvaja svojo dejavnost na območju Republike Slovenije;
– je za prijavljene javno veljavne izobraževalne programe vpisana v razvid izvajalcev javno veljavnega programa pri Ministrstvu za šolstvo in šport;
– v skladu z Zakonom o odgovornosti
pravnih oseb za kazniva dejanja (Uradni list
RS, št. 98/04 – UPB1, 65/08) ni pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku RS (Uradni list RS, št. 95/04 – KZ-UPB1,
55/08 (66/08 popr.)): nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in
dajanje daril za nezakonito posredovanje;
poslovna goljufija;
– ni v stečaju, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, z njenimi posli ne upravlja
sodišče, zoper njo ni začet postopek z upniki, ni opustila poslovne dejavnosti oziroma
ni v katerikoli podobni okoliščini;
– ni v postopku za objavo stečaja, naloga
za prisilno poravnavo ali likvidacijo;
– je izpolnjevala obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu
z zakonskimi določbami države, kjer ima
sedež ali je registrirana;
– ima poravnane vse davke in prispevke
do RS;
– je finančno in poslovno sposobna izvesti razpisane vsebine;
– razpolaga z zadostnimi kadrovskimi in
tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo razpisanih programov;
– bo spremljala podatke o udeležencih,
v skladu z razčlenitvijo podano v prilogi XXIII
Uredbe 1828/2006/ES.
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Pravne osebe, ki se prijavljajo za izvajanje neformalnega izobraževalnega programa, priložijo izobraževalni program, ki
vsebuje naslednje elemente: ime programa,
ciljna skupina, cilji programa, tematski sklopi oziroma teme ter podrobnejša vsebina,
obseg izobraževanja v urah (teoretični in
praktični del), podatke o izvajalcih, (ime in
priimek, stopnja in vrsta izobrazbe, reference), načine izvedbe.
3.2 Posebne zahteve
Prijavitelj s prijavo izpolni naslednje pogoje:
– prijava je izpolnjena v skladu s pogoji
tega javnega razpisa in razpisno dokumentacijo, sicer bo izločena iz nadaljnjega postopka izbora;
– organizacijski in terminski načrt operacije je skladen z načrtom vsebin in pričakovanimi rezultati;
– prijavitelj priloži izjavo o izpolnjevanju
splošnih pogojev;
– prijavitelj priloži izjavo, da bo vodja
operacije zaposlen za namen izvajanja operacije;
– prijavitelj priloži izjavo, da lahko ministrstvo za operacijo »Dvig ravni pismenosti«, zaradi neenakomernega števila prijav
po letih izvajanja, spremeni sofinanciranje
izvajanja števila skupin v posameznem šolskem letu oziroma prestavi izvajanje v drugo
šolsko leto, v skladu s tem javnim razpisom;
– prijavitelj priloži izjavo, da bo izvajal
programe v regiji, v kateri je registrirana
izobraževalna organizacija oziroma podjetje;
– prijavitelj priloži izjave učiteljev o pripravljenosti za sodelovanje v programu;
– prijavitelj načrtuje javno predstavitev
operacije, kar opredeli v elaboratu;
– prijavitelj načrtuje informiranje prebivalstva na spletni strani Centra vseživljenjskega učenja v regiji, kar opredeli v elaboratu;
– prijavitelj pri pripravi elaborata in izvajanju operacije upošteva Odredbo o standardih in normativih v izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 43/2000).
Prijavitelj za predmete javnega razpisa
pod točkam 2.2.8, 2.2.9 in 2.2.10 priloži:
– izjavo, da bo izvajal program, ki je objavljen na spletnih straneh:
– http://public.acs.si/bzz_prog_zadnjimaj2008.pdf,
– http://public.acs.si/program_knjigesozame.pdf,
– http://public.acs.si/program_starejsirazgibajmozivljenje.pdf
ter da bo zahtevku za plačilo priložil potrdilo Andragoškega Centra Slovenije o usposobljenih učiteljih.
4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje po posameznih izobraževalnih programih
4.1 PUM

Merila
1.

2.

Število
točk

Kakovost programa se kaže skozi elaborat, ki ima razdelane vse zahtevane elemente; organizacijski, terminski in
finančni načrt je skladen z načrtovanimi vsebinami:
– elementi so vsebinsko dobro razdelani in skladni s programom
– elementi so delno razdelani in skladni s programom
– elementi niso razdelani

od 0 do 2

Izkušnje in reference prijavitelja pri izvajanju programov za brezposelne in ranljive skupine:
– program je izpeljal za tri ali več začetnih skupin
– program je izpeljal za eno ali dve začetni skupini
– z izvajanjem programa nima izkušenj

od 0 do 2
2
1
0

2
1
0
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3.

Ustreznost pogojev določa ustrezno zagotovljen kader za izpeljavo programa:
– ima izjave treh učiteljev o pripravljenosti za sodelovanje pri izvedbi programa
– ima izjavi dveh učiteljev o pripravljenosti za sodelovanje pri izvedbi programa
– ima izjavo enega učitelja o pripravljenosti za sodelovanje pri izvedbi programa

od 0 do 2
2
1
0

4.

Vzpostavljanje ustreznih povezav z ustanovami v lokalnem okolju oziroma regiji, kjer deluje, skladno z opredeljenimi
cilji programa:
– opredeljeno sodelovanje s tremi in več ustanovami
– opredeljeno sodelovanje z dvema ustanovama
– opredeljeno sodelovanje manj kot dvema ustanovama

od 0 do 2

Največje število točk

2
1
0
8

Izbrani bodo prijavitelji, ki dosežejo najvišje število točk, vendar ne manj kot 4 točke.
4.2 UŽU – MI
Število
točk

Merila
1.

Kakovost programa se kaže skozi elaborat, ki ima razdelane vse zahtevane elemente; organizacijski, terminski in
finančni načrt je skladen z načrtovanimi vsebinami:
– elementi so vsebinsko dobro razdelani in skladni s programom
– elementi so delno razdelani in skladni s programom
– elementi niso razdelani

od 0 do 2

2.

Izkušnje in reference prijavitelja pri izvajanju programov za brezposelne in ranljive skupine:
– program je izpeljal za tri ali več skupin
– program je izpeljal za eno ali dve skupini
– z izvajanjem programa nima izkušenj

od 0 do 2
2
1
0

3.

Ustreznost pogojev določa ustrezno zagotovljen kader za izpeljavo programa:
– ima izjavi dveh učiteljev o pripravljenosti za sodelovanje pri izvedbi programa
– ima izjavo enega učitelja o pripravljenosti za sodelovanje pri izvedbi programa
– nima izjav učiteljev o pripravljenosti za sodelovanje pri izvedbi programa

od 0 do 2
2
1
0

4.

Vzpostavljanje ustreznih povezav z ustanovami v lokalnem okolju oziroma regiji, kjer deluje, skladno z opredeljenimi
cilji programa:
– opredeljeno sodelovanje s tremi in več ustanovami
– opredeljeno sodelovanje z dvema ustanovama
– opredeljeno sodelovanje manj kot dvema ustanovama

od 0 do 2

Največje število točk

2
1
0

2
1
0
8

Izbrani bodo prijavitelji, ki dosežejo najvišje število točk, vendar ne manj kot 4 točke.
4.3 UŽU – BIPS
Merila
1.

Število
točk

Kakovost programa se kaže skozi elaborat, ki ima razdelane vse zahtevane elemente; organizacijski, terminski in
finančni načrt je skladen z načrtovanimi vsebinami:
– elementi so vsebinsko dobro razdelani in skladni s programom
– elementi so delno razdelani in skladni s programom
– elementi niso razdelani

od 0 do 2

2.

Izkušnje in reference prijavitelja pri izvajanju programov za brezposelne in ranljive skupine:
– program je izpeljal za tri ali več skupin
– program je izpeljal za eno ali dve skupini
– z izvajanjem programa nima izkušenj

od 0 do 2
2
1
0

3.

Ustreznost pogojev določa ustrezno zagotovljen kader za izpeljavo programa:
– ima izjavi dveh učiteljev o pripravljenosti za sodelovanje pri izvedbi programa
– ima izjavo enega učitelja o pripravljenosti za sodelovanje pri izvedbi programa
– nima izjav učiteljev o pripravljenosti za sodelovanje pri izvedbi programa

od 0 do 2
2
1
0

4.

Vzpostavljanje ustreznih povezav z ustanovami v lokalnem okolju oziroma regiji, kjer deluje, skladno z opredeljenimi
cilji programa:
– opredeljeno sodelovanje s tremi in več ustanovami
– opredeljeno sodelovanje z dvema ustanovama
– opredeljeno sodelovanje manj kot dvema ustanovama

od 0 do 2

Največje število točk

2
1
0

2
1
0
8
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Izbrani bodo prijavitelji, ki dosežejo najvišje število točk, vendar ne manj kot 4 točke.
4.4 UŽU – IP
Število
točk

Merila
1.

Kakovost programa se kaže skozi elaborat, ki ima razdelane vse zahtevane elemente; organizacijski, terminski in
finančni načrt je skladen z načrtovanimi vsebinami:
– elementi so vsebinsko dobro razdelani in skladni s programom
– elementi so delno razdelani in skladni s programom
– elementi niso razdelani

od 0 do 2

2.

Izkušnje in reference prijavitelja pri izvajanju programov za brezposelne in ranljive skupine:
– program je izpeljal za tri ali več skupin
– program je izpeljal za eno ali dve skupini
– z izvajanjem programa nima izkušenj

od 0 do 2
2
1
0

3.

Ustreznost pogojev določa ustrezno zagotovljen kader za izpeljavo programa:
– ima izjavi dveh učiteljev o pripravljenosti za sodelovanje pri izvedbi programa
– ima izjavo enega učitelja o pripravljenosti za sodelovanje pri izvedbi programa
– nima izjav učiteljev o pripravljenosti za sodelovanje pri izvedbi programa

od 0 do 2
2
1
0

4.

Vzpostavljanje ustreznih povezav z ustanovami v lokalnem okolju oziroma regiji, kjer deluje, skladno z opredeljenimi
cilji programa:
– opredeljeno sodelovanje s tremi in več ustanovami
– opredeljeno sodelovanje z dvema ustanovama
– opredeljeno sodelovanje manj kot dvema ustanovama

od 0 do 2

Prispevek k pozitivnemu odnosu do trajnostnega razvoja in zviševanju ravni funkcionalne pismenosti na podeželju:
– izvedba v regiji z večjo gostoto kmečkega prebivalstva od republiškega povprečja (podatki popisa prebivalstva iz
leta 2002)
– izvedba v regiji z višjim deležem prebivalstva z manj kot srednjo šolo kot je slovensko povprečje (podatki popisa
prebivalstva iz leta 2002)

od 1 do 2

5.

Največje število točk

2
1
0

2
1
0

2
1
10

Izbrani bodo prijavitelji, ki dosežejo najvišje število točk, vendar ne manj kot 5 točke.
4.5 UŽU – MDM

Merila
1.

Število
točk

Kakovost programa se kaže skozi elaborat, ki ima razdelane vse zahtevane elemente; organizacijski, terminski in
finančni načrt je skladen z načrtovanimi vsebinami:
– elementi so vsebinsko dobro razdelani in skladni s programom
– elementi so delno razdelani in skladni s programom
– elementi niso razdelani

od 0 do 2

2.

Izkušnje in reference prijavitelja pri izvajanju programov za brezposelne in ranljive skupine:
– program je izpeljal za tri ali več skupin
– program je izpeljal za eno ali dve skupini
– z izvajanjem programa nima izkušenj

od 0 do 2
2
1
0

3.

Ustreznost pogojev določa ustrezno zagotovljen kader za izpeljavo programa:
– ima izjavi dveh učiteljev o pripravljenosti za sodelovanje pri izvedbi programa
– ima izjavo enega učitelja o pripravljenosti za sodelovanje pri izvedbi programa
– nima izjav učiteljev o pripravljenosti za sodelovanje pri izvedbi programa

od 0 do 2
2
1
0

4.

Vzpostavljanje ustreznih povezav z ustanovami v lokalnem okolju oziroma regiji, kjer deluje, skladno z opredeljenimi
cilji programa:
– opredeljeno sodelovanje s tremi in več ustanovami
– opredeljeno sodelovanje z dvema ustanovama
– opredeljeno sodelovanje manj kot dvema ustanovama

od 0 do 2

Prispevek k zviševanju ravni funkcionalne pismenosti v podjetjih:
– izvedba v najmanj dveh podjetjih, ki sodita med panoge z nizko dodano vrednostjo (tekstilna, usnjarska, idr.)
– izvedba v podjetju, ki sodi med panoge z nizko dodano vrednostjo (tekstilna, usnjarska, idr.)
– izvedba v najmanj dveh podjetjih drugih panog
– izvedba v enem podjetju drugih panog

od 0 do 4
4
3
2
1

5.

Največje število točk

2
1
0

2
1
0
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Izbrani bodo prijavitelji, ki dosežejo
najvišje število točk, vendar ne manj kot 6
točk.
4.6 UŽU – MK

Število
točk

Merila
1.

Kakovost programa se kaže skozi elaborat, ki ima razdelane vse zahtevane elemente; organizacijski, terminski in
finančni načrt je skladen z načrtovanimi vsebinami:
– elementi so vsebinsko dobro razdelani in skladni s programom
– elementi so delno razdelani in skladni s programom
– elementi niso razdelani

od 0 do 2

2.

Izkušnje in reference prijavitelja pri izvajanju programov za brezposelne in ranljive skupine:
– program je izpeljal za tri ali več skupin
– program je izpeljal za eno ali dve skupini
– z izvajanjem programa nima izkušenj

od 0 do 2
2
1
0

3.

Ustreznost pogojev določa ustrezno zagotovljen kader za izpeljavo programa:
– ima izjavi dveh učiteljev o pripravljenosti za sodelovanje pri izvedbi programa
– ima izjavo enega učitelja o pripravljenosti za sodelovanje pri izvedbi programa
– nima izjav učiteljev o pripravljenosti za sodelovanje pri izvedbi programa

od 0 do 2
2
1
0

4.

Vzpostavljanje ustreznih povezav z ustanovami v lokalnem okolju oziroma regiji, kjer deluje, skladno z opredeljenimi
cilji programa:
– opredeljeno sodelovanje s tremi in več ustanovami
– opredeljeno sodelovanje z dvema ustanovama
– opredeljeno sodelovanje manj kot dvema ustanovama

od 0 do 2

Največje število točk

2
1
0

2
1
0
8

Izbrani bodo prijavitelji, ki dosežejo najvišje število točk, vendar ne manj kot 4 točke.
4.7 RPO

Merila
1.

Število
točk

Kakovost programa se kaže skozi elaborat, ki ima razdelane vse zahtevane elemente; organizacijski, terminski in
finančni načrt je skladen z načrtovanimi vsebinami:
– elementi so vsebinsko dobro razdelani in skladni s programom
– elementi so delno razdelani in skladni s programom
– elementi niso razdelani

od 0 do 2

2.

Izkušnje in reference prijavitelja pri izvajanju programov za računalniško opismenjevanje:
– program je izpeljal za tri ali več skupin
– program je izpeljal za eno ali dve skupini
– z izvajanjem programa nima izkušenj

od 0 do 2
2
1
0

3.

Ustreznost pogojev določa ustrezno zagotovljen kader za izpeljavo programa:
– ima izjavo enega učitelja o pripravljenosti za sodelovanje pri izvedbi programa
– nima izjave učitelja o pripravljenosti za sodelovanje pri izvedbi programa

od 0 do 1
1
0

4.

Vzpostavljanje ustreznih povezav z ustanovami v lokalnem okolju oziroma regiji, kjer deluje, skladno z opredeljenimi
cilji programa:
– opredeljeno sodelovanje z dvema ustanovama
– opredeljeno sodelovanje z eno ustanovo
– nima opredeljenega sodelovanja z ustanovami v lokalnem okolju

od 0 do 2

Prispevek k zviševanju ravni funkcionalne pismenosti v statističnih regijah:
– izvedba v regiji z izobrazbeno sestavo prebivalstva, ki je po podatkih popisa prebivalstva nižja od republiškega
povprečja
– izvedba v regiji, ki ima povprečno izobrazbeno sestavo prebivalstva
– izvedba v regiji, ki ima izobrazbeno sestavo prebivalstva višjo od republiškega povprečja

od 1 do 2

5.

Največje število točk

2
1
0

2
1
0

2
1
0
9
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Izbrani bodo prijavitelji, ki dosežejo
najvišje število točk, vendar ne manj kot 5
točk.
4.8 RDO
Število
točk

Merila
1.

Kakovost programa se kaže skozi elaborat, ki ima razdelane vse zahtevane elemente; organizacijski, terminski in
finančni načrt je skladen z načrtovanimi vsebinami:
– elementi so vsebinsko dobro razdelani in skladni s programom
– elementi so delno razdelani in skladni s programom
– elementi niso razdelani

od 0 do 2

2.

Izobraževalni program ima tematske sklope, ki imajo razdelan teoretski in praktični del
– več kot trije razdelani tematski sklopi
– do trije razdelani tematski sklopi
– do dva razdelana tematska sklopa
– program nima razdelanih tematskih sklopov

od 0 do 3
3
2
1
0

3.

Izkušnje in reference prijavitelja pri izvajanju programov za računalniško opismenjevanje:
– program je izpeljal za tri ali več skupin
– program je izpeljal za eno ali dve skupini
– z izvajanjem programa nima izkušenj

od 0 do 2
2
1
0

4.

Vzpostavljanje ustreznih povezav z ustanovami v lokalnem okolju oziroma regiji, kjer deluje, skladno z opredeljenimi
cilji programa:
– opredeljeno sodelovanje z dvema ustanovama
– opredeljeno sodelovanje z eno ustanov
– nima opredeljenega sodelovanja z ustanovami v lokalnem okolju

od 0 do 2

Izobraževalni program vsebuje vse zahtevane elemente ter izkazuje inovativnost in novost v slovenski praksi.
– ima vse zahtevane elemente in je inovativen
– ima vse zahtevane elemente in je delno inovativen
– ni inovativen

od 0 do 2
2
1
0

5.

Največje število točk

2
1
0

2
1
0

11

Izbrani bodo prijavitelji, ki dosežejo
najvišje število točk, vendar ne manj kot 6
točk.
4.9 UŽU – Knjige so zame

Merila
1.

Število
točk

Kakovost programa se kaže skozi elaborat, ki ima razdelane vse zahtevane elemente; organizacijski, terminski in
finančni načrt je skladen z načrtovanimi vsebinami:
– elementi so vsebinsko dobro razdelani in skladni s programom
– elementi so delno razdelani in skladni s programom
– elementi niso razdelani

od 0 do 2

2.

Izkušnje in reference prijavitelja pri izvajanju programov za brezposelne in ranljive skupine:
– program je izpeljal za tri ali več skupin
– program je izpeljal za eno ali dve skupini
– z izvajanjem programa nima izkušenj

od 0 do 2
2
1
0

3.

Ustreznost pogojev določa ustrezno zagotovljen kader za izpeljavo programa:
– ima izjavi dveh učiteljev o pripravljenosti za sodelovanje pri izvedbi programa
– ima izjavo enega učitelja o pripravljenosti za sodelovanje pri izvedbi programa
– nima izjav učiteljev o pripravljenosti za sodelovanje pri izvedbi programa

od 0 do 2
2
1
0

4.

Vzpostavljanje ustreznih povezav z ustanovami v lokalnem okolju oziroma regiji, kjer deluje, skladno z opredeljenimi
cilji programa:
– opredeljeno sodelovanje z dvema ustanovama
– opredeljeno sodelovanje z eno ustanovo
– ni opredeljenega dosedanjega sodelovanja za izpeljavo programa

od 0 do 2

Največje število točk

2
1
0

2
1
0
8
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Izbrani bodo prijavitelji, ki dosežejo najvišje število točk, vendar ne manj kot 4 točke.
4.10 BZZ
Število
točk

Merila
1.

Kakovost programa se kaže skozi elaborat, ki ima razdelane vse zahtevane elemente; organizacijski, terminski in
finančni načrt je skladen z načrtovanimi vsebinami:
– elementi so vsebinsko dobro razdelani in skladni s programom
– elementi so delno razdelani in skladni s programom
– elementi niso razdelani

od 0 do 2

2.

Izkušnje in reference prijavitelja pri izvajanju programov za brezposelne in ranljive skupine:
– program je izpeljal za tri ali več skupin
– program je izpeljal za eno ali dve skupini
– z izvajanjem programa nima izkušenj

od 0 do 2
2
1
0

3.

Ustreznost pogojev določa ustrezno zagotovljen kader za izpeljavo programa:
– ima izjavi dveh učiteljev o pripravljenosti za sodelovanje pri izvedbi programa
– ima izjavo enega učitelja o pripravljenosti za sodelovanje pri izvedbi programa
– nima izjav učiteljev o pripravljenosti za sodelovanje pri izvedbi programa

od 0 do 2
2
1
0

4.

Vzpostavljanje ustreznih povezav z ustanovami v lokalnem okolju oziroma regiji, kjer deluje, skladno z opredeljenimi
cilji programa:
– opredeljeno sodelovanje z dvema ustanovama
– opredeljeno sodelovanje z eno ustanovo
– ni opredeljenega dosedanjega sodelovanja za izpeljavo programa

od 0 do 2

Največje število točk

2
1
0

2
1
0
8

Izbrani bodo prijavitelji, ki dosežejo najvišje število točk, vendar ne manj kot 4 točke.
4.11 UŽU – Razgibajmo življenje z učenjem
Število
točk

Merila
1.

Kakovost programa se kaže skozi elaborat, ki ima razdelane vse zahtevane elemente; organizacijski, terminski in
finančni načrt je skladen z načrtovanimi vsebinami:
– elementi so vsebinsko dobro razdelani in skladni s programom
– elementi so delno razdelani in skladni s programom
– elementi niso razdelani

od 0 do 2

2.

Izkušnje in reference prijavitelja pri izvajanju programov za brezposelne in ranljive skupine:
– program je izpeljal za tri ali več skupin
– program je izpeljal za eno ali dve skupini
– z izvajanjem programa nima izkušenj

od 0 do 2
2
1
0

3.

Ustreznost pogojev določa ustrezno zagotovljen kader za izpeljavo programa:
– ima izjavi dveh učiteljev o pripravljenosti za sodelovanje pri izvedbi programa
– ima izjavo enega učitelja o pripravljenosti za sodelovanje pri izvedbi programa
– nima izjav učiteljev o pripravljenosti za sodelovanje pri izvedbi programa

od 0 do 2
2
1
0

4.

Vzpostavljanje ustreznih povezav z ustanovami v lokalnem okolju oziroma regiji, kjer deluje, skladno z opredeljenimi
cilji programa:
– opredeljeno sodelovanje z dvema ustanovama
– opredeljeno sodelovanje z eno ustanovo
– ni opredeljenega dosedanjega sodelovanja za izpeljavo programa

od 0 do 2

Največje število točk

2
1
0

2
1
0
8

Izbrani bodo prijavitelji, ki dosežejo najvišje število točk, vendar ne manj kot 4 točke.
Izbor operacij bo potekal po posameznih programih po naslednjem postopku, in
sicer:
a) za programe, navedene pod točkami
2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.5, 2.2.8, 2.2.9
in 2.2.10 javnega razpisa (najmanj 1 skupina):
Za izvedbo prve skupine posameznega
programa v razpisanem šolskem letu bodo
izbrani prijavitelji, ki bodo dosegli najvišje
število točk.
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V primeru, da bo za posamezni program
v razpisanem šolskem letu število izbranih
skupin preseglo načrtovano število, bodo
imeli prednost pri izboru prijavitelji, ki izvajajo program v naslednjih razvojnih regijah:
pomurska, notranjsko-kraška, podravska,
spodnjeposavska, zasavska, koroška in jugovzhodna Slovenija. Če bo skupin še vedno preveč, bodo izbrani prijavitelji, ki bodo
dosegli višje število točk. Če bo prijaviteljev
z enakim številom točk več, bodo izbrani
prijavitelji, ki ponujajo nižjo ceno za izvedbo
programa.
V primeru, da za posamezni program
v razpisanem šolskem letu ne bo izbrano
načrtovano število skupin, bo izbor prijaviteljev za izvedbo druge in naslednjih skupin
potekal po zgoraj opisanem postopku za
izbor prve skupine.
b) za programe, navedene pod točko
2.2.4 javnega razpisa (največ 2 skupini):
Izbor za prvo in drugo skupino bo potekal
po postopku, opisanem pod točko a.
c) za programe, navedene pod točkama 2.2.6 in 2.2.7 javnega razpisa (največ
8 skupin):
Za izvedbo skupin posameznega programa v razpisanem šolskem letu bodo izbrani
prijavitelji, ki bodo dosegli najvišje število
točk.
V primeru, da bo za posamezni program
v razpisanem šolskem letu število izbranih
skupin preseglo načrtovano število, bodo
imeli prednost pri izboru prijavitelji, ki izvajajo program v naslednjih razvojnih regijah:
pomurska, notranjsko-kraška, podravska,
spodnjeposavska, zasavska, koroška in jugovzhodna Slovenija. Če bo skupin še vedno preveč, bodo izbrani prijavitelji, ki bodo
dosegli višje število točk. Če bo prijaviteljev
z enakim številom točk več, bodo izbrani
prijavitelji, ki ponujajo nižjo ceno za izvedbo
programa.
V primeru, da ne bodo razporejena vsa
razpoložljiva sredstva po tem javnem razpisu, bo lahko izbranih več skupin za posamezen izobraževalni program v posameznem
šolskem letu, kot je načrtovano v točki 2.2
tega javnega razpisa. Izbrani bodo prijavitelji, ki programe izvajajo v statističnih re-
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gijah z največ prebivalci. Če bo prijaviteljev
z enakim številom točk več, bodo izbrani
prijavitelji, ki ponujajo nižjo ceno za izvedbo
programa.
V primeru, da bo izbrano drugačno število skupin za izpeljavo programov v posameznih šolskih letih, kot jih je prijavitelj načrtoval v elaboratu, bo ministrstvo prijavitelja
pozvalo k popravku elaborata.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, javni razpis za
izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007–2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3. 2.:
Izboljšanje usposobljenosti posameznika
za delo in življenje v družbi temelječi na
znanju.
Skupna okvirna višina razpoložljivih
sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi tega
javnega razpisa, je 11.023.600,00 EUR, po
letih pa:
– za proračunsko leto 2011: 3 827 220,00
EUR od tega:
– 3.253.137,00 EUR s PP 6909 zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja in
svetovanje – ESS-07-13 – EU udeležba
(85,00%) in
– 574.083,00 EUR PP 6953 zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja in svetovanje – ESS-07-13 – slovenska udeležba
(15,00%),
– za proračunsko leto 2012: 3 850 840,00
EUR od tega:
– 3.273.214,00 EUR s PP 6909 zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja in
svetovanje – ESS-07-13 – EU udeležba
(85,00%) in
– 577.626,00 EUR s PP 6953 zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja in svetovanje – ESS-07-13 – slovenska udeležba
(15,00%),
– za proračunsko leto 2013: 3 345 540,00
EUR od tega:
– 2.843.709,00 EUR s PP 6909 zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja in

svetovanje – ESS-07-13 – EU udeležba
(85,00%) in
– 501.831,00 EUR s PP 6953 zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja in svetovanje – ESS-07-13 – slovenska udeležba
(15,00%).
Dinamika porabe sredstev je določena
s proračunom za leto 2011, za ostala leta
pa se bo opredelila s finančnim načrtom in
sprejetimi proračuni za naslednja leta.
6. Opredelitev obdobja porabe dodeljenih sredstev
Ministrstvo bo sofinanciralo upravičene
stroške v skladu z Navodili Ministrstva za
šolstvo in šport za izvajanje operacij ESS,
ki se nahajajo v razpisni dokumentaciji in
smiselno povzemajo Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva
evropske kohezijske politike za programsko
obdobje 2007–2013 na osnovi načrtovane
dinamike, ki je opredeljena v finančnem načrtu, in sicer:
– za izvedbo PUM za obdobje od 1. 9.
2010 do 31. 8. 2013;
– za izvedbo ostalih programov za obdobje od 1. 9. 2010 do 30. 6. 2013.
Obdobje upravičenosti izdatkov za PUM
je od 1. 9. 2010 do 31. 12. 2013.
Obdobje upravičenosti izdatkov za ostale programe opredeljene v točki 2.2 tega
javnega razpisa je od 1. 9. 2010 do 31. 12.
2013.
Ministrstvo bo sredstva izplačalo v proračunskih letih od 2011 do 2013.
Ministrstvo bo sredstva izbranim izvajalcem izplačalo na osnovi popolnih zahtevkov
za izplačilo v skladu s pogodbo in finančnim
načrtom. Stroške operacije nastale do 31. 8.
tekočega leta bo praviloma izplačalo v tekočem proračunskem letu, za zadnji zahtevek
izstavljen do 15. 9. tekočega leta.
Ministrstvo bo praviloma izbranim izvajalcem za operacijo Projektno učenje za
mlajše odrasle v letu 2011, v skladu s pogoji 23. in 24. člena Zakona o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2010
in 2011, izplačalo predplačilo v višini do 20%
od vrednosti operacije.
Okvirna višina sredstev za razpisane programe je po proračunskih letih naslednja:

2011

2012

2013

skupaj v €
(EU in slovenska udeležba)

1.209.300,00

1.209.300,00

1.209.300,00

3.627.900,00

282.000,00

423.000,00

329.000,00

1.034.000,00

74.000,00

129.500,00

111.000,00

314.500,00

UŽU – IP

255.000,00

255.000,00

204.000,00

714.000,00

UŽU – MDM

208.000,00

228.800,00

208.000,00

624.000,00

UŽU – MK

139.500,00

204.600,00

186.000,00

530.100,00

RPO

620.000,00

806.000,00

620.000,00

2.046.000,00

RDO

520.000,00

624.000,00

520.000,00

1.664.000,00

0,00

34.000,00

30.000,00

64.000,00

35.700,00

60.900,00

52.500,00

149.100,00

0,00

117.600,00

117.600,00

235.200,00

Ime programa
PUM
UŽU – MI
UŽU – BIPS

UŽU – Knjige so zame
BZZ
UŽU – Razgibajmo življenje z učenjem
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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 Evropske skupnosti
v celotnih upravičenih javnih izdatkih: delež
prispevka Evropske skupnosti je 85,00%.
9. Upravičeni stroški, specifikacija dokazil
za izkazovanje stroškov in metoda za njihov
izračun
Upravičeni stroški tega javnega razpisa
so:
– plače (z davki in prispevki) in druga povračila stroškov dela;
– delo po avtorski pogodbi – samo za
zunanje izvajalce;
– delo po podjemni pogodbi- samo za
zunanje izvajalce;
– delo preko študentskega servisa;
– založniške in tiskarske storitve, e-publikacije;
– stroški oglaševalskih storitev;
– stroški najema prostorov in opreme za
izvajanje operacije;
– izdatki za službena potovanja (dnevnice, hoteli, prevozi);
– nakup strokovnih gradiv in podpornih
materialov;
– davek na dodano vrednost (DDV);
– posredni stroški v pavšalnem znesku
v višini do 15,00% neposrednih upravičenih
stroškov.
Podlago za izračun posrednih stroškov,
izračunanih na podlagi stopnje pavšala neposrednih stroškov predstavljajo v okviru tega
instrumenta naslednji neposredni upravičeni
stroški:
1. plače (z davki in prispevki) in druga
povračila stroškov dela,
2. delo po avtorski pogodbi,
3. delo po podjemni pogodbi,
4. delo preko študentskega servisa,
5. stroški oglaševalskih storitev,
6. izdatki za službena potovanja.
Dokazila za dokazovanje upravičenih
stroškov so navedena v Navodilih Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje operacije
v ESS, ki se nahajajo v razpisni dokumentaciji in smiselno povzemajo Navodila organa
upravljanja o upravičenih stroških za sredstva
evropske kohezijske politike za programsko
obdobje 2007–2013.
Pri uveljavljanju upravičenega stroška
davka na dodano vrednost (DDV) izbrani prijavitelj pred podpisom pogodbe o sofinanciranju pridobi in predloži potrdilo pristojnega
davčnega urada. Podrobnosti so navedene
v Navodilih organa upravljanja o upravičenih
stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013 ter
Navodilih Ministrstva za šolstvo in šport za
izvajanje projektov ESS.
10. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno z 8. in 9. členom Uredbe
1828/2006/ES in navodili organa upravljanja:
upravičenec pri informiranju in obveščanju
javnosti upošteva 8. in 9. člen Uredbe komisije (ES) št. 1828/2006/ES in Navodila za
informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem
obdobju 2007–2013.
11. Morebitno dopolnilno financiranje:
dopolnilno financiranje, skladno s 34. čle-

nom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES,
ni predvideno.
12. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji
Upravičenec hrani vso dokumentacijo
o operaciji najmanj do 31. 12. 2020.
Upravičenec je dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za operacija v ločenem
računovodstvu, po stroškovnih mestih, tako
da bo zagotovljen pregled nad namensko
porabo sredstev.
13. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji, agentu, posredniškemu
telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom
Upravičenec omogoči tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem
operacije, katerega sofinanciranje temelji ali
se izvaja na podlagi tega javnega razpisa.
Nadzor izvajajo pristojni organi Republike
Slovenije, Ministrstvo za šolstvo in šport in
pristojni organi s strani Evropske skupnosti
(v nadaljevanju: nadzorni organi).
Upravičenec nadzornim organom predloži
vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega operacije. V primeru kontrole na
kraju samem upravičenec omogoči vpogled
v računalniške programe, listine in postopke
v zvezi z izvajanjem operacije. Nadzorni organi bodo upravičencu predhodno naznanili
izvedbo kontrole na kraju samem. Nadzorni
organi v izjemnih primerih lahko opravijo tudi
nenajavljeno kontrolo na kraju samem, kar
bo upravičenec, v primeru odobritve sofinanciranega operacije, dolžan omogočiti.
14. Zagotavljanje enakih možnosti: v javnem razpisu je zagotovljena enakost med
spoloma in izločena vsakršna diskriminacija
v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje
zagotavljanja enakih možnosti ter 16. členom
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006.
15. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti: upravičenci se zavezujejo
k varovanju osebnih podatkov in poslovnih
skrivnosti, pridobljenih za izvajanja operacije, v skladu s Zakonom o varstvu osebnih
podatkov (ZVOP-1-UPB1, Uradni list RS,
št. 94/07), Zakonom o gospodarskih družbah
(ZGD-1, Uradni list RS, št. 65/09) in 37. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006/ES.
16. Zahteve glede spremljanja prihodkov
operacije: upravičenec mora dokumentirano
spremljati in prikazovati prihodke operacije.
Če se pri izvajanju operacije ustvarijo prihodki, je treba za višino ustvarjenih prihodkov
znižati upravičene stroške.
17. Zahteve glede spremljanja podatkov o udeležencih v skladu s Prilogo XXIII
Uredbe 1828/2006/ES: upravičenec mora
spremljati podatke o udeležencih v skladu
z razčlenitvijo podano v prilogi XXIII Uredbe
1828/2006/ES.
18. Omejitve glede sprememb operacije
v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES:
ni relevantno.
19. Roki, do katerih morajo biti predložene
prijave za dodelitev sredstev in način prijave
ter način obveščanja o rokih v primeru zaporednega dodeljevanja sredstev: prijavitelj pošlje prijavo na naslov: Ministrstvo za šolstvo
in šport, Sektor za izobraževanje odraslih,
Masarykova 16, p. p. 104, 1001 Ljubljana,
najkasneje do 2. 9. 2010. Za pravočasno prijavo se šteje prijava, ki je bila na dan roka za
oddajo oddana s poštnim žigom in poslana
priporočeno ali oddana na dan izteka razpisa
do 12. ure v vložišče Ministrstva za šolstvo in
šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. Prija-
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vo za sofinanciranje izobraževanja odraslih
oddajte v zaprti ovojnici z označenim imenom
in naslovom prijavitelja ter vidno oznako »Ne
odpiraj – prijava za Javni razpis za sofinanciranje izobraževalnih programov za dvig ravni
pismenosti in Projektno učenje za mlajše odrasle od 2010 do 2013«. Prijave, ki ne bodo
oddane s predpisanimi oznakami, strokovna
komisija ne bo odpirala in obravnavala in jih
bo vrnila prijavitelju.
20. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev ter način obveščanja o datumih
naslednjih odpiranj v primeru zaporednega
dodeljevanja sredstev: prijave bo odprla in
ocenila imenovana strokovna komisija, ki jo
imenuje minister pristojen za šolstvo in šport.
Zaradi pričakovanega velikega števila prijav,
v skladu s tretjim odstavkom 222. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije, odpiranje prijav ne bo
javno. Komisija bo pričela z odpiranjem prijav
7. 9. 2010. Odpiranje bo zaključeno predvidoma do 10. 9. 2010. Prijavitelje nepopolnih
prijav bo komisija v roku 8 dni od odpiranja
prijav pisno pozvala k dopolnitvi. Prijave, ki jih
prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, se bodo zavrgle.
21. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministra
o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje
v 60 dneh od datuma odpiranja prijav. Izbrani
prijavitelji bodo o višini sredstev obveščeni
s pozivom k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku 8 dni od prejema poziva k sklenitvi
pogodbe ne odzove in ne predlaga podaljšanja roka za sklenitev pogodbe, se šteje,
da je umaknil prijavo na razpis. Prijavitelj, ki
meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v 30 dneh
od prejema sklepa ministra o izboru sproži
upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno
sodišče Republike Slovenije. Tožba se lahko
vloži neposredno pisno ali pa se pošlje po
pošti navedenemu sodišču. Šteje se, da je
bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je
bila priporočena oddana na pošto. Vložena
tožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi
izvajalci.
Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo javno objavljeni.
Sprejem financiranja s strani upravičenca
pomeni sprejem dejstva, da bo upravičenec
vključen v seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca in občine, naziv
operacije, regijo upravičenca in znesek javnih
virov financiranja operacije.
22. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko
zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je dosegljiva
na spletnem naslovu Ministrstvo za šolstvo
in šport, www.mss.gov.si. Za dodatne informacije lahko pokličete Majo Accetto (tel.
01/400-52-58) ali pišete na elektronski naslov: maja.accetto@gov.si.
Razpisno dokumentacijo in obrazce za
prijavo na javni razpis prijavitelji lahko prejmete tudi na Sektorju za izobraževanje odraslih, pri Maji Accetto Masarykova 16, vsak
delovni dan med 10. in 13. uro, do vključno
1. 9. 2010.
23. Posledice za ugotovljeno dvojno financiranje posamezne operacije ali ugotovljen presežek višine sofinanciranja operacije nad maksimalno dovoljeno stopnjo: če
bo ministrstvo ugotovilo, da je upravičenec
prejel sredstva za stroške operacije tudi iz
drugih virov ali pa so mu bila odobrena, se
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lahko pogodba o sofinanciranju razdre, upravičenec pa bo dolžan ministrstvu povrniti vsa
neupravičeno prejeta sredstva s pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila do dneva
vračila sredstev.
24. Posledice za upravičenca, če brez
utemeljenih razlogov ne izvede operacije:
ministrstvo bo v primeru, da upravičenec ne
izpelje aktivnosti v okviru operacije v celoti
in pravočasno, temeljito proučilo, ali obstajajo neutemeljeni razlogi. Če ti obstajajo,
bo nadalje proučilo, ali so nastale negativne posledice. Na osnovi ugotovljenega
bo ministrstvo na podlagi pogodbe ustrezno
ukrepalo.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 10-040-000212
Ob-4656/10
Komisija nadzornega sveta ŠOUM izdaja
na podlagi 65. člena Statuta Študentske organizacije Univerze v Mariboru (Uradni list
RS, št. 01/05 in spremembe), 2. člena Pravilnika o postopku imenovanja in razrešitve
direktorja Študentske organizacije Univerze
v Mariboru z dne 11. februarja 2002 in sklepa nadzornega sveta ŠOUM z dne 9. julija
2010
razpis
za imenovanje direktorja Študentske
organizacije Univerze v Mariboru
1. Izdajatelj razpisa: Študentska organizacija Univerze v Mariboru, Gosposvetska
cesta 83, SI-2000 Maribor (v nadaljnjem besedilu: ŠOUM).
2. Predmet razpisa: kandidatura za direktorja ŠOUM za mandatno dobo 4 let.
3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat: stalno prebivališče v RS; državljan RS;
najmanj visoka izobrazba pravne, ekonomske ali organizacijske smeri; najmanj 3 leta
delovnih izkušenj na mestu s podobnimi odgovornostmi in pooblastili; izkazane organizacijske, komunikacijske in vodstvene sposobnosti; izkazano poznavanje študentske
problematike; izdelana vizija razvoja ŠOUM
in ciljev opravljanja del na mestu direktorja
ŠOUM.
4. Objava razpisa: razpis se objavi v Uradnem listu RS.
5. Vsebina pisne kandidature: pisna kandidatura obsega osebne podatke kandidata
(ime, priimek, matična številka, davčna številka, datum in kraj rojstva, naslov stalnega
in začasnega prebivališča, drugi podatki);
dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev iz 3. točke tega razpisa ter druga zahtevana dokazila v skladu z razpisnim obrazcem. Pisna kandidatura se izpolni na za
to predpisanem obrazcu. Nepopolne vloge
bo nadzorni svet ŠOUM zavrgel in jih vrnil
pošiljateljem.
6. Rok za prijavo: rok za prijavo na razpis
je 8 dni od dneva objave v Uradnem listu
RS.
7. Naslov za pošiljanje kandidatur: kandidati naj pošljejo izpolnjen razpisni obrazec
s prilogami s priporočeno pisemsko pošiljko
na naslov: Študentska organizacija Univerze
v Mariboru, Gosposvetska cesta 83, SI-2000
Maribor, s pripisom: »Ne odpiraj – razpis za
direktorja ŠOUM«.
8. Prevzem razpisnega obrazca: kandidati
lahko prevzamejo razpisni obrazec v tajništvu
Študentske organizacije Univerze v Mariboru,
Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor, med
ponedeljkom in petkom od 9. do 14. ure.
9. Obvestilo o izidu razpisa: kandidati
bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje
v roku 15 dni po zaključku razpisa.
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10. Dodatne informacije: poizvedbo
za dodatnimi informacijami naslovite na:
soum@soum.si.
Študentska organizacija
Univerze v Mariboru
Ob-4695/10
Na podlagi Poslovnika »Splošni pogoji
delovanja Garancijske sheme za Pomurje
2«, ki je bil potrjen na Nadzornem svetu RRA
Mura dne 29. 6. 2010 in na osnovi Mnenja
o skladnosti sheme državne pomoči »Garancijska shema za Pomurje 2« (št. Priglasitve:
BE03-2067064-2010) Regionalna razvojna
agencija Mura d.o.o., Lendavska 5a, 9000
Murska Sobota Garancijska shema za Pomurje 2 (v nadaljevanju: RRA Mura GSP2)
v sodelovanju s Slovenskim regionalno razvojnim skladom Ribnica in s poslovnimi
bankami objavljajo
javni razpis
za dolgoročne kredite ter garancije
za dolgoročne kredite za začetne
investicije mikro, malih in srednje
velikih podjetij v letu 2010
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa so garancije RRA Mura
za bančne kredite, ki jih razpisuje RRA Mura
GSP 2 v sodelovanju z naslednjimi bankami:
Banka Koper d.d. PE Murska Sobota,
NLB d.d. Podružnica Pomurje Murska Sobota, Nova KBM d.d. Podružnica Pomurje
Murska Sobota in SKB banka d.d. Ljubljana
PE Maribor in Murska Sobota.
Namen javnega razpisa je pospeševanje
razvoja malega gospodarstva in pridobitne
dejavnosti članov, povečati investicijsko aktivnost v regiji, zmanjšati stopnjo brezposelnosti, vzpostaviti možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva ter olajšati
dostop podjetjem do posojil z zmanjšanjem
zahtev za zavarovanje posojil.
2. Kreditni in garancijski pogoji
2.1. Dolgoročni krediti
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala
in srednje velika podjetja (v nadaljevanju
MSP), ki so organizirana kot gospodarske
družbe, samostojni podjetniki ali fizične osebe, ki opravljajo samostojni poklic ali dejavnost in so včlanjeni v obstoječo GSP ali se
včlanijo v GSP2 in plačajo članarino.
1. Prosilec lahko z vlogo zaprosi za
kredit v višini najmanj od 4.173 EUR do največ 135.000 EUR.
2. Obrestna mera za kredit po posameznih bankah je naslednja: Banka Koper
d.d. PE Murska Sobota 3-mesečni Euribor + 1,0%; NLB d.d. Podružnica Pomurje
3,00% letno, nespremenljivo; Nova KBM
d.d. Podružnica Pomurje 6-mesečni Euribor
+ 1,9%; SKB banka d.d. PE Maribor in Murska Sobota 6-mesečni Euribor + 2,5%.
3. Doba vračanja kredita je max do
31. 12. 2015.
4. Moratorij za vračanje kredita je max
12 mesecev, vendar skupna doba odplačevanja ne sme preseči datum 31. 12. 2015.
5. Prosilec mora imeti med viri financiranja zagotovljenih najmanj 25 odstotkov
lastnih sredstev.
6. Prosilec zavaruje prejeti kredit z garancijo RRA Mura GSP2 in drugimi oblikami
zavarovanj odvisno od stopnje rizičnosti projekta in prosilca.
7. Črpanje kredita je v celoti namensko, v skladu s predloženo dokumentacijo in
ni namenjeno financiranju obratnih sredstev.

2.2 Garancije
1. Prosilec z vlogo zaprosi hkrati za
garancijo in kredit.
2. Garancija ne more presegati 50%
kredita, odobrenega pod pogoji iz točke 2.1
tega razpisa.
3. Prosilec zavaruje prejeto garancijo
RRA Mura GSP2 s Sporazumom o zavarovanju garancijskih obveznosti*, v izrednih
primerih pa z osebno menico.
*Sporazum o zavarovanju garancijskih
obveznosti podpišemo pri notarki v Murski
Soboti, prosilec mora zagotoviti dva poroka
za pozavarovanje prejete garancije.
3. Nameni, za katere se dodeljujejo dolgoročni krediti in garancije
Krediti in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:
1. Nakup, ureditev ter komunalno in
infrastrukturno opremljanje zemljišča.
2. Nakup in/ali gradnja poslovnega
prostora.
3. Nakup strojev in opreme.
4. Stroški nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja.
Krediti niso namenjeni poplačilu oziroma
zamenjavi obstoječih posojil.
Nematerialne naložbe se morajo uporabljati izključno v podjetju, ki je prejelo pomoč, obravnavati jih je potrebno kot sredstva, ki se amortizirajo, vključena morajo biti
v osnovna sredstva podjetja in vsaj tri leta
ostati v mikro, majhnem ali srednje velikem
podjetju.
4. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo MSP, ki so
organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali fizične osebe, ki opravljajo samostojni poklic ali dejavnost in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so člani obstoječe GSP ali se včlanijo
v GSP2 in plačajo članarino;
– ustrezajo merilom velikosti podjetja
v skladu s Prilogo I Uredbe Komisije (ES)
št. 800.2008 z dne 6. 8. 2008;
– imajo sedež dejavnosti na območju Pomurja.
Do pomoči GSP2 niso upravičena MSP:
– ki so izkoristila maksimalno višino poroštva oziroma garancije in rok veljavnosti
le-te še ni potekel;
– ki so po principu kumulacije izkoristila
zgornjo mejo intenzivnost državne pomoči*;
– ki izvajajo poseben program reševanja
in prestrukturiranja;
– ki nimajo poravnanih davčnih obveznosti do Republike Slovenije;
– ki so v težavah, postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;
– ki niso insolventni glede na 2. točko
tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju ali v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list
RS, št. 126/07) in
– ki so v postopku vračanja neupravičeno
prejete državne pomoči, na osnovi odločbe
Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim
trgom Skupnosti.
* Zgornja meja intenzivnosti pomoči po
priglašeni shemi lahko znaša do 50% upravičenih stroškov investicije za mikro in mala
podjetja in 40% za srednje velika podjetja. V primeru podjetij iz sektorja transporta
znaša zgornja meja intenzivnosti pomoči do
30% upravičenih stroškov investicije.
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Do pomoči GSP2 prav tako niso upravičena podjetja, ki delujejo v sektorju:
– premogovništvo,
– ladjedelništvo,
– jeklarstvo,
– kmetijstvo in lov,
– gozdarstvo in ribištvo ter proizvodnja
sintetičnih vlaken.
5. Prednostni kriteriji za dodelitev kredita
in garancije
Pri obravnavanju vlog bosta prednostno
upoštevana dva kriterija, in sicer:
1. vlaganje v tehnologijo;
2. ustvarjanje novih delovnih mest.
Prednost pri dodelitvi kredita in garancije
bodo imeli prosilci:
a) Katerih višina vlaganj v tehnologijo bo
presegala 50% celotne vrednosti investicije
b) Katerih projekti bodo vplivali na povečanje dodane vrednosti na zaposlenega
c) Katerih projekti bodo:
– razvojno naravnani,
– ekološko naravnani,
– usmerjeni na nove trge.
6. Stroški, povezani s kreditom in garancijo
RRA Mura za izdano garancijo in obdelavo vloge ne zaračunava nobenih stroškov.
Banka zaračuna za vodenje kredita nadomestilo oziroma provizijo v skladu z njeno poslovno politiko na področju povezanih
poslov. Podatke o višini nadomestila lahko
prosilec pridobi na sedežu RRA Mura.
Ostali stroški povezani s kreditom so
stroški zavarovanja po pogojih banke, stroški povezani z garancijo pa so stroški Sporazuma o zavarovanju garancijskih obveznosti.
7. Vsebina vloge za dodelitev kredita in
garancije
Vsebina vloge za dodelitev kredita in garancije je razvidna iz Obrazca: vloga za dodelitev kredita in garancije, ki ga lahko prosilci dobijo na sedežu Regionalne razvojne
agencije Mura d.o.o., Lendavska 5a, 9000
Murska Sobota, prav tako tudi vzorec skrajšane oblike Poslovnega načrta, objavljeni
pa so tudi na spletni strani www.rra-mura.si.
Vlogo lahko prosilcem posredujemo tudi po
elektronski pošti, prav tako tudi pogoje kreditiranje posamezne banke. Vloga in obrazci
ne smejo biti izpolnjeni ročno.
Obravnavale se bodo le vloge oddane na
izvirnih obrazcih.
8. Rok za prijavo
Rok za prijavo je odprt od dneva objave
razpisa v Uradnem listu do porabe sredstev
oz najpozneje do 17. 12. 2010.
Vloge je potrebno poslati do 10. 8., 10. 9.,
11. 10., 10. 11. in 10. 12., vse v letu 2010
oziroma do porabe sredstev. V primeru, da
bodo vsa razpisana sredstva porabljena
pred rokom zadnjega odpiranja, bomo razpis preklicali v Uradnem listu RS.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo je
poštni žig odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo na posameznem roku ne sme biti kasnejši od datuma roka do 15. ure. V primeru
neposredne predložitve vloge pa datum in
ura vpisana na odtisnjenem žigu prispele
pošiljke.
Vloge, ki bodo prispele po 10. 12. 2010
ali na roke za prijavo po preklicu razpisa, se
kot prepozne zavržejo.
Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja
opredeljenega v finančni konstrukciji vloge,
ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.

9. Zavrnitev vloge
Vloga bo formalno zavrnjena, kolikor:
– ne vsebuje zahtevane dokumentacije
– je neustrezna (ne izpolnjuje splošnih
pogojev iz 4. točke tega razpisa).
10. Obdelava vlog
Ustrezne in popolne vloge bo obravnaval Kreditni odbor GSP2 in poslovne banke
enkrat mesečno. Vloge oddane do 10. v mesecu, do 15. ure, in ustrezno dopolnjene
v roku 5 dni, bodo praviloma obravnavane in
rešene do 10. v naslednjem mesecu.
Kreditni odbor RRA Mura GSP2 bo prosilcu najkasneje v roku 7 dni po sprejemu
odločitve, posredoval Sklep o odobritvi ali
neodobritvi garancije GSP2. Zoper sklep
o odobritvi oziroma neodobritvi garancije
GSP2 se lahko prijavitelj pritoži na Nadzorni svet RRA Mura.
Na podlagi pozitivnega sklepa o izdaji
garancije GSP2 za bančne kredite bo RRA
Mura s podjetjem podpisala Garancijsko
pogodbo, podjetje pa bo z banko podpisalo kreditno pogodbo in uredilo zavarovanje
kredita.
Izpolnjevanje osnovnih pogojev se bo
preverjalo tudi pred podpisom pogodbe.
V primeru, da se bo ugotovilo, da nekdo
ne izpolnjuje pogojev, pogodbe ne bomo
podpisali.
11. Oddaja vlog: vlogo v pisni obliki
vloži vlagatelj po pošti ali neposredno na
sedež RRA Mura na naslov: RRA MURA
d.o.o., Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota
s pripisom »Ne odpiraj – Vloga za garancijo
GSP2«.
12. Ostale informacije: vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo prosilci
na sedežu RRA Mura (tel. 02/536-14-61 in
02/536-14-67) ali po e-pošti: vesna@rramura.si.
RRA Mura GSP2, Murska Sobota
Št. 542/5
Ob-4800/10
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih
rezervah (Uradni list RS, št. 60/95) Zavod
Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Dunajska 106, Ljubljana objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za oddajo
nepremičnine v najem
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks
01/589-73-47.
2. Predmet javnega razpisa: oddaja poslovnih prostorov na naslovu: Gospodinjska
ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija.
3. Vrsta nepremičnine: poslovni prostori
v II nadstropju, v izmeri 342,91 m2 in kletni
prostori, v izmeri 125,20 m.
Objekt leži na parceli št. 647/1, k.o. Zgornja Šiška.
4. Ponudnik mora ponuditi ceno in sicer za:
– poslovne prostore …..€ za 1 m2 mesečno, brez vključenega DDV,
– kletne prostore …..€ za 1 m2 mesečno,
brez vključenega DDV.
Poslovnim prostorom pripadajo še skupni prostori in 10 urejenih parkirnih mest.
Nepremičnina se lahko odda po sklopih.
Prednost ima ponudnik, ki da ponudbo za
oba sklopa. Z najugodnejšim ponudnikom
se bo sklenila pogodba za obdobje enega
leta z možnostjo podaljšanja pogodbe.
5. O izboru bodo ponudniki obveščeni
v roku osem dni od roka za predložitev po-
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nudb. Razpisovalec si pridržuje pravico, da
ne izbere nobenega ponudnika.
6. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o najemu nepremičnine, se šteje, da
odstopa od ponudbe. V tem primeru se pogodba sklene z drugim najugodnejšim ponudnikom.
7. Način in rok plačila: najemnik je dolžan
plačati varščino v višini dveh najemnin ob
podpisu najemne pogodbe na transakcijski
račun BA – CA Ljubljana 29000-0055148819
ali Banka Koper 10100-0039157343.
Sledijo mesečna plačila najemnine na
30. dan v mesecu. Položena varščina se
ob prekinitvi pogodbe vrne v primeru, da se
najeta nepremičnina nahaja v dogovorjenem stanju in so plačane vse dogovorjene
obveznosti.
8. Ogled nepremičnine je možen po
predhodnem dogovoru z Franjem Lesjakom,
tel. 041/651-532.
9. Predložitev ponudb:
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
do 8. 9. 2010, do 10. ure. Ponudbe se označi: »Ponudba za najem poslovnih prostorov
– ne odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– izjavo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokiranega računa,
– pooblastilo osebi za zastopanje, na
odpiranju za pravne osebe,
– izjavo o državljanstvu, če je ponudnik
fizična oseba.
b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000
Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 8. 9. 2010, ob 11. uri,
na Zavodu Republike Slovenije za blagovne
rezerve, Dunajska 106/VIII, 1000 Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Ob-4801/10
Nepremičninski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, d.o.o. na podlagi
Statuta in Pravil o oddaji naročil objavlja
razpis
za dobavo in montažo opreme
za kuhinje, kopalnice in skupni prostor
v novozgrajenem objektu
s 23 oskrbovanimi stanovanji na lokaciji
»Spodnji Grič II« Krško
1. Naročnik: Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.o.o., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana; tel.
+386(1)300-88-11, faks: +386(1)431-83-32;
kontaktna oseba: Andreja Kočar, elektronski
naslov: info@ns-piz.si.
2. Kraj izvajanja del in dela, ki jih je potrebno izvesti:
Lokacija objekta: »Spodnji Grič II«, Krško. V objektu, ki se gradi, je potrebno dobaviti in zmontirati opremo za 23 kuhinj in
23 kopalnic v oskrbovanih stanovanjih ter
opremo za skupni prostor. Objekt bo pripravljen za izvedbo montaže predvidoma
v drugi polovici oktobra 2010. Montaža mora
biti zaključena do 25. 11. 2010.
3. Naslov, kjer je mogoče pridobiti dokumentacijo:
Vso dokumentacijo v zvezi z razpisom
lahko zainteresirani ponudniki pridobijo na
podlagi pisne zahteve, poslano na elektronski naslov: info@ns-piz.si. Razpisna dokumentacija se bo ponudnikom posredovala
po elektronski pošti.
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Stroškov v zvezi z razpisno dokumentacijo ni. Vse stroške v zvezi s pripravo in
predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.
4. Datum, do katerega je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do četrtka,
26. 8. 2010 do 12. ure.
5. Predložitev ponudbe
Rok za predložitev ponudb je torek, 7. 9.
2010 do 12. ure na naslov naročnika.
Ponudbe morajo biti predložene v pisni
obliki. Izločene bodo ponudbe, za katere
se bo v katerikoli fazi izbora ugotovilo, da je
ponudnik navedel neresnične podatke.
Ponudbe z oznako »Ne odpiraj – Ponudba – »Dobava in montaža opreme za oskrbovana stanovanja – Krško« in s polnim naslovom ponudnika na hrbtni strani ovojnice,
je potrebno dostaviti v zapečateni ovojnici
na naslov naročnika: Nepremičninski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.o.o., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana.
6. Datum in kraj odpiranja ponudb: javno
odpiranje ponudb bo v sredo, 8. 9. 2010 ob
12. uri na sedežu naročnika, Mala ulica 5,
Ljubljana. O rezultatih razpisa bodo ponudniki obveščeni najkasneje v roku 30 dni
od odpiranja ponudb. V primeru neustreznih ponudb ali drugih razlogov naročnik ni
dolžan sprejeti nobene ponudbe, lahko pa
izvede pogajanja ali razpis ponovi.
7. Sposobnost za izvedbo naročila bo
priznana vsakemu ponudniku, ki bo izpolnjeval pogoje iz razpisne dokumentacije.
8. Finančna zavarovanja, ki jih je ponudnik dolžen zagotoviti in predložiti: izbrani
ponudnik bo ob izročitvi in prevzemu izvedenih del s strani naročnika dolžan naročniku
izročiti garancijo banke oziroma zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku,
in sicer v višini 10% od končne pogodbene vrednosti z DDV. Čas trajanja garancije
mora biti še najmanj 5 let po prevzemu del.
V primeru morebitnega podaljšanja garancijskega roka, se mora hkrati podaljšati za
enak čas tudi rok trajanja garancije.
9. Plačilni pogoji: plačilo bo izvedeno na
podlagi izstavljenega računa v roku 30 dni
od prejema končnega obračuna za izvedena dela.
10. Merilo za ocenjevanje ponudb: najnižja cena za razpisana dela v celoti.
Nepremičninski sklad pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.o.o.
Ob-4802/10
Javni razpis
9. Slovenski bienale ilustracije
Na podlagi Pravilnika Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov – Sekcije ilustratorjev iz leta 1993, Zveza društev slovenskih
likovnih umetnikov – Sekcija ilustratorjev
v sodelovanju s Kulturnim in kongresnim
centrom Cankarjev dom razpisuje 9. Slovenski bienale ilustracije (knjiga podob... podoba knjig), ki bo potekal v galeriji Cankarjev
dom od 17. 11. 2010 do 31. 1. 2011.
Pogoji sodelovanja
Na Slovenski bienale ilustracije so vabljeni člani Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov, člani Društva oblikovalcev
Slovenije, založniške hiše in drugi ilustratorji
prek javnega razpisa in z neposrednim pošiljanjem prijavnic.
Avtorji morajo oddati štiri izvirna likovna
dela ene tematske celote, primernih za predstavitev, ki so bila objavljena v knjigi ali reviji
po letu 2005 ali dela pripravljena za projekt.
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Prijavite lahko dela v kategorijo umetniške
ali poljudnoznanstvene ilustracije.
Dela (brez paspartujev, velikost do
70 × 100 cm) dostavite osebno v Galerijo ZDSLU na Komenskega 8 v Ljubljani,
kjer lahko predčasno dvignete tudi prijavne
obrazce, vsak delavnik od 26. 7. 2010 do
20. 9. 2010 med 12. in 16. uro. Prijavni
obrazci so dostopni tudi na spletnem portalu Cankarjevega doma, www.cd-cc.si (Razstave\9 SBI) oziroma zanje lahko zaprosite
tudi na elektronski naslov: zdslu@zvezadslu.si.
Vsako likovno delo mora imeti na hrbtni
strani nalepko (priložene na posebnem listu)
oštevilčeno od ena do štiri. Avtor mora poslati tudi lastnoročno podpisano prijavo za
razstavo. V primeru, ko so prijavljena dela
že izdana v knjižni obliki, vas prosimo, da
knjigo priložite.
Vsa dela, ki bodo ustrezala pogojem sodelovanja bo pregledala petčlanska strokovna žirija. Žirijo določi kustos Cankarjevega
doma v sodelovanju z IO Sekcije ilustratorjev ZDSLU. Žirija bo izbrala razstavljalce
po merilu umetniške kvalitete del. Žirija si
pridružuje pravico, da določi število razstavljenih ilustracij glede na prostorske omejitve. Avtorji, ki razstavljajo, dovoljujejo, da se
njihova dela reproducirajo v razstavnem katalogu in v spremljajočem materialu (plakat,
vabilo, razglednice) ter uporaba reprodukcij
in fotolitov sodelujočih ilustracij v reklamne
namene bienala in za pridobivanje sponzorjev, kar potrjujejo s podpisom na prijavnem
listu.
– Avtorji, ki ne bodo izbrani za sodelovanje na razstavi, bodo o tem obveščeni
po končanem delu žirije. Svoja dela avtorji
dvignejo osebno v Galeriji ZDSLU na Komenskega 8 v Ljubljani.
Strokovna žirija podeli nagrade za knjižno
ilustracijo za 2010: nagrado Hinka Smrekarja, plaketo Hinka Smrekarja (2), priznanje
Hinka Smrekarja (3), nagrado za življenjsko
delo in nagrade sponzorjev oziroma druge
pohvale (če se žirija za podelitev odloči).
Programski okvir Slovenskega bienala
ilustracije je seznanjanje strokovne javnosti
in ljubiteljev ilustracije z najnovejšimi likovnimi dosežki na tem področju in promocijo
le-teh med založniki. Termin razstave se
pokriva s terminom razstave Slovenskega
knjižnega sejma. Slovenski bienale ilustracije zagotavlja možnosti za nadaljnji razvoj
naše, po kvaliteti tudi v tujini priznane ilustracije, ter kontinuiteto njene prisotnosti
v mednarodnem prostoru.
Zveza društev
slovenskih likovnih umetnikov
Št. 240/2010
Ob-4655/10
Na podlagi prvega odstavka 42. člena
Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list
RS, št. 36/04 – prečiščeno besedilo), 8. člena Statuta Mestne občina Maribor (MUV
št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98, 5/00, 10/02,
6/04, 13/04 in 26/05), Mestna občina Maribor objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
javne zdravstvene službe na območju
Mestne občina Maribor
1. Naročnik (koncedent): Mestna občina
Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
2. Predmet in območje na katerem bo
podeljena koncesija

Radvanje: koncesija splošne medicine
(1,00 program) in koncesija zobozdravstvenega varstva odraslih (1,00 program) v lastnih ali najetih prostorih.
3. Pričetek in čas trajanja koncesije
Pričetek najkasneje eno leto po podpisu
pogodbe med koncesionarjem in koncedentom, koncesijsko razmerje se sklepa za določen čas dvajset let.
4. Zakonsko predpisani pogoji in drugi
pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudniki za
podelitev koncesije, če so fizične osebe:
1. da ima ustrezno izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo;
2. da ni v delovnem razmerju (izpolnjevanje pogoja ob pričetku izvajanja koncesijske dejavnosti);
3. da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene
službe oziroma poklica;
4. da ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo in kadre;
5. da pridobi mnenje pristojne zbornice;
6. da ima najmanj pet let delovnih izkušenj, na delovnem področju, za katerega
oddaja ponudbo.
5. Zakonsko predpisani pogoji in drugi
pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za
podelitev koncesije, če je pravna oseba:
1. da ima oseba, zaposlena pri pravni osebi ustrezno izobrazbo za opravljanje
predvidene dejavnosti in je usposobljen za
samostojno delo;
2. da pravni osebi in osebi, ki bo izvajala zdravstveno dejavnost ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje
zdravstvene službe;
3. da ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo in kadre;
4. da pridobi mnenje pristojne zbornice za izvajalca dejavnosti pri pravni osebi;
5. da ima oseba, zaposlena pri pravni osebi najmanj pet let delovnih izkušenj,
na delovnem področju, za katerega oddaja
ponudbo.
6. Kriteriji in merila za izbiro:
– opravljena specializacija /strokovni izpit na prijavljenem področju: 25 točk;
– dodatna strokovna usposobljenost in
strokovne izkušnje: največ 8 točk;
– število opredeljenih pacientov na razpisanem območju: 3 točke na vsakih 300
opredeljenih pacientov;
– zdravstveno-vzgojno delo v lokalni skupnosti in sodelovanje pri humanitarnih programih v obdobju 2006–2009: maksimalno
število točk 4 (točka za eno leto).
Prednost pri obravnavi bodo imele ponudbe, iz katerih bo razviden namen ponudnikov, da bosta razpisani dejavnosti skupaj
na isti lokaciji. Kolikor ima več prijav isto
število točk se opravi žreb.
7. Rok za prijavo na razpis oziroma oddajo vloge
Vloga mora biti izdelana v slovenskem
jeziku.
Ne glede na način dostave, morajo vloge prispeti na naslov: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Ulica heroja Staneta 1,
2000 Maribor, do 23. 8. 2010.
Vlogo je potrebno poslati po pošti oziroma osebno predložiti v zaprti ovojnici, na
kateri mora biti:
– vidna označba »Ne odpiraj – Prijava na
javni razpis za podelitev koncesije;
– naslov: Mestna občina Maribor, Ulica
heroja Staneta 1, 2000 Maribor;
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– naslov ponudnika na hrbtni strani.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri: ponudniki bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh po pridobitvi vse, v 42. členu
Zakona o zdravstveni dejavnosti, navedene
dokumentacije. V roku 15 dni po dokončnosti upravne odločbe bo Mestna občina
Maribor s koncesionarjem sklenila pogodbo
o koncesiji.
9. Razpisna dokumentacija je dosegljiva
na spletni strani Mestne občine Maribor in
v Uradu za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno
dejavnost, Mestne uprave Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, soba
339/III.
Mestna občina Maribor
Ob-4678/10
Občina Mežica, Trg svobode 1, Mežica,
na podlagi Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07), Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 84/07, 94/07 in 49/10), seznanitvijo
o prodaji na Odboru za gospodarstvu, premoženje in turizem dne 13. 1. 2010 ter sprejetim Letnim načrtom pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine
Mežica, objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Občina Mežica, Trg Svobode 1, 2392 Mežica.
II. Predmet prodaje:
1. Zasedena, hišica na tržnici na naslovu
Malgajeva ulica 1a, Mežica. Objekt leži na
parceli št. 640/1, k.o. Mežica, vlož. št. 391
v lasti Občine Mežica. Objekt se prodaja
v velikosti fundusa s pripadajočim zemljiščem (0,5 m – 1,0 m okoli objekta). Objekt
je bil zgrajen leta 1994. Izhodiščna cena je
10.494,00 € z DDV. Dodatno zemljišče se
lahko odkupi po ceni 25,00 €/m2.
2. Zasedena, hišica na tržnici na naslovu
Malgajeva ulica 1b, Mežica. Objekt leži na
parceli št. 640/1, k.o. Mežica, vlož. št. 391
v lasti Občine Mežica. Objekt se prodaja
v velikosti fundusa s pripadajočim zemljiščem (0,5 m – 1,0 m okoli objekta). Objekt
je bil zgrajen leta 1994. Izhodiščna cena je
8.388,00 € z DDV. Dodatno zemljišče se
lahko odkupi po ceni 25,00 €/m2.
3. Zasedena, hišica na tržnici na naslovu
Malgajeva ulica 1d, Mežica. Objekt leži na
parceli št. 640/1, k.o. Mežica, vlož. št. 391
v lasti Občine Mežica. Objekt se prodaja
v velikosti fundusa s pripadajočim zemljiščem (0,5 m – 1,0 m okoli objekta). Objekt
je bil zgrajen leta 1994. Izhodiščna cena je
8.388,00 € z DDV. Dodatno zemljišče se
lahko odkupi po ceni 25,00 €/m2.
4. Stanovanjski prostor nad gostinskim
lokalom na avtobusni postaji, na naslovu
Partizanska cesta 1, Mežica. Stanovanje
št. 889-418-10, v velikosti 118,92 m2, stoji na
parceli št. 220, pripisani pri vložku št. 536,
k.o. Mežica, last Občine Mežica. Izhodiščna
cena 59.936 €.
Predmetne nepremičnine na Tržnici so
obremenjene z najemniki, ki imajo sklenjeno
najemno pogodbo za nedoločen čas.
Izhodiščne cene so določene v skladu
s cenitvijo, ki jo je izdelal sodni cenilec in
izvedenec nepremičnin z ASA certifikatom,
marec 2010.

III. Pogoji prodaje in merila za izbor:
1. Nakup po načelo videno–kupljeno,
prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmetne prodaje.
2. Varščina za resnost ponudbe, ki jo
morajo ponudniki poravnati na račun Občine Mežica št. 01274-0100010050, sklic 00
430-19 najkasneje do 12. 8. 2010, znaša
10% od izklicne cene v točki I. Varščina bo
uspelemu ponudniku vračunana v kupnino
ali zadržana, če pogodbe ne bo sklenil, neuspelim pa vrnjena v roku 8 dni, brez obresti,
po končani izbiri.
3. Pri nakupu ima najemnik nepremičnine pod enakimi pogoji predkupno pravico.
4. Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh od sprejema sklepa
o izbiri najugodnejšega ponudnika in plačati kupnino v enkratnem znesku najkasneje
v 30 dneh od dneva podpisa kupoprodajne
pogodbe, v nasprotnem primeru lahko prodajalec k podpisu kupoprodajne pogodbe
pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki odstopi od namere za sklenitev kupoprodajne
pogodbe s prodajalcem.
5. Izbrani ponudnik plača vse stroške
v zvezi s cenitvijo nepremičnine (90,20 €/nepremičnina), parcelacijo nepremičnine ter
sklenitvijo kupoprodajne pogodbe (notarsko
overitev ter druge davščine). Ti stroški niso
zajeti v izklicni ceni nepremičnine. Stroške
vpisa v kataster stavb krije Občina Mežica.
6. Upoštevane bodo le pravočasne in
popolne ponudbe, v katerih bo ponujena
cena enaka ali višja od izhodiščne prodajne
cene.
7. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki v roku predložijo pravilne
ponudbe. Da se bo ponudba štela kot pravilna mora vsebovati:
– prijavni obrazec (OBR-1);
– izjava ponudnika, da sprejema vse pogoje javnega razpisa (OBR-2);
– fotokopija veljavnega osebnega dokumenta, bančne kartice in davčno številko za
fizične osebe, oziroma fotokopijo izpiska iz
sodnega registra za pravno osebo, samostojni podjetnik predloži fotokopijo registracije (dokumenti, ki dokazujejo registracijo
pravne osebe ali s.p. ne sme biti starejši
od 30 dni, od datuma predložitve ponudbe)
ter ID št. za DDV za pravne osebe oziroma
s.p.;
– potrdilo o plačanih prispevkih in davkih,
ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
predložitve ponudbe (velja le za pravno osebo in s.p.);
– dokazilo o vplačilu varščine za resnost
ponudbe v višini 10% izhodiščne cene;
– parafiran vzorec kupoprodajne pogodbe (OBR-3).
8. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo
ceno. V primeru manjših ponudbenih razlik,
za isto nepremičnino (do 1.000 €) ali enakih
ponudb se lahko s ponudniki izvedejo dodatna pogajanja.
9. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v 8 dneh od dneva odpiranja ponudb.
IV. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe
1. Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami naj ponudniki predložijo v zaprti ovojnici
do 13. 8. 2010, do 10. ure, na naslov Občina Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica
z oznako »Ne odpiraj! Ponudba na javni
razpis za prodajo nepremičnin«.
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Nepravočasne in nepravilno označene
ponudbe se neodprte vrnejo pošiljatelju.
Odpiranje ponudb, ne bo javno.
2. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom, lahko interesenti dobijo na Občini Mežica vsak
delovni dan, na tel. 02/82-79-357 – Mateja
Mešnjak ali e-mail mateja.mesnjak@mezica.si.
Občina Mežica
Št. 410-0066/2010-5
Ob-4679/10
Na podlagi določil Odloka o proračunu Občine Divača za leto 2010 (Uradni list RS, št. 39/10), Sklepa župana
št. 410-0066/2010-3 z dne 9. 6. 2010 in
Zapisnika komisije za izvedbo javnega razpisa št. 410-0066/2010-2 z dne 8. 6. 2010,
objavlja Občina Divača
javni razpis
za subvencioniranje programov
zaposlovanja v Občini Divača za leto
2010/2011
1. Naročnik: Občina Divača, Kolodvorska
ulica 3a, Divača.
2. Predmet subvencioniranja:
– primarno: programi namenjeni iskalcem prve zaposlitve oziroma opravljanju pripravništva, ki prvič začenjajo opravljati delo
ustrezno vrsti in nivoju dosežene izobrazbe
in imajo stalno prebivališče na območju Občine Divača,
– sekundarno: programi namenjeni zaposlovanju brezposelnih oseb, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Divača
in so na Zavodu za zaposlovanje prijavljeni
minimalno, v dobi enega koledarskega leta,
skupaj 2 meseca.
V obeh primerih so predmet subvencioniranja programi, s katerimi se subvencionira
zaposlitev s poklicno (triletno izobrazbo), V.
(srednjo izobrazbo), VI. (višjo izobrazbo) in
VII. (visoko) stopnjo izobrazbe.
– terciarno: programi namenjeni samozaposlitvi.
3. Upravičenci do subvencij so
Pri primarnih in sekundarnih zaposlitvah:
javni zavodi, zavodi, gospodarske družbe, samostojni podjetniki in ostale osebe
javnega in zasebnega prava, ki poslujejo
na območju občin: Divača, Sežana, Hrpelje
- Kozina, Komen, Pivka in Postojna in so ali
bodo v letu 2010 zaposlili iskalca prve zaposlitve ali brezposelno osebo, ki ima stalno
prebivališče na območju Občine Divača, za
minimalno dobo enega leta, če gre za zaposlitev osebe s VII. ali VI. stopnjo izobrazbe
oziroma za minimalno dobo šestih mesecev,
če gre za zaposlitev osebe s V. stopnjo izobrazbe ali poklicno – triletno izobrazbo.
Prednost do subvencij imajo upravičenci navedeni v prvem odstavku te točke, ki
imajo sedež na območju Občine Divača, ne
glede na to, ali zaposlujejo osebo s VII., VI.,
V. ali triletno poklicno izobrazbo.
Pri terciarnih zaposlitvah:
– tisti, ki so prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje in so uspešno zaključili program
»Pomoč pri samozaposlitvi«;
– tisti, ki so prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje najmanj 2 meseca pa niso vključeni
v program »Pomoč pri samozaposlitvi«;
– tisti, ki se samozaposlujejo pa niso prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje.
Subvencioniranje programov zaposlovanja se dodeljujejo po pravilu »de minimis«.
Do pomoči (za primarne, sekundarne in
terciarne programe) niso upravičena pod-
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jetja iz dejavnosti iz sektorjev ribištva in ribogojstva po opredelitvi Uredbe Sveta (ES)
št. 104/2000, premogovništva po opredelitvi
Uredbe (ES) št. 1407/2002, primarne pro
izvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama
v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske
skupnosti, podjetja v težavah, kot jih opredeljujejo smernice Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah. Do pomoči niso upravičena
tudi podjetja, ki delujejo v cestnoprometnem
sektorju za nabavo vozil za cestni prevoz
tovora.
4. Pravico do subvencioniranja programov imajo
Za primarne in sekundarne programe zaposlitve organizacije iz prvega in drugega
odstavka točke 3 tega razpisa, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da niso v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem
postopku,
– da imajo registrirano dejavnost in obratujejo na območju občin: Divača, Sežana,
Hrpelje - Kozina, Komen, Pivka in Postojna,
kar je razvidno iz ustanovitvenih aktov,
– da imajo poravnane vse davke in prispevke določene z zakonom,
– da zaposlitev predstavlja dodatno zaposlitev,
– da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki
izvajanja programa,
– da bodo brezposelno osebo oziroma
iskalca prve zaposlitve, ki ima stalno prebivališče na območju Občine Divača zaposlili najmanj za dobo enega leta (za VII. in
VI. stopnjo izobrazbe) oziroma za najmanj
dobo šestih mesecev (za V. in triletno poklicno izobrazbo) od dneva sklenitve pogodbe v skladu s tem razpisom oziroma da
so iskalca prve zaposlitve ali brezposelno
osebo že zaposlili v letu 2010 pod zgoraj
navedenimi pogoji.
Pri terciarnih programih zaposlitve so
upravičenci do subvencije osebe iz tretjega
odstavka 3. točke tega razpisa, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedeš bivališča samozaposlenega na območju Občine Divača,
– sedež podjetja oziroma s.p.-ja mora
biti na območju Občine Divača in tudi dejavnost se mora izvajati na območju Občine
Divača,
– podjetje mora obratovati najmanj eno
leto od datuma registracije. V obratnem
primeru so dolžni vračati sorazmerni delež
sredstev z zakonsko zamudnimi obrestmi.
Do subvencij so upravičeni tisti, ki so
odprli dejavnost (družbo ali s.p.) od vključno
11. 11. 2009 do 10. 11. 2010, ko je zadnji rok
za oddajo vlog.
Vsi, ki so upravičeni do subvencije za
samozaposlitev pa se lahko prijavljajo tudi
za pridobitev subvencije iz primarnega in
sekundarnega programa zaposlovanja.
5. Višina razpisanih sredstev znaša
20.000,00 EUR.
Brezposelnemu iskalcu zaposlitve se nadomesti del plače v višini:
– za univerzitetno ali visoko strokovno
izobrazbo: 4.513,75 EUR,
– za višjo izobrazbo 3.707,36 EUR,
– za srednjo in poklicno (triletno) izobrazbo 3.393,73 EUR.
Prioriteto pri zaposlitvi imajo brezposelne osebe s VII. stopnjo izobrazbe, sledijo
VI. stopnja, V. stopnja in poklicna (triletna)
izobrazba.
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Pri samozaposlitvi znašajo subvencije:
– tisti, ki so prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje in so uspešno zaključili program
»Pomoč pri samozaposlitvi« – 1.500,00
EUR;
– tisti, ki so prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje minimalno 2 meseca pa niso
vključeni in niso opravili program »Pomoč
pri samozaposlitvi« – 3.393,73 EUR sredstev pod pogojem, da za isti namen že niso
dobili sredstev iz drugih virov. V primeru, da
so za to že dobili sredstva iz drugih virov so
upravičeni do sorazmernega deleža sredstev do višine 3.393,73 EUR;
– tisti, ki se samozaposlujejo pa niso prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje so upravičeni do sredstev v višini 1.500,00 EUR,
če za isti namen še niso dobili sredstev iz
drugih virov. V primeru, da so za isti namen
že dobili sredstva iz drugih virov so upravičeni do sorazmernega deleža do višine
1.500,00 EUR.
6. Način izvajanja
Primarni in sekundarni programi zaposlovanja: izplačilo subvencije je vezano na
najmanj dobo enega leta oziroma šestih
mesecev. Oseba se v program vključi na
podlagi izdelanega zaposlitvenega načrta.
Med Občino Divača, delodajalcem in iskalcem prve zaposlitve se sklene tripartitna
pogodba. Subvencija se izplača na podlagi
tripartitne pogodbe, v enkratnem znesku,
v roku 30 dni od podpisa pogodbe.
Terciarni programi: izplačilo subvencije
je vezano na dobo enega leta obratovanja
sp.-ja oziroma podjetja od datuma registracije. Oseba se v program vključi na podlagi
izdelanega zaposlitvenega načrta. Med Občino Divača in samozaposlenim se sklene
pogodba. Subvencija se izplača na podlagi
pogodbe, v enkratnem znesku, v roku 30 dni
od podpisa pogodbe.
7. Razpisna dokumentacija in informacije: razpisno dokumentacijo lahko vlagatelji (upravičenci) dvignejo na Občini Divača,
Kolodvorska ulica 3A v Divači, v sprejemni
pisarni, v času uradnih ur ali na spletni strani
http://www.divaca.si. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom je mogoče dobiti na
tel. 05/73-10-937 pri Nataši Macarol.
8. Rok za predložitev vlog in način dostave vlog
Za prvo obravnavo, je potrebno izpolnjene vloge, z vso potrebno dokumentacijo,
vložiti na Občino Divača, v roku 20 dni po
objavi tega razpisa v Uradnem listu RS. Vse
nadaljnje vloge bo komisija obravnavala mesečno, do porabe sredstev. Rok za predložitev zadnjih vlog je 10. 11. 2010. Nepopolne
vloge ne bodo upoštevane.
Izpolnjene vloge z vsemi zahtevanimi
prilogami je potrebno vložiti v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj – vloga za javni razpis
Subvencioniranje programov zaposlovanja
2010/11« osebno ali po pošti na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, Divača.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen
pošiljatelj.
Odpiranje vlog ne bo javno.
O izboru in višini sredstev, dobljenih na
tem razpisu, bodo vlagatelji obveščeni najkasneje v roku 30 dneh od oddaje vloge.
Občina Divača
Št. 371-0025/2010
Ob-4700/10
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93,
30/98 in 127/06), Občina Sevnica objavlja

javni razpis
za oddajo koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe rednega
vzdrževanja občinskih cest v Občini
Sevnica
1. Koncedent: Občina Sevnica, Glavni
trg 19a, 8290 Sevnica.
2. Predmet koncesije: izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja
občinskih cest v Občini Sevnica.
3. Obseg koncesije: redno vzdrževanje
občinskih cest obsega vzdrževalna dela za
ohranjanje občinskih cest v dobrem stanju,
za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti občinskih cest, nadzor nad stanjem občinskih cest in njihovega varovalnega pasu ter vzpostavitev prevoznosti cest
ob naravnih in drugih nesrečah. V skladu
s 7. členom Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest v Občini Sevnica obsega:
sektor I – območje severno od reke Save
in sektor II – območje južno od reke Save.
Razpisana koncesija se podeli po sektorjih.
4. Trajanje koncesije: koncesijska pogodba bo sklenjena za določen čas, za dobo 4
let, in sicer od 1. 11. 2010 do 1. 11. 2014.
5. Razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo kandidati lahko dvignejo vsak
delavnik, od 8. do 15. ure, v sprejemni pisarni Občine Sevnica ali v pisarni št. 117
(Mateja Cvetkovič), na naslovu Glavni trg
19a, 8290 Sevnica, objavljena pa bo tudi na
spletni strani Občine Sevnica, www.obcinasevnica.si. Razpisna dokumentacija, objavljena na spletni strani je le informativne
narave.
6. Pogoji za udeležbo: za priznanje sposobnosti ponudnika mora le ta izpolnjevati pogoje potrebne za udeležbo, določene
v razpisni dokumentaciji, pri čemer mora
predložiti tudi vse listine, ki so zahtevane
v razpisni dokumentaciji. Ponudba mora
biti pripravljena v skladu z določili razpisne
dokumentacije in biti izdelana na originalu
razpisne dokumentacije, ki jo ponudniki prejmejo na zgoraj navedenem naslovu.
7. Jezik v katerem mora ponudnik izdelati ponudbo: ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo mora biti
napisana v slovenskem jeziku.
8. Oddajanje ponudb: ponudniki morajo dostaviti ponudbe z zahtevanimi dokazili
v vložišče Občine Sevnica, Glavni trg 19a,
8290 Sevnica najkasneje do 5. 8. 2010, do
8. ure, v zaprti kuverti, z navedbo točnega
naslova naročnika in z oznako: javni razpis
– Izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest v Občini
Sevnica – ne odpiraj, na hrbtni strani kuverte pa mora biti točen naslov pošiljatelja.
9. Strokovna komisija, imenovana s strani župana, bo opravila javno odpiranje ponudb v sejni sobi Občine Sevnica, dne 5. 8.
2010, ob 9. uri, ne glede na to, ali so pooblaščeni predstavniki ponudnikov navzoči ali
ne. Navzoči predstavniki ponudnikov pred
začetkom javnega odpiranja ponudb izročijo strokovni komisiji pisna pooblastila za
sodelovanje na javnem razpisu podpisana
s strani odgovorne osebe ponudnika. Če
je na odpiranju prisoten zakoniti zastopnik
ponudnika pooblastilo ni potrebno. Kolikor
ne bo predložena nobena ponudba, bo postopek ponovljen. Nepravočasne oziroma
nepravilno opremljene ponudbe, bodo ponudnikom vrnjene neodprte.
10. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: ob izpolnjevanju pogojev in zah-
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tev iz razpisne dokumentacije za izvajanje
predmetne gospodarske službe bo naročnik
izbral koncesionarja ali skupino ponudnikov
– skupna ponudba, ki bo ponudil najnižjo
ceno.
Vse stroške v zvezi z izdelavo ponudbe
nosijo ponudniki.
11. Ponudba mora veljati vsaj 90 dni od
datuma odpiranja ponudb.
12. O izbiri bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja
ponudb. Z izbranim ponudnikom bo na podlagi upravne odločbe sklenjena koncesijska
pogodba.
13. Koncesija se lahko podeli, če je v postopku pridobljena vsaj ena primerna ponudba za vsak sektor.
14. Dodatna pojasnila glede razpisne
dokumentacije sme ponudnik zahtevati izključno v pisni obliki. Odgovorna oseba za
posredovanje dodatnih pojasnil je Rado Gobec. Ponudniki lahko naslovijo pisna vprašanja na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg
19a, 8290 Sevnica ali na elektronsko pošto:
rado.gobec@obcina-sevnica.si, z oznako
Koncesija za izvajanje gospodarske javne
službe rednega vzdrževanja občinskih cest
v Občini Sevnica.
Občina Sevnica
Št. 35280-2/2010
Ob-4702/10
Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000
Koper, ki jo zastopa župan Boris Popovič,
v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07), Uredbo o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07 in 100/09) in Obligacijskim
zakonikom (Uradni list RS, št. 38/01 in spremembe), objavlja
javni razpis
za oddajo nepremičnin – poslovnih
prostorov v najem v Mestni občini
Koper z javnim zbiranjem ponudb
Predmet najema so naslednji poslovni
prostori:
– Carpacciov trg 4, Koper, prostor, v izmeri 37,00 m2 poslovne površine, nahaja
se v pritličju stavbe na parceli št. 832, k.o.
Koper, oddajamo za trgovinsko ali mirno
storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 283,72 EUR, za mesec junij
2010;
– Čevljarska ulica 14, Koper, prostor,
v izmeri 92,65 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe na parceli št. 714, k.o.
Koper, oddajamo za gostinsko dejavnost;
izklicna mesečna najemnina znaša 677,70
EUR, za mesec junij 2010;
– Čevljarska ulica 21, Koper, prostor,
v izmeri 54,92 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe na parceli št. 652,
k.o. Koper, oddajamo za trgovinsko ali obrtno storitveno dejavnost, izklicna mesečna
najemnina znaša 421,13 EUR, za mesec
junij 2010;
– Čevljarska ulica 21, Koper, prostor,
v izmeri 133,40 m2 poslovne površine, nahaja se v nadstropju stavbe na parceli št. 652,
k.o. Koper, oddajamo za pisarno ali mirno
obrtno storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 787,19 EUR, za mesec
junij 2010;
– Čevljarska ulica 30, Koper, prostor,
v izmeri 23,73 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe na parceli št. 689,
k.o. Koper, oddajamo za trgovinsko ali mirno storitveno dejavnost, izklicna mesečna

najemnina znaša 181,96 EUR, za mesec
junij 2010;
– Kidričeva ulica 18, Koper, prostor, v izmeri 30,07 m2 poslovne površine, nahaja
se v pritličju stavbe na parceli št. 77, k.o.
Koper, oddajamo za trgovinsko ali mirno
obrtno storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 230,58 EUR, za mesec
junij 2010;
– Kidričeva ulica 37, Koper, prostor, v izmeri 49,22 m2 poslovne površine, nahaja
se v pritličju stavbe na parceli št. 824, k.o.
Koper, oddajamo za trgovinsko ali obrtno
storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 377,42 EUR, za mesec junij
2010;
– Kidričeva ulica 41, Koper, prostor, v izmeri 89,13 m2 poslovne površine, nahaja
se v pritličju stavbe na parceli 826, k.o. Koper, oddajamo za trgovinsko ali mirno obrtno storitveno dejavnost, izklicna mesečna
najemnina znaša 658,25 EUR za mesec
junij 2010;
– Prešernov trg 6, Koper, prostor, v izmeri 33,15 m2 poslovne površine, nahaja
se v pritličju stavbe na parceli 1108/1, k.o.
Koper, oddajamo za specializirano trgovinsko dejavnost, izklicna mesečna najemnina
znaša 254,19 EUR za mesec junij 2010;
– Pristaniška ulica 5, Koper, prostor,
v izmeri 25 m2 poslovne površine, nahaja
se v pritličju stavbe na parceli št. 845, k.o.
Koper, oddajamo za pisarniško dejavnost,
izklicna mesečna najemnina znaša 235,43
EUR za mesec junij 2010;
– Pristaniška ulica 7, Koper, prostor,
v izmeri 25 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe na parceli št. 908,
k.o. Koper, oddajamo za pisarniško ali mirno storitveno dejavnost, izklicna mesečna
najemnina znaša 183,53 EUR za mesec
junij 2010;
– Pristaniška ulica 27, Koper, prostor,
v izmeri 52 m2 poslovne površine, nahaja
se v pritličju stavbe na parceli 994, k.o.
Koper, oddajamo za trgovinsko ali mirno
storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 363,93 EUR za mesec junij
2010;
– Ukmarjev trg 7, Koper, prostor, v izmeri 62,71 m2 poslovne površine, nahaja se
v pritličju stavbe na parceli št. 46, k.o. Koper,
oddajamo za dejavnost promocije turizma in
domače obrti v Mestni občini Koper, izklicna
mesečna najemnina znaša 525,14 EUR za
mesec junij 2010;
– Vanganelska ulica 55, Koper, prostor,
v izmeri 16,84 m2 poslovne površine, nahaja
se v pritličju stavbe na parceli št. 6310/22,
k.o. Semedela, oddajamo za dejavnost ribarnice, izklicna mesečna najemnina znaša
111,99 EUR za mesec junij 2010;
– Verdijeva ulica 7, Koper, prostor, v izmeri 81,40 m2 poslovne površine, nahaja
se v pritličju stavbe na parceli št. 94/3, k.o.
Koper, oddajamo za mirno storitveno ali trgovinsko dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 585,07 EUR za mesec junij
2010;
– Vojkovo nabrežje 27, Koper, prostor,
v izmeri 81,88 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe na parceli št. 501/1,
k.o. Koper, oddajamo za zobozdravstveno
dejavnost oziroma drugo mirno storitveno
dejavnost ali trgovinsko dejavnost, izklicna
mesečna najemnina znaša 539,81 EUR za
mesec junij 2010;
– Župančičeva ulica 45, Koper, prostor,
v izmeri 34,90 m2 poslovne površine, naha-
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ja se v pritličju stavbe na parceli št. 1181,
k.o. Koper, oddajamo za trgovinsko ali mirno storitveno dejavnost, izklicna mesečna
najemni na znaša 224,67 EUR za mesec
junij 2010.
Oddaja ponudb
Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe
(vključno s potrdilom o plačani varščini za
resnost ponudbe), v zaprti ovojnici z oznako:
»Ne odpiraj – ponudba za najem, poslovnega prostora v Kopru, »navede se naslov
prostora za katerega je najemnik zainteresiran« z oznako 35280-2/2010«, na naslov:
Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000
Koper, najpozneje do 11. 8. 2010.
Na ovojnici mora biti naveden naziv in
naslov ponudnika. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo po pošti
ali osebno v sprejemno-informacijski pisarni
Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000
Koper, vsak delovni dan od 8. do 12. ure in
v sredo tudi od 14. do 17. ure.
Ponudbe, ki bi prispele po poteku roka
za oddajo ponudb ne bodo upoštevane in
bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.
Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb prispelih v roku za oddajo ponudb bo javno, dne 12. 8. 2010, ob
9. uri, na naslovu: Mestna občina Koper,
Verdijeva 10, 6000 Koper, sejna soba/pritličje.
Razpisna dokumentacija za poslovni prostor je na vpogled na spletni strani Mestne
občine Koper na naslovu: www.koper.si.
Za dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki v času uradnih ur pokličejo
Urad za nepremičnine – poslovni prostori,
tel. 05/66-46-284 ali 05/66-46-286.
Mestna občina Koper
Št. 602-71/2010
Ob-4820/10
Na podlagi četrtega odstavka 74. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 –
UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr. in 65/09
– popr.), 10. člena Zakona o vrtcih (Uradni
list RS, št. 100/05 – UPB in 25/08), 6. člena
Odloka o koncesiji za izvajanje javne službe
predšolske vzgoje in varstva (Uradni list RS,
št. 96/09), 30. člena Statuta Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 –
UPB) in sklepa Občinskega sveta Mestne
občine Novo mesto št. 602-71/2010, z dne
22. 4. 2010, Mestna občina Novo mesto
objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje javne
službe predšolske vzgoje in varstva na
območju Mestne občine Novo mesto
1. Naročnik (koncedent): Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo
mesto.
2. Dejavnost, ki je predmet koncesije:
Mestna občina Novo mesto bo podelila koncesijo za izvajanje javne službe predšolske
vzgoje in varstva, in sicer za izvajanje dnevnega programa za dva oddelka na območju
Mestne občine Novo mesto.
3. Območje izvajanja dejavnosti: javno
službo se bo izvajalo na območju Mestne
občine Novo mesto.
4. Čas, za katerega se podeljuje koncesija in začetek izvajanja dejavnosti
Mestna občina Novo mesto bo podelila
koncesijo za določen čas, in sicer za obdobje petih let.
Koncesionar mora pričeti z opravljanjem
dejavnosti s 1. 9. 2010.
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5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za opravljanje dejavnosti (za podelitev
koncesije)
Na javni razpis za podelitev koncesije se
lahko prijavi zasebni vrtec, zasebnik, ki izpolnjuje pogoje, določene za izvajanje javno
veljavnih programov, drug zavod, gospodarska družba in druga pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je registriran za opravljanje dejavnosti
predšolske vzgoje in varstva,
– ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti (dokaz o vpisu v razvid),
– ima pozitivno mnenje Strokovnega
sveta RS za splošno izobraževanje o ustreznosti programa,
– zagotavlja opremljenost v skladu s Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih
pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni
list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08),
– ima zagotovljene strokovno usposobljene delavce v skladu s Pravilnikom o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje
predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05,
82/05, 76/08) in Odredbo o normativih in
kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti
predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 57/97,
59/07, 40/99, 3/00, 13/00, 32/00, 29/02),
– ima letni delovni načrt,
– izvaja oziroma bo izvajal dnevni program,
– bo zagotovil, da bo javno službo predšolske vzgoje in varstva opravljal za ceno
programa, ki jo določi Občinski svet.
Način izpolnjevanja teh pogojev je opredeljen v navodilih kandidatom za pripravo
ponudbe.
6. Merila za izbiro
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila:
1. rok pričetka izvajanja javne službe
– do 50 točk
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Ocenjuje se odstopanje od dneva pričetka izvajanja, ki je v razpisu določen. Za
vsakih 10 dni nad določenim rokom dobi
ponudnik eno točko manj.
2. število oddelkov v posameznem
okolišu – do 30 točk
Ocenjuje se število oddelkov, ki jih ponudnik nudi glede na potrebe oziroma število
otrok v posameznem razpisanem obdobju.
3. lokacija vrtca oziroma oddelka – do
10 točk
Večje število točk dobi ponudnik, ki
bo dejavnost opravljal na lokaciji, kjer se
izkažejo potrebe.
4. ocena objekta, prostora in opreme
– do 5 točk
Ocenjuje se funkcionalnost objekta,
velikost prostorov za izvajanje programa,
število in kakovost igral, velikost in opremljenost zunanjih površin, namenjenih izvajanju
programa, varnost (tehnično varovanje), dostop in parkirna mesta.
5. nadstandardni program – do 5 točk
Ocenjuje se program, ki je obsežnejši
in kakovostnejši, kot ga določa predpis, ter
časovno daljše opravljanje dejavnosti, kot
ga predvideva dnevni program.
Če ponudnik v ponudbi ne predloži
dokumenta ali ne navede podatka, na podlagi katerega se bo ponudbo ocenjevalo,
se vlogo upošteva kot popolno, oceni pa se
z 0 točkami.
7. Navodila za izdelavo prijave na javni
razpis (vloge) in zahtevane sestavine vloge
so podane v razpisni dokumentaciji.
8. Način oddaje in rok za oddajo prijav
na javni razpis
Kandidati morajo oddati prijavo na javni
razpis najkasneje 30. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Rok za oddajo prične teči naslednji dan po objavi javnega razpisa.

Šteje se, da je prijava na javni razpis, oddana po pošti z navadno pošiljko, pravočasna, če prispe na Mestno občino Novo mesto do roka za oddajo prijav. Če je prijava na
javni razpis oddana na pošti s priporočeno
pošiljko, se šteje, da je oddana pravočasno,
če je bila oddana na pošti s priporočeno pošiljko najkasneje 30. dan po objavi javnega
razpisa do 24. ure.
Prijava mora biti oddana v zaprti kuverti, ki mora na prvi strani imeti oznako »Ne
odpiraj – Koncesija Vrtec« in navedenega
naslovnika, na zadnji strani pa navedenega
pošiljatelja.
Kandidati lahko oddajo prijavo v Glavni
pisarni Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto ali jo pošljejo po
pošti na naslov: Mestna občina Novo mesto,
Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.
9. Mestna občina Novo mesto bo kandidate o izbiri obvestila v roku 8 dni od izdaje
odločbe o izbiri.
10. Odpiranje prijav: odpiranje prijav na
javni razpis bo tretji delovni dan po poteku
roka za prijavo, in sicer ob 10. uri, v sejni
sobi Mestne občine Novo mesto, Seidlova
cesta 1, Novo mesto. Odpiranje prijav ne
bo javno.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na
spletni strani Mestne občine Novo mesto:
http://novomesto.si, interesenti pa jo lahko
dvignejo tudi v Glavni pisarni Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo
mesto.
Pojasnila in informacije lahko zainteresirani dobijo pri javnih uslužbencih: Mateja Jerič, tel. 07/39-39-250, Suzana Potočar, tel.
07/39-39-249, elektronski pošti: mateja.jeric@novomesto.si, suzana.potocar@novomesto.si.
Mestna občina Novo mesto
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Javne dražbe
Št. 478-17/2009/53
Ob-4724/10
Na podlagi 27. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) ter prve alinee prvega
odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – Odl.US,
100/09 in 49/10) Ministrstvo za javno upravo razpisuje
javno dražbo
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21,
1000 Ljubljana.
2. Predmet javne dražbe:

a) Oddaja v najem 2 opremljenih poslovnih prostorov na MMP Gruškovje:
Parc. št. na kateri stoji
stavba
1592/1
1592/1

Katastrska občina

Oznaka poslovnega prostora

Žetale
Žetale

ŠPEDICIJA I, objekt 17
ŠPEDICIJA II, objekt 17

Velikost poslovnega
prostora
16,88 m2
17,00 m2

Prosto od
takoj
takoj

b) Oddaja v najem 6 poslovnih prostorov na MMP Jelšane:
Parc. št. na kateri stoji
stavba

Katastrska občina

506/2, 516/1 in 516/2

Jelšane

506/2, 516/1 in 516/2

Jelšane

3341/3, 3342/1 in 3342/2 Jelšane
3341/3, 3342/1 in 3342/2 Jelšane
3341/3, 3342/1 in 3342/2 Jelšane
3341/3, 3342/1 in 3342/2 Jelšane

Oznaka poslovnega prostora
ŠPEDICIJA I, 1. nadstropje,
objekt J16
ŠPEDICIJA III, 1. nadstropje,
objekt J16
ŠPEDICIJA I, pritličje, objekt
J17
ŠPEDICIJA II, pritličje, objekt
J17
ŠPEDICIJA III, pritličje, objekt
J17
ŠPEDICIJA IV, pritličje, objekt
J17

Velikost poslovnega
prostora

Prosto od

21,07 m2

takoj

21,43 m2

takoj

16,88 m2

takoj

17,00 m2

takoj

16,55 m2

takoj

17,03 m2

takoj

c) Oddaja v najem 2 poslovnih prostorov na MMP Obrežje:
Parc. št. na kateri stoji
stavba
92/8, 89/2, 88/11, 88/10
in 88/9

92/8, 89/2, 88/11, 88/10
in 88/9

Katastrska občina

Oznaka poslovnega prostora

Velika Dolina

poslovni prostor št. 2, objekt
15, h kateremu sodi sorazmerni
del skupnih prostorov, kar
skupaj znaša 16,13% celotne
površine stavbe.
poslovni prostor št. 5, objekt
15, h kateremu sodi sorazmerni
del skupnih prostorov, kar
skupaj znaša 16,87% celotne
površine stavbe.

Velika Dolina

Velikost poslovnega
prostora
12,64 m2

1. 9. 2010

13,22 m2

takoj

Prosto od

d) Oddaja v najem 3 poslovnih prostorov na MMP Dragonja:
Parc. št. na kateri stoji
stavba
2393
2393
2391/2

Katastrska občina

Oznaka poslovnega prostora

Raven
Raven
Raven

ŠPEDICIJA I
ŠPEDICIJA II
MENJALNICA

Velikost poslovnega
prostora
29,77 m2
29,87 m2
47,00 m2

Prosto od
takoj
takoj
takoj

1939

Stran
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e) Oddaja v najem opremljenega poslovnega prostora na MMP Starod:
Parc. št. na kateri stoji
stavba
10/72

Katastrska občina

Oznaka poslovnega prostora

Starod

ŠPEDICIJA II, objekt S3, in
obsega poslovne prostore št.
Š4, Š5 in Š6.

Poslovni prostori so namenjeni izključno opravljanju dejavnosti špedicije oziroma
v primeru menjalnice na MMP Dragonja,
denarnemu posredništvu.
3. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:
a) Izklicna cena za poslovne prostore na
MMP Gruškovje:
1. Špedicija I, ki se nahaja v objektu
17 – 309,00 EUR
2. Špedicija II, ki se nahaja v objektu
17 – 311,00 EUR
Najnižji znesek višanja izklicne cene za
posamezen poslovni prostor je 5,00 EUR.
b) Izklicna cena za poslovne prostore na
MMP Jelšane:
1. Špedicija I, ki se nahaja v 1. nadstropju objekta J16 – 394,00 EUR
2. Špedicija III, ki se nahaja v 1. nadstropju objekta J16 – 401,00 EUR
3. Špedicija I, ki se nahaja v pritličju
objekta J17 – 316,00 EUR
4. Špedicija II, ki se nahaja v pritličju
objekta J17 – 318,00 EUR
5. Špedicija III, ki se nahaja v pritličju
objekta J17 – 309,00 EUR
6. Špedicija IV, ki se nahaja v pritličju
objekta J17 – 318,00 EUR
Najnižji znesek višanja izklicne cene za
posamezen poslovni prostor je 5,00 EUR.
c) Izklicna cena za poslovna prostora na
MMP Obrežje:
1. poslovni prostor št. 2, objekt 15 –
217,00 EUR
2. poslovni prostor št. 5, objekt 15 –
227,00 EUR
Najnižji znesek višanja izklicne cene za
poslovni prostor je 5,00 EUR.
d) Izklicna cena za poslovni prostor na
MMP Dragonja:
1. Špedicija I, objekt D6 – 557,00
EUR
2. Špedicija II, objekt D6 – 559,00
EUR
3. Menjalnica, objekt D5 – 879,00
EUR
Najnižji znesek višanja izklicne cene za
poslovni prostor je 5,00 EUR.
e) Izklicna cena za poslovni prostor na
MMP Starod:
1. poslovni prostor Špedicija II –
563,00 EUR
Najnižji znesek višanja izklicne cene za
poslovni prostor je 5,00 EUR.
4. Rok sklenitve pogodbe:
Pogodba mora biti sklenjena v roku
15 dni po opravljeni javni dražbi. Navedeno pa ne velja za poslovni prostor št. 2,
objekt 15 na MMP Obrežje, za katerega se
bo najemna pogodba sklenile takoj, ko se
bo dosedanji najemnik izselil iz poslovnega
prostora, se pravi s 1. 9. 2010.
5. Čas trajanja pogodbe:
Najemna pogodba bo z najugodnejšim
dražiteljem sklenjena za določen čas 5 let.
6. Način in rok plačila:
Najemodajalec bo za poslovne prostore
izstavljal mesečne račune za najemnino do

8. v mesecu za tekoči mesec, najugodnejši dražitelj pa je dolžan plačati najemnino
v roku petnajstih dni od izdaje računa na
podračun enotnega zakladniškega računa
št.: 01100-1006214304. Položena varščina
se šteje v plačilo prve najemnine.
Najemnik bo poleg najemnine plačeval
še obratovalne stroške. Obratovalni stroški obsegajo predvsem stroške ogrevanja,
dnevnega čiščenja, vodarine in kanalščine,
elektrike, odvoza smeti, varovanja in morebitne druge stroške, ki jih z uporabo povzroča najemnik ter nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča.
7. Višina varščine:
Pred javno dražbo morajo zainteresirani
dražitelji za nepremičnini položiti varščino
v višini:
a) MMP Gruškovje:
1. Špedicija I, ki se nahaja v objektu 17 – 309,00 EUR na račun št.: 01100-6300109972, sklic 18
31119-7103018-75600110 z navedbo namena nakazila: MMP Gruškovje, Špedicija
I, objekt 17.
2. Špedicija II, ki se nahaja v objektu 17 – 311,00 EUR na račun št.: 01100-6300109972, sklic 18
31119-7103018-75600210 z navedbo namena nakazila: MMP Gruškovje, Špedicija
II, objekt 17.
b) MMP Jelšane:
1. Špedicija I, ki se nahaja v 1. nadstropju objekta J16 – 394,00 EUR na račun št.: 01100-6300109972, sklic 18
31119-7103018-75600310 z navedbo namena nakazila: MMP Jelšane, Špedicija I,
nadstropje, objekt J16.
2. Špedicija III, ki se nahaja v 1.
nadstropju objekta J16 – 401,00 EUR na
račun št.: 01100-6300109972, sklic 18
31119-7103018-75600410 z navedbo namena nakazila: MMP Jelšane, Špedicija III,
nadstropje, objekt J16.
3. Špedicija I, ki se nahaja v objektu J17 – 316,00 EUR na račun št.: 01100-6300109972, sklic 18
31119-7103018-75600510 z navedbo namena nakazila: MMP Jelšane, Špedicija I,
objekt J17.
4. Špedicija II, ki se nahaja v objektu J17 – 318,00 EUR na račun št.: 01100-6300109972, sklic 18
31119-7103018-75600610 z navedbo namena nakazila: MMP Jelšane, Špedicija II,
objekt J17.
5. Špedicija III, ki se nahaja v objektu J17 – 309,00 EUR na račun št.: 01100-6300109972, sklic 18
31119-7103018-75600710 z navedbo namena nakazila: MMP Jelšane, Špedicija III,
objekt J17.
6. Špedicija IV, ki se nahaja v objektu J17 – 318,00 EUR na račun št.: 01100-6300109972, sklic 18
31119-7103018-75600810 z navedbo namena nakazila: MMP Jelšane, Špedicija IV,
objekt J17.

Velikost poslovnega
prostora
28,60 m2

Prosto od
takoj

c) MMP Obrežje:
1. poslovni prostor št. 2, objekt 15 –
217,00 EUR na račun št.: 01100-6300109972,
sklic 18 31119-7103018-75600910 z navedbo namena nakazila: MMP Obrežje, poslovni prostor št. 2, objekt 15.
2. poslovni prostor št. 5, objekt 15 –
227,00 EUR na račun št.: 01100-6300109972,
sklic 18 31119-7103018-75601010 z navedbo namena nakazila: MMP Obrežje, poslovni prostor št. 5, objekt 15.
d) MMP Dragonja:
1. Špedicija I, objekt D6 – 557,00 EUR
na račun št.: 01100-6300109972, sklic 18
31119-7103018-75601110 z navedbo namena nakazila: MMP Dragonja, objekt D6,
Špedicija I.
2. Špedicija II, objekt D6 – 559,00
EUR na račun št.: 01100-6300109972, sklic
18 31119-7103018-75601210 z navedbo namena nakazila: MMP Dragonja, objekt D6,
Špedicija II.
3. Menjalnica, objekt D5 – 879,00
EUR na račun št.: 01100-6300109972, sklic
18 31119-7103018-75601310 z navedbo namena nakazila: MMP Dragonja, objekt D5,
Menjalnica.
e) MMP Starod: poslovni prostor Špedicija II, objekt S3 – 563,00 EUR na račun št.: 01100-6300109972, sklic 18
31119-7103018-75601410 z navedbo namena nakazila: MMP Starod, objekt S3,
Špedicija II.
Dražiteljem, ki so licitirali in ne uspejo,
se varščina vrne v roku tridesetih dni brez
obresti.
Opozorilo: Dražiteljem, ki bodo vplačali
varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi,
se varščina zadrži.
8. Ogled nepremičnin:
Ogled poslovnih prostorov, ki so navedeni v drugi točki tega razpisa je možen po
naslednjem vrstnem redu: dne 2. 8. 2010
na MMP Gruškovje, MMP Obrežje in MMP
Dragonja, dne 3. 8. 2010 na MMP Starod,
za vse navedene datume od 10. do 11. ure,
razen za MMP Jelšane, kjer bo ogled možen
od 12. do 13. ure dne 3. 8. 2010, po predhodnem dogovoru z Simonom Cerovškom za
MMP Gruškovje (tel. 041/621-519), z Darkom Pertodom za MMP Jelšane, Dragonja
in Starod (tel. 051/677-070), z Matjažem
Tumo za MMP Obrežje (041/683-315).
9. Način, mesto in čas oddaje vseh zahtevanih dokumentov za predmetni nepremičnini pod 2. točko:
Zainteresirani dražitelji predložijo dokumente v zaprti kuverti, najkasneje do 8. ure,
dne 11. 8. 2010, na naslov: Ministrstvo za
javno upravo, Direktorat za investicije in nepremičnine, Tržaška cesta 21, 1000 Ljub
ljana, priporočeno po pošti ali osebno na
vložišče.
Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno:
Javna dražba za najem poslovnega prostora na MMP Gruškovje, Jelšane, Obrežje,
Dragonja in Starod,
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Šifra zadeve: številka: 478-17/2009
(za MMP Gruškovje) in/ali številka:
478-17/2009 (za MMP Jelšane) in/ali številka: 478-420/2005 (za MMP Obrežje) in/ali
številka: 478-10/2007 (za MMP Dragonja)
in/ali številka: 478-10/2007 (za MMP Starod).
Oznaka: »Ne odpiraj – Javna dražba!«
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika!
10. Pogoji za pristop k javni dražbi:
Zainteresirani dražitelji morajo ob pristopu k javni dražbi priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga
izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo,
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke),
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokade 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 blokade TRR),
– dokazilo, da so po standardni klasifikaciji dejavnosti:
a) za namen najema špedicije – registrirani za dejavnost: promet in skladiščenje
– špedicija in druge spremljajoče dejavnosti
oziroma
– pooblastilo za sodelovanje na javni
dražbi, če je oseba zastopnik.
Dražitelji, ki bodo pristopili k javni draži
morajo imeti poravnane denarne obveznosti
do Ministrstva za javno upravo, kar morajo
izkazati s pisno izjavo.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo
vodila dražbo, izločeni iz postopka.
11. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba za poslovne prostore iz druge točke tega
razpisa bo potekala dne 11. 8. 2010 v IV.
nadstropju Ministrstva za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana ob 10. uri.
12. Dodatne informacije in vprašanja: dodatne informacije lahko dobite na Ministrstvu
za javno upravo, Direktoratu za investicije in
nepremičnine, Tržaška 21, Ljubljana, Marina
Harapin, tel. 01/478-18-10.
13. Ustavitev postopka: Vlada ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika
lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla
ustavi postopek javne dražbe, pri čemer se
dražiteljem povrne stroške v višini izkazanih
stroškov.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 478-322/2010
Ob-4703/10
Mestna občina Koper izdaja na podlagi
20. oziroma 22. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07), sklepa št. 478-322/2010
z dne 15. 7. 2010 objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v lasti Mestne
občine Koper
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Mestna občina Koper, Verdijeva

ulica 10, Koper, ki jo zastopa župan Boris
Popovič.
2. Opis predmeta prodaje:
1. nepremičnina s parc. št. 2740,
k.o. Krkavče, stavbišče, v izmeri 73 m2, in
travnik, v izmeri 316 m2, za izklicno ceno
19.433,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
2. nepremičnina s parc. št. 7.S, k.o.
Topolovec, porušen objekt, v izmeri 76 m2,
za izklicno ceno 6.967,00 €, brez 2% davka
na promet nepremičnin;
3. nepremičnina s parc. št. 1056,
k.o. Šmarje, stavbišče, v izmeri 39 m2 in
dvorišče, v izmeri 122 m2, za izklicno ceno
11.141,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
4. nepremičnina s parc. št. 2807, k.o.
Sveti Anton, dvorišče, v izmeri 125 m2, parc.
št. 3706, k.o. Sveti Anton, stavbišče, v izmeri 133 m2, parc. št. 3707, k.o. Sveti Anton, stavbišče, v izmeri 54 m2 in parc. štev.
196/1.S, k.o. Sveti Anton, stavbišče, v izmeri
45 m2, vse do deleža 2/3, za izklicno ceno
24.614,00 €, brez 20% DDV oziroma 2%
davka na promet nepremičnin;
5. nepremičnina s parc. št. 545/5, k.o.
Šmarje, v izmeri 573 m2, za izklicno ceno
53.975,00 €, brez 20% DDV;
6. nepremičnina s parc. št. 362/1, k.o.
Šmarje, v izmeri 748 m2, za izklicno ceno
93.924,00 €, brez 20% DDV;
7. nepremičnini s parc. št. 404/13 in
404/17, k.o. Škofije, v skupni izmeri 926 m2,
za izklicno ceno 113.392,00 €, brez 20%
DDV;
8. nepremičnina s parc. št. 1362/4,
k.o. Škofije, v izmeri 829 m2, za izklicno
ceno 87.285,00 €, brez 20% DDV;
9. nepremičnina s parc. št. 1158/7,
k.o. Jernej, v izmeri 1.167 m2, za izklicno
ceno 138.906,00 €, brez 20% DDV;
10. nepremičnina s parc. št. 214/10,
k.o. Hribi, v izmeri 526 m2, za izklicno ceno
52.295,00 €, brez 20% DDV;
11. nepremičnina s parc. št. 1121/7,
k.o. Škofije, v izmeri 330 m2, za izklicno
ceno 28.288,00 €, brez 20% DDV;
12. nepremičnina s parc. št. 2583/5,
k.o. Sv. Anton, v izmeri 319 m2, za izklicno
ceno 25.050,00 €, brez 20% DDV;
13. nepremičnina s parc. št. 2583/6,
k.o. Sv. Anton, v izmeri 325 m2, za izklicno
ceno 25.521,00 €, brez 20% DDV;
14. nepremičnina s parc. št. 2544/4,
k.o. Semedela, v izmeri 843 m2, do deleža
81/100, za izklicno ceno 72.857,00 €, brez
20% DDV;
15. nepremičnina s parc. št. 810/4,
k.o. Škofije, v izmeri 717 m2, za izklicno
ceno 32.071,00 €, brez 20% DDV;
16. nepremičnina s parc. št. 1076/2,
k.o. Oltra, v skupni izmeri 3.173 m2, za izklicno ceno 492.100,00 €, brez 20% DDV;
17. poslovni prostor v Kopru, Carpacciov trg 6/7, s parcelno št. 835, k.o. Koper, v izmeri 448,33 m2, za izklicno ceno
571.635,00 €, brez 2% davka na promet
nepremičnin;
18. poslovni prostor v Kopru, Dapontejeva reber 3, s parcelno št. 1188, k.o.
Koper, v izmeri 23,50 m2, za izklicno ceno
46.825,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin;
19. poslovni prostor v Kopru, Gramscijev trg št. 1 (Gasilska 17), s parcelno
št. 444, k.o. Koper, v izmeri 231,72 m2, za
izklicno ceno 299.082,00 €, brez 2% davka
na promet nepremičnin;
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20. poslovni prostor v Kopru, Kettejeva
14, s parcelno št. 809/3, k.o. Koper, v izmeri
134,36 m2, za izklicno ceno 90.500,00 €,
brez 2% davka na promet nepremičnin;
21. poslovni objekt Libertas, v Kopru
ob severni obvoznici, s parcelno št. 122/1,
k.o. Koper, v izmeri 1.385,40 m2, za izklicno
ceno 1.060.943,00 €, brez 2% davka na
promet nepremičnin;
22. poslovni objekt Palača Panajotopolus, Pobeška cesta 26A, s parcelno
št. 774/2, k.o. Bertoki, v izmeri 551,99 m2, za
izklicno ceno 277.324,00 €, brez 2% davka
na promet nepremičnin;
23. poslovni objekt, Sočerga 5, s parcelno št. 4960/3, k.o. Sočerga, v izmeri
361,10 m2, za izklicno ceno 162.139,00 €,
brez 2% davka na promet nepremičnin;
24. pomožni prostor v Kopru, Trubarjeva 2, s parcelno št. 150/1, k.o. Koper, v izmeri 29,36 m2, za izklicno ceno 34.813,00 €,
brez 2% davka na promet nepremičnin;
25. poslovni prostor v Kopru, Vlačičeva 1, s parcelno št. 1002, k.o. Koper, v izmeri 19,77 m2, za izklicno ceno 37.260,00 €,
brez 2% davka na promet nepremičnin.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Izhodiščno nadomestilo
Izhodiščno nadomestilo je razvidno iz
2. točke te javne dražbe, najnižji znesek
višanja je 1.000,00 €.
V ceno nepremičnin ni vključen 20% davek na dodano vrednost oziroma 2% davek
na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
5. Pogoji prodaje
Nepremičnine se prodajajo po načelu videno–kupljeno.
Nepremičnina s parc. št. 2740, k.o. Krkavče, se nahaja v ureditvenem območju za
poselitev, v območju izvenmestnih naselij,
ki je namenjeno za mešano urbano rabo,
v naselju Krkavče. V naravi gre za dotrajano
stanovanjsko stavbo.
Nepremičnina s parc. št. 7.S, k.o. Topolovec, se nahaja v ureditvenem območju za
poselitev, v območju izvenmestnih naselij, ki
je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Topolovec. V naravi gre za dotrajano
stanovanjsko stavbo.
Nepremičnina s parc. št. 1056, k.o.
Šmarje, se nahaja v ureditvenem območju
za poselitev, v območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo,
v naselju Šmarje. V naravi gre za porušen
objekt.
Nepremičnine s parc. št. 2807, 3706,
3707 in 196/1.S, k.o. Sveti Anton, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev,
v območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v bližini
naselja Potok. V naravi gre za dotrajane
stanovanjske stavbe. Mestna občina Koper
prodaja solastniški delež na navedenih nepremičninah v višini 2/3.
Nepremičnini s parc. št. 545/5 in 362/1,
k.o. Šmarje se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, v območju izvenmestnih
naselij, ki je namenjeno za mešano urbano
rabo, v naselju Šmarje.
Nepremičnini s parc. št. 404/13 in 404/17,
k.o. Škofije se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, v območju za stanovanja, v naselju Spodnje Škofije.
Nepremičnina s parc. št. 1362/4, k.o.
Škofije se nahaja v ureditvenem območju
za poselitev, v območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo,
v naselju Zgornje Škofije.
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Nepremičnina s parc. št. 1158/7, k.o. Jernej se nahaja v ureditvenem območju za
poselitev, v območju izvenmestnih naselij,
ki je namenjeno za mešano urbano rabo,
v naselju Kolomban.
Nepremičnina s parc. št. 214/10, k.o.
Hribi se nahaja v ureditvenem območju za
poselitev, v območju izvenmestnih naselij,
ki je namenjeno za mešano urbano rabo,
v naselju Jelarji.
Nepremičnina s parc. št. 1121/7, k.o.
Škofije se nahaja v ureditvenem območju
za poselitev, na območju za stanovanja,
v naselju Zgornje Škofije.
Nepremičnini s parc. št. 2583/5 in 2583/6,
k.o. Sv. Anton, se nahajata v ureditvenem
območju za poselitev, v območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano
urbano rabo, v naselju Sv. Anton. Nepremičnini predstavljata zaokrožitev obstoječih
gradbenih parcel, ki se nahajata v neposredni bližini in sta v lasti fizične osebe.
Nepremičnina s parc. št. 2544/4, k.o. Semedela, se nahaja v ureditvenem območju
za poselitev, v območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo,
v naselju Kampel. Navedena nepremičnina predstavlja zaokrožitev nepremičnine, ki
se nahaja v neposredni bližini in je v lasti
pravne osebe. Mestna občina Koper prodaja
solastniški delež na navedeni nepremičnini
v višini 81/100.
Nepremičnina s parc. št. 810/4, k.o. Škofije, se nahaja v ureditvenem območju za
poselitev, na območju za stanovanja, v naselju Zgornje Škofije. Nepremičnina predstavlja pa zaokrožitev obstoječe gradbene
parcele, ki se nahaja v neposredni bližini in
je v lasti fizične osebe.
Nepremičnina s parc. št. 1076/2 se nahaja v ureditvenem območju za poselitev,
v območju centralnih dejavnosti, v naselju
Ankaran.
Nepremičnina – poslovni objekt s parcelno številko 835, k.o. Koper, se nahaja na
zahodnem delu mestnega jedra, na območju Carpacciovega trga. Konstrukcija objekta je solidna. Notranjost objekta potrebna
prenove.
Nepremičnina – poslovni prostor s parcelno številko 1188, k.o. Koper, se nahaja
na južnem delu starega mestnega jedra, severno od Prešernovega trga. Konstrukcija je
zasnovana na starem objektu, katerega se
je prenovilo, tako da je le-ta posodobljena
ter ustrezno sanirana.
Nepremičnina – poslovni prostor s parcelno številko 444, k.o. Koper, se nahaja na
vzhodnem delu starega mestnega jedra, na
območju Gramscijevega trga ter Gasilske
ulice. Poslovni prostor se nahaja v pritliču
objekta, ki je v osnovi dvoetažen v južnem
in trietažen v severnem delu. Objekt je bil
prenovljen v letu 1983.
Nepremičnina – poslovni prostor s parcelno 809/3, k.o. Koper, se nahaja v pritličju
pretežno stanovanjskega objekta v jugozahodnem delu mestnega jedra, na lokaciji
Kettejeve in Pobočne ulice. V naravi gre za
dva prostora, ki sta med seboj povezana.
Konstrukcija prostora je v osnovi kamnita
z leseno tramovno medetažo, brez posebnih
obdelav.
Nepremičnina – poslovni objekt s parcelno številko 122/1, k.o. Koper, se nahaja na skrajnem severnem obrobju starega
mestnega jedra. Objekt se nahaja cca 70
m zračne linije od morske obale. V naravi
gre za objekt – namembnosti skladišča, ki
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je potrebno šele smiselne vizije, glede na
lokacijo.
Nepremičnina – poslovni objekt na parcelni številki 774/2, k.o. Bertoki se nahaja na
širši lokaciji Bertokov. Sam objekt je mešane
konstrukcije, v preteklosti so bila vršena vlaganja. V naravi predstavlja izstopajoč objekt
zgrajen v dveh etažah. V preteklosti naj bi
služil kot počitniška vila.
Nepremičnina – poslovni objekt na parceli številka 4960/3, k.o. Sočerga se nahaja
v naselju Sočerga. Je oddaljen od urbanih
centrov je bližini meje s Hrvaško. Objekt je
bil zgrajen v letu 1991.
Nepremičnina – pomožni poslovni objekt
na parceli št. 150/1, k.o. Koper se nahaja v osrednjem centralnem delu starega
mestnega jedra, v objektu, ki predstavlja
izključno stanovanjsko zgradbo. Pomožni
prostor se nahaja v pritličju. Namembnost
prostora je bila v preteklosti nekakšna delavnica, danes pa je stanje podobno kletnemu prostoru.
Nepremičnina – poslovni prostor na parceli št. 1002, k.o. Koper se nahaja v severozahodnem delu mestnega jedra. Stavba
je locirana na vzhodni strani Vlačičeve ulice v Kopru. V osnovi gre za manjšo staro
stavbo z elementi arhitekturne dediščine.
Poslovni prostor se nahaja v pritličju dvoetažnega objekta.
Vse predmetne nepremičnine se nahajajo na območju, ki se ureja po določilih
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
v Mestni občini Koper (UO, št. 19/88, 7/01,
24/01 in Uradni list RS, št. 49/05, 95/06,
124/08, 22/09).
Nepremičnine, ki so predmet javne dražbe predstavljajo stvarno premoženje, v lasti
Mestne občine Koper, katero slednja ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, skladno
s 4. členom Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07).
Kolikor bi se na nepremičninah, ki so
predmet javne dražbe izkazalo, da so obremenjene z gospodarsko javno infrastrukturo,
se kupec zaveže skleniti ustrezno služnostno pogodbo v korist upravljavca navedene
infrastrukture.
Posamezna nepremičnina bo prodana
dražitelju, za katerega bo komisija ugotovila,
da je ponudil najvišjo ceno.
Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku dražbe. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je
od nakupa odstopil in ima Mestna občina
Koper pravico zadržati vplačano varščino.
Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu
celotne kupnine.
6. Plačilo celotne kupnine: kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 8.
dneh od izdaje računa s strani prodajalca.
Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku
po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba
šteje za razdrto.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila dne 12. 8. 2010 v prostorih
sejne sobe v pritličju Mestne občine Koper,
Verdijeva ulica 10, Koper, z začetkom ob
10.30. Kandidati se bodo morali pred začetkom draženja zainteresirane nepremičnine
izkazati z dokazili navedenimi pod zap. št. 8
te objave. Če udeleženec javne dražbe ne
predloži zahtevanih podatkov oziroma ne iz-

polnjuje spodaj navedenih pogojev ne more
sodelovati na javni dražbi.
8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu
s pravnim redom RS lahko postane lastnik
nepremičnin ter se pravočasno in pravilno
prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu;
– predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba;
– predloži izvirnik veljavnega osebnega
dokumenta in davčno številko, če se prijavi
fizična oseba oziroma predloži priglasitveni
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
če se prijavi samostojni podjetnik;
– predloži pooblastilo, ki se nanaša na
predmet javne dražbe, pri čemer mora biti
podpis overjen, v primeru če se v imenu
ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec.
Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa
overjeno kopijo listine.
9. Varščina: udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo do začetka
javne dražbe vplačati varščino v višini 20%
od izklicne cene nepremičnin na podračun
proračuna Mestne občine Koper pri Upravi
Republike Slovenije za javna plačila (UJP)
– Urad Koper številka: 01250-0100005794,
obvezni sklic na številko 00 478-322-2010.
Varščino je potrebno vplačati do dne 11. 8.
2010. Varščina bo neuspelim ponudnikom
vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po
opravljeni javni dražbi, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine.
V primeru, da uspeli dražitelj ne bi sklenil
pogodbe ali plačal kupnine, organizator javne dražbe obdrži varščino.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
Javna dražba bo ustna.
Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane.
Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
Dražbo vodi član Komisije za vodenje postopkov razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem občine (v nadaljevanju
komisija) ter je končana, ko voditelj dražbe
trikrat ponovi najvišjo ponudbo za posamezno nepremičnino. Takrat komisija ugotovi
komu in po kakšni ceni je bil predmet javne
dražbe prodan in kupca pozove k podpisu
pogodbe.
Če izklicna cena ni bila dosežena je javna dražba neuspešna.
Ugovore proti dražbenem postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe. Morebitne spore reši komisija.
Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.
11. Stroški vezani na pogodbo: stroške
sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin, stroške notarskih storitev ter takso za
vpis v zemljiško knjigo plača kupec nepremičnin.
12. Drugi pogoji: Mestna občina Koper si
obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno
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neomejeno služnost za potrebe izgradnje
objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.
13. Zakonska podlaga: za izvedbo javne
dražbe se uporabljajo določbe 20. in 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07).
14. Dodatna pojasnila: vsa pojasnila
v zvezi z razpisom javne dražbe lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne občine Koper, tel. 05/66-46-273,
v času uradnih ur.
Mestna občina Koper
Ob-4799/10
Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270
Litija, na podlagi 19. in 20. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 14/07), 38. do
42. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07 in 100/09), 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04,
33/06 in 139/06) in sprejetega Letnega načrta razpolaganja z občinskim nepremičnim
premoženjem za leto 2010 objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnega premoženja
Občine Litija
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, tel. 01/896-34-24, faks
01/896-34-60, e-mail: obcina.litija@litija.si.
2. Opis predmeta prodaje je: parcelna
številka 118/2 dvorišče, v izmeri 1088 m²
ter parcelna številka 118/3 poslovna stavba,
v izmeri 276 m2, obe vpisani v z.k.vl.št. 387,
k.o. Polšnik.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Izklicna cena in najnižji znesek zvišanja: za nepremičnini, ki sta predmet prodaje
je izklicna cena 30.300,00 EUR brez vključenega 20% DDV-ja oziroma 2% davka na
promet nepremičnin, dražitelji lahko dvigajo
ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR, kar
je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje 20% DDV –ja, ki se
prišteje k prodajni ceni oziroma 2% davka
na promet nepremičnin in ju plača kupec.
5. Način in rok plačila kupnine: kupnino
poravna kupec na transakcijski račun Občine Litija, št. 01260-0100002491 v osmih
dneh od sklenitve prodajne pogodbe. Plačilo
celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne
poravna kupnine na določen način in v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za
razdrto, prodajalec pa zadrži plačano varščino. Kupec pridobi lastninsko pravico po plačilu celotne kupnine in stroškov povezanih
s pravnim poslom.

6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila dne 11. 8. 2010 v veliki sejni
sobi Občine Litija – 1. nadstropje, Jerebova
ulica 14, 1270 Litija, z začetkom ob 14.
uri. Ponudniki morajo osebno ali po pošti
na Občino Litija, Jerebova ulica 14, Litija,
posredovati prijavo za udeležbo na dražbi.
Prijava za udeležbo mora prispeti v vložišče
Občine Litija, najkasneje do 11. 8. 2010 do
12. ure.
7. Višina varščine:
Interesenti so dolžni najkasneje do 11. 8.
2010 do 11. ure, vplačati varščino v višini
10% izklicne cene na transakcijski račun
Občine Litija, št. 01260-0100002491, s pripisom »plačilo varščine za javno dražbo«.
Najugodnejšemu dražitelju bo varščina
brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim dražiteljem, ki ne bodo uspeli na dražbi, bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po
zaključku javne dražbe.
V primeru, da interesent plača varščino
za nepremičnino, ki je predmet razpisa javne dražbe in se javne dražbe ne udeleži, se
varščina ne povrne.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov: vsa pojasnila v zvezi
s prodajo in ogledom premoženja lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Litija
na tel. 01/89-63-458 ali na e-naslovu: manja.sarbek@litija.si.
9. Opozorilo: vodja dražbe lahko s soglasjem župana Občine Litija ustavi postopek prodaje za nepremičnini, ki sta predmet
javne dražbe, vse do sklenitve pravnega
posla, 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 premoženja ter se pravočasno prijavijo tako da:
– plačajo varščino in predložijo dokazilo
o plačilu,
– predložijo izpisek iz sodnega registra,
ki ne sme biti starejši od 30 dni (AJPES)- za
pravne osebe ali fotokopijo osebnega dokumenta – za fizične osebe (fotokopija osebnega dokumenta za fizične osebe mora biti
overjena pri upravni enoti ali pri notarju),
– predložijo potrdilo, da v zadnjih šestih
mesecih niso imeli blokiranega TRR – velja
za pravne osebe in s.p, potrebno je predložiti original,
– predložijo davčno številko za fizične
osebe (davčna številka mora biti predložena v originalu oziroma overjena kopija pri
upravni enoti ali pri notarju) ali identifikacijsko številko za DDV za pravne osebe,
– predložijo overjeno pooblastilo (pri
upravni enoti ali notarju) za sodelovanje na
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javni dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec,
– predložijo številko transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine.
Organizator bo pravočasno potrdil vse
pravilne in pravočasne prijave. Interesenti,
ki ne bodo predložili teh dokazil, bodo po
sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni
iz postopka pred pričetkom dražbe.
11. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– dražbo bo vodila komisija imenovana
pri županu,
– draži lahko tisti, ki se je pravočasno, to
je do vključno 11. 8. 2010 do 12. ure, prijavil
na dražbo ter predložil dokazila navedena
pod 10. točko,
– pooblaščenec dražitelja mora predložiti
overjeno pooblastilo s strani upravne enote
ali notarja,
– dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba,
– na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
– če je dražitelj samo eden, ki sprejema
izklicno ceno, je premoženje prodano za
izklicno ceno,
– če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene,
– če dražitelj, ki se je pravočasno prijavil
na dražbo ter predložil dokazila navedena
pod 10. točko odstopi od dražbe, varščina
zapade v korist občine,
– dražba je končana, ko je vodja dražbe
trikrat izklical isto najvišjo ponudbo,
– ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku javne dražbe (morebitne ugovore
reši takoj vodja dražbe),
– javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo) kakor tudi 20% DDV oziroma 2%
davek na promet nepremičnin plača kupec.
Nepremičnini bosta prodani po načelu
videno–kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo
upoštevane.
Z najugodnejšim dražiteljem se sklene
pogodba najkasneje 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 več kot za 15 dni, ali pa zadrži
njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj
ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku,
ponudnik zadrži njegovo varščino.
Občina Litija
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Razpisi delovnih mest
Št. 1100-01/2010
Ob-4652/10
Na podlagi šestega in sedmega odstavka 57. člena in 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07
– ZJU-UPB3, 65/08 – ZJU-D) Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje,
objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
delovnega mesta
svetovalec za pravne in splošne zadeve.
V besedilu uporabljeni izrazi napisani
v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot
nevtralni za ženske in moške.
1. Organ v katerem bo javni uslužbenec
opravljal delo: Občina Dobrepolje, Videm
35, 1312 Videm-Dobrepolje.
2. Navedba delovnega mesta: za delovno mesto je določeno, da se naloge opravljajo v uradniških nazivih svetovalec III,
svetovalec II, svetovalec I.
3. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas (4-mesečno poskusno delo).
4. Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– državljanstvo RS,
– znanje uradnega jezika,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– visokošolska univerzitetna izobrazba
(prejšnja) oziroma magistrska izobrazba
pravne ali upravne smeri (VII/2),
– kandidat ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka (v primeru, da kandidat tega izpita
nima, ga mora opraviti v roku enega leta od
sklenitve delovnega razmerja),
– opravljeno obvezno usposabljanje za
imenovanje v naziv (v primeru, da kandidat
tega usposabljanja nima opravljenega, ga
mora opraviti v roku enega leta od sklenitve
delovnega razmerja),
– znanje uporabe računalniških programov (urejevalnikov teksta in dela s preglednicami).
5. Vsebina prijave:
– izjava kandidata o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe, iz katere
morajo biti razvidni stopnja in smer izobrazbe, leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
– izjava kandidata, da je državljan Republike Slovenije;
– izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– izjava kandidata, da zoper njega ni
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti;
– pisna privolitev kandidata, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje
Občini Dobrepolje pridobitev podatkov iz
uradnih evidenc (potrdila o državljanstvu,
potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz
upravnega postopka, potrdila o opravljenem
obveznem usposabljanju za imenovanje
v naziv, podatkov o delovnih razmerjih, po-

trdil iz četrte in pete alineje te točke). Izrecna
pisna privolitev kandidata je predpogoj za izpolnjevanje pogojev za zasedbo delovnega
mesta. Če kandidat ne da omenjene privolitve, mora sam predložiti ustrezna dokazila.
Priložitev dokazil je zaželena.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis in da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe, navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
6. Kratek opis dela:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov
na prvi stopnji,
– priprava pogodb v zvezi s prodajo, menjavo in pridobivanjem premoženja,
– skrb za vpise lastništva ali uporabe občinskih zemljišč v zemljiško knjigo,
– opravljanje tajniških opravil za župana
in tajnika občine,
– priprava razpisov, pogodb in druge
dokumentacije s področja dela in področja
kmetijstva,
– urejanje arhivskega, dokumentarnega
gradiva, vodenje seznamov in naslovov,
– sprejemanje, odpiranje pošte ter vodenje korespondence,
– opravljanje nalog na področju zaščite
in reševanja na ravni občine,
– sodelovanje na sejah Statutarno pravne komisije in OS ter sodelovanje na sejah
njegovih delovnih teles,
– opravljanje tudi drugih del podobne
zahtevnosti.
7. Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki.
Prijava se pošlje v zaprti ovojnici z označbo
»javni natečaj za prosto delovno mesto svetovalec«. Prijava se lahko pošlje tudi v elektronski obliki na naslov: tatjana.decmanzagar@dobrepolje.si, pri čemer veljavnost
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Prijavo je treba poslati v roku 8 dni od
objave tega javnega natečaja v Uradnem
listu Republike Slovenije na naslov: Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje. O izbiri bodo kandidati obveščeni
najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri.
Obvestilo o končanem izbirnem postopku
bo objavljeno na spletni strani Občine Dobrepolje, www.dobrepolje.si. Obravnavane
bodo samo popolne prijave.
8. Dodatne informacije v zvezi s tem natečajem posredujeta Tatjana Dečman-Žagar,
tel. 01/788-02-81, e-pošta: tatjana.decmanzagar@dobrepolje.si in Andreja Babič, tel.
01/788-02-83, e-pošta: andreja.babic@dobrepolje.si.
Občina Dobrepolje
Ob-4803/10
Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, Tolmin, ki jo zastopa Uroš Brežan, župan, na
podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3, 65/08)
objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
uradniškega delovnega mesta:
svetovalec za področje financ.
Naloge objavljenega uradniškega delovnega mesta se lahko opravljajo v treh zaporednih nazivih:

– svetovalec I
– svetovalec II
– svetovalec III
Delovno področje:
– nudenje neposredne pomoči vodji pri
vodenju strokovnih nalog iz njegovega delovnega področja,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– vodenje in odločanje v upravnih postopkih na prvi stopnji,
– opravljanje drugih nalog po naročilu
predpostavljenega.
Kandidat, ki se bo prijavil na prosto uradniško delovno mesto mora poleg splošnih
pogojev, določenih z Zakonom o delovnih
razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, 103/07))
ter pogojev, določenih v drugem odstavku
88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3, 65/08):
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ima splošno zdravstveno zmožnost;
– da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil
obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
izpolnjevati še naslednje pogoje:
– izobrazba najmanj visokošolske stop
nje;
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
– veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo
motornih vozil kategorije B;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka;
– opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv;
– poznavanje dela z računalnikom;
– znanje uradnega jezika.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se
zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede
na to ali je bilo delovno sklenjeno ali pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se
upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji
zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva
čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega obveznega usposabljanja za imenovanje v naziv. V primeru izbire kandidata, ki
nima opravljenega obveznega usposabljanja za imenovanje v naziv, bo moral izbrani
kandidat obvezno usposabljanje, v skladu
z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih
(Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3 in 65/08)
opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve
delovnega razmerja.
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Pisna prijava mora vsebovati:
1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja
glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora
biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter
leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena;
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj in dokazila, ki
dokazujejo izpolnjevanje pogoja delovnih
izkušenj;
3. izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka in o opravljenem
obveznem usposabljanju za imenovanje
v naziv;
4. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– zoper kandidata ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
5. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Tolmin pridobitev
podatkov navedenih v 4. točki iz uradnih
evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Namesto
pisnih izjav lahko kandidat predloži tudi fotokopije dokazil, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogojev.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na
uradniškem delovnem mestu svetovalca
za področje financ, v nazivu svetovalec III,
z možnostjo napredovanja v naziv svetovalec II in I.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno
delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Delo se bo opravljalo
v prostorih občinske uprave na sedežu Občine Tolmin, Ulica padlih borcev 2, Tolmin.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisno prijavo v roku 8 dni od dneva objave javnega
natečaja na spletni strani Občine Tolmin.
Prijavo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo:
»Za javni natečaj – Svetovalec za področje
financ« na naslov: Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika
poslana na elektronski naslov: obcina.tol-
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min@tolmin.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom. Če
je prijava poslana priporočeno po pošti, se
šteje, da je pravočasna, če je oddana na
pošto zadnji dan roka za prijavo. Formalno
nepopolne prijave se v skladu z 21. členom
Uredbe o postopku za zasedbo prostega
delovnega mesta v organih državne uprave
in v pravosodnih organih (Uradni list RS,
št. 22/04, 57/05, 93/05, 10/06, 139/06) ne
bodo uvrstile v izbirni postopek, o čemer bo
vsakemu kandidatu izdan sklep.
Izbira kandidata bo opravljena v izbirnem postopku, v katerem se lahko preizkusi usposobljenost kandidata za opravljanje
nalog na delovnem mestu. Preizkus usposobljenosti je lahko preverjanje strokovne
usposobljenosti iz dokumentacije, ki jo je
predložil kandidat, ustni razgovor ali druga
oblika.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi natečaja.
Obvestilo o končanem natečajnem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine Tolmin: http://obcina.tolmin.si.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje vodja Oddelka za gospodarstvo, negospodarstvo in finance Janja Bičič, na tel.
05/381-95-00 ali preko elektronske pošte:
janja.bicic@tolmin.si.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
Občina Tolmin
Ob-4804/10
Na podlagi prvega odstavka 101. člena
Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 33/07 in 45/08),
Notarska zbornica Slovenije na predlog notarke Nevenke Tory razpisuje:
– eno prosto mesto notarskega pomočnika pri notarki Nevenki Tory iz Ljub
ljane.
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki
izpolnjuje pogoje iz. 1., 2., 3., 4., in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o notariatu. Pisne prijave na razpisano mesto
notarskega pomočnika, z življenjepisom in
dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev
sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljub
ljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije
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Druge objave
Št. 334/10

Ob-4725/10

Obvestilo
Občina Izola – Comune di Isola, Sončno
nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa dr. Tomislav Klokočovnik, v skladu z 21. členom
Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07;
v nadaljevanju ZSPDPO), Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 100/09
in 49/10; v nadaljevanju: uredba), Odlokom o proračunu Občine Izola za leto 2010
(Uradne objave Občine Izola, št. 26/2008,
22/2009 in 8/2010, v nadaljevanju Odlok),
Posamičnim programom razpolaganja
z nepremičnim premoženjem Občine Izola
za oddajo nepremičnin s parc. št. 1108,
1288, 1386/3, 1356/1 in 1373/3, vse k.o.
Izola (župan, št. 3502-101/2010) in Javnim
razpisom za oddajo prodajnih mest v najem za leto 2010 (Uradni list RS, št. 34/10)
objavlja delno ustavitev postopka oddaje
nepremičnin in sklenitve pravnega posla
v skladu z IX. točko razpisne dokumentacije javnega zbiranja ponudb za oddajo nepremičnin Občine Izola, z dne 30. 4. 2010,
(Uradni list RS, št. 34/10), in sicer za naslednje nepremičnine kot sledi: nepremičnina
s parcelno številko 1386/3, k.o. Izola, del
zemljišča s parcelno št. 1386/3, k.o. Izola,
ki predstavlja javno površino, in sicer del
sprehajalne poti ob morju, z namenom postavitve kioska za prodajo sladoleda – eno
prodajno mesto.
Občina Izola
Št. 007-6/2010/17
Ob-4828/10
Na podlagi četrtega odstavka 24. člena
Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 7/02, 75/03, 72/05,
71/07 in 84/08) Ministrstvo za pravosodje
objavlja razrešitvi:
1. Pave Rajer, sodne izvedenke za strokovno področje ekonomija, podpodročje finance, računovodstvo in vrednotenje podjetij, z dnem 2. 7. 2010,
2. Miljana Senčarja, sodnega izvedenca
za strokovno področje medicine, podpodročje ortopedska kirurgija, z dnem 2. 7. 2010.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 007-6/2010/18
Ob-4829/10
Na podlagi četrtega odstavka 24. člena
Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 7/02, 75/03, 72/05,
71/07 in 84/08) Ministrstvo za pravosodje
objavlja razrešitev:
1. Franca Breskvarja, sodnega cenilca, imenovanega za strokovno področje
gradbeništva, podpodročje visoke gradnje,
stavbna zemljišča, gradbeni objekti in gradbeništvo splošno, z dnem 6. 7. 2010.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-4709/10
Na podlagi Odloka o programu prodaje
državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS,
št. 114/07) in Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem
države in občin (Uradni list RS, št. 123/03,

140/06, 95/07 in 55/09) ter nato še Odloka
o programu prodaje državnega finančnega
premoženja za leti 2010 in 2011 (Uradni
list RS, št. 97/09), Rudnik Trbovlje Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje (v
nadaljevanju: RTH d.o.o.) ki ga zastopa komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje kapitalske naložbe RTH d.o.o., ki jo
predstavlja poslovni delež v družbi Rudar
Senovo d.o.o., (v nadaljevanju: komisija),
objavlja
poziv za javno zbiranje ponudb
za nakup poslovnega deleža družbe
Rudar Senovo d.o.o.,
1. Predmet prodaje je 99,66% poslovni
delež družbe Rudar Senovo d.o.o., ki je v lasti RTH d.o.o., 0,34% delež je v lasti družbe
Rudar Senovo d.o.o.
2. Ponudba za nakup poslovnega deleža
družbe iz točke 1. mora vsebovati naslednje
elemente:
a) Ceno za nakup poslovnega deleža;
b) Način in rok plačila kupnine;
c) V primeru odloženega plačila kupnine
natančno navesti in obrazložiti zavarovanje
plačila kupnine;
d) Poslovni načrt družbe za obdobje
5 let, ki ga predloži ponudnik s prikazom
podatkov o predlogu razvojne strategije
družbe ter z naslednjimi dodatnimi elementi: (i) ohranitev oziroma povečevanje
storitev upravljanja s stanovanjskimi deli,
stanovanji in poslovnimi prostori ter storitev
ogrevanja, (ii) ohranitev oziroma povečanje
ostalih dejavnosti, (iii) načrt investicij s terminskim planom in viri financiranja, (iiii) posledice za zaposlovanje (ohranitev večjega
dela delovnih mest oziroma povečevanje
zaposlenosti);
e) Podatke o finančnem in poslovnem
položaju kupca;
f) Ponudba je zavezujoča.
3. K ponudbi so ponudniki dolžni priložiti:
a) Izpisek iz sodne ali druge evidence,
ki izkazuje registracijo ponudnika – pravne
osebe pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu države, v kateri ima ponudnik svoj sedež;
b) Poslovno in finančno bonitetno poročilo ponudnika; ponudniki – pravne osebe
so dolžne k ponudbi priložiti bilanco stanja
in izkaz poslovnega izida za zadnja tri poslovna leta ter revizijsko poročilo za zadnja
tri poslovna leta, kolikor je družba zavezana
k reviziji letnih izkazov v skladu s predpisi
države, v kateri ima ponudnik svoj sedež ali
kolikor z njimi razpolaga;
c) Reference ponudnika;
d) Izjavo o tem, da ponudnik nastopa
v svojem imenu in za svoj račun oziroma če
ponudnik / ponudniki nastopa(jo) v okviru
konzorcija mora(jo) to primerno razkriti;
e) Dokazilo o vplačani varščini.
4. RTH d.o.o., bo ponudnikom za pripravo ponudbe omogočil dostop do dodatnih
podatkov o družbi, ogled družbe in razgovor
z vodstvom družbe. Ponudnikom, ki bodo
zainteresirani za nakup poslovnega deleža družbe Rudar-Senovo d.o.o., bo RTH
d.o.o. proti podpisu pogodbe o zaupnosti in

plačilu nepovratnega zneska 500,00 EUR
dostavil Informacijski memorandum zadevne družbe.
5. Rok za predložitev ponudb je 1. 9.
2010, do 12. ure. Za pravočasne se bodo
štele ponudbe, ki bodo prispele na sedež
RTH d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, najkasneje do 1. 9. 2010 do
12. ure, po lokalnem času, v izvirniku v dveh
izvodih, v zapečateni ovojnici s pripisom:
»Ponudba za nakup poslovnega deleža
v družbi Rudar-Senovo d.o.o.) – Ne odpiraj«. Ponudbe so lahko v slovenskem ali
angleškem jeziku. Komisija lahko kadarkoli
podaljša rok za predložitev ponudb.
6. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka za predložitev ponudb
vplačati na transakcijski račun RTH d.o.o.,
št. 26330-0011210706 varščino v znesku
20.000,00 EUR. Izbranemu najugodnejšemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino,
drugim ponudnikom pa vrnjena v nominalnem znesku po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
7. Osnovni kriteriji, na podlagi katerih se
bodo vrednotile ponudbe, so:
a) Višina kupnine za nakup poslovnega
deleža;
b) Način in rok plačila kupnine;
c) Načrt investicij in viri financiranja;
d) Ohranitev večjega dela delovnih mest
oziroma povečevanje zaposlenosti;
e) Boniteta in reference ponudnika.
8. Komisija lahko kadarkoli ustavi ali prekine postopek prodaje poslovnega deleža,
ne da bi za to navedla razloge.
9. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje ali s katerimkoli drugim ponudnikom, je izključena.
10. Ne glede na pogodbena določila
o uveljavitvi pogodbe, ki se sklene z izbranim ponudnikom, takšna pogodba ne bo
pričela veljati, če vlada Republike Slovenije
ne bo izdala soglasja.
11. Dodatne informacije v zvezi s tem
pozivom za javno zbiranje ponudb lahko ponudniki pridobijo pri kontaktni osebi prodajalca mag. Poloni Lajevec tel. 01/257-60-30,
GSM 051/608-166, faks 01/257-60-31, in
sicer vsak delavnik od 9. do 11. ure ali po
elektronski pošti, polona.lajevec@rth.si.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Trbovlje
Št. 1119-1
Ob-4798/10
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih
rezervah (Uradni list RS, št. 60/95), objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks 01/589-73-47.
2. Predmet javnega poziva je:
a) odprodaja dela hladilnic
b) kraj: Murska Sobota
c) vrsta nepremičnine: 3/4 delež parc.
št. 3879/23, poslovna stavba, 3256 m2, vl.
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št. 3559, 3/4 delež parc. št. 3879/24 poslovna stavba, 1185 m2, obe v k.o. Murska
Sobota (hladilnica z zmogljivostjo 1200 ton
s pripadajočimi skupnimi napravami).
Izhodiščna cena je 1.660.000,00 EUR.
d) nepremičnini se odprodajata, po sistemu videno–kupljeno. Predpisane davčne
dajatve na promet nepremičnin in stroške
prepisa plača kupec.
Del hladilnice s pripadajočim deležem na
skupnih napravah predstavlja idealni solastniški delež, na katerem obstaja predkupna
pravica solastnika.
3. Nepremičnina bo prodana ponudniku,
ki bo ponudil najugodnejšo ceno.
O izboru bodo ponudniki obveščeni
v roku 8 dni od roka za predložitev ponudb.
Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.
4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji nepremičnine, se šteje, da
odstopa od pogodbe. V tem primeru se varščina ne vrača.
5. Način in rok plačila:
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati
kupnino ob podpisu pogodbe na transakcijski račun pri UniCredit Bank št. SI56 29000
– 0055148819.
Položena varščina se všteje v kupnino.
6. Višina varščine:
Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti varščino v višini 10% izhodiščne cene na transakcijski račun pri UniCredit
Bank št. SI56 29000 – 0055148819.
Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo,
varščina vrne v roku osem dni, brez obresti.
7. Ogled nepremičnine je možen po
predhodnem dogovoru z Vando Škerjanc,
tel. 01/589-73-17.
8. Predložitev ponudb
a) pisne ponudbe je potrebno predložiti
do 11. 8. 2010, do 14. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup dela hladilnice v Murski Soboti – Ne
odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o plačanih davkih in prispevkih,
– izjavo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokiranega računa,
– pooblastilo osebi za zastopanje, na
odpiranju ponudb za pravne osebe,
– izjavo o državljanstvu, če je ponudnik
fizična oseba.
b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljub
ljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 12. 8. 2010 ob 9. uri,
v sejni sobi, v VII nadstropju, na Zavodu
Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 478-115/2010
Ob-4653/10
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a,
5270 Ajdovščina na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93 in kasnejše spremembe in dopolnitve), 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni glasilo št. 7/99, Uradni list RS,
št. 2/02, št. 41/05 in 92/05), določil Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in

občin (Uradni list RS, št. 94/07 in 100/09) ter
sklepa Občinskega sveta Občine Ajdovščina
z dne 27. 5. 2010, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Prodajalec: Občina Ajdovščina, 5270
Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a.
2. Opis predmeta prodaje in lokacija
Predmet prodaje je nezazidano stavbno
zemljišče, parc. št. 1791/4, v izmeri 1833 m2,
vl. št. 180, k.o. Ajdovščina.
Nepremičnina leži v osrednjem delu Obrtne cone Mirce v Ajdovščini, na elitni lokaciji,
v neposredni bližini obvoznice mesta Ajdovščina in priključka s hitre ceste Vrtojba –
Razdrto. Obrtna cona je v celoti komunalno
opremljena.
Komunalna infrastruktura je od parcele
oddaljena od 50 m (elektrika, voda, plin telefon, asfaltna cesta) do 100 m (kanalizacijsko omrežje). Do same parcele vodi urejena
makadamska pot.
Parcela sodi v območje P (proizvodno
območje), ki je opredeljeno za proizvodno
in storitveno rabo.
3. Najmanjša ponudbena cena za gradbeno parcelo
Najmanjša ponudbena cena za zemljišče parc. št. 1791/4, k.o. Ajdovščina, znaša
109.980,00 €.
Kupec je dolžan plačati tudi DDV v višini
20% od ponudbene cene.
4. Vrsta pravnega posla: z izbranim interesentom bo sklenjena kupoprodajna pogodba.
5.
Varščina:
ponudniki
morajo
v roku za oddajo ponudbe za javno zbiranje ponudb plačati varščino v višini
11.000,00 € na Podračun EZR Občine Ajdovščina, št. 01201-0100014597, odprt pri
Upravi RS za javna plačila. Vplačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelim ponudnikom pa se neobrestovana vrne v roku 8 dni od dneva izbora
najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe oziroma izpolnil obveznosti iz pogodbe v določenem roku, bo vplačana varščina
zapadla v korist Občine Ajdovščina.
6. Oblika in pogoji, pod katerimi mora zainteresirani kupec predložiti ponudbo
Ponudba mora biti podana v pisni obliki
v zapečateni ovojnici in mora vsebovati:
– predmet nakupa;
– ponudbeno ceno (brez DDV);
– potrdilo o državljanstvu oziroma kopijo
osebnega dokumenta (fizične osebe);
– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni (pravne osebe);
– izpisek iz registra samostojnih podjetnikov ki ne sme biti starejši od 30 dni (samostojni podjetnik);
– potrdilo o vplačani varščini;
– številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina, v primeru neuspele ponudbe;
– izjavo, da se ponudnik strinja in sprejema vse pogoje iz tega razpisa.
Občina Ajdovščina si pridržuje pravico,
da v primeru več najugodnejših ponudb, vse
najugodnejše ponudnike pozove k oddaji
ponovne ponudbe.
7. Način in rok plačila: izbrani ponudnik
mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po prejetem obvestilu, da
je najugodnejši ponudnik in plačati celotno
kupnino za zemljišča vključno z davkom na
dodano vrednost v roku 15 dni od izstavitve
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računa. Plačilo kupnine v roku, ki je naveden, je bistvena sestavina pogodbe.
8. Rok za oddajo ponudbe: pisne ponudba morajo ponudniki v zaprti in zapečateni
ovojnici poslati ali dostaviti na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba
za nakup stavbnega zemljišča v OC Mirce.
Ponudbe, poslane po pošti ali dostavljene v vložišče Občine Ajdovščina, se bodo
upoštevale le, če bodo pravilno označene
prispele do torka, 10. 8. 2010, do 10. ure.
Javno odpiranje prispelih pisnih ponudb bo
potekalo istega dne ob 10.15, v sejni sobi
Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270
Ajdovščina.
9. Drugi pogoji
a) Nepremičnina se prodaja v stanju kakršnem je, po sistemu »videno–kupljeno«,
brez mejnih znamenj na terenu.
b) Pri javni ponudbi za prodajo nepremičnine lahko sodelujejo fizične osebe, ki
so državljani držav članic Evropske unije,
pravne osebe s sedežem v državah, ki so
članice Evropske unije in tujci kot jih opredeljuje Zakon o ugotavljanju vzajemnosti in
ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje
za pridobitev lastninske pravice tujcev na
nepremičninah v RS.
c) Obveznost Občine Ajdovščina, da
sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi
najugodnejše pogoje, je izključena.
Občina Ajdovščina si pridržuje pravico,
da kadarkoli ustavi začeti postopek prodaje
do sklenitve pravnega posla.
d) O odločitvi prodajalca bodo ponudniki
obveščeni najkasneje do 30. 8. 2010.
e) Za sestavo pogodbe in zemljiško
knjižni predlog poskrbi Občina Ajdovščina.
Ostala določila, pomembna za ureditev odnosov med prodajalcem in kupcem, se opredelijo v pogodbi.
f) Ogled zemljišča je možen ob predhodni najavi na kraju samem in sicer v ponedeljek, 2. 8. 2010, od 10. do 11. ure. Dodatne
informacije dobite na sedežu Občine Ajdovščina ali po tel. 05/365-91-18, kontaktna
oseba Sonja Lovrekovič.
Občina Ajdovščina
Št. 0124/2010
Ob-4654/10
Občina Dornava, Dornava 135/a, 2252
Dornava, na podlagi Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) in Sklepa
občinskega sveta Občine Dornava o prodaji
stvarnega premoženja, ki je v lasti Občine
Dornava, sprejetega na 30. redni seji OS
z dne, 26. 5. 2010, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja v lasti
Občine Dornava
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina
Dornava, Dornava 135/a, 2252 Dornava.
2. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja.
3. Opis predmetov prodaje in izhodiščne cene
Predmet prodaje so nepremičnine – stanovanja, vsa vpisan kot etažna lastnina in
sicer v stanovanjskem objektu na parceli.
št. 406/1, k.o. Polenšak, številka stavbe ID
216, na naslovu Polenšak 6A.
Predmet prodaje so:
A) trisobno stanovanje, prosto, del stavbe 1.E, v 2. in 1. etaži, v skupni izmeri
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69,01 m2, za izhodiščno ceno 40.700,00
EUR;
B) trisobno stanovanje, prosto, del stavbe 2.E, v 2. in 1. etaži, v skupni izmeri
61,62 m2, za izhodiščno ceno 37.500,00
EUR;
C) trisobno stanovanje, prosto, del stavbe 3.E, v 3. in 1. etaži, v skupni izmeri
71,91 m2, za izhodiščno ceno 42.400,00
EUR;
D) trisobno stanovanje, zasedeno z najemnikom za nedoločen čas, del stavbe 4.E,
v 3. in 1. etaži, v skupni izmeri 62,09 m2, za
izhodiščno ceno 37.800,00 EUR.
Nepremičnine – stanovanja, se nahajajo
v centru Polenšaka, v poselitvenem območju, ki je namenjeno stanovanjem. Izhodiščna cena predstavlja najnižjo možno vrednost
ponudbe za posamezno stanovanje.
4. Pogoji prodaje
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno–kupljeno«.
Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot
najugodnejši ponudnik, celotno kupnino pa
mora plačati v celoti najkasneje v 8 dneh od
notarske overitve podpisa prodajalca na pogodbi, pri čemer se položena varščina všteje v kupnino. Plačilo kupnine v zgoraj navedenem roku je bistvena sestavine pogodbe.
Če kupec v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, ne podpiše prodajne pogodbe, Občina
Dornava zadrži njegovo varščino. V primeru,
da kupec ne plača celotne kupnine v 8 dneh
od notarske overitve podpisa prodajalca na
pogodbi, pa velja, da je pogodba razvezana
na podlagi samega zakona, občina pa zadrži njegovo varščino.
Posamezne nepremičnine bodo prodane ponudniku, za katerega bo imenovana
komisija ugotovila, da je podal najvišjo ponudbo. Kolikor bosta dva ali več ponudnikov za isto nepremičnino ponudila enako
ponudbo, se bodo izvedla pogajanja v skladu z ZSPDPO.
V primeru zasedenega stanovanja ima
najemnik ob isti ponujeni vrednosti predkupno pravico pred drugimi ponudniki.
Po plačilu celotne kupnine, se bo kupcu
nepremičnina izročila v last s pravico vpisa
lastninske pravice na kupljeni nepremičnini.
Stroške prometnega davka in sestave
prodajne pogodbe nosi prodajalec, kupec
pa nosi stroške vknjižbe lastninske pravice
na svoje ime.
5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
Na javnem zbiranju ponudb za nakup
nepremičnin – stanovanja lahko sodelujejo
pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod pogoji, ki jih
določa zakon ali mednarodna pogodba, ki
jo ratificira Državni zbor RS. Fizične osebe
morajo ponudbi priložiti fotokopijo osebnega dokumenta in potrdilo o plačilu varščine,
pravne osebe pa izpis iz sodnega registra,
ki ni starejši od 30 dni in potrdilo o plačilu varščine. Vsi pa morajo priložiti številko
transakcijskega računa, v primeru vračila
varščine.
Ponudbe z navedbo ponudbene cene
(ki ne sme biti nižja od izhodiščen cene),
z navedbo dela stavbe (npr. 3.E) za katero
se podaja ponudba in obveznimi prilogami iz
gornjega odstavka, morajo prispeti v zaprti
kuverti na naslov: Občina Dornava, Dornava
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135/a, 2252 Dornava, najkasneje do 20. 8.
2010, do 12. ure. Na kuverti mora biti pod
naslovom vidna oznaka, z navedbo »Ponudba za nakup stanovanja, del stavbe: _.E
– Ne odpiraj.«
Interesenti morajo v roku za oddajo ponudbe vplačati varščino v višini 10% od izhodiščne (izklicne) cene na račun Občine
Dornava, št. 01224-0100016768 pri UJP
Slovenska Bistrica, s sklicevanjem na javni
razpis. Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo
uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno vrnjen v petnajstih dneh po odpiranju ponudb.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki
bo ponudil najvišjo ceno.
6. Ogled nepremičnin in ostale informacije: ogled nepremičnine je možen ob predhodni najavi na sedežu Občine Dornava,
tel. 02/754-01-10, kontaktna oseba Viljem
Mar, kjer so na voljo tudi ostale informacije
o prodaji. Informacije o prodaji so na voljo
tudi na spletni strani Občine Dornava, www.
dornava.si.
7. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo: ponudnike dane ponudbe zavezujejo 90 dni od preteka roka za oddajo
ponudb.
8. Posebno določilo: objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom
sklenil prodajno pogodbo za nepremičnine,
ki so predmet razpisa. Prodajalec lahko brez
kakršnekoli odškodninske odgovornosti do
sklenitve pravnega posla prekine oziroma
ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge, vplačano varščino pa ponudnikom brezobrestno vrne.
9. Opiranje ponudb: odpiranje ponudb
bo dne 23. 8. 2010, ob 13. uri, na sedežu Občine Dornava, Dornava 135/a, 2252
Dornava, lahko sodelujejo tudi ponudniki,
njihovi pooblaščenci pa le s pisnim pooblastilom. Ponudniki bodo o izbiri pisno
obveščeni.
Občina Dornava
Št. 900-2/2010-340
Ob-4712/10
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),
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov
objavljeno na spletni strani http://www.
ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/
od dne 23. 7. 2010 do dne 31. 7. 2010.
I. Predmet oddaje v najem in višina izhodiščne najemnine:
Poslovni prostori:
1. Celovška cesta 143
Oddajamo poslovni prostor št. P03, skupne površine 73,64 m2, pisarniška dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec avgust 2010 znaša
11,00 EUR/m2, kar znaša 810,04 €/mesec.
II. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb:
Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
1 – dokazilo o strokovni usposobljenosti
za opravljanje dejavnosti oziroma
1. za s.p.: priglasitveni list;
2. za gospodarske družbe: izpisek iz
sodnega registra, ki izkazuje zadnje stanje;
3. za društva: odločbo o vpisu v register društev;

4. za druge pravne osebe: izpisek iz
drugega registra.
2 – opis dejavnosti, ki bi potekala v poslovnem prostoru in predstavitev sedanje
dejavnosti ponudnika.
3 – pravne osebe (razen neposredni proračunski uporabniki – državni in občinski
organi) in samostojni podjetniki predložijo
dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih,
in sicer:
1. izjavo o solventnosti pri bankah, ki
vodijo transakcijske račune,
2. izjavo banke o številu blokiranih dni
vseh računov v preteklem letu,
3. bilanco stanja za zadnje leto,
4. bilanco uspeha za zadnje leto, obe
na obrazcih AJPES.
– fizične osebe predložijo dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih izdano na
banki preko katere vodijo plačilni promet za
zadnje 3 mesece.
4 – vsi ponudniki (razen neposredni proračunski uporabniki) morajo predložiti original bančne garancije za resnost ponudbe
v višini šestih izhodiščnih mesečnih najemnin po zahtevanem vzorcu Mestne občine
Ljubljana, ki se ga dobi v času odprtega
razpisa v tajništvu Odseka za razpolaganje
z nepremičninami, pri ga. Gajič v času uradnih ur (ponedeljek od 8. do 12. ure in od
13. do 15. ure, sreda od 8. do 12. ure in od
14. do 16. ure ter petek od 8. do 12. ure).
Veljavnost garancije mora biti vsaj do 4. 9.
2010.
5 – vsi ponudniki morajo predložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano najemno
pogodbo za najem poslovnega prostora za
lokacijo za katero vlagajo ponudbo, ki jo
dobijo v času odprtega razpisa v tajništvu
Odseka za razpolaganje z nepremičninami,
pri ga. Gajič v času uradnih ur. V delu najemne pogodbe, ki se navezuje na poroka, izpolnijo podatke naslednji ponudniki: društva,
zasebni zavodi, ustanove in gospodarske
družbe z omejeno odgovornostjo (zakoniti
zastopnik, ki je porok prej naštetih pravnih
subjektov mora vlogi priložiti fotokopijo obeh
strani veljavne osebne izkaznice oziroma
potnega lista ter fotokopijo obeh strani bančne kartice z razvidno številko osebnega
računa).
6 – fizične osebe predložijo potrdilo
o državljanstvu RS in stalnem prebivališču
v RS.
7 – neposredni proračunski uporabniki
predložijo izjavo predstojnika organa (ki oddaja ponudbo za najem) o zagotovljenih finančnih sredstvih v proračunu za plačilo najemnine ter za plačilo obratovalnih stroškov
za poslovne prostore, ki jih najemajo.
8 – Izjava o ponujeni višini mesečne najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
najemnine.
9 – izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do dne 23. 7. 2011.
III. Pogoji najema
– Poslovni prostori se oddajajo za določen čas petih let, če ni drugače določeno.
– Najemnik nima pravice oddati poslovnega prostora v podnajem.
– Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja,
stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške za katere
se stranki dogovorita z najemno pogodbo.
– Najemnik ni upravičen do povrnitve
kakršnihkoli vlaganj v poslovni prostor niti
ne pridobi nikakršnih pravic na poslovnem
prostoru na podlagi vlaganj.
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– V primeru oddaje poslovnega prostora v starem mestnem jedru mora najemnik
zagotoviti obratovanje dejavnosti vse dni
v tednu.
– Izhodiščna najemnina se mesečno
usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v RS. Najemnik po trenutno veljavni
zakonodaji ne plačuje zneska DDV za najem poslovnih prostorov.
– Najemnik mora začeti z dejavnostjo
v mesecu dni od dneva prevzema poslovnega prostora, če ni drugače določeno.
– Najemnik bo dolžan plačevati najemnino v roku dvajsetih dni od izstavitve računa
oziroma najkasneje do 25. v mesecu za
tekoči mesec.
IV. Način oddaje javne ponudbe in rok za
oddajo ponudbe:
Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki
priporočeno ali prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici na naslov; Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
ravnanje z nepremičninami, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, z obvezno oznako
na ovojnici »Ponudba za najem poslovnih
prostorov – Ne odpiraj« in »Lokacija (naslov poslovnega prostora) in št. poslovnega
prostora ______«. Na zadnji strani ovojnice
mora biti obvezno naveden naziv in naslov
ponudnika.
Rok za oddajo ponudb je do vključno dne
31. 7. 2010. Ponudbe bodo po preteku razpisnega roka komisijsko odprte. Nepopolnih
ponudb in ponudb prispelih po razpisnem
roku komisija ne bo obravnavala.
V. Posebne določbe o postopku javnega
zbiranja ponudb
Ponudbe prispele po razpisnem roku ter
nepopolne ponudbe bodo izločene, ter se jih
ne bo obravnavalo.
Če komisija med ponudniki, ki so pravočasno oddali popolno vlogo, prejme več
najugodnejših ponudb, lahko komisija:
– pozove vse najugodnejše ponudnike
k oddaji nove ponudbe ali
– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali
– opravi med najugodnejšimi ponudniki
javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili
najugodnejši ponudniki.
Župan lahko ustavit začeti postopek oddaje do sklenitve pravnega posla.
Če izbrani ponudnik ne bo podpisal najemne pogodbe in prevzem ključev poslovnega prostora v 15 dneh po pisnem obvestilu, se šteje, da najemnik odstopa od svoje
ponudbe.
VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Javno odpiranje ponudb bo potekalo
10. 8. 2010 ob 13. uri uri na naslovu: Adamič – Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana,
v sejni sobi št. 401.
2. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati s pooblastilom ponudnika.
3. Pravočasno prispele ponudbe bo
obravnavala komisija za odpiranje ponudb,
ki bo vse ponudnike obvestila o izboru oziroma o nadaljevanju postopka v 15 dneh od
dneva javnega odpiranja ponudb.
4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena najemnina oziroma če ni drugače določeno.
VII. Rok veljavnosti ponudbe: rok vezanosti na dano ponudbo je do dne 23. 7.
2011.

Št.

VIII. Informacije
Vsa pojasnila z zvezi z najemom, ogledom poslovnih prostorov, ter dvigom razpisne dokumentacije dobite na Odseku za
razpolaganje z nepremičninami, Adamič–
Lundrovo nabrežje 2, pri g. Kastelic v času
uradnih ur (ponedeljek od 8. do 12. ure in od
13. do 15. ure, sreda od 8. do 12. ure in od
14. do 16. ure ter petek od 8. do 12. ure) ali
po tel. 01/306-11-34 in 01/306-11-26.
Omogočen bo tudi ogled poslovnih prostorov:
Datum
sreda
28. 7. 2010

Ura
10.

Lokacija
Celovška
cesta 143

Mestna občina Ljubljana
Št. 900-2/2010-340
Ob-4713/10
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),
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov v najem
objavljeno na spletni strani http://www.
ljubljana.si/ od dne 23. 7. 2010 do dne 13. 8.
2010.
I. Predmet oddaje v najem in višina izhodiščne najemnine:
Poslovni prostori:
1. Gallusovo nabrežje 15
Oddajamo poslovni prostor št. P01, površine 24,81 m2, za trgovino z neživili ali
storitvena dejavnost. Izhodiščna ocenjena
najemnina za poslovni prostor za mesec
junij 2010 znaša 16,00 EUR/m2, kar znaša
396,96 EUR/mesec.
V primeru, da bo izbran ponudnik, ki bo
v poslovnem prostoru opravljal dejavnost
trgovine z živili bo moral na lastne stroške
pridobiti vsa dovoljenja, ki so po veljavni zakonodaji potrebna, za opravljanje dejavnosti
trgovine z živili v poslovnem prostoru.
II. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb:
Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
1 – dokazilo o strokovni usposobljenosti
za opravljanje dejavnosti oziroma
1. za s.p.: priglasitveni list;
2. za gospodarske družbe: izpisek iz
sodnega registra, ki izkazuje zadnje stanje;
3. za društva: odločbo o vpisu v register društev;
4. za druge pravne osebe: izpisek iz
drugega registra.
2 – opis dejavnosti, ki bi potekala v poslovnem prostoru in predstavitev sedanje
dejavnosti ponudnika
3 – pravne osebe (razen neposredni proračunski uporabniki – državni in občinski
organi) in samostojni podjetniki predložijo
dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih,
in sicer:
1. izjavo o solventnosti pri bankah, ki
vodijo transakcijske račune,
2. izjavo banke o številu blokiranih dni
vseh računov v preteklem letu,
3. bilanco stanja za zadnje leto,
4. bilanco uspeha za zadnje leto, obe
na obrazcih AJPES.
4 – vsi ponudniki (razen neposredni proračunski uporabniki) morajo predložiti original bančne garancije za resnost ponudbe
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v višini šestih izhodiščnih mesečnih najemnin po zahtevanem vzorcu Mestne občine
Ljubljana, ki se ga dobi v času odprtega
razpisa v tajništvu Odseka za razpolaganje
z nepremičninami, pri ga. Gajič v času uradnih ur (ponedeljek od 8. do 12. ure in od
13. do 15. ure, sreda od 8. do 12. ure in od
14. do 16. ure ter petek od 8. do 12. ure).
Veljavnost garancije mora biti vsaj do 23. 7.
2011.
5 – vsi ponudniki morajo predložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano najemno
pogodbo za najem poslovnega prostora za
lokacijo za katero vlagajo ponudbo, ki jo
dobijo v času odprtega razpisa v tajništvu
Odseka za razpolaganje z nepremičninami,
pri ga. Gajič v času uradnih ur. V delu najemne pogodbe, ki se navezuje na poroka, izpolnijo podatke naslednji ponudniki: društva,
zasebni zavodi, ustanove in gospodarske
družbe z omejeno odgovornostjo (zakoniti
zastopnik, ki je porok prej naštetih pravnih
subjektov mora vlogi priložiti fotokopijo obeh
strani veljavne osebne izkaznice oziroma
potnega lista ter fotokopijo obeh strani bančne kartice z razvidno številko osebnega
računa).
6 – neposredni proračunski uporabniki
predložijo izjavo predstojnika organa (ki oddaja ponudbo za najem) o zagotovljenih finančnih sredstvih v proračunu za plačilo najemnine ter za plačilo obratovalnih stroškov
za poslovne prostore, ki jih najemajo.
7 – Izjava o ponujeni višini mesečne najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
najemnine.
8 – izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do dne 23. 7. 2011,
9 – izjava ponudnika, da bo v primeru izbire kot najugodnejši ponudnik v roku
8 dni od prejema sklepa o izbiri nakazal na
račun Mestne občine Ljubljana, 3 izhodiščne
najemnine.
III. Pogoji najema
– Poslovni prostori se oddajajo za določen čas petih let, če ni drugače določeno.
– Najemnik nima pravice oddati poslovnega prostora v podnajem.
– Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja,
stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške za katere
se stranki dogovorita z najemno pogodbo.
– Najemnik ni upravičen do povrnitve
kakršnihkoli vlaganj v poslovni prostor niti
ne pridobi nikakršnih pravic na poslovnem
prostoru na podlagi vlaganj.
– V primeru oddaje poslovnega prostora v starem mestnem jedru mora najemnik
zagotoviti obratovanje dejavnosti vse dni
v tednu.
– Izhodiščna najemnina se mesečno
usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v RS. Najemnik po trenutno veljavni
zakonodaji ne plačuje zneska DDV za najem poslovnih prostorov.
– Najemnik mora začeti z dejavnostjo
v mesecu dni od dneva prevzema poslovnega prostora, če ni drugače določeno.
– Najemnik bo dolžan plačevati najemnino v roku dvajsetih dni od izstavitve računa
oziroma najkasneje do 25. v mesecu za
tekoči mesec.
– Ponudnik, ki bo izbran kot najugodnejši
ponudnik s strani komisije mora v roku 8 dni
od prejema sklepa o izbiri, nakazati na račun Mestne občine Ljubljana, 3 mesečne izhodiščne najemnine. Nakazan znesek se bo
poračunal z najemnino v prvih treh mesecih
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najema. Razliko med plačanim in dejanskim
pogodbenim zneskom treh mesečnih najemnin pa je dolžan naknadno poravnati.
IV. Način oddaje javne ponudbe in rok za
oddajo ponudbe:
Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki
priporočeno ali prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici na naslov; Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
ravnanje z nepremičninami, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, z obvezno oznako
na ovojnici »Ponudba za najem poslovnih
prostorov – Ne odpiraj« in »Lokacija (naslov poslovnega prostora) in št. poslovnega
prostora ______«. Na zadnji strani ovojnice
mora biti obvezno naveden naziv in naslov
ponudnika.
Rok za oddajo ponudb je do vključno dne
13. 8. 2010. Ponudbe bodo po preteku razpisnega roka komisijsko odprte. Nepopolnih
ponudb in ponudb prispelih po razpisnem
roku komisija ne bo obravnavala.
Ponudba in vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.
V. Posebne določbe o postopku javnega
zbiranja ponudb
Ponudbe prispele po razpisnem roku ter
nepopolne ponudbe bodo izločene, ter se jih
ne bo obravnavalo.
Če komisija med ponudniki, ki so pravočasno oddali popolno vlogo, prejme več
najugodnejših ponudb, lahko komisija:
– pozove vse najugodnejše ponudnike
k oddaji nove ponudbe ali
– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali
– opravi med najugodnejšimi ponudniki
javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili
najugodnejši ponudniki.
Župan lahko ustavit začeti postopek oddaje do sklenitve pravnega posla.
Če izbrani ponudnik ne bo podpisal najemne pogodbe in prevzem ključev poslovnega prostora v 15 dneh po pisnem obvestilu, se šteje, da najemnik odstopa od svoje
ponudbe.
VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Javno odpiranje ponudb bo potekalo
v ponedeljek 19. 8. 2010 ob 13. uri na naslovu: Adamič – Lundrovo nabrežje 2, 1000
Ljubljana, v sejni sobi št. 401.
2. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati s pooblastilom ponudnika.
3. Pravočasno prispele ponudbe bo
obravnavala komisija za odpiranje ponudb,
ki bo vse ponudnike obvestila o izboru oziroma o nadaljevanju postopka v 15 dneh od
dneva javnega odpiranja ponudb.
4. Mestna občina Ljubljana si pridružuje
pravico, da o izbiri najugodnejšega ponudnika, poleg višine ponujene najemnine odloča
tudi program, ki se bo izvajal v poslovnem
prostoru. Razmerje med kriterijema je 50%
za višino ponujene najemnine in 50% za
program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru.
VII. Rok veljavnosti ponudbe: rok vezanosti na dano ponudbo je do dne 23. 7.
2011.
VIII. Informacije
Vsa pojasnila z zvezi z najemom, ogledom poslovnih prostorov, ter dvigom razpisne dokumentacije dobite na Odseku za
razpolaganje z nepremičninami, Adamič–
Lundrovo nabrežje 2, pri g. Kastelic v času
uradnih ur (ponedeljek od 8. do 12. ure in od
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13. do 15. ure, sreda od 8. do 12. ure in od
14. do 16. ure ure ter petek od 8. do 12. ure)
ali po tel. 01/306-11-39.
Omogočen bo tudi ogled poslovnih prostorov:
Datum
torek
3. 8. 2010

Ura
9.

Lokacija
Gallusovo
nabrežje 15

Mestna občina Ljubljana
Št. 492-6/2008-24
Ob-4797/10
Občina Žužemberk, Grajski trg 33, Žužemberk, na podlagi 9. člena Statuta Občine
Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00
in 93/00), 21. člena Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07), 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in 100/09),
Letnega načrta razpolaganja z občinskim
stvarnim nepremičnin premoženjem za leto
2010, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk.
2. Predmet prodaje je: nepremičnina
parc. št. 892/4, stanovanjska stavba, v izmeri 59 m2, dvorišče, v izmeri 18 m2 in parc.
št. 892/5, stanovanjska stavba, v izmeri 35 m2, gospodarsko poslopje, v izmeri
68 m2, dvorišče, v izmeri 301 m2 in gospodarsko poslopje, v izmeri 21 m2, vse k.o.
Gornji Križ (1434).
Predmet prodaje je stara stanovanjska
hiša z dvoriščem, na naslovu Vrh pri Križu 10, v Žužemberku. Starost stanovanjske
hiše je od 80 do 90 let, hiša je v celoti zidana
s kamnom, neizolirana, delno podkletena.
Hiša je v slabem stanju in neuporabna za
bivanje. Prav tako je predmet prodaje pripadajoče zemljišče oziroma porušena gospodarska poslopja, ki jih v naravi več ni, ter
ostalo zemljišče, ki je v celoti zaraščeno.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine.
4. Izklicna cena nepremičnin znaša
20.000,00 EUR in ne vključuje 2% davka
na promet nepremičnin, katerega plača kupec.
Nepremičnini se prodajata v celoti po
načelu videno – kupljeno.
5. Ponudniki morajo plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnin. Varščino je potrebno nakazati na
transakcijski račun Občine Žužemberk,
št. 01393-0100015568, obvezno navesti
namen nakazila: javno zbiranje ponudb –
Kmetija Blatnik.
Plačana varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku
8 dni po končanem izboru najugodnejšega
ponudnika.
Potrdilo o plačani varščini mora ponudnik
predložiti k ponudbi.
6. Pogoji pod katerim morajo potencialni
kupci predložiti ponudbo:
– ponudniki morajo v pisni ponudbi navesti svoje podatke (ime in priimek oziroma
firmo, naslov) in ponujano ceno. Predložiti
morajo še potrdilo o plačani 10% varščini od
izklicne cene, z izjavo (pravne osebe), da nimajo zapadlih obveznosti do svojih upnikov
in parafiran izvod pogodbe,

– potrdilo o plačani varščini.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele pravočasno in bo ponujana cena enaka izklicni ceni ali višja.
Pravne osebe morajo k ponudbi predložiti naslednje podatke:
– izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pravnih oseb, ki ne sme biti starejši
od treh mesecev ter telefonsko številko in
e-mail,
– ime in priimek ter naslov pooblaščene
osebe za podpis pogodbe, njeno telefonsko
številko,
– predložiti overjeno kopijo osebnega
dokumenta pooblaščene osebe za podpis
pogodbe,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo o plačani varščini,
– številko transakcijskega računa za potrebe vračila varščine.
Fizične osebe morajo ponudbi predložiti
naslednje podatke oziroma listine:
– predložiti overjeno kopijo osebnega
dokumenta,
– fotokopije davčne številke,
– potrdilo o plačani varščini,
– številko transakcijskega računa za potrebe vračila varščine.
Sestavni del te ponudbe in razpisne dokumentacije je besedilo prodajne pogodbe,
ki vsebuje vsa določila prodajne pogodbe
razen kupca in cene.
7. Ponudniki morajo do dneva oddaje
ponudbe plačati varščino. Ponudba ponudnika, katerega varščina ne bo prispela na
račun prodajalca pred javnim odpiranjem
ponudb, ne bo obravnavana.
8. Osebe (predstavniki pravnih oseb), ki
se bodo udeležile javnega odpiranja ponudb
morajo pred javnim odpiranjem komisiji, ki
bo odpiranje vodila, predložiti:
– pooblastilo za zastopanje pravne osebe, če se v imenu ponudnika, postopka odpiranja ponudb, udeleži pooblaščenec,
– izvirnik osebnega dokumenta.
Fizične osebe morajo predložiti izvirnik
osebnega dokumenta.
9. V primeru več najugodnejših ponudb,
bodo najugodnejši ponudniki pozvani, da
v roku 8 dni podajo nove ponudbe, pri čemer se za izklicno ceno določi ceno, ki so
jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši
ponudniki.
10. Z najugodnejšim ponudnikom se
sklene prodajna pogodba v roku 8 dni po
opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika.
11. Izbrani ponudnik mora kupnino plačati v 8 dneh od sklenitve prodajne pogodbe
in izstavitve računa. Plačilo kupnine v roku
določenem s prodajno pogodbo je bistvena
sestavina pogodbe.
Poleg tega bo kupec dolžan plačati pripadajoči davek, stroške notarja za overitev
pogodbe oziroma zemljiškoknjižnega dovolila, stroške vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo ter ostale pripadajoče stroške za
izvedbo pravnega posla.
12. Uspelemu ponudniku se varščina obračuna pri kupnini, neuspelim ponudnikom
pa se v roku 8 dni po poteku roka za zbiranje
ponudb brezobrestno vrne na transakcijski
račun.
Če izbrani ponudnik ne bo sklenil pogodbe v roku navedenem v 10. točki, se šteje, da od nakupa odstopa, plačana varščina ostane prodajalcu, prodajalec pa lahko
z drugim najugodnejšim ponudnikom sklene
pravni posel.
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13. Razpisno dokumentacijo in vsa dodatna pojasnila o nepremičnini lahko interesenti dobijo na Občini Žužemberk, kontaktna oseba Vida Šušterčič, tel. 07/38-85-193;
el. pošta: vida.sustercic@zuzemberk.si.
14. Odpiranje ponudb je javno in se bo
vršilo dne 26. 8. 2010, ob 9. uri v prostorih
Občine Žužemberk, Grajski trg 26, Žužemberk, v sejni sobi v I. nadstropju.
15. Občina Žužemberk lahko ustavi začeti postopek prodaje nepremičnin, navedenih v točki 2, do sklenitve pravnega posla,
pri čemer se ponudnikom povrne plačana
varščina. Prav tako si prodajalec pridržuje
pravico, da ne glede na prejete ponudbe
ne sklene pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
16. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti ovojnici na naslov: Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk,
z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup
nepremičnin domačije Blatnik«.
17. Rok za oddajo ponudb je do vključno
24. 8. 2010.
Občina Žužemberk
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-17/2006/7
Ob-4707/10
V register političnih strank se pri politični
stranki Zvezi za napredek Radeč in radeškega območja, s skrajšanim imenom
Zveza, s kratico imena ZA-R in s sedežem
v Radečah, V gaju 15 ter z matično številko: 5870526, vpiše sprememba statuta in
sprememba znaka stranke. Znak stranke
sestavlja kratica ZA-R, pri čemer sta črki
ZA in vezaj v modri barvi, črka R s podaljšanim lokom nad črki ZA in vezajem pa
v rdeči barvi, za črko R pa je postavljena
rdeča pika.

Št. 2153-8/2010/5
Ob-4816/10
V register političnih strank se vpiše politična stranka LTD – Toni Dragar – Lista
Za vse generacije, s skrajšanim imenom
LTD – Za vse generacije in s kratico imena
LTD ter s sedežem v Ihanu, Na ledinah 1 a.
Znak stranke je sestavljen iz imena stranke
LTD – Toni Dragar – Lista za vse generacije, pri čemer so črke »LTD« v beli barvi
na pravokotnem polju modre barve (CMYK:
C=100, M=100, Y=0, K=0), besedi »TONI
DRAGAR« v modri barvi (CMYK: C=100,
M=100, Y=0, K=0), besedilo »LISTA ZA VSE
GENERACIJE« pa je v beli barvi na zeleni podlagi (CMYK: C=100, M=0, Y=100,
K=0).
Kot zastopnik politične stranke LTD –
Toni Dragar – Liste Za vse generacije se
v register političnih strank vpiše Toni Dragar,
EMŠO: 0705961501001, državljan Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem: Ihan,
Na ledinah 1 a.
Matična številka politične stranke je:
4022904.«
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Ob-4830/10
Posavska unija mladih, Cesta krških
žrtev 30, 8270 Krško, objavlja na podlagi
Zakona o političnih strankah finančno poročilo:
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
III.
IV.

Prihodki
Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti
Ostali prihodki
Celotni prihodki
Odhodki
Stroški materiala
Stroški storitev
Finančni odhodki
Celotni odhodki
Presežek prihodkov

13.962,00
59,00
14.021,00
939,00
12.174,00
133,00
13.246,00
775,00

PUM – Posavska unija mladih
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Evidence sindikatov
Št. 02049-1/2005-51
Ob-4541/10
Konfederacija
sindikatov
Slovenije Pergam se poleg dejavnosti, določenih z odločbami tukajšnjega ministrstva št. 121-02-102-4/93 z dne 16. 7.
1993, 121-02-102/93-009 z dne 29. 9.
1999, 121-02-102/93-024 z dne 18. 3.
2002, 121-02-102/93-031 z dne 19. 6.
2003, 121-02-102/93-043 z dne 9. 2.
2004, 121-02-102/93-045 z dne 7. 4.
2004, 02049-1/2005/6 z dne 22. 4. 2005,
02049-1/2005-16 z dne 10. 7. 2005 (pravilno 10. 7. 2007), 02049-1/2005 z dne 27. 8.
2007, 02049-1/2005-27 z dne 6. 9. 2007 in
02049-1/2005-39 z dne 7. 1. 2008, določi
kot reprezentativni sindikat v poklicu veterinar/veterinarka.
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Objave gospodarskih družb
Ob-4806/10
Preklic
Podjetje Mizarstvo Vladimir Šilec s.p.
preklicuje objavo o statusnem preoblikovanju podjetnika iz s.p. v d.o.o., objavljeno dne
30. 4. 2010, v Uradnem listu RS, št. 34/2010
(stran 1018).
Vladimir Šilec s.p.
Ob-4697/10
Uprava prevzete družbe VIPA d.d. Nova
Gorica, Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica skladno z drugim stavkom prvega odstavka 586. člena ZGD-1 obvešča delničarje, da je dne 16. 7. 2010 Okrožnemu
sodišču v Novi Gorici predložila predlog
pogodbe o pripojitvi VIPE HOLDING d.d.
kot prevzete družbe k VIPI d.d. Nova Gorica kot prevzemni družbi, ki sta ga sestavili
upravi obeh družb dne 24. 6. 2010. Predlog
pogodbe o pripojitvi je pregledal nadzorni
svet družbe.
O soglasju k predlogu pogodbe o pripojitvi bosta odločali skupščini prevzemne in
prevzete družbe.
Vsaj mesec dni pred zasedanjem skupščine družbe, ki bo odločala o soglasju za
pripojitev, bo delničarjem družbe na sedežu
družbe omogočen pregled listin iz drugega
odstavka 586. člena ZGD-1. Družba bo vsakemu delničarju na njegovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno dala
prepis teh listin.
VIPA d.d. Nova Gorica
uprava
Ob-4698/10
Uprava prevzete družbe VIPA HOLDING d.d., Kidričeva ulica 19, 5000 Nova
Gorica skladno z drugim stavkom prvega
odstavka 586. člena ZGD-1 obvešča delničarje, da je dne 16. 7. 2010 Okrožnemu
sodišču v Novi Gorici predložila predlog
pogodbe o pripojitvi VIPE HOLDING d.d.
kot prevzete družbe k VIPI d.d. Nova Gorica kot prevzemni družbi, ki sta ga sestavili
upravi obeh družb dne 24. 6. 2010. Predlog
pogodbe o pripojitvi je pregledal nadzorni
svet družbe.
O soglasju k predlogu pogodbe o pripojitvi bosta odločali skupščini prevzemne in
prevzete družbe.
Vsaj mesec dni pred zasedanjem skupščine družbe, ki bo odločala o soglasju za
pripojitev, bo delničarjem družbe na sedežu
družbe omogočen pregled listin iz drugega
odstavka 586. člena ZGD-1. Družba bo vsakemu delničarju na njegovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno dala
prepis teh listin.
VIPA HOLDING d.d.
uprava
Ob-4701/10
Skladno z določbo 586. člena ZGD-1
upravi družb SGP Tehnik d.d., Stara cesta 2,
4220 Škofja Loka, in Staninženiring, d.o.o.,
Škofja Loka, Stara cesta 2, 4220 Škofja

Loka, obveščata, da je bila Okrožnemu sodišču v Kranju dne 15. 7. 2010 predložena
pogodba o pripojitvi med družbama SGP
Tehnik d.d. kot prevzemne družbe in Staninženiring d.o.o. Škofja Loka kot prevzete
družbe. Pogodbo o pripojitvi je pregledal
nadzorni svet družbe SGP Tehnik d.d.
Delničarjem družbe SGP Tehnik d.d. je
v kabinetu uprave in poslovodstva družbe
SGP Tehnik d.d., Stara cesta 2, Škofja Loka,
vsak delovni dan, od 12. do 14. ure, do dneva zasedanja skupščine dne 31. 8. 2010, na
voljo dokumentacija, skladna z zahtevami
586. člena ZGD-1, in sicer:
– pogodba o pripojitvi;
– letna poročil družbe SGP Tehnik d.d. in
družbe Staninženiring d.o.o. Škofja Loka za
zadnja tri poslovna leta;
– skupno poročilo uprav obeh družb
o pripojitvi;
– poročilo nadzornih svetov družbe SGP
Tehnik d.d. o pregledu pripojitve.
Vsak delničar je upravičen do brezplačnega prepisa dokumentacije, ki mu ga družba SGP Tehnik d.d. zagotovi najkasneje naslednji delovni dan po podani zahtevi.
SGP Tehnik d.d.
direktor družbe
mag. Klemen Ferjančič
Staninženiring d.o.o. Škofja Loka
direktor
Radoslav Ferjančič

Kraigherja 10, 2000 Maribor na podlagi pooblastila iz 412. člena Zakona o gospodarskih
družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) objavlja
obvestilo in poziv upnikom:
1. Družbenik družbe MANO PREVOZI,
d.o.o. – v likvidaciji je dne 3. 6. 2010 sprejel
sklep o prenehanju družbe in začetku postopka likvidacije.
2. Za likvidacijskega upravitelja je bil
imenovan Kristijan Anton Kontarščak – odvetnik,
Partizanska cesta 32, 2000 Maribor.
3. Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg 1010/24120 z dne 9. 7. 2010 v sodni register vpisalo začetek redne likvidacije
nad družbo MANO PREVOZI, d.o.o. – v likvidaciji.
4. Upniki družbe MANO PREVOZI, d.o.o. – v likvidaciji se pozivajo, da
v roku 30 dni od
objave tega poziva
v Uradnem listu Republike Slovenije prijavijo svoje terjatve do družbe MANO PREVOZI, d.o.o. – v likvidaciji tako, da prijave
s priloženimi dokazili o temelju in višini terjatve pošljejo na naslov MANO PREVOZI,
d.o.o. – v likvidaciji, Ulica Vita Kraigherja
10, 2000 Maribor s pripisom »prijava terjatve«.
MANO PREVOZI, d.o.o. – v likvidaciji
likvidacijski upravitelj
Odvetnik
Kristijan Anton Kontarščak

Ob-4841/10
Družba Celjski sejem, d.d. Dečkova 1,
3000 Celje in družba Step d.o.o., Dečkova
1, 3000 Celje, obveščata, da sta dne 16. 7.
2010 Sodnemu registru, Okrožnega sodišča
v Celju predložili pogodbo o pripojitvi družbe
Step d.o.o., Dečkova 1, 3000 Celje k družbi
Celjski sejem d.d., Dečkova 1, 3000 Celje, ki
jo je pregledal Upravni odbor družbe Celjski
sejem d.d. in potrdil edini družbenik družbe
Step d.o.o.
Delničarje in družbenike obeh družb poslovodstvi obeh družb opozarjata na njihove pravice po drugem in tretjem odstavku
586. členu Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1), ki določajo, da imajo vsi delničarji
družb do zasedanj skupščin družb, ki so
udeležene pri pripojitvi pravico na sedežu
družb pregledati:
– pogodbe o pripojitvi;
– letna poročila obeh družb, ki sta udeleženi pri pripojitvi, za zadnja tri poslovna
leta;
– poročila poslovodstev družb, ki so udeležene pri pripojitvi, o pripojitvi;
– poročila upravnega odbora družbe
Celjski sejem d.d. in družbe Step d.o.o.,
o pregledu pripojitve.
Vsak delničar ima pravico, da mu družba
izda na njegovo zahtevo brezplačen prepis
zgoraj navedenih listin.
Celjski sejem, d.d.

Ob-4671/10
Likvidacijski upravitelj družbe Bread &
Co. d.o.o. – v likvidaciji, na podlagi pooblastil iz 412. člena ZGD-1 objavlja obvestilo in
poziv upnikom:
1. Skupščina družbe Bread & Co. d.o.o.,
Leskoškova cesta 9e, 1000 Ljubljana, je dne
15. 6. 2010 prejela sklep o prenehanju družbe in začetku postopka redne likvidacije.
2. Za likvidacijskega upravitelja je bila
imenovana družba Fintim d.o.o., Leskoškova cesta 9e, 1000 Ljubljana, kot likvidacijsko podjetje, ki ga zastopa direktor Melita
Butara.
3. Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom opr. št. Srg 2010/23162 z dne 15. 6.
2010, v sodni register vpisalo začetek redne
likvidacije nad družbo Bread & Co. d.o.o –
v likvidaciji.
4. Upniki družbe Bread & Co. d.o.o. –
v likvidaciji, se pozivajo, da v roku 30 dni
od dneva objave tega poziva v Uradnem
listu RS, prijavijo svoje terjatve do družbe
v likvidaciji in jih v dveh izvodih, s priloženimi
dokazili o temelju in višini terjatev, pošljejo
s priporočeno pošto na naslov sedeža družbe Bread & Co. d.o.o – v likvidaciji, Leskoškova cesta 9e, 1000 Ljubljana, p p 496,
s pripisom: prijava terjatve.
5. Likvidacijski upravitelj vse dolžnike
družbe Bread & Co. d.o.o. – v likvidaciji,
poziva, da nemudoma poravnajo svoje obveznosti do družbe v likvidaciji.
Bread & Co. d.o.o. – v likvidaciji
Likvidacijski upravitelj Fintim, d.o.o.,
zanj Melita Butara, direktor

Ob-4670/10
Likvidacijski upravitelj družbe MANO
PREVOZI, d.o.o. – v likvidaciji, Ulica Vita
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Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-4699/10
V družbi Odvetniška pisarna Alič, Kovač, Rigler d.o.o., Šmartinska cesta 130,
Ljubljana, matična št.: 5833345, se osnovni
kapital zniža za 27.834,00 EUR, tako, da
odslej znaša 55.668,00 EUR.
Upnike se skladno s 520/2 členom ZGD
poziva, da podajo eventualne zadržke.
Za skupščino: Alojzija Slava Alič,
poslovodja
Ob-4821/10
Direktorica družbe L & G d.o.o., trgovina in storitve, s sedežem Kocenova ulica
2a, 3000 Celje, vpisane v Poslovni register
Slovenije z matično številko 5900590000,
Zupanc Petauer Karmen, objavlja sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe
na podlagi 520. člena ZGD-1, in sicer se
osnovni kapital družbe, ki znaša 332.806,00
EUR, zmanjša po rednem postopku, tako,
da osnovni kapital družbe znaša 7.500,00
EUR. Direktorica družbe poziva morebitne
upnike, da se zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega
kapitala.
L & G d.o.o., trgovina in storitve
direktorica Zupanc Petauer Karmen

Sklici skupščin
Ob-4789/10
Popravek
V objavi skupščine družbe Celjske mesnine, d.d. Celje, objavljene v Uradnem listu
RS, št. 57 z dne 16. 7. 2010, Ob-4511/10, se
spremeni oziroma popravlja besedilo v naslednjem odstavku:
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 štiri dni pred zasedanjem skupščine vpisani v delniško knjigo
pri Klirinško depotni družbi Ljubljana (vpisani
vključno do 16. 8. 2010 – presečni dan). Prijava je možna tudi prek pošte ali faksa, kateremu pa mora slediti priporočena pošta.
Celjske mesnine d.d. Celje
direktor družbe
Izidor Krivec, dr. vet. med.
Ob-4651/10
Na podlagi 422. člena Zakona o gospodarskih družbah in določil Statuta družbe
Lesno industrijsko podjetje Radomlje d.d.,
Pelechova cesta 15, Radomlje, sklicuje likvidacijski upravitelj
16. sejo skupščine
delniške družbe LIP Radomlje d.d. –
v likvidaciji,
ki bo dne 30. 8. 2010, ob 10. uri, v sejni
sobi na sedežu družbe v Radomljah, Pelechova cesta 15, 1235 Radomlje.
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti skupščine ter imenovanje notarja.
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Predlog sklepov:
1.1. Skupščina na predlog likvidacijskega upravitelja sprejema predlagani dnevni
red in imenuje notarja za sestavo notarskega zapisnika skupščine.
1.2. Skupščina ugotavlja, da je zasedanje skupščine sklepčno, saj je na seji zastopanega več kot 15% osnovnega kapitala
družbe.
2. Izvolitev predsedujočega skupščine in
dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina potrdi predsedujočega in
dva preštevalca glasov, skladno s predlogom sklicatelja skupščine.
3. Poročilo likvidacijskega upravitelja
o poteku postopka likvidacije.
Predlog sklepa:
3.1. Sprejme se poročilo likvidacijskega
upravitelja o poteku postopka likvidacije.
4. Ustavitev likvidacijskega postopka
družbe Lesno industrijsko podjetje Radomlje d.d. – v likvidaciji, Pelechova 15, 1235
Radomlje in nadaljevanje družbe.
Predlog sklepov:
4.1. Skupščina delničarjev družbe Lesno
industrijsko podjetje Radomlje d.d., Pelechova 15, 1235 Radomlje – v likvidaciji, na
podlagi 422. člena ZGD-1, sprejme sklep,
da se likvidacijski postopek, uveden na podlagi sklepa skupščine o prenehanju družbe
in začetku likvidacije dne 6. 7. 2009, z dnem
31. 8. 2010 ustavi.
4.2. Družba Lesno industrijsko podjetje
Radomlje d.d., Pelechova 15, 1235 Radomlje – v likvidaciji, deluje dalje in se z dnem
31. 8. 2010 v firmi družbe pristavek »v likvidaciji«, izbriše.
4.3. Likvidacijski upravitelj Asto Dvornik,
roj. 18. 9. 1958, stanujoč Litostrojska cesta
26, 1000 Ljubljana, se z dnem 31. 8. 2010
razreši s funkcije, njegova funkcija likvidacijskega upravitelja se preoblikuje v poslovodstvo in se tako Asto Dvornik z dnem 1. 9.
2010 imenuje za direktorja družbe Lesno
industrijsko podjetje Radomlje d.d., Pelechova 15, 1235 Radomlje. Pravice in obveznosti direktorja se opredelijo v pogodbi,
ki jo v imenu družbe podpiše predsednik
nadzornega sveta.
4.4. Potrdi se višina plačila za delo in
stroške likvidacijskega upravitelja in sicer
v višini, kot jih je prejel po pogodbi za opravljanje del likvidacijskega upravitelja do
31. 8. 2010.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini in ostale
pravice delničarjev
Na skupščini imajo pravico do udeležbe
in glasovanja tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpisani v delniško
knjigo pri KDD – Centralni klirinški depotni
družbi d.d. Ljubljana konec 4. (četrtega) dne
pred zasedanjem skupščine in ki prijavijo
svojo udeležbo osebno, po zastopniku ali
pooblaščencu s priporočeno pošiljko vsaj
do konca 4. (četrtega) dne pred zasedanjem
skupščine. Prijava je pravočasna, če prispe
na sedež družbe Lesno industrijsko podjetje
Radomlje d.d., Pelechova 15, 1235 Radomlje – v likvidaciji, do vključno 26. 8. 2010.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevo morajo
poslati družbi najpozneje 7 dni po objavi
sklica skupščine.
Vsak delničar lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki poda predloge sklepov. Predlog je pravočasen in se objavi, če
delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine,
pošlje družbi razumno utemeljen predlog in
sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja.
Vsak delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti, skladno
s 305. členom ZGD-1.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v tajništvu družbe na
njenem sedežu in sicer vsaj pol ure pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda
skupščine se glasuje z glasovnicami, razen
o prvi točki.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa še s pisnim pooblastilom ter zakoniti zastopniki z izpisom iz
sodnega registra.
Ponovno zasedanje
Skupščina je sklicana za 10. uro, prostor
za zasedanje pa bo odprt 30 minut pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje skupščine eno uro za
prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem
primeru bo skupščina veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave
družbe Lesno industrijsko podjetje Radomlje
d.d., Pelechova 15, 1235 Radomlje – v likvidaciji, in sicer vsak delavnik od 8. do 12. ure
od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
LIP Radomlje, d.d. – v likvidaciji
likvidacijski upravitelj
Asto Dvornik
Ob-4657/10
Na podlagi točke 5.5. Statuta družbe
Celjski sejem, d.d. Celje, Dečkova 1, Celje,
upravni odbor vabi delničarje na
14. skupščino
družbe Celjski sejem, d.d. Celje,
ki bo 25. avgusta 2010, ob 11. uri, v konferenčni dvorani Celjskega sejma, Dečkova
1, Celje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: imenujejo se organi skupščine v sestavi, kot je predlagana
v gradivu za skupščino. Ugotovi se, da je
skupščina sklepčna. Skupščina na predlog
upravnega odbora izvoli predsednika skupščine in dva preštevalca glasov. Na seji je
navzoč notar.
2. Seznanitev s poročilom upravnega odbora o letnem poročilu za leto 2009.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom za poslovno leto 2009
in ga potrdi.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitve razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
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Predlog sklepa:
3.1. Čisti poslovni izid poslovnega leta
2009 znaša 260.619,33 EUR. V skladu
s statutom se 26.061,93 EUR razporedi
za povečanje statutarnih rezerv. Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2009 znaša
1.495.511,52 EUR od katerega preostanek
čistega dobička za poslovno leto 2009 znaša 234.557,40 EUR, preneseni dobiček iz
prejšnjih let pa znaša 1.260.954,12 EUR se
uporabi na naslednji način:
a) polovica čistega dobička v višini
117.278,70 EUR se nameni za oblikovanje
rezerv za lastne delnice;
b) 101.062,62 EUR se nameni za izplačilo dividend (0,17 EUR na delnico bruto).
Dividende se izplačajo iz prenesenega dobička prejšnjih let. Upravičenci so imetniki
delnic družbe na dan zasedanja skupščine
v mesecu avgustu. Dividende se izplačajo
najkasneje do 31. 10. 2010;
c) preostanek bilančnega dobička v višini
1.277.170,20 EUR ostane nerazporejen.
3.2. Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta v poslovnem letu 2009
ter se jima podeli razrešnica.
4. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za leto 2010.
Predlog sklepa: na predlog upravnega
odbora se za revizorja družbe za poslovno
leto 2010 imenuje revizijska družba Plus
revizija, d.o.o., Ljubljana.
5. Pripojitev družbe Step, d.o.o. k matični
družbi Celjski sejem, d.d.
Predlog sklepa: sprejme se soglasje
k pripojitvi družbe Step d.o.o. družbi Celjski
sejem d.d.
6. Obravnava in sprejem sklepa o spremembah in dopolnitvah statuta delniške
družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane
spremembe statuta.
7. Potrditev pooblastila upravnemu odboru za nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa:
Skupščina pooblašča upravni odbor
družbe, da lahko po svojem predsedniku
kupi lastne delnice družbe, s tem da:
a) Najvišja nakupna cena 1 delnice sme
presegati zadnjo znano revidirano knjigovodsko vrednost delnice, najnižja prodajna
cena pa je 8,35 EUR.
b) Skupni delež lastnih delnic, skupaj
z delnicami, ki jih družba že ima, ne sme
presegati 10% osnovnega kapitala.
c) Za nakup lastnih delnic se lahko uporabijo sredstva iz rezerv za nakup lastnih
delnic, ali iz drugih po statutu in zakonu
oblikovanih rezerv.
č) Delnice družbe se lahko namenijo izplačilu nagrad zaposlenim in nadzornemu
organu.
8. Izključitev prednostne pravice.
Predlog sklepa:
a) Pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic ni vezano na določilo 221. člena Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1).
b) Upravni odbor je pooblaščen, da pri
pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic ob
smiselni uporabi 337. člena ZGD-1 izključi
prednostno pravico dotedanjih delničarjev.
9. Umik lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina daje pooblastilo upravnemu odboru, da lahko lastne
delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja
o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Izvršni direktor in člani upravnega odbora

se skupščine lahko udeležijo tudi, če niso
delničarji.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci,
ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe
in so vpisani v delniško knjigo po stanju zadnjega dne prijave na skupščino.
Celotno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe do skupščine, vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
Predlogi delničarjev so lahko le pisni, obrazloženi in vloženi v sedmih dneh po objavi
tega sklica na sedežu družbe.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno sestane uro kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
Celjski sejem, d.d. Celje
predsednik UO
mag. Franc Pangerl
Ob-4658/10
Na podlagi določil Statuta družbe Gopek
d.d., sklicuje uprava družbe
20. skupščino
družbe Gopek d.d. Nova Gorica,
Prvomajska 37,
ki bo v četrtek, 26. 8. 2010, ob 16. uri,
na sedežu družbe (sejna soba II. nadstropje upravne stavbe) v Novi Gorici, Prvomajska 37, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine in potrditev notarja.
Predlog sklepa: potrdijo se organi skupščine po predlogu uprave in nadzornega
sveta. Ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Skupščini družbe prisostvuje izbrana
notarka.
2. Skupščina se seznani z letnim in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2009 za
družbo in skupino Gopek d.d., z mnenjem
revizorja in poročilom nadzornega sveta
o preveritvi in potrditvi letnega in konsolidiranega letnega poročila za leto 2009.
3. Obravnava in sprejem predloga za
uporabo bilančnega dobička za leto 2009 ter
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu družbe za leto 2009.
Predlog sklepa: bilančni dobiček po stanju na dan 31. 12. 2009 znaša 514.920 EUR
in ostane nerazporejen. Skupščina podeljuje
razrešnico upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2009.
4. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta družbe zaradi uskladitve z določbami
ZGD-1C.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagane spremembe Statuta zaradi uskladitve z določili ZGD-1C kot izhaja iz besedila,
ki je sestavni del gradiva skupščine. Sprejme se čistopis Statuta družbe.
5. Imenovanje pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa: za revizijo poslovanja
za leto 2010 se imenuje revizorska družba
Tekos Revizija d.o.o. Kobarid.
6. Povečanje osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe,
ki znaša 141.128,36 EUR in je razdeljen na
6.764 navadnih imenskih kosovnih delnic,
se poveča za 5.215,00 EUR na, 146.343,36
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EUR. Nove delnice tvorijo z že izdanimi delnicami isti razred.
Povečanje osnovnega kapitala v znesku 5.215,00 EUR se izvede z izdajo 250
novih navadnih imenskih kosovnih delnic
za denarne vložke, pri čemer znaša prodajna cena ene delnice 125,00 EUR, tako
da znaša skupna vrednost dokapitalizacije
31.250,00 EUR. Na osnovni kapital se prenese za 20,86 EUR po delnici, kar znaša
na novo vplačane delnice 5.215,00 EUR
tako, da se obstoječi osnovni kapital dvigne
iz 141.128,36 EUR na znesek 146.343,36
EUR, presežek zneska dokapitalizacije v višini 26.035,00 EUR pa se prenese na kapitalske rezerve.
Rok za vpis in vplačilo novih delnic znaša 30 dni od dneva sprejema tega sklepa.
Prednostna pravica obstoječih delničarjev do nakupa novih delnic se izključi.
Vse novo izdane delnice se ponudijo
v odkup osebam, ki so s svojim premoženjem jamčile banki za kredit, ki ga je le-ta
dne 17. 12. 2009 v višini 1.500.000,00 EUR
dodelila odvisni družbi Gostol-Gopan d.o.o.
Nova Gorica. Novo izdane delnice se posameznim osebam (porokom) razdelijo v sorazmerju posameznih jamstev.
Vpisniki so dolžni ob nakupu delnic vplačati celoten emisijski znesek vsake vplačane
in prevzete delnice. Vpisane in vplačane morajo biti vse na novo izdane delnice. V primeru, da v predpisanem roku niso vpisane in
vplačane vse delnice, se šteje da dokapitalizacija ni uspela, posameznim vpisnikom in
plačnikom pa se vrnejo vplačana sredstva.
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
spremeni Statut v skladu s tem sklepom
skupščine o povečanju osnovnega kapitala
in izdela čistopis Statuta.
7. Skupščina se seznani s Strateškim
načrtom družbe Gostol – Gopan d.o.o. za
obdobje 2011–2015.
8. Združitev družb in Sklad lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina soglaša, da
se prične s postopki združitve družb Gopek
d.d. in Gostol – Gopan d.o.o. ter s postopki
formiranja Sklada lastnih delnic. Za izvedbo
sklepa sta zadolženi upravi obeh družb.
Seje se lahko udeležijo in na njej glasujejo le delničarji in njihovi pooblaščenci, ki
svojo udeležbo potrdijo pri Milost Patriciji,
najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Pisno gradivo ter čistopis Statuta družbe
je na vpogled na sedežu družbe pri Milost
Patriciji, in sicer vsak delavnik med 13.30
in 15.30.
Gopek d.d.
Uprava družbe
Ob-4659/10
Uprava družbe Avtomerkur d.d., na podlagi 36. člena Statuta družbe sklicuje
13. redno skupščino
družbe Avtomerkur d.d.,
ki bo 26. 8. 2010, ob 14. uri, na sedežu
družbe na Samovi 14 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini naslednji sklep: za predsednika skupščine se izvoli Anton Marolt, za preštevalca
glasov se določi Andrej Novak. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Marina Ružič
Tratnik.
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2. Bilančni dobiček 2009.
Seznanitev z letnim poročilom uprave
o poslovanju za leto 2009, s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila za poslovno leto 2009, o ugotovitvi
bilančnega dobička ter mnenjem revizorja
o računovodskih izkazih za poslovno leto
2009.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini naslednje sklepe:
– Bilančni dobiček za leto 2009 znaša
0,00 EUR.
– Potrdi in odobri se delo uprave v poslovnem letu 2009 in se upravi za poslovno
leto 2009 podeli razrešnica.
– Potrdi in odobri se delo nadzornega
sveta v poslovnem letu 2009 in se predsednici in vsem drugim članom nadzornega
sveta za poslovno leto 2009 podeli razrešnica.
3. Sprememba statuta družbe.
Sprejmejo se spremembe statuta po predlogu uprave in nadzornega sveta z dne
1. 6. 2010.
4. Imenovanje revizorja za leto 2010.
Za revizijo poslovanja za leto 2010 se
imenuje revizijsko družbo Contura d.o.o.,
Celovška cesta 150, Ljubljana.
Popolna besedila vsake točke dnevnega
reda in njene obrazložitve, predlogov sklepov upravnega odbora z obrazložitvami in
predlogov sklepov, ki jih bodo skupščini pravočasno in v skladu s 300. in 301. členom
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD) dali
delničarji k posamezni točki dnevnega reda,
z navedbo predlagatelja in obrazložitvami,
ter popolna besedila letnega poročila in poročila upravnega odbora in predloga sprememb statuta, so dostopna vsak delovni
dan od vključno dne objave tega sklica, do
vključno dne skupščine, med 8. in 12. uro
v tajništvu družbe na naslovu Samova 14,
Ljubljana. Družba bo na delničarjevo zahtevo delničarju najkasneje naslednji delovni
dan poslala kopijo navedenih poročil.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so imetniki delnic ob izteku presečnega dne 22. 8. 2010 in družbi prijavijo svojo udeležbo na skupščini najkasneje
23. 8. 2010.
Delničarji, ki so imetniki delnic, ki ustrezajo najmanj dvajsetini osnovnega kapitala
družbe, lahko najkasneje sedem dni po tej
objavi sklica skupščine pošljejo pisno zahtevo za dodatno točko dnevnega reda skupščine. Zahtevi morajo priložiti pisni predlog
sklepa, oziroma, če skupščina ne bo odločala o sklepu, obrazložitev dodatne točke
dnevnega reda.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda dajejo predloge sklepov v pisni obliki
vključno s predlogi za izvolitev članov nadzornega sveta in revizorja. Volilnih predlogov ni potrebno utemeljiti. Tak predlog se
objavi, če delničar v sedmih dneh po objavi
tega sklica pošlje družbi razumno utemeljen
predlog in pri tem navede, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali
nadzora in da bo druge delničarje pripravil
do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Vsak delničar na skupščini uveljavlja pravico do obveščenosti s tem, da zahteva,
da mu poslovodstvo da zanesljive podatke
o zadevah družbe, ki so potrebni za presojo
vseh točk dnevnega reda, vključno s podatki
o pravnih in poslovnih razmerjih s povezanimi družbami.
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O sklepih iz dnevnega reda pod točkami 1–3 odloča skupščina z navadno večino
oddanih glasov, pod točko 4. s tremi četrtinami pri sklepanju zastopanega osnovnega
kapitala.
Delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci se na skupščini izkažejo z osebnim
dokumentom, zakoniti zastopniki pa tudi
z dokazilom o zakonitem zastopanju.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred začetkom zasedanja, zaradi prevzema glasovnic in vzpostavitve evidenc.
Avtomerkur d.d.
uprava družbe
Ob-4660/10
Na podlagi Statuta družbe FMR Holding,
družba pooblaščenka d.d., Lapajnetova ulica 9, Idrija, sklicujem
redno letno skupščino
družbe FMR Holding d.d., Idrija,
ki bo v sredo 25. 8. 2010, ob 14. uri, na
naslovu Lapajnetova ulica 9, Idrija.
Predlagam naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine po predlogu sklicatelja, vodenje
zapisnika se poveri vabljenemu notarju, predlagani dnevni red se potrdi.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe FMR Holding in skupine FMR
Holding za leto 2009 in s poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2009, odločanje
o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi
razrešnice upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2009.
Predlog sklepa 2.1.:
Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe FMR Holding in skupine FMR Holding za leto 2009 in s poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi
in potrditvi revidiranega letnega poročila za
leto 2009.
Na podlagi potrjenega revidiranega letnega poročila se bilančni dobiček, ki po
revidirani bilanci stanja na dan 31. 12. 2009
znaša 1.390.388,00 EUR v skladu z določbami 230. člena ZGD-1, uporabi na naslednji način:
Del bilančnega dobička v višini
700.441,60 EUR se razdeli delničarjem, ki
so vpisani v delniško knjigo družbe pri KDD
na dan 21. 8. 2010, v obliki dividende, ki
znaša 1,60 EUR bruto na delnico in ki se
izplača delničarjem v roku 30 dni od dneva
skupščine.
Preostali del bilančnega dobička ostane
začasno nerazporejen.
Predlog sklepa 2.2.: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu
družbe FMR Holding za poslovno leto 2009.
Skupščina potrjuje in odobrava delo teh dveh
organov družbe v poslovnem letu 2009.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za revizijo računovodskih izkazov za leto
2010.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta družbe FMR Holding se za revizijo
računovodskih izkazov družbe FMR Holding za leto 2010 imenuje revizijska družba
Ernst&Young d.o.o., Dunajska 111, Ljub
ljana.
Gradivo za skupščino k posameznim
točkam dnevnega reda iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, vključno z letni-

ma poročiloma, poročilom nadzornega sveta
in revizorjevim poročilom, predlogi sklepov
uprave in nadzornega sveta z njihovimi obrazložitvami, je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe od dneva objave sklica skupščine do dneva skupščine, vsak delovni dan
med 9. in 12. uro.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim
odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste
dodatne točke dnevnega reda, glede katerih
bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne
točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po
telefaksu 05/37-22-485.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo nasprotne predloge.
Uprava družbe bo pod pogoji iz 300. člena
ZGD-1 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 pisno utemeljeni
in za katere bo delničar – predlagatelj pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal
predlogu uprave ali nadzornega sveta. Delničarji lahko nasprotne predloge k točkam
dnevnega reda družbi pošljejo tudi po telefaksu 05/37-22-485.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD
po stanju konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, t.j. na dan 21. 8. 2010, in
katerih pisno napoved udeležbe je družba
prejela vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. V imenu delničarjev se lahko skupščine
udeležijo in na njej odločajo njihovi zakoniti
zastopniki ali pooblaščenci. Pooblastilo za
zastopanje na skupščini mora biti pisno, zakoniti zastopniki pa so dolžni predložiti dokument o zakonitem zastopstvu delničarja
(izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od
enega meseca).
Na skupščini delničar lahko uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz prvega
odstavka 305. člena ZGD-1, kar vključuje
podatke o zadevah družbe, ki so potrebni za
presojo točk dnevnega reda skupščine.
FMR Holding d.d.
direktor
Milan Potužak
Št. 01-523/10
Ob-4661/10
Na podlagi 41. člena Statuta družbe Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d.,
sklicujem
petnajsto sejo skupščine
delniške družbe KOP Brežice d.d.,
ki bo v torek, dne 24. 8. 2010, ob 13. uri,
v posebni sobi Restavracije Štefanič pri Blagovnici v Brežicah, Bizeljska cesta 37.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave:
a) Za predsednika skupščine se izvoli
Stane Tomše. Za preštevalce glasov se izvolita Mateja Lopatič in Darko Ferlan.
b) Seji prisostvuje vabljeni notar Andrej
Dokler.
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2. Predložitev poslovnega poročila družbe za leto 2009, revizijskega poročila in poročila nadzornega sveta skupščini k letnemu
poročilu družbe (293. člen ZGD-1).
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani s poročilom
o poslovanju družbe za leto 2009, s poročilom pooblaščenega revizorja in poročilom
nadzornega sveta.
3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2009.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Ugotovi se, da znaša bilančni dobiček
družbe KOP Brežice d.d. na dan 31. 12.
2009 =2.091.825,75 EUR.
b) Del bilančnega dobička iz leta 2009
v višini 66.663,97 EUR se razporedi v druge
rezerve iz dobička.
c) Preostanek bilančnega dobička v višini 2.025.161,78 EUR ostane nerazporejen.
4. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta družbe za leto 2009.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
– Skupščina podeljuje razrešnico upravi
za poslovno leto 2009.
– Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2009.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2010.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za pooblaščeno revizijsko družbo za revidiranje
računovodskih izkazov za leto 2010 se imenuje družba IN Revizija, Družba za revidiranje in svetovanje d.o.o., Ljubljana.
6. Imenovanje nadomestnega člana nadzornega sveta, predstavnika Občine Brežice.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za nadomestnega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, se za mandatno dobo do
8. 12. 2014 imenuje Branko Blaževič.
Gradivo za 15. skupščino družbe KOP
Brežice d.d. je na vpogled delničarjem
v času od dneva objave skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine v tajništvu
na sedežu družbe, vsak delavnik od 8. do
14. ure. Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki obrazloženi in vloženi v tajništvu
uprave družbe v roku sedem dni od dneva
objave skupščine v Uradnem listu RS.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, vpisani v delniško knjigo pri KDD d.d.
Ljubljana na dan 20. 8. 2010, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora
biti pisno.
Pravico do sodelovanja in odločanja na
skupščini lahko uresničijo delničarji, njihovi
pooblaščenci ali zastopniki, ki v tajništvu
uprave družbe pisno prijavijo svojo udeležbo
na skupščini najpozneje 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Udeleženci pred začetkom seje na mestu sklica skupščine s podpisom potrdijo
svojo prisotnost in prevzamejo gradivo za
glasovanje. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom (če niso osebno znani) in pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
KOP Brežice d.d.
Uprava družbe

Št. 3849
Ob-4662/10
Na podlagi točke 7.6. Statuta delniške
družbe TUS KO-SI, družba za proizvodnjo
netkanih tkanin d.d., Slovenj Gradec, vabi
uprava družbe delničarje na sejo
14. skupščine
družbe TUS KO-SI, d.d.
ki bo v torek, 24. 8. 2010, s pričetkom ob
12. uri, v prostorih TUS KO-SI, d.d., Slovenj
Gradec.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme sklep v naslednjem besedilu:
Imenujejo se organi skupščine:
Za predsednika skupščine se imenuje
Simon Jeglič.
Za preštevalki glasov se imenujeta Branka Jurjec in Jelka Pečoler.
Skupščina se seznani, da bo na skupščini prisotna notarka Sonja Kralj.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
za poslovno leto 2009.
Nadzorni svet seznanja skupščino, da je
bilo letno poročilo potrjeno na seji nadzornega sveta.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
skupščina sprejme naslednji sklep:
Predlog sklepa:
a) Bilančni dobiček v višini 2.800.485,00
EUR ostane nerazporejen.
b) Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu
2009 in podeljuje upravi družbe in članom
nadzornega sveta razrešnico za poslovno
leto 2009.
4. Nagrada nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje nagrado članom nadzornega sveta v višini
6.000,00 EUR netto (predsedniku 40%, članoma vsakemu 30%) iz tekočega poslovanja.
5. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2010 se imenuje KPMG Slovenija, d.o.o., Železna cesta 8/a, Ljubljana.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo na seji skupščine pisno najavijo
vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine (upoštevane bodo pisne prijave, prispete na sedež družbe do vključno 23. 8. 2010 in ki so
na dan 31. 7. 2010 vpisani v delniško knjigo
TUS KO-SI, d.d).
Delovno gradivo bo po objavi sklica
skupščine na vpogled do seje skupščine, in
sicer v kadrovski službi na sedežu družbe,
vsak delovni dan od 9. do 12. ure.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne v istih prostorih z istim dnevnim
redom ob 13. uri. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih
delnic.
TUS KO-SI d.d.
uprava družbe
Primož Mlačnik
Ob-4663/10
Na podlagi 37. točke Statuta delniške
družbe HIT Alpinea d.d. in 295. člena Zako-
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na o gospodarskih družbah (ZGD-1), uprava
družbe HIT Alpinea d.d. sklicuje
17. skupščino
delniške družbe HIT Alpinea d.d.,
ki bo dne 25. 8. 2010, ob 10. uri, v sejni
sobi Hotela Larix, Borovška cesta 99, 4280
Kranjska Gora.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, prisotnosti notarja ter izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
Predlog sklepa št. 1:
Za predsednika skupščine se izvoli Gregor Kozamernik.
Izvoli se preštevalko glasov.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Predstavitev Letnega poročila družbe HIT Alpinea d.d. za poslovno leto 2009,
z mnenjem revizorja in pisnim poročilom
nadzornega sveta k letnemu poročilu ter
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjih sklepov:
Predlog sklepa št. 2.1: skupščina se
seznani z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2009, z revizijskim mnenjem
in poročilom nadzornega sveta, s katerim
je sprejeto Letno poročilo družbe za leto
2009.
Predlog sklepa št. 2.2: skupščina delničarjev podeljuje upravi in nadzornemu svetu
družbe razrešnico za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa št. 2.3: skupščina se seznani z informacijo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta v letu 2009.
3. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2010.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:
Predlog sklepa št. 3: skupščina delničarjev za revizorja družbe HIT Alpinea d.d. za
poslovno leto 2010 imenuje revizijsko družbo BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log
1, 1000 Ljubljana.
4. Seznanitev s Pravili o določanju drugih
pravic uprave družbe HIT Alpinea d.d., skladno z določilom 6. člena Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in
samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni
list RS, št. 21/10).
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa
Predlog sklepa št. 4: skupščina delničarjev se seznani s Pravili o določanju drugih
pravic uprave družbe HIT Alpinea d.d.
Glasovanje in udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, ki
so kot imetniki delnic vpisani v centralnem
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine in svojo udeležbo in morebitnega
pooblaščenca pisno prijavijo tako, da prijava in pooblastilo prispeta na sedež družbe
najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pooblastila za zastopanje
se ob prijavi dajo v hrambo družbi.
Zahteve 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 kate-
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rem skupščina odloča ali če skupščina pri
posamezni točki dnevnega reda ne sprejme
sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje
7 dni po objavi tega sklica.
Delničarski predlogi sklepov za objavo
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 do obveščenosti
Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti v skladu
s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1, po
katerem mora poslovodstvo na skupščini
dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk
dnevnega reda.
Gradivo
Celotno gradivo za sejo skupščine,
vključno z letnim poročilom in poročilom
nadzornega sveta ter s predlogi sklepov in
obrazložitvami za vse točke dnevnega reda,
je na vpogled v tajništvu družbe vsak delovni dan od objave sklica, od 8. do 12. ure.
Nova seja
Če skupščina ob navedeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 12. uri v istem prostoru. Skupščina bo
v tem primeru veljavno sklepala in odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala družbe.
HIT Alpinea d.d.
uprava družbe
Št. 10-315-000079
Ob-4664/10
Na podlagi 7.1. točke Statuta družbe
PUP, Podjetje za urejanje prostora, d.d. Velenje, sklicuje uprava družbe
15. sejo skupščine
družbe PUP Velenje d.d.,
ki bo v torek, 31. 8. 2010, ob 14.30, na
sedežu družbe, Koroška cesta 40a, v Velenju.
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti skupščine ter imenovanje notarja.
Predlog sklepov:
1.1. Skupščina na predlog uprave družbe
sprejema predlagani dnevni red in imenuje
notarja Srečka Gabrila za sestavo zapisnika
skupščine.
1.2. Skupščina ugotavlja, da je zasedanje skupščine sklepčno, saj je na seji zastopanega 15% osnovnega kapitala družbe.
2. Izvolitev predsedujočega skupščine in
dveh preštevalk glasov.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina potrdi predsedujočega
skupščine in preštevalki glasov, skladno
s predlogom sklicatelja skupščine.
3. Seznanitev skupščine s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2009 in
s poročilom nadzornega sveta o preveritvi,
pregledu in sprejemu revidiranega letnega
poročila o poslovanju v letu 2009 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepov:
3.1. Skupščina se seznani s sprejetim
letnim poročilom za poslovno leto 2009 in
poročilom nadzornega sveta o preveritvi,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
pregledu in sprejemu revidiranega letnega
poročila o poslovanju v letu 2009.
Delničarji se seznanijo s prihodki uprave
in članov organa nadzora v letu 2009.
3.2. Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu
2009 ter podeli upravi in nadzornemu svetu
razrešnico za leto 2009.
4. Predlog za uporabo bilančnega dobička.
Predlog sklepa:
4.1. Bilančni dobiček družbe na dan
31. 12. 2009 znaša 248.225,00 EUR in ostane nerazporejen.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa:
5.1. Za revizorja za leto 2010 se imenuje
pooblaščena revizijska družba Valuta, družba za revizijo d.o.o., Slovenska ulica 39,
2000 Maribor.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini in ostale
pravice delničarjev
Na skupščini imajo pravico do udeležbe
in glasovanja tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpisani v delniško
knjigo pri KDD – Centralni klirinški depotni družbi d.d. Ljubljana konec četrtega dne
pred zasedanjem skupščine in ki prijavijo
svojo udeležbo osebno, po zastopniku ali
pooblaščencu s priporočeno pošiljko vsaj
do konca četrtega dne pred zasedanjem
skupščine. Prijava je pravočasna, če prispe
na sedež družbe PUP Velenje d.d., Koroška cesta 40a, 3320 Velenje, do vključno
27. 8. 2010.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevo morajo
poslati družbi najpozneje 7 dni po objavi
sklica skupščine.
Vsak delničar lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki poda predloge sklepov. Predlog je pravočasen in se objavi, če
delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine,
pošlje družbi razumno utemeljen predlog in
sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja.
Vsak delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti, skladno
s 305. členom ZGD-1.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v tajništvu družbe na
njenem sedežu, in sicer vsaj pol ure pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda
skupščine se glasuje z glasovnicami razen
o prvi točki.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa še s pisnim pooblastilom ter zakoniti zastopniki z izpisom iz
sodnega registra.
Ponovno zasedanje
Skupščina je sklicana za 14.30, prostor za
zasedanje pa bo odprt 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ob
napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje skupščine eno uro za prvim skli-

cem z istim dnevnim redom. V tem primeru
bo skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
ki vključuje letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2009, revidirane in konsolidirane
računovodske izkaze družbe, poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega
poročila s stališčem nadzornega sveta do
revizijskega poročila in o načinu ter obsegu
preverjanja vodenja družbe med poslovnim
letom 2009, je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave družbe PUP Velenje d.d., Koroška cesta 40a, 3320 Velenje, in sicer vsak
delavnik od 8. do 12. ure od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
PUP Velenje d.d.
direktor
Janez Herodež
Ob-4665/10
Na podlagi 55. člena Statuta družbe
Cestno podjetje Ljubljana družba pooblaščenka, d.d., Stolpniška ulica 10, uprava
sklicuje
12. sejo skupščine
družbe Cestno podjetje Ljubljana
družba pooblaščenka, d.d.,
ki bo dne 25. 8. 2010, ob 8. uri, v sejni
sobi na naslovu Stolpniška ulica 10 v Ljub
ljani, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje organov skupščine in notarja.
Predlog sklepa:
Za predsednico 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. Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2009 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu na podlagi
seznanitve delničarjev z letnim poročilom
družbe za poslovno leto 2009 z revizorjevim
poročilom, poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu in poročilu revizorja, konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto
2009 z poročilom revizorja, poročilom nadzornega sveta h konsolidiranemu letnemu
poročilu in revizorjevemu poročilu ter informacija o prejemkih članov organov vodenja
in nadzora v poslovnem letu 2009 v skladu
s petim odstavkom 294. člena ZGD-1.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina družbe se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2009
z revizorjevim poročilom, poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu in poročilu
revizorja, konsolidiranim letnim poročilom
za poslovno leto 2009 s poročilom revizorja, poročilom nadzornega sveta h konsolidiranemu letnemu poročilu in revizorjevemu
poročilu ter z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2009 v skladu s petim odstavkom
294. člena ZGD-1.
Predlog sklepa:
2.2. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2009
znaša 6.325,00 EUR. Na predlog uprave in
nadzornega sveta bilančni dobiček poslovnega leta 2009 v višini 6.325,00 EUR ostane
nerazporejen.
Predlog sklepa:
2.3. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi družbe in nadzornemu svetu družbe

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
za poslovno leto 2009, s katero potrjuje in
odobri delo teh dveh organov v poslovnem
letu 2009.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2010.
Predlog sklepa:
3.1. Za revizorja družbe za leto 2010
se imenuje Revizijski center d.o.o., družba
za revizijo, Ul. Gradnikove brigade 4, Ljub
ljana.
4. Spremembe Statuta.
Predlog sklepa:
Sprejmejo se spremembe Statuta v predloženem besedilu.
Sprejme se čistopis Statuta.
5. Poročilo o lastnih delnicah.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s poročilom o lastnih delnicah družbe.
Prijava udeležbe in glasovanje na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo le tisti 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 (21. avgusta 2010)
in, ki so svojo udeležbo pisno prijavili najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine (do 21. avgusta 2010).
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino pol ure pred začetkom seje
prijavijo v sejni dvorani in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo
prisotnost na skupščini in prevzamejo gradivo ter glasovalne lističe.
Za udeležbo na skupščini se fizične
osebe izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega
registra.
Predlagatelji sklepov
Predlagatelji sklepov za 1., 2.1., 2.2.,
2.3., in 4. točko dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet, predlagatelj sklepa za
3. točko dnevnega reda je nadzorni svet,
predlagatelj sklepa za 5. točko dnevnega
reda pa je uprava.
Gradivo
Gradivo za skupščino k posameznim
točkam dnevnega reda je na vpogled na
sedežu družbe, na Stolpniški ulici 10 v Ljub
ljani, v tajništvu, vsak delovni dan, od 9. do
12. ure, v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupščine. Od dneva objave sklica do vključno
dneva zasedanja skupščine bo možen vpogled v gradivo tudi preko interneta na spletni
strani www.cp-lj.si/dp.
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 skupščina
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 iz 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
družba pooblaščenka, d.d.
direktor
Bojan Kozar, univ. dipl. inž. grad.
Ob-4666/10
Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške
družbe Herz, kovinsko predelovalno podjetje, d.d., Grmaška cesta 3, Šmartno pri
Litiji ter 295. člena ZGD-1, uprava družbe
sklicuje
18. skupščino delničarjev,
ki bo v četrtek, 26. 8. 2010, ob 13. uri, na
sedežu družbe, Grmaška cesta 3, Šmartno
pri Litiji, v sejni sobi.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa uprave: ugotovi se, da je
skupščina sklepčna. Izvolijo se na seji predlagani organi skupščine.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom uprave o poslovanju družbe za poslovno leto 2009/2010, z mnenjem
revizorja in poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se je seznanila z revidiranim letnim poročilom uprave o poslovanju
družbe za poslovno leto 2009/2010, z mnenjem revizorja ter poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila.
3. Obravnava in sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto
2009/2010 in o podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predloga sklepov uprave in nadzornega
sveta:
– Bilančni dobiček za leto 2009/2010 je
sestavljen iz prenesenega čistega dobička
v znesku 947.470,90 EUR in dobička v letu
2009/2010 v znesku 534.917,60 EUR.
Bilančni dobiček v skupnem znesku
1.482.388,50 EUR ostane nerazporejen,
o njegovi uporabi bo odločala skupščina
v naslednjih letih.
– Skupščina v skladu z določilom
294. člena Zakona o gospodarskih službah
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega
sveta v poslovnem letu 2009/2010 in jima
podeljuje razrešnico.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2010/2011.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za pooblaščenega revizorja družbe za poslovno
leto 2010/2011 se imenuje revizijsko družbo
Revizija d.o.o. Cankarjeva ulica 6, Maribor.
5. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
leta:
Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta in sicer:
Spremeni se drugi odstavek točke 6.3
statuta, tako da na novo glasi:
Sklic skupščine se objavi vsaj 30 dni
pred skupščino v Uradnem listu Republike
Slovenije in na spletni strani družbe.
Spremeni se točka 6.7 statuta, tako da
na novo glasi:
Delničarji, ki se nameravajo udeležiti
seje skupščine, so dolžni svojo udeležbo na
skupščini prijaviti najpozneje konec četrtega
dne pred skupščino.
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Skupščina sprejme in potrdi čistopis statuta družbe.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega
reda, vključno z revidiranim letnim poročilom za leto 2009/2010 z mnenjem revizorja,
poročilom nadzornega sveta po 282. členu
ZGD-1, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Herz,d.d., Grmaška cesta 3,
Šmartno pri Litiji, v tajništvu uprave, vsak
delovni dan med 12. in 14. uro od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo vsi delničarji, ki so vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih
papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 22. 8. 2010 in bodo
sami ali preko svojih zakonitih zastopnikov
ali pooblaščencev pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini najkasneje 3 dni pred
skupščino.
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 odloča skupščina, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če
skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo na naslov: Herz d.d., Grmaška cesta
3, Šmartno pri Litiji.
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. oziroma 301. členom
ZGD-1.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena tega zakona.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred zasedanjem
skupščine 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 pol
ure pred začetkom zasedanja skupščine.
Herz, d.d.
Uprava
Ob-4667/10
Na podlagi določbe 37. člena Statuta SIJ
– Slovenska industrija jekla, d.d., uprava SIJ
– Slovenska industrija jekla, d.d., sklicuje in
vabi delničarje na
20. sejo skupščine
družbe SIJ – Slovenska industrija
jekla, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 30. avgusta 2010, ob
11. uri, na sedežu družbe SIJ – Slovenska
industrija jekla, d.d., Gerbičeva 98, Ljub
ljana, z naslednjim dnevnim redom in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine družbe, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine in zapisnikarja po predlogu
uprave.
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2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., in
konsolidiranim letnim poročilom skupine SIJ
ter mnenji revizorja, za poslovno leto 2009
in poročilom nadzornega sveta o rezultatih
preveritve letnega poročila SIJ – Slovenska
industrija jekla, d.d., za poslovno leto 2009.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
družbe za poslovno leto 2009.
Predlog sklepov:
1) Skupščina družbe soglaša s predlogom uprave družbe, da izkazan bilančni
dobiček leta 2009 v višini 2.701.703 EUR
ostane nerazporejen.
2) Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto, ki se je končalo 31. decembra 2009.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.,
in družb skupine SIJ – Slovenska industrija
jekla, za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov družbe SIJ – Slovenska
industrija jekla, d.d., in konsolidiranih računovodskih izkazov skupine SIJ – Slovenska
industrija jekla, za poslovno leto, ki se bo
končalo 31. 12. 2010, se imenuje revizijska
družba Deloitte revizija, d.o.o.
5. Odpoklic člana nadzornega sveta in
izvolitev nadomestnega člana nadzornega
sveta SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.
Predlog sklepov:
1) Skupščina družbe sprejme sklep, da
se z dnem sprejetja tega sklepa Dmitry Bochkarev odpokliče s funkcije člana nadzornega sveta SIJ – Slovenska industrija jekla,
d.d.
2) Skupščina družbe sprejme sklep, da
se z dnem sprejetja tega sklepa za nadomestnega člana nadzornega sveta izvoli
Sergey Frolov, za mandatno obdobje do
11. 4. 2011.
6. Predlog za izplačilo nagrade članom
nadzornega sveta SIJ – Slovenska industrija
jekla, d. d., za uspešno delo v letu 2009.
Predlog sklepa: skupščina družbe sprejme sklep, da se določijo nagrade članom
nadzornega sveta za delo v poslovnem
letu 2009, in sicer vsem članom nadzornega sveta v enakem znesku v višini 10.000
EUR bruto.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pisna gradiva (letno poročilo družbe SIJ
– Slovenska industrija jekla, d.d., konsolidirano letno poročilo skupine SIJ – Slovenska
industrija jekla, mnenje revizorja, poročilo
nadzornega sveta SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., vse za poslovno leto, ki se je
končalo 31. 12. 2009, utemeljitev za izbor
revizorja in utemeljitev predloga za odpoklic
in izvolitev novega člana nadzornega sveta)
o katerih bo odločala skupščina, so delničarjem na vpogled v tajništvu na sedežu družbe
Ljubljana, Gerbičeva 98, in sicer od 9. do
13. ure vsak delovni dan, od dneva objave
sklica seje skupščine v Uradnem listu Republike Slovenije.
Delničarji lahko zahtevajo dopolnitev
dnevnega reda v skladu s prvim odstavkom
298. člena ZGD-1 najpozneje do vključno
30. 7. 2010.
Delničarji lahko sporočijo družbi predloge za objavo iz prvega odstavka 300. člena
ali 301. člena ZGD-1 najpozneje do vključno
30. 7. 2010.
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega
odstavka 305. člena ZGD-1.
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Na zasedanju skupščine družbe lahko
sodelujejo zakoniti zastopniki ali pooblaščenci delničarjev, ki so vpisani v delniško
knjigo družbe pri KDD na dan 25. avgust
2010 in se izkažejo z veljavnim pooblastilom. Zakoniti zastopniki ali pooblaščenci
delničarjev morajo svojo udeležbo na skupščini pisno najaviti najpozneje do vključno
25. avgusta 2010 in istočasno tudi deponirati svoja pooblastila na sedežu družbe.
Če skupščina družbe ob uri sklica ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne ob 12. uri. Ob ponovnem zasedanju bo
skupščina družbe veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
SIJ – Slovenska industrija
jekla, d.d.
predsednik uprave družbe
Tibor Šimonka
Ob-4668/10
Na podlagi statuta družbe FOND Finančna družba d.d., Vojkova 10, Idrija, sklicujem
redno letno skupščino
družbe FOND d.d., Idrija,
ki bo v sredo, 25. 8. 2010, ob 13. uri,
v Idriji, na Lapajnetovi ulici 9.
Predlagam naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine po predlogu sklicatelja, vodenje
zapisnika se poveri vabljenemu notarju, predlagani dnevni red se potrdi.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe FOND in skupine FOND za
leto 2009 in s poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi in potrditvi letnega
poročila za leto 2009, odločanje o uporabi
bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2009.
Predlog sklepa 2.1.:
Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe FOND in skupine
FOND za leto 2009 in s poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi in potrditvi
revidiranega letnega poročila za leto 2009.
Na podlagi potrjenega revidiranega letnega poročila se bilančni dobiček, ki po
revidirani bilanci stanja na dan 31. 12. 2009
znaša 14.925.006,42 € v skladu z določbami 230. člena ZGD-1, uporabi na naslednji
način:
Del bilančnega dobička v višini 410.751
EUR se razdeli delničarjem, ki so vpisani
v delniško knjigo družbe na dan skupščine,
v obliki dividende, ki znaša 27,00 EUR bruto na delnico, in ki se izplača delničarjem
v roku 30 dni od dneva skupščine.
Preostali del bilančnega dobička ostane
začasno nerazporejen.
Predlog sklepa 2.2.: skupščina podeljuje
razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe FOND za poslovno leto 2009. Skupščina
potrjuje in odobrava delo teh dveh organov
družbe v poslovnem letu 2009.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za revizijo računovodskih izkazov za leto
2010.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta družbe FOND se za revizijo računovodskih izkazov družbe FOND za leto 2010
imenuje revizijska družba Ernst&Young
d.o.o., Dunajska 111, Ljubljana.
Gradivo za skupščino k posameznim
točkam dnevnega reda iz drugega od-

stavka 297.a člena ZGD-1, vključno z letnima poročiloma, poročilom nadzornega sveta
in revizorjevim poročilom, predlogi sklepov
uprave in nadzornega sveta z njihovimi obrazložitvami, je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe od dneva objave sklica skupščine do dneva skupščine, vsak delovni dan
med 9. in 12. uro.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim
odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste
dodatne točke dnevnega reda, glede katerih
bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne
točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po
telefaksu 05/37-22-485.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo nasprotne predloge.
Uprava družbe bo pod pogoji iz 300. člena
ZGD-1 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 pisno utemeljeni
in za katere bo delničar – predlagatelj pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal
predlogu uprave ali nadzornega sveta. Delničarji lahko nasprotne predloge k točkam
dnevnega reda družbi pošljejo tudi po telefaksu 05/37-22-485.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri družbi po stanju konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, t.j. na dan 21. 8. 2010,
in katerih pisno napoved udeležbe je družba
prejela vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. V imenu delničarjev se lahko skupščine
udeležijo in na njej odločajo njihovi zakoniti
zastopniki ali pooblaščenci. Pooblastilo za
zastopanje na skupščini mora biti pisno, zakoniti zastopniki pa so dolžni predložiti dokument o zakonitem zastopstvu delničarja
(izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od
enega meseca).
Na skupščini delničar lahko uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz prvega
odstavka 305. člena ZGD-1, kar vključuje
podatke o zadevah družbe, ki so potrebni za
presojo točk dnevnega reda skupščine.
FOND d.d., Idrija
direktorica
Darja Petrič Florjančič
Št. 10-020-000672
Ob-4672/10
Na podlagi 7.3. točke Statuta družbe KIG
d.d. in drugega odstavka 295. člena ZGD-1,
uprava družbe na lastno pobudo sklicuje
17. redno sejo skupščine
družbe KIG podjetje za proizvodnjo in
upravljanje družb d.d.,
ki bo v petek, 27. 8. 2010, ob 9. uri, v sejni sobi na sedežu družbe, na naslovu Zagorica 18, Ig, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep:
Izvolijo se organi skupščine.
Seji prisostvuje vabljena notarka mag.
Nina Češarek.
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2. Seznanitev z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2009,
informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednja sklepa:
2.1. Skupščina družbe se seznani s sprejetim letnim poročilom KIG d.d. in Skupine
KIG za poslovno leto 2009 in s Poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
letnega poročila KIG d.d. in skupine KIG za
poslovno leto 2009.
2.2. Skupščina se seznani s prejemki
članov nadzornega sveta in prejemki uprave
družbe, ki so navedeni na strani 18 letnega
poročila.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2009.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni dobiček za poslovno leto 2009 v višini
5.067.080 EUR ostane nerazporejen.
4. Podelitev razrešnice upravi družbe in
nadzornemu svetu družbe za poslovno leto
2009.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednja sklepa:
4.1. Skupščina podeljuje upravi družbe
razrešnico za poslovno leto 2009.
4.2. Skupščina podeljuje nadzornemu
svetu družbe razrešnico za poslovno leto
2009.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za poslovno leto 2010.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za revizorja družbe
za poslovno leto 2010 se imenuje revizijsko
družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.
6. Sprememba besedila Statuta družbe
zaradi uskladitve z določbami ZGD-1C in
zaradi redakcijskih popravkov.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
sprejme predlagane spremembe in dopolnitve Statuta zaradi uskladitve z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C,
Uradni list RS, št. 42/09) o plačilih članov
nadzornega sveta družbe, o sklicu skupščine, obveščanju delničarjev ter o prijavi in
pogojih za udeležbo na skupščini in zaradi
redakcijskih popravkov, kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva skupščine.
Sprejme se čistopis besedila Statuta. Sprememba Statuta začne veljati z dnem vpisa
v sodni register.
Informacije za delničarje
Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij
v zvezi s skupščino.
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, besedilom
predlaganih sprememb Statuta z obrazložitvami, čistopisom Statuta, letnim poročilom,
poročilom nadzornega sveta in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1,
je na vpogled delničarjem v tajništvu uprave
družbe na sedežu družbe, vsak delovni dan
od dneva objave sklica do dneva zasedanja
skupščine, od 9. do 11. ure.
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 sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda,
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega
sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarjev 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. Predlog delničarja se objavi in
sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če
je delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine poslal družbi razumno utemeljen
predlog.
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.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini
tako, da uprava prejme njihovo prijavo najmanj tri dni pred skupščino, to je do vključno
24. 8. 2010, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 23. 8.
2010. Prijava se pošlje po pošti na naslov:
Zagorica 18, Ig, Tajništvo uprave družbe.
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.
Udeležence vljudno prosimo, da se prijavijo
na mestu zasedanja skupščine pol ure pred
začetkom zasedanja, kjer se bodo izkazali
z osebnim dokumentom in s podpisom potrdili svojo udeležbo.
KIG d.d.
uprava družbe
Vojko Kraševec
Ob-4677/10
Na podlagi 24. in 25. člena Statuta družbe D.P. Steklarna Hrastnik, družba pooblaščenka d.d., Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik, uprava sklicuje
10. skupščino
D.P. Steklarna Hrastnik, družba
pooblaščenka d.d., Cesta 1. maja 83,
1430 Hrastnik,
ki bo dne 30. 8. 2010, ob 15. uri, v sejni
sobi družbe Sinet d.o.o. v Hrastniku, Cesta
1. maja 83, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava otvori skupščino in ugotovi sklepčnost.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep:
Izvoli se predsednika skupščine in dva
preštevalca glasov.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Marjana Kolenc Rus.
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2. a) Seznanitev skupščine s pisnim poročilom nadzornega sveta.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni
dobiček dosežen v višini 229.600,93 EUR
ostane nerazporejen.
c) Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2009.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
podeli razrešnico upravi in članom nadzornega sveta družbe za leto 2009.
Gradivo in dostopnost dokumentov
Popolno gradivo za predlagani dnevni
red, vključno s predlogi sklepov, je na vpogled na sedežu družbe, pri Barbari Plazar,
vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, od dneva
objave sklica skupščine do dneva skupščine.
Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem
dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali
če skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1
objavila tiste dodatne točke dnevnega reda
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega
sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za
dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo priporočeno po pošti.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
skladno s prvim odstavkom 300. in 301. člena ZGD-1. Uprava družbe bo na enak način
kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge
delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje
pogoje:
– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh
po objavi tega sklica skupščine;
– ki bodo razumno utemeljeni;
– 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.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine,
poslal družbi razumno utemeljen predlog.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščenosti iz
305. člena ZGD-1.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Pravico do udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo najkasneje do konca četrtega dne pred
skupščino.
Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali
pooblaščenci se morajo na zahtevo izkazati
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z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pravne osebe pa tudi
z izpisom iz sodnega registra.
Zaradi sestavitve seznama udeležencev, prosimo delničarje oziroma njihove
pooblaščence, da se prijavijo vsaj 10 minut pred začetkom zasedanja v sejni sobi
družbe, kjer so dolžni podpisati seznam
prisotnih delničarjev ter prevzeti glasovalne lističe.
Osnovni kapital družbe je razdeljen na
221.101 kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka delnica njenemu imetniku
en glas na skupščini.
Uprava D.P. Steklarna Hrastnik,
družba pooblaščenka d.d.
Ob-4696/10
Na podlagi 5.9 točke Statuta družbe
Kremen d.d., Industrija in rudniki nekovin,
Novo mesto in na podlagi drugega odstavka 295. člena ZGD-1, izvršni direktor
družbe sklicuje
13. redno sejo skupščine
družbe Kremen, d.d. Novo mesto,
ki bo v sredo, dne 25. 8. 2010, ob 14.30,
v sejni sobi na sedežu družbe, Dolenje Mokro Polje 40, Šentjernej, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa št. 1: izvolijo se organi
skupščine. Seji prisostvuje vabljena notarka
mag. Nina Češarek.
2. Seznanitev z letnim poročilom in poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2009,
informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora in odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice
članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju.
Predlog sklepa št. 2.1.: skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom družbe
za poslovno leto 2009 in s poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega
poročila družbe za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa št. 2.2.: skupščina se seznani s prejemki članov upravnega odbora
in prejemki izvršnega direktorja družbe, ki so
jih prejeli za opravljanje nalog v letu 2009,
kot so navedeni na strani 43 letnega poročila družbe.
Predlog sklepa št. 2.3.: bilančni dobiček
za poslovno leto 2009 v višini 1.978.941,71
EUR ostane nerazporejen.
Predlog sklepa št. 2.4.:
Na predlog upravnega odbora skupščina
podeljuje za poslovno leto 2009:
– razrešnico upravi kot organu vodenja
družbe do 1. 9. 2009;
– razrešnico članom nadzornega sveta
kot organu nadzora do 1. 9. 2009;
– razrešnico članom upravnega odbora
in izvršnemu direktorju družbe kot organu
vodenja in nadzora od 1. 9. 2009.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa št. 3: na predlog upravnega odbora skupščina imenuje za pooblaščenega revizorja družbe za poslovno leto
2010 revizijsko družbo KPMG Slovenija,
podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.
Informacije za delničarje
Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij
v zvezi s skupščino

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom, poročilom upravnega odbora in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena
ZGD-1, je na vpogled delničarjem v tajništvu
uprave družbe na sedežu družbe, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva
zasedanja skupščine, od 9. do 11. ure.
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. Upravni odbor družbe
bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena
ZGD-1 objavil tiste dodatne točke dnevnega
reda, glede katerih bodo delničarji zahteve
poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarjev 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. Predlog delničarja se objavi in
sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če
je delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine poslal družbi razumno utemeljen
predlog.
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.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da družba prejme njihovo pisno
prijavo najkasneje konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
Prijava se pošlje po pošti na naslov Dolenje
Mokro Polje 40, Šentjernej. 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.
Člani upravnega odbora in izvršni direktor se lahko udeležijo skupščine, četudi niso
delničarji.
Udeležence vljudno prosimo, da se prijavijo na mestu zasedanja skupščine pol ure
pred začetkom zasedanja, kjer se bodo izkazali z osebnim dokumentom, s podpisom
potrdili svojo udeležbo.
Kremen d.d. Novo mesto
izvršni direktor
Marcel Žmavčič
Ob-4705/10
Na podlagi 7. člena Statuta delniške
družbe Stol Industrija pohištva d.d., Kamnik,
sklicujem

14. skupščino
delničarjev Stol Industrija pohištva d.d.,
Kamnik, Ljubljanska cesta 45, 1241
Kamnik,
ki bo dne 26. 8. 2010, ob 10.15, v sejni
sobi poslovne stavbe, na naslovu Vojkova
cesta 58, Ljubljana, v I. nadstropju, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti skupščine.
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: imenujeta se predsednik
skupščine in preštevalec glasov. Na seji
skupščine prisostvuje vabljeni notar.
3. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2009 z mnenjem pooblaščenega revizorja
in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, odločanje
o bilančnem dobičku in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2009 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi in potrditvi letnega poročila, ki ga
je v skladu z 282. členom ZGD-1 predložil
nadzorni svet in s katerim obvešča skupščino, da je potrdil letno poročilo za leto 2009.
3.2. Bilančni dobiček družbe, ki na dan
31. 12. 2009 znaša 3.933.282,63 EUR,
ostane nerazporejen in se v celoti izkaže
kot preneseni dobiček.
3.3. Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta družbe Stol, d.d. Kamnik
v poslovnem letu 2009 ter se upravi in članom nadzornega sveta na podlagi 293. in
294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto
2010 se imenuje revizijska družba Dinamic
d.o.o., Topliška cesta 2A, 8000 Novo mesto.
5. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe v predlaganem besedilu. Čistopis statuta na podlagi
sprejetega sklepa skupščine potrdi notar.
Predlagatelj sklepov k točki 2., 3. in 5.
dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet
družbe, predlagatelj sklepa k točki 4. dnevnega reda pa le nadzorni svet družbe.
Gradivo za skupščino, ki obsega ta sklic
skupščine, predloge vseh sklepov z utemeljitvami, revidirano letno poročilo družbe za
leto 2009, poročilo nadzornega sveta za leto
2009, predlog sprememb statuta z utemeljitvijo, je delničarjem dostopno v tajništvu
poslovne stavbe na naslovu Korenova cesta
5, 1241 Kamnik, vsak delovni dan med 10.
in 12. uro, od objave tega sklica v Uradnem
listu RS dalje.
Gradivo je objavljeno tudi na spletni strani družbe, www.stol.si, kjer so objavljene
tudi izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega
odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1).
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice bodo imeli
samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo izpolnili naslednja pogoja (kumulativno):
– ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje 3 dni pred dnem zasedanja skupščine
(23. 8. 2010),
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– ki bodo kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni
klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine,
to je konec dne 22. 8. 2010 (v nadaljnjem
besedilu: presečni dan).
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno
točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni
obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj
skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme
sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.
Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo
delničarji zahteve poslali družbi najpozneje
sedem dni po objavi tega sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge. Uprava družbe bo na
enak način kot ta sklic skupščine objavila
tiste predloge delničarje, ki bodo izpolnjevali
naslednje pogoje:
– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh
po objavi tega sklica skupščine,
– ki bodo razumno utemeljeni,
– 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.
Predlog delničarja se objavi in sporoči
na način iz 296. člena tega zakona le, če
je delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine poslal družbi razumno utemeljen
predlog.
V skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1, lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.
Skupščina veljavno odloča, če so na seji
prvega sklica prisotni delničarji z glasovalnimi pravicami, ki predstavljajo vsaj petnajst
odstotkov vseh glasov. Kolikor v prvem sklicu ni zagotovljena sklepčnost, se seja skupščine, z istim dnevnim redom, prične čez pol
ure in se na njej veljavno odloča ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Stol, d.d. Kamnik
direktor
Aleksander Jereb
Ob-4706/10
Na podlagi 22. člena Statuta delniške
družbe Kompas Mejni turistični servis d.d.
sklicujem
26. skupščino
delničarjev Kompas Mejni turistični
servis d.d., Pražakova ulica 4, 1000
Ljubljana,
ki bo dne 31. 8. 2010, ob 14. uri, v sejni sobi v 3. nadstropju na sedežu družbe
v Ljubljani, Pražakova 4, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti skupščine.
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: imenujeta se predsednik
skupščine in preštevalec glasov. Na seji
skupščine prisostvuje vabljena notarka.
3. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2009, poročilom pooblaščenega revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta.

Predlog sklepa:
3.1. Skupščina je seznanjena z letnim
poročilom za leto 2009 in s poročilom pooblaščenega revizorja ter s pisnim poročilom nadzornega sveta, ki ga je v skladu
z 282. členom ZGD-1 predložil nadzorni svet
in s katerim obvešča skupščino, da je potrdil
letno poročilo za leto 2009.
3.2. Potrdi in odobri se delo uprave
in nadzornega sveta Kompas MTS d.d.
v poslovnem letu 2009 ter se upravi in članom nadzornega sveta na podlagi 293. in
294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto
2010 se imenuje revizijska družba Dinamic
d.o.o., Topliška cesta 2A, 8000 Novo mesto.
5. Dobiček družbe.
Predlog sklepa: bilančni dobiček družbe,
ki na dan 31. 12. 2009 znaša 1.496.230,17
EUR, ostane nerazporejen in se v celoti izkaže kot preneseni dobiček.
6. Dopolnitev dejavnosti družbe.
Predlog sklepa: dejavnost družbe se dopolni z dejavnostmi, kot so navedene v predlogu dopolnitve dejavnosti.
7. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe v predlaganem besedilu. Čistopis statuta na podlagi
sprejetega sklepa skupščine potrdi notar.
Predlagatelj sklepov k točki 2., 3., 5., 6.
in 7. dnevnega reda sta uprava in nadzorni
svet družbe, predlagatelj sklepa k točki 4.
dnevnega reda pa le nadzorni svet družbe.
Gradivo za skupščino, ki obsega ta sklic
skupščine, predloge vseh sklepov z utemeljitvami, revidirano letno poročilo družbe za
leto 2009, poročilo nadzornega sveta za leto
2009, predlog spremembe statuta z utemeljitvijo, je delničarjem dostopno v tajništvu
poslovne enote družbe v Ljubljani, Vojkova cesta 58, vsak delovni dan med 10. in
12. uro, od objave tega sklica v Uradnem
listu RS dalje.
Gradivo je objavljeno tudi na spletni strani družbe, www.kompas-shop.si, kjer so objavljene tudi izčrpne informacije o pravicah
delničarjev iz prvega odstavka 298. člena,
prvega odstavka 300., 301. in 305. člena
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:
– ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje 3 dni pred dnem zasedanja skupščine
(23. 8. 2010),
– ki bodo kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni
klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine,
to je konec dne 22. 8. 2010 (v nadaljnjem
besedilu: presečni dan).
Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo
priložiti pooblastilo. Pravne osebe morajo
prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek
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iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje
podatke po stanju ob prijavi.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če
skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda,
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega
sklica skupščine.
Delničarji lahko prijavo na skupščino,
imena morebitnih pooblaščencev in zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi
pošljejo tudi po elektronski pošti, in sicer na
e-mail naslov: info@kompas-mts.si.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge. Uprava družbe bo na
enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali
naslednje pogoje:
– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh
po objavi tega sklica skupščine,
– ki bodo razumno utemeljeni,
– za katere bo delničar – predlagatelj pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal
predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Ne glede na prej navedeno volilnega predloga o volitvah članov nadzornega sveta ali
revizorja ni treba utemeljiti.
Predlog delničarja se objavi in sporoči
na način iz 296. člena tega zakona le, če
je delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine poslal družbi razumno utemeljen
predlog. Delničarji lahko predloge sklepov
in volilne predloge družbi sporočijo tudi po
elektronski pošti, in sicer na e-mail naslov:
info@kompas-mts.si.
V skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.
Obrazec pooblastila za uresničevanje
glasovalne pravice v pisni obliki je delničarjem dostopen v tajništvu poslovne enote
družbe v Ljubljani, Vojkova cesta 58, vsak
delovni dan med 10. in 12. uro, od objave
tega sklica v Uradnem listu RS dalje. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice v elektronski obliki je objavljen
in dostopen na spletni strani družbe, www.
kompas-shop.si.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda. O vseh predlogih sklepov
je predvideno glasovanje z glasovnicami.
Sejna soba bo odprta 15 minut pred začetkom zasedanja.
Skupščina bo veljavno odločala ne glede
na število prisotnih glasov delničarjev.
Skupno število vseh izdanih delnic družbe Kompas MTS d.d. (KDD oznaka MTSG)
je 594.601. Vsaka delnica daje na skupščini
en glas. Skupno število glasovalnih pravic iz
delnic Kompas MTS d.d., je 594.601.
Kompas Mejni turistični servis d.d.
direktorica
Milena Skubic Leben
Ob-4710/10
Na podlagi Statuta družbe in na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, uprava
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družbe Športne loterije d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 22, sklicuje
20. sejo skupščine
družbe Športna loterija d.d.,
ki bo dne 30. 8. 2010, ob 12. uri, na
sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta
22.
I. Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
skupščina imenuje predsednika ter preštevalca glasov po predlogu uprave. Za pristojnega notarja se imenuje Miro Košak.
2. Seznanitev s poročilom o pridobitvi
lastnih delnic v letu 2009.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
skupščina se seznani s poročilom o pridobitvi lastnih delnic v letu 2009 v predlaganem
besedilu, ki je sestavni del gradiva skupščine.
3. Nagrajevanje članov nadzornega sveta za leto 2009.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
sprejme se nagrajevanje članov nadzornega
sveta za leto 2009 v predlaganem besedilu,
ki je sestavni del gradiva skupščine.
4. Spremembe statuta.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta v predlaganem besedilu, ki je sestavni
del gradiva skupščine.
II. Informacije za delničarje
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino je v skladu z drugim odstavkom 297.a člena ZGD-1 delničarjem na vpogled na sedežu družbe Športna
loterija d.d. v Ljubljani, Dunajska cesta 22, in
sicer od dneva sklica naprej, vsak delavnik
med 10. in 12. uro.
Pravice in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni delež dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno
zahtevajo dodatno točko dnevnega reda.
Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog
sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali
če skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda,
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali
najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne
točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po
elektronski pošti, in sicer na e-mail naslov:
info@sportna-loterija.si.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali
volilne predloge. Uprava bo na enak način
kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge
delničarjev, ki bodo poslani družbi najpozneje v sedmih dneh po objavi sklica skupščine,
ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo
delničar 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.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog in
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. Delničarji
lahko predloge sklepov in volilne predloge
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družbi sporočijo tudi po elektronski pošti,
in sicer na e-mail naslov: info@sportna-loterija.si.
Delničarji lahko svojo 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.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Upravičenci do udeležbe in glasovanja
na skupščini so vsi delničarji družbe, ki bodo
upravi družbe svojo udeležbo pisno najavili tako, da najava prispe na sedež družbe
najpozneje do 26. avgusta 2010 do 24. ure.
Pooblaščenec oziroma zastopnik delničarja
mora za udeležbo na skupščini predložiti
pooblastilo. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo družbe izkazati z osebnim dokumentom,
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa
tudi z izpisom iz sodnega registra.
Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno
družbi ter ostane shranjeno v družbi. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po
elektronski pošti, in sicer v skenirani obliki
kot priponka na e-mail naslov: info@sportna-loterija.si. Družba si pridržuje pravico
do preveritve identitete delničarja oziroma
pooblastila in avtentičnosti podpisa delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje
pooblastilo po elektronski pošti.
Ponovno zasedanje
Če ob prvem sklicu skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se ponovno sestane čez pol ure. Na ponovnem zasedanju
skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Športna loterija d.d.
Janez Bukovnik,
predsednik uprave
Ob-4711/10
Uprava družbe na podlagi 7.3. točke Statuta delniške družbe Valkarton, podjetja za
proizvodnjo in predelavo valovitega kartona d.d., Tržaška cesta 1, 1370 Logatec,
sklicuje
17. sejo skupščine
delniške družbe Valkarton d.d., Logatec,
ki bo v četrtek, 26. 8. 2010, ob 9. uri,
na sedežu družbe Valkarton d.d., Logatec,
Tržaška cesta 1, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev udeležbe in izvolitev predsednika skupščine in
preštevalca glasov.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Za predsednika 17. skupščine se izvoli
Miha Lukmana.
b) Za preštevalko glasov se določi Bojano Istenič.
c) Ugotovi se prisotnost notarke Drage
Intihar.
2. Predložitev letnega poročila družbe za
leto 2009 z mnenjem revizorja in pisnega
poročila nadzornega sveta, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu za leto 2009.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Skupščina se seznani z revidiranim
letnim poročilom družbe za leto 2009 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi ter
potrditvi letnega poročila, ki vsebuje tudi se-

znanitev s prejemki članov organov vodenja
ali nadzora.
b) Bilančni dobiček Valkartona d.d. za
leto 2009 v višini 551.350,32 EUR, je sestavljen iz prenesenega dobička preteklih
let 107.349,28 EUR in čistega dobička leta
2009 v višini 444.001,04 EUR. Uprava predlaga, da se razporedi:
– za izplačilo dividend se uporabi nerazporejeni dobiček iz preteklih let v višini
357.905,52 EUR oziroma 0,42 EUR bruto
dividende na delnico, ki se izplača v roku
90 dni po zasedanju skupščine,
– preostali del bilančnega dobička v višini
193.444,80 EUR pa ostane nerazporejen.
c) Skupščina na podlagi 294. člena Zakona o gospodarskih družbah potrjuje delo
uprave in nadzornega sveta v letu 2009 in
jima podeli razrešnico.
3. Imenovanje revizorjev za leto 2010.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
izvedbo revizije poslovanja družbe za leto
2010 skupščina imenuje revizijsko družbo
Deloitte Revizija d.o.o.
4. Razrešitev in imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
a) Ugotovi se, da je članica nadzornega
sveta Katica Novaković podala odstopno
izjavo z dnem 26. 8. 2010 in jo skupščina razreši. Skupščina za člana nadzornega
sveta za mandatno dobo štirih let izvoli Petra Szivacseka.
b) Zaradi prenehanja mandata, članoma
nadzornega sveta Vladu Jerbiću in Jandre
Romiću, skupščina za člana nadzornega
sveta za mandatno dobo štirih let ponovno
izvoli Vlada Jerbića in Jandre Romića.
5. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme spremembe in
dopolnitve statuta v predlaganem besedilu,
ki zajemajo uskladitev z novelo ZGD–1C.
Dejavnosti družbe se uskladijo z Uredbo
o standardni klasifikaciji dejavnosti. Sprejme
se čistopis statuta družbe.
Celotno gradivo za sejo skupščine družbe z dnevnim redom in predlogi sklepov, ter
obrazložitvijo točk dnevnega reda skladno
z 297.a členom ZGD-1, je delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe Valkarton d.d.,
Logatec, Tržaška 1, vsak delovni dan od
dneva objave sklica do dneva skupščine,
med 9. in 11. uro.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
katerih pisno napoved udeležbe je družba
prejela vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno. Skupščine se lahko
udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno
pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki
delnic vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to
je 22. 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 delničarji zahtevo za
dodatno točko dnevnega reda pošljejo družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
nasprotni predlog) ali predloge za volitve
članov nadzornega sveta, 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 skupščine družbi poslal predlog
za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.
Če skupščina ob napovedani uri ne bi
bila sklepčna, se skupščina ponovi istega
dne ob 10.30 v istih prostorih, na kateri se
veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
Valkarton d.d., Logatec
Uprava družbe
Ob-4714/10
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter v skladu
s 15. členom Statuta družbe Elektromaterial
Lendava d.d., Kolodvorska 8, uprava družbe
sklicuje
15. sejo skupščine
družbe Elektromaterial Lendava d.d.,
ki bo v sredo, 25. 8. 2010, ob 14. uri,
v sejni sobi družbe Elektromaterial Lendava
d.d., Kolodvorska 8.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednico skupščine se izvoli: Ksenija Kavaš.
Za preštevalki glasov se izvolita: Bernarda Biderman in Marija Kontrec.
Za sestavo notarskega zapisnika seji
prisostvuje vabljena notarka, Romana Gajšek.
2. Seznanitev z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2009,
z mnenjem revizorja in pisnim poročilom
nadzornega sveta po 282. členu Zakona
o gospodarskih družbah.
Predlog sklepa: skupščina družbe se seznani z letnim poročilom in konsolidiranim
letnim poročilom za leto 2009, z mnenjem
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za leto 2009 in o razrešnici upravi
in nadzornemu svetu.
a) Seznanitev delničarjev s prejemki organov članov vodenja in nadzora, ki so jih
za upravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu.
Predloga sklepov:
b) Na predlog uprave družbe in ob potrditvi predloga uprave s strani nadzornega
sveta, ostane bilančni dobiček za poslovno
leto 2009 v višini 982.862,76 EUR nerazporejen.
c) Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto
2009
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2010.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizorja družbe Elektromaterial Lendava d.d.
se za leto 2010 imenuje revizorska hiša
Audit & CO, družba za revizijo in svetovanje
d.o.o. iz Murske Sobote, Lendavska 18.
5. Spremembe in dopolnitve statuta družbe Elektromaterial Lendava d.d.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagane spremembe in dopolnitve statuta

družbe v predlaganem besedilu, ki je razvidno iz gradiva.
6. Pooblastilo upravi za nakup in prodajo
lastnih delnic.
Predlog sklepa:
V skladu z 247. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina pooblašča upravo družbe Elektromaterial Lendava d.d., da
lahko v roku 36 mesecev od dneva sprejema tega sklepa kupuje in prodaja lastne
delnice, s tem, da najvišja nakupna cena
ne sme presegati knjigovodske vrednosti,
najnižja pa ne sme biti manjša od 8 EUR,
cena po kateri bo uprava delnice prodala,
pa ne sme biti nižja od 8,00 EUR. Število
kupljenih lastnih delnic ne sme presegati
10% osnovnega kapitala. Za nakup lastnih
delnic se oblikujejo rezerve v ustrezni višini
v skladu s predpisi.
Prav tako v skladu z 247. členom Zakona
o gospodarskih družbah se upravi podeljuje pooblastilo za umik lastnih delnic brez
nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala, hkrati pa se poslovodstvo pooblasti za sprejem sprememb statuta v soglasju z nadzornim svetom.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega
reda, vključno z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2009,
z mnenjem revizorja, Poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila in s Predlogom sprememb in dopolnitev statuta
družbe, je delničarjem na vpogled v tajništvu
družbe Elektromaterial Lendava d.d. na Kolodvorski ulici 8, Lendava, vsak delovni dan,
od 7. do 15. ure, v času od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu s četrtim odstavkom
296. člena Zakona o gospodarskih družbah
bo sklic skupščine objavljen tudi na spletni
strani družbe,www.elektromaterial.si.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pošljejo razumno utemeljen predlog sklepa k posamezni točki
dnevnega reda na naslov: Elektromaterial
Lendava d.d., Kolodvorska ulica 8, 9220
Lendava.
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: Elektromaterial Lendava
d.d., Kolodvorska ulica 8, 9220 Lendava.
Pravico do udeležbe in glasovanje na
skupščini imajo delničarji, ki so vpisani
v delniško knjigo delničarjev konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine in svojo
udeležbo pisno prijavijo tako, da prijava in
pooblastilo prispeta na sedež družbe najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in družbi dostavljeno
najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino 30 minut pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Sejna
soba bo odprta 30 minut pred začetkom
zasedanja skupščine.
Elektromaterial Lendava d.d.
direktor
Branko Fijok
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Št. 372*2010
Ob-4715/10
Uprava družbe Ingrad Gramat, d.d., Celje, na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1, Uradni list RS,
št. 42/06, ZGD-1A, Uradni list RS, št. 10/08,
ZGD-1B, Uradni list RS, št. 68/08, ZGD-1C,
Uradni list RS, št. 42/09) in 30. člena Statuta
družbe sklicuje
14. redno skupščino
družbe Ingrad Gramat, d.d., Medlog 7,
Celje,
ki bo v petek, dne 27. 8. 2010, ob 14. uri,
v sejni sobi družbe CPM d.d., na lokaciji Ob
Dravi 6, Maribor.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepov uprave:
1.1. Izvolijo se delovna telesa skupščine
v naslednji sestavi:
– skupščini predseduje Damijan Vesel,
– za preštevalca glasov se imenujeta
Nataša Cvilak in Katja Tušek,
– skupščini prisostvuje notar Gregor Kovač iz Celja.
1.2. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Predložitev revidiranega letnega poročila družbe za leto 2009 z mnenjem revizorja, poročila nadzornega sveta k letnemu
poročilu ter seznanitev delničarjev s prejemki članov uprave in nadzornega sveta v letu
2009; sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2009 in podelitev razrešnice
upravi in članom nadzornega sveta ter seznanitev delničarjev s prejemki članov uprave in nadzornega sveta v letu 2009.
2.1 Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12.
2009 znaša 964.198,53 €, ostane nerazporejen.
2.2 Skupščina upravi in nadzornemu
svetu podeljuje razrešnico za delo v letu
2009.
2.3. Skupščina se seznani s prejemki
članov uprave in nadzornega sveta v letu
2009.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2010.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizijo računovodskih izkazov družbe za leto
2010 se imenuje revizorja Renoma, družba
za revizijo in svetovanje, d.o.o., Kamniška
ulica 25, 1000 Ljubljana.
4. Uskladitev dejavnosti družbe, vpisane
v sodnem registru, glede na SKD 2008.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Dejavnosti družbe, vpisane v sodnem
registru, se uskladijo glede na standardno
klasifikacijo dejavnosti SKD 2008.
Zaradi uskladitve dejavnosti družbe,
skupščina sprejme predlagano spremembo
statuta družbe in sprejme čistopis statuta
družbe.
5. Izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta družbe Ingrad Gramat, d.d.
Predlog sklepa:
5.1 Zaradi odstopa s funkcije člana nadzornega sveta v družbi Ingrad Gramat, d.d.,
pred iztekom mandata, preneha članstvo
v nadzornem svetu, članu Preložnik Juretu.
5.2 Z dnem 28. 8. 2010 se izvoli nadomestni član nadzornega sveta Boris Potisk,
z mandatom do 27. 8. 2013, ko preneha
mandat dosedanjemu članu nadzornega
sveta.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi
sklepov, letnim poročilom za poslovno leto
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2009, revizijskim mnenjem k letnemu poročilu, pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila z mnenjem
revizorja in besedilom predlaganih sprememb in dopolnitev statuta, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Ingrad
Gramat, d.d., Celje, Medlog 7, Celje, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure, od dneva
objave do vključno dneva zasedanja skupščine vsem delničarjem in njihovim pooblaščencem.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Na skupščini so lahko prisotni vsi delničarji, medtem ko lahko glasujejo tisti delničarji, pooblaščenci ali zastopniki, ki najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine na
sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo in so deset dni pred zasedanjem skupščine vpisani kot zakoniti imetniki delnic v centralni register pri Klirinško depotni družbi
Ljubljana. Glasovanje lahko poteka preko
pooblaščencev ali zastopnikov.
Za pooblastilo je potrebna pisna oblika. Pooblastilo je treba predložiti družbi ter
mora biti ves čas trajanja pooblastilnega
razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Za udeležbo in glasovanje na skupščini
se delničarji izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci z originalnim pisnim pooblastilom in osebnim dokumentom, zakoniti
zastopniki pa poleg osebnega dokumenta
tudi z izpisom iz sodnega registra.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe najkasneje v enem tednu od dneva objave sklica.
Sklepčnost skupščine
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja vsaj 15% zastopanega osnovnega
kapitala. Če skupščina ob napovedani uri ne
bo sklepčna, se v roku pol ure od napovedanega začetka skupščina ponovno sestane in
je sklepčna ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku, in sicer z dvigom rok.
Ingrad Gramat, d.d.
Uprava
Št. 003694/2010
Ob-4716/10
Uprava družbe na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi
11. člena Statuta delniške družbe CPM, d.d.,
Iztokova ulica 30, Maribor, sklicuje
14. redno sejo skupščine
delniške družbe Cestno podjetje
Maribor, družba za gradnjo in
vzdrževanje cest, d.d., Iztokova ulica 30,
Maribor,
ki bo v petek, 27. 8. 2010, ob 13. uri,
v sejni sobi družbe CPM, d.d. na lokaciji Ob
Dravi 6, 2000 Maribor in predlaga naslednji
dnevni red in sklepe skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave:
Izvolijo se delovna telesa skupščine
v naslednji sestavi:
– skupščini predseduje Damijan Vesel,
– za preštevalca glasov se imenujeta
Nataša Cvilak in Katja Tušek,
– skupščini prisostvuje vabljeni notar
Gregor Kovač iz Celja.
2. Predložitev revidiranega letnega poročila družbe za leto 2009 z mnenjem revizorja, poročila nadzornega sveta k letnemu
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poročilu ter seznanitev delničarjev s prejemki članov uprave in nadzornega sveta v letu
2009; sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2009 in podelitev razrešnice
upravi in članom nadzornega sveta ter seznanitev delničarjev s prejemki članov uprave in nadzornega sveta v letu 2009.
2.1 Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12.
2009 znaša 3.639.111 €, ostane nerazporejen.
2.2 Skupščina upravi in nadzornemu
svetu podeljuje razrešnico za delo v letu
2009.
2.3. Skupščina se seznani s prejemki
članov uprave in nadzornega sveta v letu
2009.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2010.
Predlog sklepa: za revizijo računovodskih izkazov družbe za leto 2010 se imenuje revizorja Renoma, družba za revizijo in
svetovanje, d.o.o. Kamniška ulica 25, Ljub
ljana.
4. Izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta družbe CPM, d.d.
Predlog sklepa:
4.1 Zaradi odstopa s funkcije člana nadzornega sveta v družbi CPM, d.d., pred iztekom mandata, preneha članstvo v nadzornem svetu članu Škoberne Janezu.
4.2 Z dnem 28. 8. 2010 se izvoli nadomestni član nadzornega sveta Boris Potisk,
z mandatom do 21. 1. 2012, ko preneha
mandat sedanjim članom nadzornega sveta.
5. Sprememba sedeža družbe CPM,
d.d.
Predlog sklepa:
5.1 Spremeni se sedež družbe. Nov sedež družbe je: Ob Dravi 6, Maribor.
5.2 Zaradi spremembe sedeža družbe,
skupščina sprejme predlagano spremembo
točke I. statuta družbe in sprejme čistopis
statuta družbe.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi
sklepov, letnim poročilom za poslovno leto
2009, revizijskim mnenjem k letnemu poročilu, pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila z mnenjem revizorja in besedilom predlaganih sprememb
in dopolnitev statuta, je delničarjem na vpogled v poslovnih prostorih družbe CPM, d.d.,
na lokaciji Ob Dravi 6, 2000 Maribor, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure, od dneva
objave do vključno dneva zasedanja skupščine vsem delničarjem in njihovim pooblaščencem.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Na skupščini so lahko prisotni vsi delničarji, medtem ko lahko glasujejo tisti delničarji, pooblaščenci ali zastopniki, ki najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine na
sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo in so deset dni pred zasedanjem skupščine vpisani kot zakoniti imetniki delnic v centralni register pri Klirinško depotni družbi
Ljubljana. Glasovanje lahko poteka preko
pooblaščencev ali zastopnikov.
Za pooblastilo je potrebna pisna oblika. Pooblastilo je treba predložiti družbi ter
mora biti ves čas trajanja pooblastilnega
razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Za udeležbo in glasovanje na skupščini
se delničarji izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci z originalnim pisnim pooblastilom in osebnim dokumentom, zakoniti
zastopniki pa poleg osebnega dokumenta
tudi z izpisom iz sodnega registra.

Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe najkasneje v enem tednu od dneva objave sklica.
Sklepčnost skupščine
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja vsaj 15% zastopanega osnovnega
kapitala. Če skupščina ob napovedani uri
ne bo sklepčna, se v roku pol ure od napovedanega začetka skupščina ponovno
sestane in je sklepčna ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku, in sicer z dvigom rok.
CPM, d.d.
Uprava in nadzorni svet družbe
Ob-4717/10
Na podlagi 17. in 18. člena Statuta družbe se skliče
štirinajsta redna skupščina
družbe Avtobusni promet Murska
Sobota d.d., Bakovska 29A,
Murska Sobota,
ki bo 25. avgusta 2010, ob 10. uri, na
sedežu družbe v Murski Soboti, Bakovska 29A.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine in
preštevalk glasov.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Aleš Melihen, za
preštevalki glasov se izvolita Breda Antalič
in Silva Titan.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka.
3. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila, ter s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi
prejeli v poslovnem letu 2009.
Skupščina se je seznanila s pisnim poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila in revizijskega poročila za
leto 2009; ter s prejemki članov vodenja
in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog
v družbi prejeli v poslovnem letu 2009.
4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice direktorju in
nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa:
a) Višina bilančnega dobička po stanju
na dan 31. 12. 2009 znaša 609.824,85
EUR.
Izhajajoč iz sprejetega letnega poročila
se D.S.U. družbi za svetovanje in upravljanje, d.o.o. izplača dobiček v višini 2.279,90
EUR in direktorju družbe dobiček v višini
1.668,45 EUR, ostali bilančni dobiček se
prenese v naslednje leto.
b) Direktorici in nadzornemu svetu se
podeli razrešnica za poslovno leto 2009.
5. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve statuta.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega
reda je delničarjem dostopno na vpogled
v tajništvu uprave, na sedežu družbe, vsak
delavnik od 12. do 14. ure; od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja
skupščine. V skladu s četrtim odstavkom
296. člena ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09)
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se sklic skupščine objavi tudi na spletni
strani družbe: www.apms.si.
Pravice in predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Uprava bo na enak način
kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, 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 ali
nadzornega sveta in da bo druge delničarje
pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov 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: AP MS d.d.,
Bakovska 29A, Murska Sobota.
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: AP MS d.d.,
Bakovska 29A, Murska Sobota. Uprava
družbe bo v skladu s tretjim odstavkom
298. člena ZGD-1 objavila tiste točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji
zahteve poslali družbi najpozneje sedem
dni po objavi sklica skupščine.
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.
Pogoji za udeležbo in uresničevanje
glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo le tisti delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine
(presečni dan), to je 21. 8. 2010 in ki bodo
najkasneje do istega dne, svojo ali udeležbo svojega pooblaščenca prijavili osebno ali z overjenim pooblastilom na sedežu
družbe. Prijava se izvrši v tajništvu družbe,
z vpisom na seznam udeležencev skupščine družbe. Pooblaščenci morajo ob prijavi
svoja pisna pooblastila deponirati pri upravi
družbe najmanj konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine družbe. Delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom
iz sodnega registra. Pravico do glasovanja
imajo delničarji, ki se pravočasno prijavijo
in so imetniki navadnih imenskih delnic.
Delničarji se skupščine lahko udeležijo
sami ali po pooblaščencu. Delničarji se ob
registraciji udeležbe izkažejo z osebnim
dokumentom, enako pooblaščenci. Zastopnik oziroma pooblaščenec pravne osebe
pa se mora izkazati še z izpisom iz sodnega registra, kolikor izpisek ni bil predložen
ob prijavi.
Avtobusni promet Murska Sobota d.d.
uprava in nadzorni svet družbe

Ob-4718/10
Na podlagi 17. in 18. člena statuta družbe se skliče
16. redna skupščina
družbe Linija – trgovsko in gostinsko
podjetje Murska Sobota d.d., Bakovska
ulica 29a, Murska Sobota,
ki bo 25. avgusta 2010, ob 11. uri, na
sedežu družbe v Murski Soboti, Bakovska
ulica 29a.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine in
preštevalk glasov.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Aleš Melihen, za
preštevalki glasov se izvolita Breda Antalič
in Silva Titan.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka.
3. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila, ter s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi
prejeli v poslovnem letu 2009.
Skupščina se je seznanila s pisnim poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila in revizijskega poročila za leto
2009; ter s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi
prejeli v poslovnem letu 2009.
4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice direktorju in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa:
a) Višina bilančnega dobička po stanju
na dan 31. 12. 2009 znaša 50.946,34 EUR
in se prenese v naslednje leto.
b) Direktorici in nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2009.
5. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane
spremembe in dopolnitve statuta.
6. Poročilo uprave o lastnih delnicah.
Skupščina se seznani s poročilom uprave o lastnih delnicah.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega
reda je delničarjem dostopno na vpogled
v tajništvu uprave, na sedežu družbe, vsak
delavnik od 12. do 14. ure; od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja
skupščine.
Pravice in predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Uprava bo na enak način
kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge
delničarjev, 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 ali nadzornega
sveta in da bo druge delničarje pripravil do
tega, da bodo glasovali za njegov 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: Linija d.d., Bakovska ulica
29a, Murska Sobota.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skup-

Št.

59 / 23. 7. 2010 /

Stran

1969

ščine 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: Linija d.d., Bakovska
ulica 29a, Murska Sobota. Uprava družbe
bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena
ZGD-1 objavila tiste točke dnevnega reda,
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali
družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
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.
Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo le tisti delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine (presečni dan), to je
21. 8. 2010 in ki bodo najkasneje do istega
dne, svojo ali udeležbo svojega pooblaščenca
prijavili osebno ali z overjenim pooblastilom
na sedežu družbe. Prijava se izvrši v tajništvu
družbe, z vpisom na seznam udeležencev
skupščine družbe. Pooblaščenci morajo ob
prijavi svoja pisna pooblastila deponirati pri
upravi družbe najmanj konec četrtega dne
pred zasedanjem skupščine družbe. Uprava
in nadzorni svet se lahko udeležijo skupščine tudi če niso delničarji. Delničarji oziroma
njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti
zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pravico do glasovanja imajo delničarji,
ki se pravočasno prijavijo in so imetniki navadnih imenskih delnic. Delničarji se skupščine
lahko udeležijo sami ali po pooblaščencu.
Delničarji se ob registraciji udeležbe izkažejo
z osebnim dokumentom, enako pooblaščenci. Zastopnik oziroma pooblaščenec pravne
osebe pa se mora izkazati še z izpisom iz
sodnega registra, kolikor izpisek ni bil predložen ob prijavi.
Linija d.d.
uprava in nadzorni svet
Ob-4719/10
Na podlagi točke 7.3 Statuta delniške
družbe Projektivni biro Velenje, d.d., Prešernova cesta 8, Velenje, sklicuje direktor
družbe
13. sejo skupščine
delniške družbe Projektivni biro, d.d.
Velenje,
ki bo v ponedeljek, 23. avgusta 2010,
ob 9. uri, na sedežu družbe Projektivni biro
Velenje, Prešernova 8, Velenje.
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti skupščine ter imenovanje notarja.
Predlog sklepov:
1.1. Skupščina ugotavlja, da je zasedanje skupščine sklepčno.
1.2. Skupščina na predlog direktorja
družbe sprejema predlagani dnevni red in
imenuje notarja za sestavo notarskega zapisnika skupščine.
2. Izvolitev predsedujočega skupščine,
dveh preštevalcev glasov.
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Predlog sklepa:
2.1. Skupščina potrdi predsedujočega
in preštevalce glasov, skladno s predlogom
sklicatelja skupščine.
3. Seznanitev skupščine s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2009, revizorjevim poročilom in s pisnim poročilom
nadzornega sveta k letnemu poročilu ter
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepov:
3.1. Skupščina delničarjev družbe Projektivni biro d.d. Velenje, se je seznanila
s sprejetim letnim poročilom za poslovno
leto 2009, revizorjevim poročilom in s poročilom nadzornega sveta družbe Projektivni
biro d.d. Velenje.
3.2. Podeli se razrešnica direktorju družbe in nadzornemu svetu družbe za poslovno
leto 2009.
4. Predlog za uporabo bilančnega dobička za leto 2009.
Predlog sklepa:
4.1. Bilančni dobiček družbe Projektivni
biro d.d. Velenje, ki je na dan 31. 12. 2009
ugotovljen v višini 131.399,67 EUR, ostane
v celoti nerazporejen.
5. Pooblastilo direktorju o pravnih poslih
glede nepremičnine na sedežu družbe (Velenje, Prešernova 8).
Predlog sklepa:
5.1. Na osnovi šeste alineje 5.6. točke
statuta podeljuje skupščina pooblastilo direktorju za čas enega leta (do 23. avgusta
2011), da odloča in podpisuje vse pogodbe
in sklepa vse druge pravne posle brez omejitev, ki se nanašajo na odsvojitev in obremenjevanje nepremičnine na sedežu družbe
(Velenje, Prešernova 8).
6. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
6.1. Za člane nadzornega sveta se imenuje: Andrej Šmid, roj. 2. 2. 1942, stanujoč
Cesta I/31, 3320 Velenje.
Imenovanje velja od 23. avgusta 2010
dalje.
6.2. Skupščina se seznani z imenovanjem člana nadzornega sveta, Ivana Ramšaka, ki je predstavnik zaposlenih delavcev.
7. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2010.
Predlog sklepa:
7.1. Za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2010, se imenuje revizijska družba RIPRO – družba za revizijo, podjetniško svetovanje in razvoj, d.o.o.
Velenje.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini in ostale
pravice delničarjev
Na skupščini imajo pravico do udeležbe
in glasovanja tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpisani v delniško
knjigo pri KDD – Centralni klirinški depotni družbi d.d. Ljubljana konec četrtega dne
pred zasedanjem skupščine in ki prijavijo
svojo udeležbo osebno, po zastopniku ali
pooblaščencu s priporočeno pošiljko vsaj do
konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Prijava je pravočasna, če prispe na
sedež družbe Projektivni biro Velenje, d.d.,
Prešernova cesta 8, Velenje, do vključno
19. 8. 2010.
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Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevo morajo
poslati družbi najpozneje 7 dni po objavi
sklica skupščine.
Vsak delničar lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki poda predloge sklepov. Predlog je pravočasen in se objavi, če
delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine,
pošlje družbi razumno utemeljen predlog in
sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja.
Vsak delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti, skladno
s 305. členom ZGD-1.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v tajništvu družbe na
njenem sedežu, in sicer vsaj pol ure pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa še s pisnim pooblastilom ter zakoniti zastopniki z izpisom iz
sodnega registra.
Ponovno zasedanje
Skupščina je sklicana za 9. uro, prostor za
zasedanje pa bo odprt 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ob
napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem primeru
bo skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
ki vključuje letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2009, revidirane in konsolidirane
računovodske izkaze družbe, poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega
poročila s stališčem nadzornega sveta do
revizijskega poročila in o načinu ter obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2009, je delničarjem na vpogled
v tajništvu uprave družbe Projektivni biro
Velenje, d.d., Prešernova cesta 8, Velenje,
in sicer vsak delavnik od 8. do 12. ure od
dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Projektivni biro Velenje d.d.
direktor Janez Božič
Ob-4720/10
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, s spremembami in dopolnitvami) in Statuta družbe, sklicuje uprava družbe Cetis-Graf, d.d., Celje, Gaji
1a, 3000 Celje,
18. redno skupščino
družbe Cetis-Graf, d.d., Celje,
ki bo v četrtek, 26. 8. 2010, ob 9. uri,
v poslovnih prostorih družbe, na Čopovi ulici
24 v Celju, v sejni sobi št. 608.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine in
dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
1.1 Ugotovi se sklepčnost skupščine.
1.2 Skupščina izvoli predsednico skupščine Matejo Kajzba in preštevalca glasov

Mira Zakrajška ter ugotovi prisotnost notarja Srečka Gabrila za sestavo notarskega
zapisnika.
2. Seznanitev skupščine z Revidiranim
letnim poročilom o poslovanju družbe Cetis-Graf, d.d., Celje za poslovno leto 2009
ter s pisnim Poročilom nadzornega sveta
v zvezi s pregledom Revidiranega letnega
poročila o poslovanju družbe Cetis-Graf,
d.d., Celje za poslovno leto 2009.
3. Odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev skupščine s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog
v družbi prejeli v poslovnem letu 2009.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
3.1 Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta Cetis-Graf, d.d., Celje v poslovnem letu 2009 ter se upravi in
nadzornemu svetu podeli razrešnica za leto
2009.
3.2. Skupščina se seznani z Informacijo
uprave o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog
v družbi prejeli v poslovnem letu 2009.
4. Sprememba statuta družbe.
Predlogi sklepov uprave in nadzornega
sveta:
4.1 Spremeni se 3. (tretji) člen statuta družbe Cetis-Graf, d.d., Celje, ki odslej
glasi:
»Sedež družbe je: Čopova 24 (štiriindvajset), 3000 (tritisoč), Celje.«
4.2 Spremeni se 14. (štirinajsti) člen statuta družbe Cetis-Graf, d.d., Celje, ki odslej
glasi:
»Skupščina odloča o:
– sprejetju letnega poročila,
– uporabi bilančnega dobička,
– imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta,
– podelitvi razrešnice članom uprave in
nadzornega sveta,
– spremembah statuta,
– ukrepih za povečanje in zmanjšanje
kapitala,
– prenehanju družbe in statusnem preoblikovanju,
– imenovanju revizorja,
– višini plačila predsednika in članov
nadzornega sveta,
– drugih zadevah, če tako v skladu z zakonom določa statut, oziroma o drugih zadevah, ki jih določa zakon.«
4.3 Spremeni se 16. (šestnajsti) člen statuta družbe Cetis-Graf, d.d., Celje, ki odslej
glasi:
»Skupščina se skliče vsaj 30 dni pred
dnem zasedanja skupščine v Uradnem listu RS, najkasneje do konca meseca julija
vsakega leta. Zasedanja skupščine delničarjev so na sedežu družbe lahko pa tudi
drugje, če tako odloči upravičeni sklicatelj
skupščine.«
4.4 Spremeni se 17. (sedemnajsti) člen
statuta družbe Cetis-Graf, d.d., Celje, ki odslej glasi:
»Skupščino sestavljajo delničarji.
Vsaka delnica predstavlja na skupščini
en glas.
Delničarji lahko pisno pooblastijo katerokoli osebo za uresničevanje glasovalne
pravice v njihovem imenu.
Delničar ali pooblaščenec se lahko
udeleži skupščine pod pogojem, da svojo udeležbo pisno prijavi direktorju družbe
najkasneje konec četrtega dne pred skupščino.«
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4.5 Spremeni se 19. (devetnajsti) člen
statuta družbe Cetis-Graf, d.d., Celje, ki odslej glasi:
»Družba ima nadzorni svet, ki šteje tri
člane. Dva člana nadzornega sveta sta
predstavnika delničarjev in ju izvoli skupščina delničarjev. En član nadzornega sveta
je predstavnik delavcev in ga imenuje svet
delavcev. Člani nadzornega sveta se izvolijo
za dobo največ šestih let in so lahko ponovno izvoljeni.«
4.6 Spremeni se 25. (petindvajseti) člen
statuta družbe Cetis-Graf, d.d., Celje, ki odslej glasi:
»Članom nadzornega sveta pripada za
udeležbo na sejah in za pripravo nanje plačilo v skladu s sklepom skupščine. Člani
nadzornega sveta so upravičeni tudi do povračila stroškov prihoda na sejo.«
4.7 Spremeni se 27. (sedemindvajseti)
člen statuta družbe Cetis-Graf, d.d., Celje,
ki odslej glasi: »Direktorja imenuje nadzorni
svet za dobo največ 6 (šest) let.«
4.8 Črta se 31. (enaintrideseti) člen statuta družbe Cetis-Graf, d.d., Celje.
Naslednji členi se ustrezno preštevilčijo.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščenega revizorja za poslovno leto
2010 skupščina delničarjev imenuje: ABC
Revizija, d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljub
ljana.
Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice
Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni
klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred sejo skupščine, to je
na dan 22. 8. 2010 (presečni dan). Pravico
udeležbe in glasovanja na skupščini lahko
uresničujejo delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine,
to je do konca dne 22. 8. 2010. Prijava se
pošlje po telefaksu 03/42-78-817 ali s pošto
na naslov: Cetis-Graf, d.d., Celje, Gaji 1a,
3000 Celje – za skupščino.
Prijave na skupščino ni mogoče podati
z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi.
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 ob prijavi udeležbe na skupščino, kjer ostane shranjeno. Pooblastilo mora vsebovati lastnoročni podpis
fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zakonitega zastopnika in žig
oziroma pečat pravne osebe, kolikor ga le-ta
uporablja. Pooblastilo je lahko posredovano
družbi tudi po telefaksu 03/42-78-817. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot
so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli
prekličejo.
Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali
pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz
sodnega registra.
Zaradi nemotenega poteka skupščine
pozivamo vse delničarje oziroma njihove
pooblaščence ali zastopnike, da se zglasijo
v prostorih družbe pri preštevalcih glasov
vsaj pol ure pred zasedanjem skupščine,
kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih

delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.
Osnovni kapital in število glasovalnih
delnic
Osnovni kapital družbe je razdeljen na
330.000 navadnih kosovnih imenskih delnic. Na dan sklica skupščine ima družba
329.622 delnic z glasovalno pravico.
Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na
skupščini.
Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij
v zvezi s skupščino
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov za skupščino z obrazložitvami,
besedilom predlaganih sprememb Statuta
družbe, Revidiranim letnim poročilom družbe Cetis-graf, d.d., Celje za leto 2009, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Revidiranega letnega poročila družbe Cetis-graf,
d.d., Celje in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled
delničarjem družbe v poslovnih prostorih
družbe na Čopovi ulici 24 v Celju, vsak delovni dan od dne objave sklica, do dne zasedanja skupščine.
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, so objavljene na spletni strani družbe
www.cetis.si.
Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 7 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 skladno s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1, objavila
tiste dodatne točke dnevnega reda, glede
katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi
najpozneje 7 dni po objavi skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge
sklepov in volilne predloge. Uprava družbe
bo na enak način kot ta sklic skupščine,
objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo
poslani družbi v 7 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
delničarjev skladno s 301. členom ZGD-1, ni
potrebno utemeljiti. Delničarji lahko predloge
sklepov in volilne predloge družbi sporočijo
tudi po telefaksu 03/42-78-817.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini postavljajo
vprašanja in zahtevajo podatke o zahtevah
družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda, ter izvršujejo svojo pravico do
obveščenosti v skladu s prvim odstavkom
305. člena ZGD-1.
Cetis-Graf, d.d., Celje
direktor
mag. Srečko Gorenjak
Ob-4721/10
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, s spremem-
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bami in dopolnitvami) in Statuta družbe, sklicuje uprava družbe Cetis d.d., Čopova 24,
3000 Celje,
15. redno skupščino
družbe Cetis d.d.,
ki bo v četrtek, 26. 8. 2010, ob 10. uri,
v poslovnih prostorih na sedežu družbe,
v sejni sobi št. 608.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine in
dveh preštevalcev glasov.
Predloga sklepov uprave in nadzornega
sveta:
1.1 Ugotovi se sklepčnost skupščine.
1.2 Skupščina izvoli predsednika skupščine, Ljuba Pečeta, in dva preštevalca glasov, Mira Zakrajška in Matejo Kajzba ter
ugotovi prisotnost notarja Srečka Gabrila za
sestavo notarskega zapisnika.
2. Seznanitev skupščine z Revidiranim
letnim poročilom o poslovanju družbe Cetis
d.d. za poslovno leto 2009 in z Revidiranim
konsolidiranim letnim poročilom skupine Cetis za poslovno leto 2009 ter s pisnim Poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom
Revidiranega letnega poročila o poslovanju
družbe Cetis d.d. za poslovno leto 2009 in
Revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Cetis za poslovno leto 2009.
3. Seznanitev skupščine s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za
opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2009 in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
3.1 Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta Cetis d.d. v poslovnem
letu 2009 ter se upravi in nadzornemu svetu
podeli razrešnica za leto 2009.
4. Imenovanje članice nadzornega sveta
družbe Cetis d.d.
4.1 Informacija skupščini o odstopu člana nadzornega sveta, Bernarda Gregla in
imenovanju nove članice nadzornega sveta;
skupščina se seznani, da je dne 6. 1. 2010
z mesta člana nadzornega sveta odstopil
predstavnik delavcev, Bernard Gregl. Svet
delavcev je za novo članico nadzornega
sveta imenoval Brigito Banovič, pri čemer
je njen mandat nastopil 22. 2. 2010 in traja
do 26. 4. 2013.
5. Umik lastnih delnic in sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
5.1 Umakne se 9.326 lastnih delnic
družbe Cetis d.d., Čopova 24, 3000 Celje,
z oznako CETG, katerih imetnica je družba
sama, kar predstavlja 4,56% osnovnega kapitala družbe Cetis d.d.
Namen zmanjšanja osnovnega kapitala
je prilagoditev obsega osnovnega kapitala
dejavnosti in potrebam družbe.
Osnovni kapital družbe Cetis d.d. v registrirani višini 10.015.022,53 EUR, se z umikom 9.326 lastnih delnic družbe zmanjša
tako, da po zmanjšanju znaša 9.548.022,15
EUR in je razdeljen na 190.674 navadnih
prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic. Znesek v višini 467.000,38 EUR se prenese v kapitalske rezerve, pri čemer je uprava družbe zadolžena za izvedbo ustreznih
sprememb posameznih sestavin kapitala.
Umik lastnih delnic se izvede na podlagi
zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom
delnic po poenostavljenem postopku v skla-
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du s tretjim in četrtim odstavkom 381. člena ZGD-1, pri čemer se delnice umaknejo
v breme drugih rezerv iz dobička. Skupščina
daje upravi družbe pooblastilo in nalog za
umik 9.326 lastnih delnic družbe in za njihov
izbris iz registra KDD. Z umikom se navedene lastne delnice razveljavijo.
5.2 Spremeni se 4.1 (štiri ena) točka Statuta družbe Cetis d.d., ki odslej glasi:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
9.548.022,15 EUR (devetmilijonovpetstooseminštiridesettisočdvaindvajset 15/00) in
je razdeljen na 190.674 (stodevetdesettisočšeststoštiriinsedemdeset) navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic.«
6. Ostale spremembe statuta družbe.
Predlogi sklepov uprave in nadzornega
sveta:
6.1 Spremeni se 5.3. (pet tri) točka statuta družbe Cetis d.d., ki odslej glasi:
»Mandat glavnega direktorja traja največ 6 (šest) let, z možnostjo ponovnega
imenovanja.«
6.2 Spremeni se 6.4. (šest štiri) točka
statuta družbe Cetis d.d., ki odslej glasi:
»Člani nadzornega sveta so izvoljeni za
dobo največ 6 (šest) let in so po preteku
lahko ponovno izvoljeni.
Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli
predsednika in namestnika.
Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta ter je pooblaščen izjavljati voljo
in objavljati odločitve nadzornega sveta.
Predsednik nadzornega sveta zastopa
družbo v razmerju do direktorja in nadzorni svet nasproti organom družbe in tretjim
osebam, če v vsakem konkretnem primeru
ni določeno drugače.
Predsednik je vedno predstavnik delničarjev.«
6.3 Spremeni se 6.10. (šest deset) točka
statuta družbe Cetis d.d., ki odslej glasi:
»Članom nadzornega sveta pripada za
vsako sejo neto plačilo v višini 34 (štiriintrideset) % povprečne bruto plače zaposlenih
v družbi za zadnje trimesečje, predsedniku
pa 50 (petdeset) % od iste osnove. Poleg
tega pripada članom povračilo potnih stroškov.«
6.4 Spremeni se 7.3. (sedem tri) točka
statuta družbe Cetis d.d., ki odslej glasi:
»Skupščino skliče uprava na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali na
pisno zahtevo delničarjev, katerih deleži
dosegajo 1/20 (enodvajsetino) osnovnega
kapitala.
Upravičenec, ki zahteva sklic skupščine,
mora zahtevi v pisni obliki priložiti dnevni
red, predlog sklepa za vsako predlagano
točko dnevnega reda, o katerem naj odloča
skupščina ali, če skupščina pri posamezni
točki dnevnega reda ne sprejema sklepa,
obrazložitev točke dnevnega reda.«
6.5 Spremeni se 7.4. (sedem štiri) točka
statuta družbe Cetis d.d., ki odslej glasi:
»Skupščina se skliče vsaj 30 (trideset)
dni pred sejo z objavo v Uradnem listu RS
in na spletni strani družbe.«
6.6 Spremeni in dopolni se 7.6. (sedem
šest) točka statuta družbe Cetis d.d., ki odslej glasi:
»Skupščina se opravi na sedežu družbe.
Delničarji se lahko udeležijo skupščine pod
pogojem, da svojo udeležbo prijavijo upravi
družbe (po faksu ali s pošto) najkasneje
konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in so hkrati najkasneje konec četrtega
dne pred skupščino vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev.
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Delničar, ki se bo skupščine udeležil po pooblaščencu, je dolžan pooblastilo dostaviti
upravi družbe najkasneje konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine. Delničar,
ki je delnico zastavil, izvršuje glasovalno
pravico na podlagi potrdila o zastavi, ki ga
mora izstaviti zastavni upnik na njegovo
zahtevo, pod pogojem, da je potrdilo dostavil najkasneje konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine.
Delničarjev pooblaščenec uresničuje glasovalno pravico s pisnim pooblastilom, ki ga
mora predložiti družbi ob prijavi udeležbe
in ostane deponirano na sedežu družbe.
Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca za
zastopanje na skupščini tudi tako, da pooblastilo posredujejo družbi po elektronski
pošti na naslov, ki ga bo družba določila
v vsakokratnem sklicu skupščine in sicer
v skenirani obliki kot priponko, vsebovati
pa mora lastnoročni podpis fizične osebe,
pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis
zastopnika in žig oziroma pečat osebe, kolikor ga le-ta uporablja. Družba ima pravico
do preveritve identitete delničarja oziroma
pooblastitelja, ki posreduje po elektronski
pošti ter avtentičnosti njegovega podpisa.
Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen
na spletni strani družbe.
Na enak način lahko v elektronski obliki pod enakimi pogoji, kot so opredeljeni
v prejšnjem odstavku, delničarji pošljejo
družbi tudi zahtevo za dodatno točko dnevnega rada ter predloge sklepov k točkam
dnevnega reda, vključno z volilnimi predlogi,
skladno z veljavnimi določili ob objavi sklica
skupščine veljavnega Zakona o gospodarskih družbah.«
6.7 Spremeni se 9.0. (devet nič) točka
statuta družbe Cetis d.d., ki odslej glasi:
»Družba objavlja podatke ter sporočila
pomembna za družbo oziroma delničarje na
SEO net Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in
na spletni strani družbe.«
7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščenega revizorja za poslovno leto
2010 skupščina delničarjev imenuje: ABC
Revizija, d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljub
ljana.
Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice
Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni
klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred sejo skupščine, to je
na dan 22. 8. 2010 (presečni dan). Pravico
udeležbe in glasovanja na skupščini lahko
uresničujejo delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine,
to je do konca dne 22. 8. 2010. Prijava se
pošlje po telefaksu 03/42-78-817 ali s pošto
na naslov: Cetis d.d., Čopova ulica 24, 3000
Celje, tajništvo uprave – za skupščino.
Prijave na skupščino ni mogoče podati
z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi.
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 ob prijavi udeležbe na skupščino, kjer ostane shranjeno.
Obrazec za uresničevanje glasovalne pravi-

ce po pooblaščencu je dostopen na spletni
strani družbe www.cetis.si, vsak delničar pa
ga lahko brezplačno pridobi tudi na sedežu
družbe, na Čopovi ulici 24 v Celju, vsak
delovni dan od dne objave sklica do dne
zasedanja skupščine, od 10. do 12. ure.
Pooblastilo je lahko posredovano družbi
tudi po elektronski pošti na elektronski naslov info@cetis.si, in sicer v skenirani obliki
kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni
podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa
lastnoročni podpis zakonitega zastopnika
in žig oziroma pečat pravne osebe, kolikor ga le-ta uporablja. Družba ima pravico
do preveritve identitete delničarja oziroma
pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po
elektronski pošti ter avtentičnosti njegovega
podpisa. Pooblastilo je lahko posredovano
družbi tudi po telefaksu 03/42-78-817. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot
so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli
prekličejo.
Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali
pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz
sodnega registra.
Zaradi nemotenega poteka skupščine
pozivamo vse delničarje oziroma njihove
pooblaščence ali zastopnike, da se zglasijo
v prostorih družbe pri preštevalcih glasov
vsaj pol ure pred zasedanjem skupščine,
kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih
delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.
Osnovni kapital in število glasovalnih
delnic
Osnovni kapital družbe je razdeljen na
200.000 navadnih kosovnih imenskih delnic. Na dan sklica skupščine ima družba
190.674 delnic z glasovalno pravico.
Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na
skupščini.
Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij
v zvezi s skupščino
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov za skupščino z obrazložitvami,
besedilom predlaganih sprememb Statuta
družbe, Revidiranim letnim poročilom družbe Cetis d.d. za leto 2009 in Revidiranim
konsolidiranim letnim poročilom skupine
Cetis za leto 2009, Poročilom nadzornega
sveta o preveritvi Revidiranega letnega poročila družbe Cetis d.d. in Revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Cetis
za leto 2009 in drugimi gradivi iz drugega
odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled
delničarjem družbe na sedežu družbe na
Čopovi ulici 24 v Celju, vsak delovni dan od
dne objave sklica, do dne zasedanja skupščine, od 10. do 12. ure in na spletni strani
družbe www.cetis.si. Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov, besedilo predlaganih sprememb statuta in ostalo gradivo
je objavljeno tudi na spletnih straneh Ljub
ljanske borze d.d. (www.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, so objavljene na spletni strani družbe
www.cetis.si.
Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 7 dni
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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 skladno s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1, objavila
tiste dodatne točke dnevnega reda, glede
katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi
najpozneje 7 dni po objavi skupščine.
Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po
elektronski pošti na naslov info@cetis.si ali
po telefaksu 03/42-78-817.
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 7 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
delničarjev skladno s 301. členom ZGD-1, ni
potrebno utemeljiti. Delničarji lahko predloge
sklepov in volilne predloge družbi sporočijo
tudi po elektronski pošti na naslov info@cetis.si ali po telefaksu 03/42-78-817. Zahteve
za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi
sporočijo po elektronski pošti, morajo biti
posredovani v skenirani obliki, kot priponka,
vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah, pa lastnoročni
podpis zakonitega zastopnika in žig oziroma
pečat pravne osebe, če ga le-ta uporablja.
Družba ima pravico do preveritve identitete
delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti,
ter avtentičnosti njegovega podpisa.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini postavljajo
vprašanja in zahtevajo podatke o zahtevah
družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda, ter izvršujejo svojo pravico do
obveščenosti v skladu s prvim odstavkom
305. člena ZGD-1.
Cetis d.d.
glavna direktorica
mag. Simona Potočnik
Ob-4722/10
Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe Induplati,
industrija platnenih izdelkov, d.d., uprava
družbe Induplati, industrija platnenih izdelkov, d.d., Zgornje Jarše, Kamniška cesta 24,
1235 Radomlje, sklicuje
17. skupščino
delniške družbe Induplati, industrija
platnenih izdelkov, d.d., Zgornje Jarše,
Kamniška cesta 24, 1235 Radomlje
Skupščina bo v četrtek, 26. 8. 2010, ob
9.15, v sejni sobi poslovne stavbe, na naslovu Vojkova cesta 58, Ljubljana, v I. nadstropju.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
1.2. Imenujeta se predsednik skupščine
in preštevalec glasov. Na seji skupščine prisostvuje vabljeni notar.

2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2009 z mnenjem pooblaščenega revizorja
in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, odločanje
o bilančnem dobičku in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2009 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi in potrditvi letnega poročila, ki ga
je v skladu z 282. členom ZGD-1 predložil
nadzorni svet in s katerim obvešča skupščino, da je potrdil letno poročilo za leto 2009.
2.2. Bilančni dobiček družbe, ki na dan
31. 12. 2009 znaša 1.122.627,79 EUR,
ostane nerazporejen in se v celoti izkaže
kot preneseni dobiček.
2.3. Potrdi in odobri se delo direktorja
Aleksandra Jereba za obdobje od 1. 1. 2009
do 31. 8. 2009 ter se mu na podlagi 293. in
294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.
2.4. Potrdi in odobri se delo direktorice
Petre Švajger za obdobje od 1. 9. 2009
do 31. 12. 2009 ter se ji na podlagi 293. in
294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.
2.5. Potrdi in odobri se delo predsednice
in vseh članov nadzornega sveta družbe
v poslovnem letu 2009 ter se jim za to poslovno leto na podlagi 293. in 294. člena
ZGD-1 podeli razrešnica.
3. Dopolnitev dejavnosti družbe.
Predlog sklepa: dejavnost družbe se dopolni z dejavnostmi kot so navedene v predlogu dopolnitve dejavnosti.
4. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe v predlaganem besedilu. Čistopis statuta na podlagi
sprejetega sklepa skupščine potrdi notar.
Predlagatelj sklepov k točki 2., 3. in 4.
dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet
družbe.
Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:
– ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo
na skupščini upravi družbe najpozneje 3 dni
pred dnem zasedanja skupščine. Prijava za
udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo
družba prejme najpozneje 23. 8. 2010,
– ki bodo kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni
klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine,
to je konec dne 22. 8. 2010 (v nadaljnem
besedulu: presečni dan).
Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo
priložiti pooblastilo. Pravne osebe morajo
prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek
iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje
podatke po stanju ob prijavi.
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 skle-
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pa, o katerem naj skupščina odloča, ali če
skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda,
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega
sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge. Uprava družbe bo na
enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali
naslednje pogoje:
– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh
po objavi tega sklica skupščine,
– ki bodo razumno utemeljeni,
– 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.
Predlog delničarja se objavi in sporoči
na način iz 296. člena tega zakona le, če
je delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine poslal družbi razumno utemeljen
predlog.
V skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.
Gradivo in dostopnost dokumentov
Na sedežu družbe Zgornje Jarše, Kamniška cesta 24, 1235 Radomlje, vsak delovni
dan od dneva objave skupščine do dneva
skupščine od 10. do 12. ure in na spletni
strani družbe, www.induplati.si, je dostopno
gradivo za skupščino:
– sklic skupščine, ki vsebuje predloge
sklepov z navedbo, kateri organ družbe je
dal posamezni predlog in obrazložitev vsake
točke dnevnega reda, ki sta jo predlagala
uprava oziroma nadzorni svet družbe,
– predlog dopolnitve dejavnosti,
– besedilo predlaganih sprememb statuta družbe,
– revidirano letno poročilo družbe za poslovno leto 2009 s poročilom nadzornega
sveta v skladu z 282. členom ZGD-1,
– izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega
odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1).
Drugi podatki v zvezi s skupščino
Skupščina veljavno odloča, če je na seji
prisotnih več kot 30% vseh glasov. Kolikor
v prvem sklicu ni zagotovljena sklepčnost,
se seja skupščine, z istim dnevnim redom,
prične čez pol ure in se na njej veljavno
odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
Induplati, industrija platnenih
izdelkov, d.d.
Petra Švajger, direktorica
Ob-4723/10
Na podlagi tretje, četrte in pete točke
6. člena Statuta Raiffeisen Banke d.d. uprava banke sklicuje
20. skupščino
Raiffeisen Banke d.d.,
dne 24. 8. 2010, ob 13. uri, na sedežu
družbe, Zagrebška cesta 76, 2000 Maribor,
sejna soba uprave.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda in izvolitev
delovnih teles.
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Predlog sklepa št. 1: skupščina ugotovi
sklepčnost, potrjuje predlagani dnevni red,
sestavo delovnega predsedstva skupščine
(predsednik Igor Zupančič), verifikacijsko
komisijo in ugotavlja prisotnost notarja za
sestavo notarskega zapisnika.
2. Poročilo nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in stališče
nadzornega sveta k poročilu pooblaščenega
revizorja za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa št. 2: skupščina sprejme
poročilo nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila za poslovno leto
2009 Raiffeisen Banke d.d in pozitivno stališče k poročilu revizijske družbe Deloitte revizija d.o.o. Ljubljana za poslovno leto 2009.
3. Poročilo o notranjem revidiranju v letu
2009 z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 3: skupščina sprejme
poročilo o notranjem revidiranju v letu 2009
z mnenjem nadzornega sveta.
4. Predlog uporabe bilančnega dobička
in razrešnica upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa št. 4: bilančni dobiček leta
2009 je izkazan v višini 188.742,89 EUR in
se razporedi v druge rezerve iz dobička.
Skupščina se seznani z informacijo
o prejemkih uprave in nadzornega sveta
v letu 2009.
Skupščina Raiffeisen Banke d.d. podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu
za poslovno leto 2009.
5. Spremembe statuta banke.
Predlog sklepa št. 5: skupščina sprejme
spremembe statuta banke v predloženem
besedilu predloga in čistopis statuta.
6. Predlog za izvolitev in odpoklic članov
nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 6:
Za člane nadzornega sveta za mandatno dobo 4 let se imenujejo Karl Sevelda,
Michael Wodzicki in Kurt Bruckner.
Skupščina odpokliče člana nadzornega
sveta Herberta Stepica in Petra Lenkha, ki
jima mandat preneha.
7. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2010.
Predlog sklepa št. 7: skupščina imenuje
za revidiranje poslovanja Raiffeisen Banke
d.d. za poslovno leto 2010 revizijsko družbo
Deloitte revizija d.o.o. iz Ljubljane.
Gradivo za 20. skupščino, predlogi sklepov z obrazložitvijo za vsako točko dnevnega reda, vključno s predlaganimi spremembami statuta in letnim poročilom in poročilom
nadzornega sveta ter druge informacije so
delničarjem na voljo in na vpogled na sedežu Raiffeisen Banke d.d., v tajništvu uprave,
Zagrebška cesta 76, Maribor, vsak delavnik
med 9. in 12. uro.
V skladu z določili 6. člena Statuta Raiffeisen Banke d.d. in določili ZGD-1 se lahko
skupščine udeležijo delničarji banke, ki bodo
vpisani v delniško knjigo banke najmanj konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine banke in ostanejo vpisani do konca
zasedanja skupščine. Glasuje se osebno
oziroma po pooblaščencu. Glasovalno pravico lahko uresničujejo le tisti delničarji, ki
bodo sami ali prek svojih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini najkasneje konec
četrtega dne, tj. 20. 8. 2010 (presečni dan)
pred zasedanjem skupščine v Oddelek centralne bančne operative Raiffeisen Banke
d.d., Zagrebška ulica 76, Maribor in bodo
hkrati deponirali pisna dokazila o pooblastitvi in zakonitem zastopanju.
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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 sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava banke bo, v skladu
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1, takoj
po poteku sedem dnevnega roka objavila
prejete dodatne točke dnevnega reda.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge. Uprava banke bo, na
enak način kot ta sklic skupščine, objavila
tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani
banki 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.
Delničarji lahko na skupščini postavljajo
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda in izvršujejo svojo pravico do
obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.
Zaradi čim bolj nemotenega poteka zasedanja skupščine prosimo vse udeležence,
da se registrirajo pri tajništvu uprave Raiffeisen Banke d.d. pol ure pred zasedanjem
skupščine.
Sklic skupščine bo objavljen tudi na spletni strani banke www.raiffeisen.si.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 16. uri v istih prostorih. V tem primeru bo
skupščina banke veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega kapitala.
Uprava Raiffeisen Banke d.d.
Marko Klemenčič
Klemens Nowotny
Ob-4726/10
V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1 s spremembami) in na
podlagi točke 6.3. Statuta družbe, direktor
družbe Turboinštitut, Inštitut za turbinske
stroje, d.d., Rovšnikova 7, Ljubljana (v nadaljevanju tudi: družba) sklicuje
13. redno skupščino
družbe Turboinštitut, Inštitut za
turbinske stroje, d.d.,
ki bo 26. 8. 2010 z začetkom ob 13. uri,
na sedežu družbe, Rovšnikova 7, Ljubljana,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Izvolitev predsednika, preštevalca glasov skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Barbaro Perne, za preštevalca glasov pa Edina
Kumaliča in Polono Klemenčič.
Skupščini bo prisostvovala notarka Irena
Florjančič Cirman.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom in skupinskim letnim poročilom za poslovno leto 2009, revizorjevim poročilom in
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in skupinskega letnega poročila, odločanje o uporabi bilančnega dobička
za leto 2009 ter podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu za leto 2009.
Predlog sklepa:
1. Skupščina se seznani s sprejetim
letnim in skupinskim letnim poročilom za
poslovno leto 2009, z mnenjem revizorja

in poročilom nadzornega sveta o preveritvi
in potrditvi letnega in skupinskega letnega
poročila za leto 2009.
2. Bilančni dobiček družbe po stanju
na dan 31. 12. 2009 v znesku 1.003.500
EUR ostane nerazporejen.
Dividende za leto 2009 se ne izplačajo.
3. Upravi in nadzornemu svetu se za
leto 2009 podeli razrešnica, s čimer se potrdi in odobri njuno delo.
3. Seznanitev s prejemki članov organov
vodenja ali nadzora v letu 2009.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani s prejemki direktorja, ki jih je prejel v poslovnem letu 2009
in znašajo 97.463 EUR. Prejemki direktorja
vključujejo: bruto prejemke, ki so vsebovani
v obvestilu za napoved dohodnine, druge
prejemke in premije za prostovoljno dodatno
pokojninsko zavarovanje.
Prejemki članov nadzornega sveta predstavljajo bruto sejnine članov in znašajo za
leto 2009: Vito Verstovšek (predsednik od
26. 8. 2009) 925,39 EUR, Valentin Golob
(predsednik do 26. 8. 2009) 790,94 EUR,
Marjan Šiftar 529,04 EUR, Darko Ermenc
792,68 EUR, Matjaž Krušec 792,68 EUR.
4. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa: za revidiranje letnega
poročila družbe za poslovno leto 2010 se
imenuje pooblaščeno revizijsko družbo Valuta, družba za revizijo, d.o.o., Slovenska
ulica 39, 2000 Maribor.
5. Sprememba Statuta družbe.
Predlog sklepa:
Skupščina sprejme spremembe Statuta
družbe v delu, ki se nanaša na dejavnost
družbe tako, da se uskladi z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS,
št. 69/07-SKD2008). Besedilo sprememb je
priloga 1 tega sklepa.
Skupščina pooblašča notarko Ireno Florjančič Cirman, da pripravi in vloži v sodni
register spremembo Statuta.
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 (v nadaljevanju presečni dan), to je dne 20. 8. 2010.
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 do konca četrtega dne pred skupščino. Pooblaščenci morajo v istem roku
oddati pisna pooblastila.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine 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, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega
reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine,
to je do 30. 7. 2010.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz
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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 skupščine, to je do 30. 7.
2010, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1.
Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve
točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo
V tajništvu na naslovu družbe Rovšnikova 7, Ljubljana 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,
– obrazložitve točk dnevnega reda,
– letno poročilo in revidirano letno poročilo za 2009,
– poročilo nadzornega sveta o pregledu
letnega poročila za leto 2009,
– poročilo o prejemkih članov organov
vodenja ali nadzora prejemkih za preteklo
leto.
Pravica do obveščenosti
Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1.
Vljudno prosimo udeležence, da se uro
pred pričetkom zasedanja prijavijo predstavniku družbe na mestu, kjer bo zasedanje
skupščine in s podpisom seznama prisotnih
delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini. Za udeležbo na skupščini se fizične
osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim
dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim
pooblastilom.
V primeru, če skupščina ob sklicu ne bi
bila sklepčna, bo skupščina zasedala eno
uro kasneje na istem kraju in z istim dnevnim redom in predlogi sklepov. V tem primeru skupščina veljavno odloča ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Turboinštitut, Inštitut
za turbinske stroje, d.d.
dr. Vladimir Kercan
direktor
Ob-4727/10
Na podlagi 8. točke Statuta delniške
družbe D Naložbe d.d., direktor družbe
v funkciji uprave sklicuje
4. sejo skupščine
družbe D Naložbe finančne naložbe d.d.,
ki bo v sredo, 25. avgusta 2010, s pričetkom ob 9. uri, v sejni sobi LPP d.o.o.,
na naslovu Celovška cesta 160, Ljubljana,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje delovnih teles skupščine
(predsednika skupščine, preštevalca glasov)
in seznanitev o prisotnosti notarja.
Predlog sklepa:
– za predsednika skupščine in preštevalca glasov se imenuje Danilo Peteh,
– ugotovi se, da skupščini prisostvuje vabljena notarka Nevenka Tory iz Ljubljane.
2. Seznanitev skupščine in sprejem revidiranega letnega poročila družbe D Naložbe
d.d. za leto 2009.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
in sprejme revidirano letno poročilo družbe
D Naložbe d.d. za leto 2009.
3. Sklep o pokrivanju bilančne izgube
družbe D Naložbe d.d. ugotovljene na dan

31. 12. 2009 ter podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1. Skupščina sprejme sklep, da se celotna bilančna izguba družbe D Naložbe d.d.
ugotovljena na dan 31. 12. 2009 v višini
123.118,25 €, pokrije v breme nerazporejenega dobička iz preteklih poslovnih let.
3.2. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu družbe D Naložbe d.d., s katero potrjuje in odobrava
delo teh dveh organov družbe v poslovnem
letu 2009.
4. Izvolitev članov nadzornega sveta
družbe D Naložbe d.d.
Predlog sklepa:
Za člane nadzornega sveta za dobo 6
let se izvolijo: Janez Nastran, rojen 25. 7.
1949, stanujoč Pod Plevno 43, 4220 Škofja
Loka, Jože Hrovat, rojen 2. 2. 1967, stanujoč Brezovi Dol 9, 1303 Zagradec in Uroš
Sedej, rojen 5. 2. 1978, stanujoč Ulica Toma
Zupana 19, 4202 Naklo.
Novoizvoljeni člani nadzornega sveta nastopijo mandat z dnem izvolitve na skupščini, to je z dnem 25. 8. 2010.
5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2010.
Predlog sklepa: za revidiranje letnega
poročila družbe D Naložbe d.d. za leto 2010
se izbere družba ECUM Revizija d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 4, Ljubljana.
Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
družbe, ki so vpisani v delniško knjigo po
stanju zadnjega dne prijave na skupščino
oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki. Delničarji družbe lahko dajo pooblastila za udeležbo in glasovanje v skladu z zakonskimi določbami, kar pomeni, da
mora biti pooblastilo pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:
– ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje
konec četrtega dne pred skupščino, to je
najpozneje dne 21. 8. 2010 in
– ki bodo kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d.., konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine
(presečni dan), to je dne 21. 8. 2010.
Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno predložiti družbi pooblastilo. Pravne osebe morajo predložiti
družbi redni izpisek iz sodnega/poslovnega
registra, ki vsebuje podatke po stanju ob
predložitvi.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če
skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda,
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega
sklica skupščine.
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Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo
tudi po elektronski pošti na naslov: dnalozbe@gmail.com.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge. Uprava družbe bo na
enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali
naslednje pogoje:
– 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.
Ne glede na prej navedeno, volilnega
predloga o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorja ni treba utemeljiti.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog.
Delničarji lahko predloge sklepov in volilne
predloge družbi sporočijo tudi po elektronski
pošti na naslov: dnalozbe@gmail.com.
V skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.
Gradivo in dostopnost dokumentov
Gradivo za dnevni red skupščine družbe,
s predlogi sklepov, utemeljitvijo predlogov
sklepov, letnim poročilom za leto 2009 s poročilom revizorja, je delničarjem na vpogled,
ob predhodni najavi po elektronski pošti na
naslov: dnalozbe@gmail.com, na naslovu
Celovška cesta 160, Ljubljana, vsak delovni dan, od dneva objave sklica skupščine
v Uradnem listu Republike Slovenije, do
dneva zasedanja skupščine. Sklic skupščine s predlogi sklepov, utemeljitvijo predlogov sklepov, letnim poročilom za leto 2009
s poročilom revizorja bo, od dneva objave
sklica skupščine v Uradnem listu Republike
Slovenije, objavljen in dostopen tudi na Seonetu Ljubljanske borze, d.d. in na spletni
strani družbe D naložbe d.d. na naslovu:
www.dnalozbe.si.
Drugi podatki v zvezi z delnicami in skupščino
Po stanju na dan sklica skupščine ima
družba skupno 90.810 izdanih navadnih,
prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic. Vse delnice imajo glasovalno pravico in
so istega razreda.
D Naložbe d.d.
direktor
Ob-4728/10
Na podlagi 24. člena Statuta družbe in
drugega odstavka 295. člena ZGD-1, uprava družbe na lastno pobudo sklicuje
16. redno sejo skupščine
družbe Žima d.d.,
ki bo v petek, 23. 8. 2010, ob 12. uri, na
naslovu Stantetova ulica 9, Ivančna Gorica
v sejni sobi, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep: izvolijo
se organi skupščine. Seji prisostvuje vabljena notarka mag. Nina Češarek.
2. Seznanitev z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2009,
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informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednja sklepa:
2.1. Skupščina družbe se seznani s sprejetim letnim poročilom družbe za poslovno
leto 2009 in s Poročilom nadzornega sveta
o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2009.
2.2. Skupščina se seznani s prejemki
članov nadzornega sveta in prejemki uprave
družbe, ki so navedeni na strani 20 letnega
poročila.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2009.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni dobiček za poslovno leto 2009 v višini
2.321,00 EUR, ostane nerazporejen.
4. Podelitev razrešnice upravi družbe in
nadzornemu svetu družbe za poslovno leto
2009.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednja sklepa:
4.1. Skupščina podeljuje upravi družbe
razrešnico za poslovno leto 2009.
4.2. Skupščina podeljuje nadzornemu
svetu družbe razrešnico za poslovno leto
2009.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2010.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za revizorja družbe
za poslovno leto 2010 se imenuje revizijska
družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.
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, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta in
drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a
člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem
v tajništvu uprave družbe na sedežu družbe, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 9.
do 11. ure.
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 sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda,
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega
sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarjev 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. Predlog delničarja se objavi in
sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če
je delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine poslal družbi razumno utemeljen
predlog.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme njihovo pisno
prijavo najkasneje konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine in ki so kot imetniki
delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
Prijava se pošlje po pošti na naslov Stantetova ulica 9, Ivančna Gorica, Tajništvo
uprave družbe. 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.
Uprava in nadzorni svet se lahko udeležijo skupščine, četudi niso delničarji.
Udeležence vljudno prosimo, da se prijavijo na mestu zasedanja skupščine pol ure
pred začetkom zasedanja, kjer se bodo izkazali z osebnim dokumentom, s podpisom
potrdili svojo udeležbo.
Žima d.d.
uprava
Robert Rupnik
Ob-4729/10
Na podlagi določil ZGD-1 in 35. točke
Statuta delniške družbe SGP Tehnik d.d.,
sklicuje direktor družbe
12. sejo skupščine
delniške družbe SGP Tehnik d.d.,
ki bo v torek, dne 31. 8. 2010, ob 12. uri,
na sedežu družbe SGP Tehnik d.d., v Škofji
Loki, Stara cesta 2.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine delniške družbe,
ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih
teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je: ugotovi se
sklepčnost skupščine, izvoli se predsednik
skupščine in preštevalca glasov, v skladu
s predlogom sklicatelja skupščine. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Seznanitev skupščine s sprejetim Letnim poročilom skupine Tehnik in družbe
SGP Tehnik d.d. za leto 2009 z revizorjevim
poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta, seznanitev skupščine s prejemki
uprave in članov nadzornega sveta in odločanje o podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2009.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta je:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom skupine Tehnik in družbe SGP Tehnik
d.d. za leto 2009, vključno z revizorjevim
poročilom in poročilom nadzornega sveta.
2.2. Skupščina se seznani s prejemki
uprave in članov nadzornega sveta, ki so
jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2009.
2.3. Skupščina potrjuje in odobrava delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2009 ter jima vsakemu posebej podeljuje razrešnico.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2009.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta je: bilančni dobiček, ki na dan 31. 12.
2009 znaša 3.039.204 EUR, ostane nerazporejen.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2010.
Predlog sklepa nadzornega sveta je: za
pooblaščeno revizijsko družbo za poslovno
leto 2010 skupščina imenuje KPMG Slovenija, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljub
ljana.
5. Sprememba in dopolnitve statuta delniške družbe SGP Tehnik d.d.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta je: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe SGP Tehnik d.d. v predloženi vsebini.
6. Sprejem čistopisa statuta delniške
družbe SGP Tehnik d.d.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta je: uprava pripravi čistopis statuta
družbe SGP Tehnik d.d.
7. Pripojitev družbe Staninženiring d.o.o.
Škofja Loka k družbi SGP Tehnik d.d.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta je: skupščina delničarjev družbe SGP
Tehnik d.d. daje soglasje k pripojitvi družbe
Staninženiring d.o.o. Škofja Loka kot prevzete družbe k družbi SGP Tehnik d.d. kot
prevzemni družbi na presečni dan 31. 12.
2009 pod pogoji pogodbe o pripojitvi. Skupščina družbe soglaša z navedeno pogodbo
o pripojitvi. Delničarji družbe SGP Tehnik
d.d. se odpovedujejo pravici do izpodbijanja sklepa o pripojitvi ali ugotavljanju ničnosti sklepa o pripojitvi. V postopku pripojitve
družbe Staninženiring d.o.o. Škofja Loka
k družbi SGP Tehnik d.d. se delničarji družbe SGP Tehnik d.d. odpovedujejo uporabi
določbe 583. člena ZGD-1, ki govori o reviziji pripojitve.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov za vse točke dnevnega reda,
besedilom predlaganih sprememb Statuta,
čistopisa Statuta, ter dokumentacijo v skladu s 586. členom ZGD-1, je na vpogled
delničarjem v kabinetu uprave in poslovodstva družbe SGP Tehnik d.d., Stara cesta
2, Škofja Loka, vsak delovni dan, od 12. do
14. ure, od dneva objave sklica do dneva
zasedanja skupščine. Vsak delničar je upravičen do brezplačnega prepisa dokumentacije, ki mu ga družba zagotovi najkasneje
naslednji delovni dan po podani zahtevi.
Dopolnitev dnevnega reda in predlogi
delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži presegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v skladu s prvim
odstavkom 298. člena ZGD-1. Zahtevo za
dodatno točko dnevnega reda lahko delničarji družbi pošljejo najpozneje sedem dni
po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
zakonsko določen način le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog in
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in
da bo delničarje pripravil do tega, da bodo
glasovali za njegov predlog. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem
roku sedmih dni in so dani najpozneje na
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dan skupščine, se obravnavajo na skupščini.
Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in
uresničevanja glasovalne pravice imajo
tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo družbe dne 27. 8.
2010 in ki svojo udeležbo na skupščini
prijavijo družbi najpozneje konec četrtega
dne pred skupščino. Pooblaščenci morajo
hkrati s prijavo udeležbe poslati tudi pisno
pooblastilo.
Delničar glasuje osebno ali po pooblaščencu z glasovnicami, ki jih prejme pred
začetkom skupščine. Vsaka delnica daje
imetniku en glas.
Delničar lahko na skupščini družbe uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz
prvega odstavka 305. člena ZGD-1.
Prostor, kjer bo skupščina zasedala, bo
odprt 30 minut pred začetkom.
SGP Tehnik d.d.
direktor družbe
mag. Klemen Ferjančič
Ob-4730/10
Na podlagi 5.5. točke Statuta delniške
družbe Marles, načrtovanje in gradnja sodobnih hiš in investicijskih objektov, d.d.,
Limbuška c. 2, Limbuš, upravni odbor družbe sklicuje
13. sejo skupščine
družbe Marles, načrtovanje in gradnja
sodobnih hiš in investicijskih
objektov, d.d.,
ki bo v torek 24. 8. 2010, s pričetkom
ob 11. uri, v sejni sobi družbe Marles d.d.,
Limbuška c. 2, Limbuš, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje delovnih teles skupščine (predsednika skupščine, preštevalcev
glasov) in seznanitev o prisotnosti notarja.
Predlog sklepa upravnega odbora:
– za predsednika skupščine se imenuje
Bratoljub Šauperl,
– za preštevalca glasov se imenujeta
Senad Pašalič in Nataša Zorman,
– ugotovi se, da skupščini prisostvuje
vabljeni notar Stanislav Bohinc iz Maribora.
2. Predložitev letnega poročila družbe
Marles d.d. za poslovno leto 2009 s pisnim
poročilom upravnega odbora in podelitev
razrešnice izvršnemu direktorju in članom
upravnega odbora družbe za poslovno leto
2009.
Predlog sklepa upravnega odbora:
skupščina podeljuje razrešnico izvršnemu
direktorju in članom upravnega odbora
družbe, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2009.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pravico do udeležbe na skupščini in
uresničevanja glasovalne pravice imajo
samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in
pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili
naslednja pogoja:
– ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine,
– ki bodo kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni

klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je konec dne 20. 8.
2010.
Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno predložiti družbi pooblastilo. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom,
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa
tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu 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. Upravni odbor družbe
bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena
ZGD-1 objavil tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni
po objavi tega sklica skupščine.
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 upravnega odbora ali revizorjev iz
301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni
predlog).
Upravni odbor družbe bo na enak način
kot ta sklic skupščine objavil tiste predloge
delničarjev, ki bodo izpolnjevali pogoje iz
300. oziroma 301. člena ZGD-1, in sicer:
– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh
po objavi tega sklica skupščine,
– ki bodo razumno utemeljeni,
– za katere bo delničar – predlagatelj
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu upravnega odbora ter da bo
druge delničarje pripravil do tega, da bodo
glasovali za njegov predlog.
Ne glede na prej navedeno, volilnega
predloga o volitvah članov upravnega odbora ali revizorja ni treba utemeljiti.
Gradivo in dostopnost dokumentov
Na sedežu družbe na naslovu Limbuška
cesta 2, Limbuš, v tajništvu družbe vsak
delovnik od 9. do 12. ure, v času od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine je dostopno gradivo:
– sklic skupščine,
– predloge sklepov z navedbo, kateri
organ družbe je dal posamezni predlog in
obrazložitev vsake točke dnevnega reda,
– letno poročilo družbe za poslovno leto
2009,
– poročilo upravnega odbora družbe
skupščini družbe Marles d.d. o preveritvi
in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2009.
Pravica do obveščenosti
V skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.
Delničarje, njihove zakonite zastopnike in pooblaščence prosimo, da se zaradi
vzpostavitve evidence in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini zglasijo na
mestu zasedanja skupščine vsaj pol ure
pred zasedanjem.
Marles d.d.
upravni odbor
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Ob-4731/10
Uprava družbe Pecivo d.d., direktor Ivan
Počkar skladno s Statutom družbe in na podlagi 295. člena ZGD-1 sklicujem
skupščino družbe,
ki bo dne 24. 8. 2010, ob 10. uri, v sejni
sobi na sedežu družbe v Novi Gorici, Rejčeva ulica 26.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
2. Seznanitev z letnim poročilom, informacija o prejemkih članov organov vodenja
in nadzora, sklepanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi ter
nadzornemu svetu.
Predlogi sklepov:
Sklep k 1. točki:
1. Za predsednika skupščine se imenuje
Zoran Hajtnik. Za preštevanje glasov in ugotavljanje prisotnosti se imenujeta Nataša Češčut in Janja Gorkič. Za sestavo notarskega
zapisnika se imenuje notar Milan Dolgan.
Sklepi k 2. točki:
2.a Bilančni dobiček iz leta 2009 skupaj
s prenesenimi dobički iz preteklih let znaša
17.751,95 EUR in se uporabi:
– v višini 875,55 EUR za izplačilo prednostnim delničarjem, po stanju v delniški knjigi
na dan zasedanja skupščine. Izplačilo dividend, ki skladno z določili statuta družbe
znaša 0,39 EUR na delnico se opravi v petnajstih dneh po skupščini;
– v višini 16.876,40 EUR ostane nerazporejen.
2.b Upravi družbe se podeljuje razrešnica
za poslovno leto 2009.
2.c Nadzornemu svetu družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2009.
Predlagatelja sklepov pod točko 1. in 2.
dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet
družbe.
Skupščinsko gradivo s predlogi sklepov
z obrazložitvami, letnim poročilom za leto
2009 s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, so delničarjem dostopni v tajništvu na sedežu družbe, Rejčeva
26, Nova Gorica, vsak delovni dan, od 9. do
12. ure.
Skupščine se lahko udeležijo in uresničujejo glasovalno pravico delničarji (oziroma
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki),
ki so vpisani v delniško knjigo konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine, to je dne
20. 8. 2010.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine
pri upravi družbe vložijo pisno zahtevo za
dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa,
o kateremu naj skupščina odloča oziroma
obrazložitev točke dnevnega reda.
Sklicatelj skupščine bo objavil volilne in
druge predloge sklepov, ki jih bodo delničarji skupaj z razumno utemeljitvijo v sedmih
dneh po objavi tega sklica skupščine poslali
na sedež družbe.
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti, kakor je
opredeljena v prvem odstavku 305. člena
ZGD-1.
Pecivo d.d.
direktor
Št. 10-002433
Ob-4779/10
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 7.4. točke
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Statuta delniške družbe CM Celje, d.d.- Ceste mostovi Celje, družba za nizke in visoke gradnje, Lava 42, Celje, upravni odbor
družbe sklicuje
17. sejo skupščine
delniške družbe CM Celje, d.d. – Ceste
mostovi Celje, družba za nizke in visoke
gradnje, Lava 42, 3000 Celje,
ki bo v četrtek, 26. 8. 2010, ob 11. uri,
v prostorih CM Celje, d.d., Lava 42, Celje.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
2. Seznanitev skupščine s Poročilom
upravnega odbora o sprejetem revidiranem
letnem poročilu družbe CM Celje, d.d. za
leto 2009 in o sprejetem revidiranem letnem
poročilu Skupine CM Celje za leto 2009,
sklepanje o uporabi bilančnega dobička za
poslovno leto 2009, seznanitev s prejemki
članov upravnega odbora za leto 2009, podelitev razrešnice upravnemu odboru družbe za leto 2009.
3. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2010.
4. Sprejem sprememb statuta družbe.
5. Poslovanje s skladom lastnih delnic.
6. Določitev števila članov upravnega
odbora.
Upravni odbor družbe predlaga k posameznim točkam dnevnega reda naslednje
sklepe:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa k točki 1:
Za predsednico skupščine se izvoli Darinka Rom Krajnc.
Za preštevalki glasov se izvolita Simona
Brinovec in Mateja Martinčič.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Gregor Kovač iz Celja.
2. Seznanitev skupščine s Poročilom
upravnega odbora o sprejetem revidiranem
letnem poročilu družbe CM Celje, d.d. za
leto 2009 in o sprejetem revidiranem letnem
poročilu Skupine CM Celje za leto 2009,
sklepanje o uporabi bilančnega dobička za
poslovno leto 2009, seznanitev s prejemki
članov upravnega odbora za leto 2009, podelitev razrešnice upravnemu odboru družbe za leto 2009.
Predlog sklepa k točki 2:
2.1. Skupščina se je seznanila s Poročilom upravnega odbora družbe o sprejetem
revidiranem letnem poročilu družbe CM Celje, d.d. za leto 2009 in o sprejetem revidiranem letnem poročilu Skupine CM Celje
za leto 2009.
2.2. a) Višina bilančnega dobička po stanju na dan 31. 12. 2009 znaša 6.008.795,77
EUR.
b) Del bilančnega dobička v višini
419.202,60 EUR oziroma 7,40 EUR bruto
vrednosti na delnico se nameni za izplačilo
dividend. Dividende se izplačajo iz prenesenega dobička iz leta 2003 v višini 91.547,10
EUR in iz prenesenega dobička iz leta 2004
v višini 327.655,50 EUR. 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 deseti dan pred
zasedanjem skupščine.
Dividenda se izplača najkasneje
v 120 dneh po sprejemu sklepa.
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c) O uporabi dela bilančnega dobička
v višini 5.589.593,17 EUR bo odločeno v naslednjih letih.
2.3. Skupščina se je seznanila z informacijo o prejemkih članov upravnega odbora,
ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli
v poslovnem letu 2009.
2.4. Skupščina podeljuje razrešnico
upravnemu odboru družbe za poslovno leto
2009.
3. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa 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 upravni odbor pooblaščen
imenovati drugega revizorja.
4. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa k točki 4:
4.1. Sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve Statuta CM Celje, d.d. – Ceste mostovi Celje, družba za nizke in visoke
gradnje, v predlaganem besedilu.
4.2. Skupščina pooblašča upravni odbor,
da izdela prečiščeno besedilo statuta v skladu s sprejetimi spremembami.
5. Poslovanje s skladom lastnih delnic ter
pooblastilo za nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa k točki 5:
5.1. Skupščina na podlagi osme alineje
prvega odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih družbah pooblašča upravni odbor, da lahko po svojem preudarku in v dobrobit družbe kupi lastne delnice družbe,
s tem, da:
a) najvišja nakupna cena ne sme presegati petdeset odstotkov nad knjigovodsko
vrednostjo delnice na dan odkupa, najnižja
pa ne manj kot petdeset odstotkov knjigovodske vrednosti,
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.
5.2. Pri pridobivanju in odsvajanju lastnih
delnic upravni odbor ni vezan na določilo
221. člena Zakona o gospodarskih družbah.
5.3. Upravni odbor je pooblaščen, da
pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic ob smiselni uporabi 337. člena Zakona
o gospodarskih družbah izključi prednostno
pravico dotedanjih delničarjev.
5.4. Skupščina pooblašča upravni odbor,
da lahko lastne delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega
kapitala družbe.
6. Določitev števila članov upravnega
odbora.
Predlog sklepa k točki 6: v skladu z določilom člena 5.2. statuta od dne 1. 1. 2009
upravni odbor sestavljajo trije člani.
Gradivo
Gradivo za dnevni red s predlogi in utemeljitvijo sklepov, letno poročilo in poročilo
upravnega odbora, predlog sprememb statuta, podatki o prejemkih članov upravnega odbora 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.cm-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). Upravni
odbor bo na enak način kot ta sklic skupščine objavil 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 upravnega odbora 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. Upravni odbor jim je dolžan
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 upravnega odbora. 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,
upravnemu odboru družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo. Vsaka delnica velja en 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 je
prisotnih vsaj 40% vseh glasov osnovnega
kapitala.
CM Celje, d.d. – Ceste mostovi Celje
predsednik upravnega odbora
Marjan Vengust
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Ob-4780/10
Uprava družbe Iskra-Releji tovarna relejev Makole d.d., Štatenberg 88, 2321 Makole, v skladu z določili ZGD-1 sklicuje
11. sejo skupščine
delniške družbe Iskra-Releji d.d.
ki bo 26. avgusta 2010, ob 14. uri, v prostorih družbe Iskra-Releji d.d., Štatenberg
88, 2321 Makole.
Dnevni red:
1. Otvoritev zasedanja.
Predsednik uprave – direktor otvori skupščino.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: po predlogu direktorja
in nadzornega sveta se izvolijo v organe
skupščine: za predsednika skupščine Milan
Skerbiš in za preštevalca glasov Jože Strižič
in Jenez Erker. Na seji je prisotna notarka
Jožica Škrk.
3. Poročilo nadzornega sveta o sprejemu
letnega poročila za leto 2009.
Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila
za leto 2009.
4. Razrešnica upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi (direktorju) in članom nadzornega sveta družbe Iskra-Releji d.d. za
poslovno leto 2009, v skladu z 293. členom
ZGD-1.
5. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2010.
Predlog sklepa: po predlogu nadzornega
sveta se za revizijo računovodskih izkazov
za leto 2010 imenuje revizijsko hišo ABC
Revizija, Družba za revizijo in sorodne storitve, Dunajska cesta 101, 1001 Ljubljana,
PE Osojnikova 3, Ptuj.
6. Uskladitev Statuta družbe z ZGD-1.
Statut družbe Iskra-Releji d.d. se uskladi
z veljavnim Zakonom o gospodarskih družbah.
Spremembe pa so:
I. Spremeni se šesta alineja drugega odstavka člena 16 tako, da glasi:
– član nadzornega sveta že v treh družbah.
Obrazložitev: sprememba je potrebna,
ker člen 273 ZGD-1 določa, da član nadzornega sveta ne more biti oseba, ki je član
nadzornega sveta ali upravnega odbora že
v treh družbah.
II. Spremeni se prvi odstavek člena 22,
ki po novem glasi:
Skupščina lahko odpokliče člane nadzornega sveta, ki jih je izvolila, pred potekom
mandatne dobe s ¾ (tričetrtinsko) večino
oddanih glasov.
Obrazložitev: člen 275 ZGD-1.
III. Spremeni se prvi odstavek člena 30
tako, da glasi:
Število glasov posameznega člana skupščine določi število delnic, ki mu pripadajo.
IV. Črta se tretji odstavek člena 31.
Obrazložitev: določila člena 296 ZGD-1
natančno določa vsebino sklica skupščine.
V. Spremeni se besedilo četrtega odstavka 31. člena tako, da glasi:
Sklic skupščine se objavi vsaj 30 dni
pred skupščino.
Obrazložitev: uskladitev s členom 297
ZGD-1.
VI. Spremeni se določilo člena 32 tako,
da glasi:
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico samo tisti

delničarji, ki družbi prijavijo svojo udeležbo
na skupščini najpozneje konec četrtega dne
pred skupščino (presečni dan) in ki so kot
imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev
konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan).
Obrazložitev:
Uskladitev
Statuta
z 297. členom ZGD-1.
VII. Spremeni se člen 38 Statuta, ki po
novem glasi:
Z dnem uveljavitve tega Statuta preneha
veljati Statut Iskra-Releji d.d. z dne 26. 8.
2008. Drugi splošni akti se uporabljajo kot
akti družbe, kolikor niso v nasprotju s Statutom.
Predlog sklepa: sprejme se prečiščeno
besedilo Statuta Iskra-Releji d.d. (čistopis).
7. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člana nadzornega sveta kot predstavnika delničarjev se
z dnem 26. 8. 2010 izvoli Anton Plaznik.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred
skupščino, to je do vključno 22. 8. 2010, in
ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih
papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dneva 22. 8.
2010. Prijava se pošlje po pošti na naslov
Iskra-Releji d.d., Štatenberg 88, 2321 Makole. Prijave na skupščini ni mogoče podati
z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda (razširitev
dnevnega reda). Zahtevi mora biti v pisni
obliki priložen predlog sklepa, o katerem
naj odloča skupščina, ali če skupščina pri
posamezni točki dnevnega reda ne sprejme
sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.
Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev
zahteve za dodatno točko dnevnega reda,
morajo zahtevo poslati družbi najpozneje
sedem dni po objavi sklica skupščine, to je
do 30. 7. 2010.
Poslovodstvo mora nemudoma po preteku roka iz prejšnjega odstavka objaviti
dodatne točke dnevnega reda, ki naj se
obravnavajo na skupščini. Dodatna točka dnevnega reda se lahko obravnava na
skupščini le, če je bila objavljena na način
iz 296. člena tega zakona vsaj 14 dni pred
skupščino, sicer se obravnava na prvi naslednji skupščini.
Predlog delničarjev
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 utemeljen predlog
za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1 in
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja in nadzora in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini postavijo
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah
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družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do
obveščenosti v skladu s prvim odstavkom
305. člena ZGD-1.
Informacija o postopku uresničevanja
glasovalne pravice po pooblaščencu
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 vsaj konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, kjer
ostane shranjeno. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva
skupščine kadarkoli prekličejo.
Gradivo za sejo skupščine z utemeljitvami predlaganih sklepov bo delničarjem
na vpogled na sedežu družbe, Štatenberg
88, Makole.
Iskra-Releji, d.d.
direktor družbe
Ob-4781/10
Na podlagi 23. člena Statuta družbe
In.life, d.d., uprava družbe In.life, d.d., s sedežem Pot za Brdo 102, 1000 Ljubljana,
sklicuje
11. skupščino delničarjev,
ki bo 25. 8. 2010, ob 12. uri, na sedežu
družbe.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in imenovanje organov
skupščine.
Predlog sklepa: skupščina potrdi predsednika in preštevalca glasov v skladu s predlogom sklicatelja skupščine. Skupščini bo
prisostvoval notar Miro Bregar.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom uprave o poslovanju za poslovno leto
2009 in poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za leto 2009.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s revidiranim letnim poročilom za leto 2009
in poročilom nadzornega sveta o preveritvi
in potrditvi letnega poročila za leto 2009.
3. Odločanje o delitvi in uporabi bilančnega dobička v višini 161.388,00 EUR in
podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu.
3.1. Predlog sklepa: bilančni dobiček v višini 161.388,00 EUR ostane nerazporejen.
3.2. Predlog sklepa: skupščina podeli
razrešnico upravi in nadzornemu svetu za
poslovanje v poslovnem letu 2009.
4. Imenovanje revizijske hiše.
Predlog sklepa: za revidiranje poslovanja
v letu 2010 se imenuje revizijska hiša Realinea d.o.o., Partizanska cesta 8, Grosuplje.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina ugotovi, da
poteče mandat vsem članom nadzornega sveta. Skupščina za naslednji štiri letni
mandat imenuje naslednje člane nadzornega sveta: Miranda Komac Kopač, Marko
Rogač, Jože Kernc.
Gradivo za skupščino
Popolna besedila gradiva za skupščino,
ki obsega ta sklic, to je, predloge vseh sklepov z obrazložitvami in navedbami kateri
organ družbe je dal posamezen sklep, obrazložitve posameznih točk dnevnega reda,
letno poročilo za leto 2009 ter poročilo nadzornega sveta, so na vpogled delničarjem
na sedežu družbe, Pot za Brdom 102, Ljub
ljana, vsak delovni dan, od 8. do 16. ure, od
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dneva objave tega sklica dalje, do vključno
sklica skupščine.
Pravice in predlogi delničarjev ter druga
obvestila
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem
dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega
reda, o katerem naj skupščina odloča ali,
če skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1) objavila
tiste dodatne točke dnevnega reda, glede
katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi
najpozneje sedem dni po objavi tega sklica
skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
skladno s prvim odstavkom 300. in 301. člena ZGD-1. Uprava družbe bo na enak način
kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge
delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje
pogoje:
– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh
po objavi tega sklica skupščine,
– ki bodo razumno utemeljeni,
– za katere bo delničar 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.
Ne glede na navedeno volilnega predloga delničarju na podlagi 301. člena ZGD-1
ni treba utemeljiti.
Delničar lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1 uresničuje na skupščini.
Pogoji za udeležbo na skupščini in glasovanje
Pravico do udeležbe in glasovanja imajo le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic
vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine (presečni
dan).
Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev
ali njihovih pooblaščencev je pisna prijava
udeležbe, ki mora prispeti na sedež družbe
najkasneje tri dni pred skupščino, to je do
vključno 20. 8. 2010, do 16. ure.
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.
Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, EMŠO
oziroma firmo, sedež in matično številko)
pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis
pooblastitelja. 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.
In.life d.d.
Nebojša Jovanović
direktor
Ob-4782/10
Na podlagi 7.1 člena Statuta Železar Štore D.P. d.d. ter v skladu z določili 295. člena
Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list
RS, št. 42/06 z dopolnitvami; v nadaljevanju:
ZGD – 1), sklicuje uprava družbe

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
9. redno skupščino
delniške družbe Železar Štore D.P. d.d.,
ki bo v četrtek, dne 26. 8. 2010, ob
12. uri, v prostorih male telovadnice Osnovne Šole Štore, Ulica Cvetke Jerin 5, Štore
(Lipa), z naslednjim dnevnim redom in predlogi sklepov:
1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga skupščini naslednji
sklep:
Za predsednika skupščine se izvoli Igor
Pirc, za preštevalki glasov pa Anja Mladenič
in Vlasta Verhovšek.
Za sestavo notarskega zapisnika je uprava k sodelovanju povabila notarja Milana
Grassellija iz Šentjurja.
2. Predstavitev Letnega poročila 2009 in
poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve Letnega poročila za leto 2009.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini naslednji sklep: skupščina se seznani
z letnim poročilom za leto 2009 in poročilom
nadzornega sveta v skladu z 282. členom
ZGD-1.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2009 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini naslednji sklep:
3.1. Bilančni dobiček na dan 31. 12.
2009 v višini 74.158,86 EUR, ostane nerazporejen.
3.2. Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto
2009.
4. Nagrada upravi družbe.
Nadzorni svet in uprava predlagata skupščini naslednji sklep: poslovodji družbe se
v breme tekočih stroškov poslovanja izplača
nagrada v višini treh povprečnih zneskov
zadnjega tromesečja pred dnevom zasedanja skupščine, ki jih prejema po podjemni
pogodbi.
Gradiva
Popolno gradivo v zvezi s predlaganim
dnevnim redom skupščine, obrazložitve predlogov sklepov ter besedila listin in predlogov so delničarjem na voljo in na vpogled
v tajništvu uprave družbe na sedežu družbe,
vsak delovni dan od 10. do 12. ure od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Pogoji udeležbe
Skupščine delničarjev se lahko udeležijo
in na njej glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri Centralno klirinško depotni družbi, d.d., v Ljub
ljani konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine (v nadaljevanju: presečni dan) ali
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, pri čemer je dovolj,
da se delničarji prijavijo najpozneje konec
četrtega dne pred skupščino.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mora biti
v pisni obliki priložen predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali če skupščina
pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev 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). 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.
Pravica do obveščenosti
Poslovodstvo bo na skupščini na zahtevo delničarjev tem dalo zanesljive podatke
o zadevah družbe, če so potrebni za presojo
točk dnevnega reda.
Informacija o postopku uresničevanja
pravice po pooblaščencu
Delničarji lahko uresničujejo svojo glasovalno pravico tudi preko pooblaščenca,
in sicer da podpišejo in pošljejo pooblastilo,
ki ga prejmejo skupaj z vabilom na skupščino.
Čas sklica
Delničarje prosimo, da pridejo na skupščino vsaj pol ure pred začetkom zasedanja
in da prijavijo svojo navzočnost ter prevzamejo glasovalne naprave vsaj 15 minut pred
začetkom zasedanja skupščine ob 12. uri.
Udeleženci skupščine naj se prijavijo ob
prihodu na skupščino pred vstopom v sejno
sobo, kjer bodo s podpisom potrdili svojo
navzočnost.
Prostor, v katerem bo potekala skupščina bo zaradi administrativnih opravil odprt
30 minut pred začetkom zasedanja.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna za odločanje, bo ponovno zasedanje 30 minut kasneje v istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega kapitala.
Železar Štore D.P. d.d.
uprava – direktor
Anton Franulič
Št. 1435
Ob-4783/10
Na podlagi 7.2. točke Statuta Minerve
Žalec d.d. sklicuje uprava
16. skupščino
Minerve Žalec d.d.,
v torek, 31. 8. 2010, ob 10. uri, na sedežu družbe, Ložnica pri Žalcu 37, 3310
Žalec.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov ter imenovanje notarja po predlogu uprave.
2. Predstavitev letnega poročila za leto
2009 z mnenjem revizorja in poročila nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z letnim poročilom o poslovanju za leto
2009, z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta.
3. Obravnava in sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička 1.822.942 EUR.
Predlog sklepa:
1. Nagrade nadzornemu svetu in upravi, za leto 2009, se ne izplačajo.
2. Bilančni dobiček ostane nerazporejen.
3. Skupščina podeljuje upravi družbe
in nadzornemu svetu družbe razrešnico za
poslovno leto 2009.
4. Podaljšanje mandata članom nadzornega sveta in seznanitev skupščine z novim predstavnikom delavcev v nadzornem
svetu.
Predlog sklepa: predsedniku nadzornega
sveta Marjanu Piskarju st. in članu nadzor-
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nega sveta Marjanu Piskarju ml. se mandat
podaljša za 4 leta. Skupščina se seznani
z imenovanjem novega predstavnika delavcev v nadzornem svetu, to je Marko Zelič.
5. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja se imenuje
revizijska družba Renoma, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Kamniška ulica 25,
1000 Ljubljana.
6. Uskladitev določil statuta z ZGD-1.
Predlog sklepa:
Dosedanji člen 7.4. statuta družbe
se spremeni tako, da se po novem glasi: »Skupščina se skliče vsaj 30 dni pred
sejo z objavo v Uradnem listu RS, v kateri
se navede vsebina v skladu z 296. členom
ZGD-1.«
Dosedanji člen 7.8. statuta družbe se
spremeni tako, da se po novem glasi: »Delničar, njegov zakoniti zastopnik in pooblaščenec se lahko udeležijo skupščine in uresničujejo glasovalno pravico le v primeru,
da se najpozneje konec četrtega dne pred
skupščino pisno prijavijo na sedežu družbe.«
Delničarjem je gradivo na razpolago
na sedežu družbe, od dneva objave sklica
skupščine dalje, vsak delovni dan od 11. do
13. ure. Gradivo vključuje sklic z dnevnim
redom, letno poročilo, poročilo nadzornega
sveta, revizorjevo poročilo, obrazložitve predlogov ter imenovanje novega člana nadzornega sveta. Delničarji lahko upravi družbe,
najkasneje 7 dni po objavi sklica skupščine,
pisno podajo razumno utemeljen predlog
k posameznim točkam dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci oziroma zastopniki, ki bodo konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, vpisani v delniško knjigo,
vodeno pri KDD – Centralni klirinško depotni
družbi d.d., Ljubljana. Pooblastila morajo biti
pisna in se hranijo v arhivu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najkasneje 4 dni pred zasedanjem skupščine na
sedež družbe pisno prijavijo svojo udeležbo
na skupščini. Družba ima pravico preveriti identiteto delničarja ali zastopnika in pristnost pooblastila.
Na zasedanju skupščine se odloča o objavljenih predlogih sklepov, pri čemer se
o vseh točkah glasuje z glasovnicami, ki
jih prejmejo udeleženci pri vpisu v seznam
prisotnosti.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob
12. uri, z istim dnevnim redom. Skupščina
bo v tem primeru veljavno odločala, ne glede na višino prisotnega kapitala.
Minerva Žalec d.d. – Uprava
Ob-4784/10
Na podlagi Statuta delniške družbe Tovarne transportnih naprav d.d., Podskrajnik 17, 1380 Cerknica z dne 19. decembra
1996, uprava družbe TTN Tovarne transportnih naprav d.d. vabi delničarje na
13. skupščino družbe
Tovarne transportnih naprav d.d.,
ki bo v torek, 25. avgusta 2010, ob 8. uri,
v prostorih uprave na sedežu družbe, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti notarke ter izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa: skupščina imenuje delovno predsedstvo v sestavi: predsednik
Mihael Pakiž in preštevalki glasov Jerneja
Šušmelj in Kaja Pakiž.
2. Seznanitev z letnim poročilom o poslovanju za poslovno leto 2009 in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta o sprejemu
letnega poročila za leto 2009.
3. Sklepanje o uporabi dobička in odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: celoten bilančni dobiček
5.310 € se razporedi na preneseni dobiček,
o katerega uporabi bo odločeno v naslednjih
poslovnih letih. Skupščina podeljuje upravi
in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2009.
4. Pooblastilo upravi za lastne delnice.
Predlog sklepa: skupščina družbe TTN
d.d. na podlagi osme alinee prvega odstavka 247. člena ZGD pooblašča upravo
družbe, da lahko v imenu družbe in za račun
družbe kupi lastne delnice, katerih skupni
nominalni znesek ne sme presegati 10 (deset) % osnovnega kapitala.
Pri pridobivanju lastnih delnic nabavna
cena ne sme biti višja od knjigovodske vrednosti delnice in nižja od 2,00 € za delnico.
Pri odsvojitvi delnic pa mora biti prodajna
oziroma obračunska cena delnice višja od
nabavne cene lastnih delnic. Uprava lahko pridobiva lastne delnice za namene iz
247. člena ZGD. Skupščina pooblašča upravo, da lahko lastne delnice umakne brez
nadaljnjega sklepa skupščine o zmanjšanju
osnovnega kapitala, o čemer mora obvestiti
nadzorni svet.
Delničarji imajo pri prodaji delnic, ki jih
družba kupi na podlagi tega pooblastila,
prednostno pravico ter morajo biti ob enakih
pogojih enako obravnavani vsi ponudniki.
Prednostna pravica delničarjev pri odsvojitvi lastnih delnic se izključi, če so delnice odsvojene za namene in pod pogoji, na
podlagi pooblastila v tem sklepu skupščine.
To pooblastilo velja 36 mesecev od dneva
sprejema sklepa na seji skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki. Glasuje se osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na
podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob
vstopu v dvorano. Delničar oziroma njegov
pooblaščenec se lahko udeleži skupščine
oziroma uresničuje glasovalno pravico na
skupščini pod pogojem, da se najmanj tri
dni pred zasedanjem skupščine prijavi za
udeležbo na skupščini. Prijave lahko neposredno odda v tajništvu družbe ali pošlje
po pošti na naslov družbe. Prijava se šteje
za pravočasno, če jo je delničar oddal priporočeno po pošti, najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine.
Delničarje, kot tudi pooblaščence prosimo, da se na dan zasedanja skupščine javijo v tajništvu najmanj 30 minut pred začetkom skupščine zaradi podpisa liste prisotnih
in prevzema glasovalnih lističev.
Gradivo in predlogi sklepov skupščine
po tem dnevnem redu, je na voljo v tajništvu
na sedežu družbe dan po objavi zasedanja
skupščine od 10. do 12. ure.
TTN Tovarna transportnih naprav d.d.
Uprava
Viktor Pakiž
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V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in 14. členom Statuta delniške
družbe Gostinsko podjetje Ljubljana d.d.,
Ljubljana, upravni odbor družbe sklicuje
18. sejo skupščine
družbe Gostinsko podjetje
Ljubljana d.d., Ljubljana,
ki bo 24. 8. 2010, ob 12. uri, na sedežu
družbe, Dunajska 270, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa upravnega odbora:
Za predsednika skupščine se izvoli Bojana Vinkovič, za preštevalko glasov se izvoli
Polona Granda.
Skupščina se seznani, da je na seji prisoten notar Miro Bregar iz Litije.
2. a) 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.
Predloga sklepov upravnega odbora:
a) Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2009, mnenjem
revizorja in pisnim poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila
za poslovno leto 2009.
b) 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 revizijske družbe za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa upravnega odbora:
skupščina imenuje revizijsko družbo KPMG
Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o.,
Železna cesta 8a, Ljubljana za revidiranje
računovodskih izkazov družbe Gostinsko
podjetje Ljubljana d.d. za poslovno leto
2010.
4. Razrešitev člana upravnega odbora
družbe Gostinsko podjetje Ljubljana, d.d.,
ter imenovanje novega člana upravnega odbora družbe Gostinsko podjetje Ljubljana,
d.d.
Predlog sklepa:
1. Boštjan Serec se razreši s funkcije
člana upravnega odbora.
2. Za novega člana upravnega odbora se
imenuje Gaja Kobav.
Udeležba na skupščini in prijava udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD d.d.
Ljubljana tri dni pred zasedanjem skupščine,
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Delničar oziroma njegov pooblaščenec
ali zastopnik, ki se želi udeležiti skupščine
in na njej glasovati, mora svojo udeležbo
na skupščini pisno prijaviti družbi vsaj tri dni
pred skupščino. Pooblaščenec lahko uresničuje glasovalno pravico le s pisnim pooblastilom, ki ga predloži družbi, kjer ostane
shranjeno.
Udeleženci morajo svojo identiteto izkazati z osebno izkaznico oziroma z izpisom iz
registra pravnih oseb in pooblastilom.
Udeleženci lahko dvignejo glasovnice
v poslovnih prostorih družbe najmanj 1 uro
pred začetkom skupščine. Zaradi potreb
identifikacije upravičencev do udeležbe in
glasovanja lahko uresničuje svoje glasovalne pravice le tisti delničar, ki se skupščine
udeleži pravočasno.
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Gradivo
Popolno gradivo s predlogi sklepov, letno
poročilo, poročilo upravnega odbora o preveritvi letnega poročila, je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, in sicer vsak delavnik od
10. do 13. ure.
Gostinsko podjetje Ljubljana d.d.,
Ljubljana
predsednik upravnega odbora
Lahajner Tomaž
Ob-4786/10
Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe Kompas International, turistična in trgovinska družba,
d.d., direktor družbe Kompas International,
turistična in trgovinska družba, d.d., Vojkova
cesta 58, 1000 Ljubljana, sklicuje
21. skupščino
družbe Kompas International, turistična
in trgovinska družba, d.d., Vojkova
cesta 58, Ljubljana
Skupščina bo v četrtek, 26. 8. 2010, ob
9.45, v sejni sobi na sedežu družbe v Ljub
ljani, Vojkova cesta 58, Ljubljana, v I. nadstropju.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
1.2. Imenujeta se predsednik skupščine
in preštevalec glasov. Na seji skupščine prisostvuje vabljeni notar.
2. Razveljavitev sklepa o imenovanju revizijske družbe za leto 2009.
Predlog sklepa: ugotovi se, da družba po
določbah prvega odstavka 57. člena ZGD-1
ni zavezana k reviziji letnega poročila za
leto 2009. Upoštevajoč navedeno se sklep
o imenovanju revizijske družbe za leto 2009,
ki je bil sprejet na 20. skupščini družbe,
dne 25. 8. 2009, pod točko 3. dnevnega
reda, razveljavi in se revizija letnega poročila družbe za leto 2009 ne opravi.
3. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2009 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, odločanje
o bilančnem dobičku in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2009 in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila, ki ga je v skladu
z 282. členom ZGD-1 predložil nadzorni svet
in s katerim obvešča skupščino, da je potrdil
letno poročilo za leto 2009.
3.2. Bilančni dobiček družbe, ki na dan
31. 12. 2009 znaša 404.566,20 EUR, ostane nerazporejen in se v celoti izkaže kot
preneseni dobiček.
3.3. Potrdi in odobri se delo direktorja in
nadzornega sveta družbe v poslovnem letu
2009 ter se direktorju in članom nadzornega
sveta na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1
podeli razrešnica.
4. Dopolnitev dejavnosti družbe.
Predlog sklepa: dejavnost družbe se dopolni z dejavnostmi kot so navedene v predlogu dopolnitve dejavnosti.
5. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe v predlaga-
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nem besedilu. Čistopis statuta na podlagi
sprejetega sklepa skupščine potrdi notar.
Predlagatelj sklepov k točki 1., 3., 4. in 5.
dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet
družbe, predlagatelj sklepa k točki 2. dnevnega reda pa le nadzorni svet družbe.
Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:
– ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo
na skupščini upravi družbe najpozneje 3 dni
pred dnem zasedanja skupščine. Prijava za
udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo
družba prejme najpozneje 23. 8. 2010,
– ki bodo kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni
klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine,
to je konec dne 22. 8. 2010 (v nadaljnem
besedulu: presečni dan).
Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo
priložiti pooblastilo. Pravne osebe morajo
prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek
iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje
podatke po stanju ob prijavi.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če
skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda,
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega
sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge. Uprava družbe bo na
enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali
naslednje pogoje:
– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh
po objavi tega sklica skupščine,
– ki bodo razumno utemeljeni,
– 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.
Predlog delničarja se objavi in sporoči
na način iz 296. člena tega zakona le, če
je delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine poslal družbi razumno utemeljen
predlog.
V skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.
Gradivo in dostopnost dokumentov
V tajništvu družbe na naslovu Vojkova
cesta 58, Ljubljana, I. nadstropje, vsak delovni dan od dneva objave skupščine do
dneva skupščine od 10. do 12. ure in na
spletni strani družbe, www.kompas-yachting.com je dostopno gradivo za skupščino:

– sklic skupščine, ki vsebuje predloge
sklepov z navedbo, kateri organ družbe je
dal posamezni predlog in obrazložitev vsake
točke dnevnega reda, ki sta jo predlagala
uprava oziroma nadzorni svet družbe,
– predlog dopolnitve dejavnosti,
– besedilo predlaganih sprememb statuta družbe,
– letno poročilo družbe za poslovno leto
2009 s poročilom nadzornega sveta v skladu z 282. členom ZGD-1,
– Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega
odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1).
Drugi podatki v zvezi s skupščino
Skupščina veljavno odloča ne glede na
število prisotnih glasov delničarjev.
Kompas Int d.d.
Damjan Vezjak, direktor
Št. 25/2010
Ob-4790/10
Uprava družbe NGP Nizke gradnje d.d.
Ptuj, na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah in 7.4. člena Statuta
družbe sklicuje
15. sejo skupščine
delniške družbe NGP Nizke gradnje
gradbeno, storitveno trgovska družba
d.d., Puhova ulica 6, Ptuj,
ki bo v petek, dne 27. 8. 2010, ob 12. uri,
na sedežu CPM d.d., Ob Dravi 6, Maribor
in predlaga naslednji dnevni red in sklepe
skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave:
Izvolijo se delovna telesa skupščine
v naslednji sestavi:
– skupščini predseduje Damjan Vesel,
– za preštevalca glasov se imenujeta
Nataša Cvilak, Katja Tušek,
– skupščini prisostvuje notar Gregor Kovač.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za leto 2009, poročilom nadzornega
sveta k letnemu poročilu, razdelitvi dobička
za leto 2009 ter sprejem sklepa o podelitvi
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2009, z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2009.
b) Na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček za leto 2009 v višini
106.603,81 EUR prenese v naslednje leto
kot nerazporejen.
c) Upravi in nadzornemu svetu skupščina
podeljuje razrešnico za delo v letu 2009.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 2010.
Predlog sklepa: za revizijo računovodskih izkazov družbe za leto 2010 se imenuje revizorja Renoma, družba za revizijo in
svetovanje d.o.o., Kamniška ulica 25, 1000
Ljubljana.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
a) ugotovi se, da zaradi odstopne izjave
preneha mandat v nadzornem svetu družbe
Pavčič Matjažu. Za člana nadzornega sveta
družbe se izvoli Zapušek Mojca za dobo 4
let od 18. 11. 2010 dalje;
b) ugotovi se, da z dnem 18. 11. 2010
poteče mandat v nadzornem svetu družbe Škoberne Janezu. Za člana nadzornega
sveta družbe se z istim dnem za mandatno
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obdobje 4 let imenuje Škoberne Janez kot
predstavnik kapitala;
c) ugotovi se, da z dnem 18. 11. 2010
poteče mandat v nadzornem svetu družbe
Metličar Dragotu. Skupščina se seznani, da
je svet delavcev kot predstavnika zaposlenih imenoval v nadzorni svet družbe Metličar Dragota za mandatno obdobje 4 let od
18. 11. 2010 dalje.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi
sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, Puhova ulica 6, Ptuj, vsak delovni
dan, od 10. do 12. ure, od dneva objave do
vključno dneva zasedanja skupščine vsem
delničarjem in njihovim pooblaščencem.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so vpisani v centralnem registru KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana na dan zasedanja skupščine oziroma njihovi pooblaščenci
ali zakoniti zastopniki. Glasuje se osebno
ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in
sicer na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo
udeleženci skupščine ob vstopu v dvorano.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora
biti pisno in deponirano na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pozivamo delničarje, pooblaščence in
zastopnike, da udeležbo na skupščini in
uresničevanje glasovalne pravice prijavijo
upravi najkasneje tri dni pred pričetkom zasedanja skupščine.
Sklepčnost skupščine
Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu
prisotnih vsaj 15% vseh glasov. Če skupščina ob času sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine z istim dnevnim
redom istega dne ob 9.30 na mestu prvega
sklica. Ob ponovljenem sklicu bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasijo na mestu zasedanja skupščine 30 minut pred začetkom
skupščine.
NGP Nizke gradnje d.d. Ptuj
direktor družbe
Mitja Omulec
Ob-4791/10
Na podlagi 10. člena Statuta družbe
Doksa d.d., Kunaverjeva 4, 1000 Ljubljana
uprava družbe sklicuje
3. skupščino
družbe Doksa d.d.,
ki bo v torek, 31. 8. 2010, ob 9. uri, v notarski pisarni Marine Ružič - Tratnik, Šmartinska 111, Ljubljana z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in imenovanje delovnih organov
skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost,
izvoli predsednika skupščine in preštevalce glasov ter imenuje notarja po predlogu
uprave.
2. Predstavitev letnega poročila s poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu za
leto 2009 in odločanje o uporabi bilančnega
dobička ter podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
2.1 Bilančni dobiček v višini 8.243 € ostane nerazporejen.
2.2 Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2009.

3. Pooblastilo upravi za pridobivanje in
odsvajanje lastnih delnic.
Predlog sklepa:
Skupščina družbe Doksa d.d. na podlagi
osme alineje prvega odstavka 247. člena
ZGD-1 pooblašča upravo družbe, da lahko
v imenu in za račun družbe kupuje lastne
delnice, katerih skupni delež ne sme presegati 10% osnovnega kapitala.
Pri pridobivanju lastnih delnic je najnižja
nakupna cena delnice lahko 1 €, najvišja nakupna cena pa ne sme presegati 1.200 €.
Izključi se prednostna pravica pri odsvajanju lastnih delnic.
Predlagatelja skupščinskih sklepov
k vsem točkam dnevnega reda skupščine
sta uprava in nadzorni svet.
Gradivo s predlogi sklepov in njihovo
obrazložitvijo je delničarjem na vpogled na
sedežu družbe, Kunaverjeva 4, 1000 Ljub
ljana, vsak delovni dan od 10. do 12. ure,
v tajništvu družbe. Gradivo s predlogi sklepov skupščine, navedbo predlagateljev in
njihovo obrazložitvijo lahko delničarji brezplačno pridobijo na naslovu iz prejšnjega
stavka.
Delničar lahko na skupščini družbe uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.
Dopolnitev dnevnega reda in predlogi
delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v skladu s prvim
odstavkom 298. člena ZGD-1. Zahtevo za
dodatno točko dnevnega reda lahko delničarji družbi pošljejo najpozneje sedem dni
po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
zakonsko določen način le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog in
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal
predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo
delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali
za njegov predlog. Volilnega predloga delničarja za volitve članov nadzornega sveta ni
potrebno utemeljiti. Predlogi delničarjev, ki
družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na sami skupščini.
Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine, to je 27. 8. 2010
(presečni dan).
Uprava družbe Doksa d.d.
Ob-4792/10
Na podlagi 36. člena Statuta Iskre Avtoelektrike d.d. Šempeter pri Gorici, uprava
družbe sklicuje
16. skupščino
Iskre Avtoelektrike d.d. Šempeter pri
Gorici, Polje 15,
ki bo v četrtek, 26. 8. 2010, ob 13. uri,
na sedežu družbe v Šempetru pri Gorici,
Polje 15.
I. Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
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Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje odvetnik mag. Uroš Ilić, za
preštevalki glasov se imenujeta Nataša Podlipnik in Karmen Bavčar, za notarska opravila
se potrdi izbrano notarko Zdenko Gustinčič.
2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2009,
informacija o prejemkih članov vodenja in
nadzora, in podelitev razrešnice.
Predlog sklepa o podelitvi razrešnice
upravi: skupščina družbe podeljuje upravi
razrešnico za delo v letu 2009.
Predlog sklepa o podelitvi razrešnice
nadzornemu svetu: skupščina družbe podeljuje nadzornemu svetu razrešnico za delo
v letu 2009.
3. Imenovanje revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled
poslovnega poročila za leto 2010.
Predlog sklepa: skupščina družbe imenuje družbo Deloitte Revizija d.o.o., Davčna
ulica 1, Ljubljana, za revizorja družbe Iskra
Avtoelektrika d.d. za poslovno leto 2010.
4. Sprememba Statuta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagane spremembe Statuta, kot izhaja iz
besedila, ki je sestavni del gradiva skupščine. Sprememba Statuta začne veljati
z dnem vpisa v sodni register.
Predlagatelj sklepa pod točko 3. dnevnega reda je nadzorni svet, ostalih sklepov pa
nadzorni svet in uprava skupaj.
Informacije za delničarje
Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij
v zvezi s skupščino
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, besedilom
predlaganih sprememb Statuta z obrazložitvami, čistopisom Statuta, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta, izjavo
o upravljanju in drugimi gradivi iz drugega
odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe v področju organizacije in splošnih zadev na sedežu družbe
v Šempetru pri Gorici, Polje 15, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9. do 12. ure,
in na spletni strani družbe, http://www.iskra-ae.com. Sklic skupščine, obrazložitev
predlogov sklepov, besedilo predlaganih
sprememb Statuta 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. člen, prvi odstavek 300., 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
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dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski
naslov: skupscina@iskra-ae.com.
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 z 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predlog
delničarja se objavi in sporoči na način iz
296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal
družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski
pošti na elektronski naslov: skupscina@iskra-ae.com.
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.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini
tako, da uprava prejme njihovo prijavo najmanj tri dni pred skupščino, to je do vključno
23. 8. 2010, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev konec četrtega dneva
pred zasedanjem skupščine, to je do 22. 8.
2010. Prijava se pošlje po pošti na naslov:
Iskra Avtoelektrika d.d., Šempeter pri Gorici, Polje 15. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev.
Upoštevane in veljavne bodo samo prijave
z originalnimi podpisi.
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 (področje organizacije in splošnih
zadev), vsak delovni dan od dneva objave
sklica do dneva zasedanja skupščine, od 9.
do 12. ure. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: skupscina@iskra-ae.com, in
sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebo-
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vati 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 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 registra.
Na dan sklica skupščine ima družba
1.608.313 navadnih imenskih kosovnih
delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas
na skupščini. Na dan sklica skupščine ima
družba 9.182 lastnih delnic, ki nimajo glasovalnih pravic.
Vljudno prosimo udeležence, da se ob
prihodu na skupščino evidentirajo in s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost ter prevzamejo glasovalna sredstva vsaj 30 minut pred začetkom
zasedanja. Dvorana bo za udeležence
skupščine odprta eno uro pred začetkom
zasedanja.
Iskra Avtoelektrika d.d.
Edvin Sever
predsednik uprave
Ob-4793/10
Na podlagi določila 31. člena Statuta
delniške družbe Kompas Hoteli Bled, d.d.,
Cankarjeva cesta 2, Bled, uprava družbe
sklicuje
7. redno sejo skupščine
družbe Kompas Hoteli Bled, d.d.,
ter vabi delničarje družbe, da se udeležijo skupščine, ki bo v četrtek, dne 26. 8.
2010, ob 12. uri, v sejni dvorani na sedežu
družbe, Cankarjeva cesta 2, Bled.
I. Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Uprava predlaga, da skupščina sprejme
naslednji sklep:
Izvolijo se organi skupščine po predlogu
uprave.
Seji skupščine prisostvuje vabljeni notar
Stane Kreiner.
2. Seznanitev z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter
kritje izgube in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Skupščina se seznani z letnim poročilom,
poročilom nadzornega sveta in informacijo
o prejemkih članov vodenja in nadzora ter se
seznani, da izguba v poslovnem letu 2009
znaša 171.719,63 EUR in se krije v breme nerazporejenega dobička iz leta 2006
v višini 126.339,44 EUR in nerazporejenega
dobička iz leta 2007 v višini 45.380,19 EUR.
Tako ostane nerazporejeni dobiček družbe
iz leta 2007 v višini 18.183,90 EUR.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep:
»Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto
2009.«
3. Seznanitev z izvolitvijo predstavnika
delavcev v nadzorni svet družbe.

Skupščina se seznani, da je Svet delavcev družbe na svoji seji dne 15. 6. 2010
za predstavnico zaposlenih v nadzorni svet
družbe izvolil Mileno Šušteršič, in sicer za
mandatno dobo 4 let.
4. Spremembe in dopolnitve Statuta
družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep:
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) o plačilih članov
nadzornega sveta, o sklicu skupščine, obveščanju delničarjev, o prijavi in pogojih udeležbe na skupščini, ter zaradi spremembe
določb o vodenju skupščine, kot izhaja iz
besedila, ki je sestavni del gradiva za skupščino.
Sprememba statuta začne veljati z dnem
vpisa v sodni register. Za pripravo čistopisa
statuta in opravo redakcije besedila statuta v skladu s sprejetimi spremembami in
dopolnitvami statuta skupščina pooblašča
nadzorni svet.
II. Objava sklica in vpogled gradiva
Ta sklic skupščine je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani družbe www.kompashotel.com.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
z utemeljitvijo, vključno z letnim poročilom,
poročilom nadzornega sveta in besedilom
predlaganih sprememb statuta z utemeljitvijo je delničarjem na vpogled v tajništvu na
sedežu družbe Cankarjeva cesta 2, Bled,
vsak delavnik med 10. in 12. uro v času od
dneva objave sklica skupščine do dneva
zasedanja skupščine.
III. Pogoji udeležbe
Udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji (oziroma
zanje njihovi zastopniki in pooblaščenci), ki
so najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), torej
dne 22. 8. 2010 vpisani v delniško knjigo pri
KDD. Udeleženci morajo udeležbo na skupščini družbi pisno najaviti v istem roku.
IV. Zahteve ali predlogi delničarjev
Delničarji lahko v skladu in pod pogoji iz prvega odstavka 298. člena ZGD-1
zahtevajo dopolnitve dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 298. člena ZGD-1 morajo svojo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po
objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko družbi v pisni obliki sporočijo svoje predloge sklepov k vsaki točki
dnevnega reda. Predlogi delničarjev se objavijo na način iz 296. člena ZGD-1 le, če
bo delničar poslal družbi predlog za objavo
v skladu in pod pogoji iz 300. člena ZGD-1
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.
V. Pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega
odstavka 305. člena ZGD-1.
VI. Čas sklica
Skupščina je sklicana za 12. uro. Če
skupščina ne bo sklepčna bo v skladu
s 27. členom statuta družbe ponovno zasedanje skupščine prvi naslednji delovni dan,
torej 27. 8. 2010, ob 16. uri, v istem prostoru
in z istim dnevnim redom. V tem primeru bo
skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Kompas Hoteli Bled, d.d.
uprava družbe
Dejan Žlender, direktor
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Ob-4794/10
Na podlagi 24. člena Statuta delniške
družbe Hotel Slon, Ljubljana, Slovenska cesta 34, direktor družbe vabi delničarje na
17. redno skupščino
delniške družbe Hotel Slon,
ki bo v četrtek, 26. 8. 2010, ob 16. uri,
v klubskih prostorih družbe v Ljubljani, Slovenska cesta 34.
I. Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Uprava predlaga, da skupščina sprejme
naslednji sklep:
Izvolijo se organi skupščine po predlogu
uprave.
Seji skupščine prisostvuje vabljeni notar
Bojan Podgoršek.
2. Seznanitev z letnim poročilom, mnenjem revizorja in poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, informacija o prejemkih članov vodenja
in nadzora ter sprejem sklepov o uporabi
bilančnega dobička in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep:
»Bilančni dobiček družbe, ki znaša
99.965,94 EUR, ostane nerazporejen in bo
o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto
2009.«
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2010.
Nadzorni svet predlaga, da skupščina
sprejme naslednji sklep: za revizorja za
poslovno leto 2010 se imenuje revizorska
družba Auditor d.o.o. iz Ptuja.
4. Spremembe in dopolnitve Statuta
družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep:
»Skupščina sprejme predlagane spremembe Statuta družbe zaradi uskladitve
z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1C, Uradni list RS, št. 42/09) o plačilih
članov nadzornega sveta, o sklicu skupščine, obveščanju delničarjev ter o prijavi in
pogojih udeležbe na skupščini, ter zaradi
spremembe določb o vodenju skupščine kot
izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva
za skupščino.
Sprememba statuta začne veljati z dnem
vpisa v sodni register. Za pripravo čistopisa
statuta in opravo redakcije besedila statuta v skladu s sprejetimi spremembami in
dopolnitvami statuta skupščina pooblašča
nadzorni svet.«
5. Volitve članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga, da skupščina
sprejme naslednji sklep:
»Zaradi poteka mandata članoma nadzornega sveta, ki zastopata interese delničarjev,
Miloradu Sikimi in Luki Tatiću, katerima mandat poteče dne 19. 12. 2010 se z istim dnem
(torej z dnem 19. 12. 2010) za naslednja 4
leta za nova člana nadzornega sveta ponovno izvolita Milorad Sikima in Luka Tatić.«
II. Objava sklica in vpogled gradiva
Ta sklic skupščine je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani družbe, www.hotelslon.com.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
z utemeljitvijo, vključno z letnim poročilom,
mnenjem revizorja, poročilom nadzornega

sveta in besedilom predlaganih sprememb
statuta z utemeljitvijo, je delničarjem na
vpogled v tajništvu Hotela Slon d.d., Ljub
ljana, Slovenska cesta 34, vsak delavnik
med 9. in 12. uro v času od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja
skupščine.
III. Pogoji udeležbe
Udeležbo na skupščini in glasovalno
pravico lahko uresničujejo delničarji (oziroma zanje njihovi zastopniki in pooblaščenci), ki so najkasneje konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine (presečni
dan), torej dne 22. 8. 2010 vpisani v delniško knjigo pri KDD. Udeleženci morajo
udeležbo na skupščini družbi pisno najaviti
v istem roku.
IV. Zahteve ali predlogi delničarjev
Delničarji lahko v skladu in pod pogoji iz prvega odstavka 298. člena ZGD-1
zahtevajo dopolnitve dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 298. člena ZGD-1, morajo svojo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po
objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko družbi v pisni obliki sporočijo svoje predloge sklepov k vsaki točki
dnevnega reda. Predlogi delničarjev se objavijo na način iz 296. člena ZGD-1 le, če
bo delničar poslal družbi predlog za objavo
v skladu in pod pogoji iz 300. člena ZGD-1
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.
V. Pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega
odstavka 305. člena ZGD-1.
VI. Čas sklica
Skupščina je sklicana za 16. uro. Če
skupščina ne bo sklepčna, bo v skladu
s 27. členom statuta družbe ponovno zasedanje skupščine prvi naslednji delovni dan,
torej 27. 8. 2010, ob 16. uri, v istem prostoru
in z istim dnevnim redom. V tem primeru bo
skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Hotel Slon d.d.
Gregor Jamnik, direktor
Ob-4795/10
Na podlagi določil 6. točke veljavnega
Statuta delniške družbe Integral Lendava
d.d., uprava družbe sklicuje
17. redno sejo skupščine
delniške družbe Integral Lendava d.d.,
Industrijska ul. 1, 9220 Lendava,
ki bo v torek, 24. 8. 2010, ob 12. uri,
v sejni sobi na sedežu družbe v Lendavi,
Industrijska ul. 1, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in izvolitev organov skupščine.
Uprava družbe in nadzorni svet predlagat v sprejem naslednji sklep:
– za predsednico skupščine se izvoli Ana
Horvat, za preštevalca glasov pa Jožef Lavrih.
Notarka Marija Zag-Gyöfi bo nadzirala
potek skupščine in sestavila zapisnik o zasedanju skupščine.
2. Seznanitev z Letnim poročilom o poslovanju družbe v letu 2009, z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta.
Uprava družbe in nadzorni svet predlagata v sprejem naslednji sklep: skupščina
se seznani z Letnim poročilom uprave o poslovanju družbe v letu 2009, z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta.
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3. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube.
Uprava družbe in nadzorni svet predlagata v sprejem naslednji sklep: ugotovi se,
da znaša bilančna izguba 268.699 EUR in
se v celoti pokriva iz zmanjšanja kapitalskih
rezerv.
4. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2009.
Uprava družbe in nadzorni svet predlagata v sprejem naslednji sklep: skupščina
podeli razrešnico upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2009.
5. Sprememba statuta družbe.
Uprava družbe in nadzorni svet predlagata v sprejem naslednji sklep:
Skupščina sprejme naslednje spremembe statuta družbe Integral Lendava d.d.:
Spremeni se točka 6.3.2., tako da se po
novem glasi:
„Skupščina se skliče na sedežu družbe
ali na drugem primernem kraju, če to ne
predstavlja za družbo nesorazmernih stroškov.“
Spremeni se točka 6.3.3., tako da se po
novem glasi:
„Sklic skupščine se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije. Skupščina se lahko skliče tudi s priporočenim pismom vsem
delničarjem družbe.“
Spremeni se točka 6.3.4., tako da se po
novem glasi:
„Sklic skupščine se objavi vsaj 30 dni
pred skupščino.“
Spremeni se točka 6.4.1., tako da se po
novem glasi:
„Sklic skupščine lahko zahteva manjšina
delničarjev, katerih skupni deleži dosegajo
20% (dvajset procentov) osnovnega kapitala. Določbe te točke o sklicu na zahtevo
manjšine se smiselno uporabljajo tudi za
vložitev zahteve manjšine za razširitev oziroma dopolnitev dnevnega reda že sklicane
skupščine.“
Spremeni se točka 6.4.4., tako da se po
novem glasi:
„Ko je zahteva manjšine delničarjev popolna, mora skupščina zasedati čim prej,
vendar najpozneje v dveh mesecih od prejema zahteve, sicer lahko sodišče delničarje,
ki so postavili zahtevo ali njihove pooblaščence pooblasti za sklic skupščine.“
„Točka 6.4.5. se v celoti prečrta.“
Spremeni se točka 6.5.3., tako da se po
novem glasi:
„Delničarji in pooblaščenci, se imajo pravico udeležiti skupščine in uresničevati glasovalno pravico, če svojo udeležbo prijavijo
družbi najpozneje konec četrtega dne pred
skupščino.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine.“
Spremeni se prva alinea točke 6.9.1.
tako, da se pravilno glasi:
„– sprejema letno poročilo, če ga nadzorni svet ni potrdil ali če uprava in nadzorni
svet odločitev prepustita skupščini.“
Spremeni se točka 9.2. tako, da se po
novem glasi:
„Uprava mora v rokih, ki so določeni
v ZGD-1 pripraviti in predložiti nadzornemu
svetu letno poročilo, skupaj z revizijskim poročilom, za preteklo leto.
Nadzorni svet mora v enem mesecu od
predložitve tako sestavljenega letnega po-
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ročila, svoje poročilo izročiti upravi, sicer
mu mora le-ta takoj postaviti dodaten rok,
ki ne sme biti daljši od enega meseca. Če
nadzorni svet tudi v dodatnem roku poročila
ne izroči se šteje, da nadzorni svet letnega
poročila ni potrdil. Če nadzorni svet potrdi
letno poročilo, je le-to sprejeto.“
6. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za leto 2010.
Nadzorni svet predlaga v sprejem naslednji sklep: za pooblaščeno revizijsko družbo
za leto 2010 skupščina imenuje revizijsko
družbo Auditor d.o.o., Ptuj
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine (presečni dan). Delničarji so dolžni pisno prijaviti svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred
skupščino.
Zastopniki in pooblaščenci delnčarjev
morajo ob prijavi predložiti pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi.
Dopolnitev dnevnega reda in predlogi
delničarjev
Delničarji katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v skladu s prvim
odstavkom 298. člena ZGD-1. Zahtevo za
dodatno točko dnevnega reda lahko delničarji družbi pošljejo najpozneje sedem dni
po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
zakonsko določen način le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog in
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in
da bo delničarje pripravil do tega, da bodo
glasovali za njegov predlog.
Vpogled v gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine je brezplačno na vpogled v kadrovski službi na
sedežu družbe, vsak delovni dan med 9.
in 13. uro.
Delničarji na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1.
Integral Lendava d.d.
uprava
Ob-4796/10
Na podlagi 295. člena ZGD-1C in 18. člena Statuta delniške družbe, uprava Begrad
d.d. sklicuje
17. sejo skupščine
delničarjev družbe Begrad d.d.
gradbeništvo, trgovina, inženiring, Novo
mesto, Kočevarjeva 4,
ki bo v petek, dne 27. 8. 2010, ob 12. uri,
v sejni sobi na sedežu družbe, v Novem
mestu, Kočevarjeva 4. z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se imenuje:
Karin Julij.
Za preštevalce glasov se imenujejo: Grabrijan Sandi, Kocjan Elvis.
Za sestavo notarskega zapisnika se potrdi notar Andrej Tiran.
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2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom Begrad d.d. za poslovno leto 2009,
revidiranim konsolidiranim letnim poročilom
skupine Begrad za leto 2009, revizorjevim
poročilom, pisnim poročilom nadzornega
sveta za leto 2009 in s predlogom za uporabo bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata
1) Predlog sklepa o uporabi bilančnega
dobička:
Skupščina sprejme sklep, da se bilančni dobiček, ki je po revidirani bilanci stanja na dan 31. 12. 2009, izkazan v znesku
497.521,44 EUR uporabi na naslednji način:
1) del bilančnega dobička v višini
101.958,18 EUR oziroma bruto vrednost
0,34 EUR na delnico se razdeli delničarjem,
ki so vpisani v delniško knjigo pri Centralni
KDD na dan zasedanja skupščine v obliki dividende in se izplača delničarjem v 60 dneh
po sprejemu sklepa na skupščini.
Kot vir za izplačilo dividend se uporabi
nerazdeljeni bilančni dobiček iz leta 2005
v višini 95.142,86 EUR in iz leta 2007 v višini
6.815,32 EUR.
2) preostali bilančni dobiček v višini
395.563,26 EUR ostane nerazporejen.
2) Predlog sklepa o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu: skupščina
podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu
svetu družbe za poslovno leto 2009.
3. Spremembe Statuta Begrad d.d. zaradi uskladitve z določbami ZGD-1C.
Uprava in nadzorni svet predlagata sklep:
skupščina sprejme predlagane spremembe
Statuta Begrad d.d. zaradi uskladitve z določbami ZGD-1C, kot izhaja iz besedila, ki je
sestavni del gradiva skupščine. Sprememba
Statuta začne veljati z dnem vpisa v sodni
register.
4. Razrešitev in imenovanje nadomestnih članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga sklep:
a) na podlagi odstopne izjave se razrešita dosedanja člana nadzornega sveta
Stjepan Jarnevič ing. gradbeništva in Tomaž
Štukelj univ. dipl. gradb. ing.
b) za nadomestna člana nadzornega
sveta Begrad d.d. se kot predstavnika delničarjev izvolita: Marija Pečjak Požek univ.
dipl. pravnik, Butala Elizabeta univ. dipl.
ekonomist.
Mandat novo izvoljenih članov začne teči
z dnem imenovanja na skupščini in se izteče
s potekom mandata sedanjega nadzornega
sveta do 28. 8. 2012.
5. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet predlaga sklep: za revizorja računovodskih izkazov za leto 2010
se imenuje revizijska družba ABC revizija
družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o.,
Dunajska cesta 101, Ljubljana.
6. Informacija o poslovni politiki, poslih in
gospodarskem načrtu družbe v letu 2010.
Točka 6. dnevnega reda je seznanitvene
narave in se o njej ne glasuje.
Gradivo za skupščino vključno s predlogi
sklepov z obrazložitvami, revidirano letno
poročilo, poročilo nadzornega sveta, besedilo predlaganih sprememb Statuta z obrazložitvami, je delničarjem na vpogled v tajništvu
uprave na sedežu družbe Begrad d.d. na
Kočevarjevi 4, vsak delovni dan, od 10. do
12. ure, od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine in
na spletni strani družbe, www.begrad.si.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda, v pisni obliki dajejo pisne predloge
sklepov in volilne predloge družbi. Vse predloge razen volilnega predloga je potrebno posebej utemeljiti. Predlog delničarja
se objavi in sporoči na način iz 296. člena
ZGD-1C le, če bo delničar v sedmih dneh
po objavi sklica poslal družbi razumno utemeljen predlog.
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 priložiti
predlog sklepa o katerem naj odloča skupščina, oziroma če skupščini ni predlagan
sprejem sklepa, obrazložitev predlagane
točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dopolnitev dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi
sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve
za dodatne točke dnevnega reda pošljejo
družbi tudi po elektronski pošti na naslov:
skupscina@begrad.si, in sicer v skenirani
obliki kot priponko elektronskemu sporočilu,
ki mora vsebovati 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, ki na družbo
pošlje zahtevo za dodatno točko dnevnega
reda po elektronski pošti ter do preveritve
avtentičnosti njegovega podpisa.
Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda. Glasovanje je javno.
Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini imajo le tisti delničarji, njihovi zakoniti
zastopniki ali pooblaščenci, ki so kot imetniki
delnic vpisani v centralnem registru pri KDD
na presečni dan 23. 8. 2010, in bodo do
konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je najkasneje do vključno 23. 8.
2010, pisno prijavili svojo udeležbo na naslov družbe ter deponirali pooblastila na sedežu družbe Begrad d.d. Novo mesto.
Zaradi sestave seznama udeležencev,
pozivamo delničarje oziroma njihove pooblaščence, da se prijavijo pol ure pred začetkom skupščine v sejni sobi, kjer bodo
s podpisom na seznamu, potrdili svojo prisotnost. Zastopnik delničarja se mora pred
sejo izkazati s pisnim pooblastilom.
Uprava Begrad d.d. Novo mesto
gen. direktor Franc Panjan
Ob-4805/10
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 29. člena Statuta družbe
MC Medicor d.d., sklicuje uprava družbe
16. sejo skupščine
družbe MC Medicor d.d., Ljubljana,
Tbilisijska 81,
ki bo v torek, 24. avgusta 2010, ob 16.30,
v prostorih družbe, Ljubljana, Tbilisijska 81,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave:
– predsednik skupščine: Janez Hafner,
– preštevalca glasov: Barbara Ravnik,
Jože Smrekar.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Erika Braniselj.
2. Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta.
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Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe MC Medicor d.d. za
poslovno leto 2009 ter poročilom nadzornega sveta: Skupščina upravi in nadzornemu
svetu podeli razrešnico za delo v poslovnem
letu 2009.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ostane v družbi.
Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalnih pravic je, da delničar
prijavi svojo udeležbo najkasneje 3 dni pred
sejo skupščine.
Gradivo za sejo je delničarjem na vpogled v prostorih družbe MC Medicor d.d.,
Ljubljana, Tbilisijska 81, od dneva objave
sklica skupščine, vsak delovni dan, od 8.
do 12. ure.
Če ob prvem sklicu ne bo osebno ali po
pooblaščencih zastopanih vsaj 50% osnovnega kapitala, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 17.30, v istih prostorih.
Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
MC Medicor d.d.
prof. dr. Marjeta Zorc, dr. med.
predsednica uprave
Ob-4817/10
Upravni odbor družbe Adria Invest poslovne storitve d.d. s sedežem v Ljubljani,
poslovni naslov Hacquetova 9, Ljubljana,
sklicuje na podlagi 9. člena statuta
3. redno skupščino,
ki bo 23. 8. 2010, ob 10. uri, v poslovnih
prostorih notarja Mira Košaka, Trg repub
like 3, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev seje skupščine in izvolitev
predsednika skupščine družbe.
Upravni odbor predlaga, da skupščina
sprejme naslednji sklep: za predsednika
skupščine se izvoli Marjan Kebe.
2. Seznanitev z letnim poročilom in revidiranim konsolidiranim poročilom družbe za
poslovno leto 2010.
Obravnava poročila neodvisnega revizorja.
Odločitev o uporabi bilančnega dobička,
potrditev letnega poročila in podelitev razrešnice upravnemu odboru.
Predlog sklepa:
Upravni odbor predlaga, da skupščina
sprejme naslednji sklep:
Bilančni dobiček poslovnega leta 2009
v znesku 4.714,00 EUR se ne razdeli delničarjem (preneseni dobiček).
Potrdi in odobri se delo upravnega odbora v poslovnem letu 2009 in se predsedniku
in članoma UO podeli razrešnico.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe.
Predlog sklepa: za pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov
družbe in odvisnih družb se imenuje Valuta
družba za revizijo d.o.o., Slovenska ulica
39, Maribor.
4. Sprememba in uskladitev dejavnosti.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep
o spremembi in uskladitvi dejavnosti.
5. Preoblikovanje v družbo z omejeno
odgovornostjo.
Predlog sklepa: delniška družba s firmo Adria Invest, poslovne storitve, d.d. se
preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo s firmo »Adria Invest, poslovne storitve
d.o.o.«, s sedežem v Ljubljani in poslovnim
naslovom Hacquetova ulica 8, Ljubljana.

6. Likvidacija Industrijskega Biroja
d.o.o.
Predlog sklepa: Adria Invest predlaga sklep o likvidaciji Industrijskega biroja
d.o.o., Ljubljana, zaradi neopravljanja dejavnosti. Likvidacijski upravitelj bo Adria Invest d.o.o.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so imetniki delnic ob izteku presečnega dne 19. 8. 2010 (četrti dan pred
zasedanjem).
Delničarji, ki so imetniki delnic, ki ustrezajo najmanj dvajsetini osnovnega kapitala
družbe lahko najkasneje sedem dni po tej
objavi sklica skupščine pošljejo pisno zahtevo za dodatno točko dnevnega reda skupščine. Zahtevi morajo priložiti pisni predlog
sklepa, oziroma, če skupščina ne bo odločala o sklepu, obrazložitev dodatne točke
dnevnega reda.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda dajejo predloge sklepov v pisni obliki.
Tak predlog se objavi, če delničar v sedmih
dneh po objavi tega sklica pošlje družbi razumno utemeljen predlog in pri tem navede,
da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za
njegov predlog.
Vsak delničar na skupščini uveljavlja pravico do obveščenosti s tem, da zahteva,
da mu poslovodstvo da zanesljive podatke
o zadevah družbe, ki so potrebni za presojo
vseh točk dnevnega reda, vključno s podatki
o pravnih in poslovnih razmerjih s povezanimi družbami.
O sklepih iz dnevnega reda pod točkami
1. in 2. odloča skupščina z navadno večino
oddanih glasov, pod točko 5. pa z najmanj
devetimi desetinami osnovnega kapitala.
Adria Invest poslovne storitve d.d.
izvršni direktor
Rudolf Bizaj
Ob-4822/10
Uprava družbe Emona-Farma Ihan
družba pooblaščenka d.d., Breznikova 89,
Ihan, Domžale na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na podlagi 46.
in 78. člena Statuta družbe sklicuje
13. redno skupščino družbe,
ki bo dne 27. 8. 2010, ob 12. uri, na
sedežu družbe, Breznikova 89, Ihan, 1230
Domžale.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
predsednika skupščine odvetnika Dušana
Korošca ter dva preštevalca glasov. Skupščini prisostvuje vabljeni notar Miro Bregar.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom za leto 2009, vključno
s seznanitvijo s prejemki članov uprave in
nadzornega sveta, Poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila, mnenjem
revizorja ter odločanje o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Skupščina se seznani z revidiranim
letnim poročilom in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom za leto 2009, vključno s prejemki članov uprave in nadzornega
sveta, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročilu za leto 2009 in po-
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zitivnim mnenjem revizorske družbe Rating
d.o.o. za poslovno leto 2009.
b) Skupščina delničarjev družbe Emona-Farma Ihan družba pooblaščenka d.d.
se seznani, da znaša bilančni dobiček za
poslovno leto 2009 643.858,28 EUR in se
uporabi, kot sledi:
c) Del bilančnega dobička v višini
18.259,20 EUR se nameni za izplačilo dividend v bruto znesku 0,08 EUR na delnico
razreda B. Dividende pripadajo delničarjem,
ki so deseti dan pred zasedanjem skupščine
vpisani v centralni register vrednostnih papirjev pri KDD in se izplačajo v roku 60 dni
po izvedeni skupščini.
č) Preostali bilančni dobiček v znesku
625.599,08 EUR ostane nerazporejen in bo
o njem odločala skupščina v naslednjih letih.
d) Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2009.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina za revizorja družbe za poslovno leto
2010 imenuje revizijsko družbo Rating d.o.o.
iz Celja.
4. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave: skupščina ugotovi, da bo 7. 3. 2011 članu nadzornega
sveta Urošu Jutražu potekel mandat. Za člana nadzornega sveta družbe Emona-Farma
Ihan družba pooblaščenka d.d. se ponovno
imenuje Uroš Jutraž. Mandat imenovanega člana nadzornega sveta začne teči 8. 3.
2011, izteče pa se z dnem izteka mandata ostalim članom nadzornega sveta, to je
z dne 24. 6. 2014.
Pogoji za udeležbo na skupščini
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 (presečni dan). Ter svojo
udeležbo na skupščini tudi prijavijo s pisno
prijavo. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Prijava in eventualno pooblastilo za zastopanje
mora biti pisno in dostavljeno družbi osebno
ali po pošti na sedež družbe najpozneje do
24. 8. 2010. Pooblastilo ostane shranjeno
v poslovni dokumentaciji družbe ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja.
Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev
dnevnega reda skupščine
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine, najkasneje 7 dni
po objavi, pisno zahtevajo dodatno točko
dnevnega reda, h kateri mora biti priložen
tudi predlog sklepa o katerem naj odloča
skupščina ali če skupščina pri posamezni
točki dnevnega reda ne sprejema sklepa,
obrazložitev točke dnevnega reda.
Delničarski predlogi sklepov za objavo
Delničarji lahko v vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi le, če je delničar
v 7 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 lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti in uprava
jim je dolžna podati zanesljive podatke in
odgovore na vprašanja v zvezi z zadeva-
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mi družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda
skupščine. Pravica do obveščenosti velja
tudi za pravna in poslovna razmerja družbe
s povezanimi družbami.
Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in obrazložitvami predlogov sklepov po posameznih točkah predlaganega dnevnega
reda skupščine ter poročila in dokumenti, ki
jih je po zakonu potrebno predložiti skupščini je delničarjem za brezplačen vpogled na
voljo na sedežu družbe Breznikova 89, Ihan,
1230 Domžale, vsak delavnik od 10. do
12. ure, od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Udeleženci se pred sejo skupščine prijavijo v tajništvu družbe pol ure pred začetkom
zasedanja. V tajništvu družbe so najavljeni
udeleženci dolžni podpisati seznam navzočih udeležencev in prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo na
skupščini.
Način glasovanja
Delničarji glasujejo osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer
na podlagi glasovnice, ki jo prejmejo pred
vstopom v sejno dvorano. Pooblastilo za
zastopanje na 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.
Če skupščina ob določeni uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, ob
13. uri na istem kraju. Na ponovnem zasedanju bo skupščina veljavno sklepala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Emona-Farma Ihan
družba pooblaščenka d.d.
direktor
mag. Marko Višnar, DVM, MBA
Ob-4823/10
Na podlagi 8.3 točke statuta družbe
D.P.R. družba pooblaščenka Ravne, d.d.
s sedežem na Ravnah na Koroškem, Koroška cesta 14 in na podlagi določil Zakona
o gospodarskih družbah – 1, uprava družbe
sklicuje
13. sejo skupščine
D.P.R. družba pooblaščenka Ravne,
d.d., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na
Koroškem,
ki bo v ponedeljek, 30. avgusta 2010, ob
12. uri, v prostorih velike sejne sobe (pritličje) Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova
5, 2390 Ravne na Koroškem.
Predlagani dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Za predsednika skupščine
se izvoli mag. Staša Ternik Krištofelc. Za
preštevalca glasov se izvolita Lena Pavlinič
in Dušan Golnar. Skupščini bo prisostvovala
vabljena notarka Anica Črešnik iz Raven na
Koroškem.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom za leto 2009, z mnenjem
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta k letnemu poročilu po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah – 1.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom uprave o poslovanju za
leto 2009, mnenjem revizorja in pisnim po-
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ročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila.
3. Predlog podelitve razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe
za njihovo delo v poslovnem letu 2009.
4. Odstopna izjava člana nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: skupščina razreši člana nadzornega sveta Zdravka Mlakarja, ki
je podal odstopno izjavo iz osebnih razlogov. Za novega člana nadzornega sveta se
v skladu s statutom ne imenuje nihče.
5. Imenovanje revizorja za leto 2010.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizijo računovodskih izkazov
družbe D.P.R. družba pooblaščenka Ravne,
d.d. za poslovno leto 2010 imenuje revizijsko hišo KPMG poslovno svetovanje, d.o.o.,
Železna cesta 8/a, 1000 Ljubljana.
Presečni dan za uresničevanje glasovalne pravice in drugi pogoji za uresničevanje
glasovalnih pravic in udeležbo
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji:
– ki so kot imetniki delnic vpisani v delniški knjigi D.P.R. družbe pooblaščenke
Ravne, d.d. konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (konec četrtka, 26. 8.
2010);
– ki bodo svojo udeležbo in glasovanje
na skupščini prijavili (prijava mora prispeti na družbo – prejemna teorija) pri družbi najpozneje do konca četrtega dne pred
skupščino (najpozneje do 24. ure dne 26. 8.
2010) na sedežu družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci oziroma zastopniki,
ki bodo izpolnili prej navedena pogoja. Pooblastilo mora biti pisno.
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.
Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega
reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine
v Uradnem listu RS.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
iz 300. in 301. 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. in 301. členom
ZGD-1.
Pravica do obveščenosti
Delničarji na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
ter njihovo obrazložitvijo bo na voljo na sedežu družbe na naslovu Koroška cesta 14,
Ravne na Koroškem, pri Rezki Kerbev, vsak
delavnik, od 10. do 12. ure, v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine. Dodatne informacije
na tel. 02/870-66-57.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino pol ure pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic
za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom.
Sejna soba bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja skupščine.
D.P.R. družba pooblaščenka Ravne, d.d.
predsednica uprave
Kristina Slavič
Ob-4824/10
Na podlagi točke 6.3. Statuta družbe in
Zakona o gospodarskih družbah, sklicuje
uprava družbe Instalacije Grosuplje, družba
za projektiranje in izvajanje strojnih instalacij, d.d., Grosuplje, Adamičeva c. 51
16. skupščino
družbe Instalacije Grosuplje, d.d.
Grosuplje,
ki bo dne 23. 8. 2010, ob 8.30, v prostorih družbe v Grosupljem, Adamičeva 51,
1290 Grosuplje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje delovnih teles in razglasitev sklepčnosti skupščine. Skupščini bo prisostvoval notar Marjan Kotar.
Predlogi sklepov:
Skupščina delničarjev družbe Instalacije
Grosuplje d.d. imenuje:
– predsednika Stojana Likeba,
– preštevalka glasov Tatjana Bambič,
– ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za leto 2009, z revizijskim mnenjem k letnemu poročilu za leto 2009 in s poročilom nadzornega sveta, ki se nanaša na
preveritev poročila o poslovanju družbe za
leto 2009, predlogom za pokrivanje bilančne izgube ter podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlogi sklepov:
– Skupščina družbe se seznani z letnim
poročilom uprave družbe za leto 2009, mnenjem revizorja, poročilom nadzornega sveta
o delovanju v obdobju od zadnje skupščine s preveritvijo dela uprave in potrditvijo
poslovnega poročila za leto 2009 s strani
nadzornega sveta.
– Na predlog uprave in ob mnenju nadzornega sveta se bilančno izgubo, ugotovljena za leto 2009 prenese v naslednje
poslovno leto.
– Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za opravljeno delo v letu 2009.
– Direktorju Davorju Valentinčiču, ki je
vodil družbo do 21. 6. 2009 se ne podeli
razrešnice.
– Direktorici dr. Ireni Marti Lipar Oštir se
za obdobje vodenje družbe od 22. 6. 2009
do konca leta 2009 podeli razrešnica.
3. Sklep o predlogu glavnega delničarja
o prenosu delnic na glavnega delničarja.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagani sklep večinskega delničarja Lesnina
Finance d.o.o., Tržaška 135, 1000 Ljubljana,
da se delnice manjšinskih delničarjev prenesejo na glavnega delničarja. Višina odpravnine manjšinskim delničarjem za eno
delnico je 0,10 EUR.
4. Imenovanje revizijske hiše za izvedbo
revizije za leto 2010.
Predlog sklepa: za izvedbo revizije za
leto 2010 se imenuje revizijska hiša Revizijska družba Revizijski center d.o.o. Ljub
ljana.
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Udeležba in glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
družbe osebno ali po pooblaščencu. Pooblaščenci morajo predložiti tudi pooblastilo.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj petnajst odstotkov zastopanega
osnovnega kapitala. Pravico udeležbe na
skupščini in uveljavitev glasovalne pravice
imajo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave pisno
prijavijo svojo udeležbo. Če skupščina ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 9.30 na istem kraju. Na tem zasedanju
skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo za zasedanje skupščine je vsem
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
od dneva objave sklica naprej, vsak delavnik med 10. in 12. uro.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda oziroma volilni
predlogi delničarjev morajo biti predloženi
tajništvu družbe v roku 7 dni po objavi tega
sklica.
Instalacije Grosuplje, d.d.
uprava družbe
dr. Irena Marta Lipar Oštir
Ob-4825/10
Na podlagi točke 6.4. Statuta delniške
družbe SVEA Lesna industrija Litija d.d. sklicuje uprava
15. skupščino delničarjev
družbe SVEA
Lesna industrija Litija, d.d.,
ki bo dne 30. 8. 2010, ob 11. uri, v konferenčni dvorani družbe SVEA Lesna industrija d.d., Zagorje ob Savi, Cesta 20. julija
23, Zagorje ob Savi, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih
delovnih teles in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina delničarjev
sprejme sklep: za predsednika skupščine
se izvoli Franc Adamčič, za preštevalca glasov se imenujeta Davorin Visočnik in Slavka Martinčič, skupščini prisostvuje notarka
Marjana Kolenc Rus.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
SVEA Lesna Litija d.d. za leto 2009 skupaj
z revizorjevim mnenjem in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: na predlog uprave
in nadzornega sveta skupščina sprejme
sklep:
a) Skupščina družbe se seznani z letnim
poročilom družbe SVEA Lesna Litija d.d. za
leto 2009 skupaj z revizorjevim mnenjem
in poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila.
b) Skupščina potrdi in odobri delo uprave
in nadzornega sveta v poslovnem letu 2009
in jima podeljuje razrešnico za poslovno leto
2009.
3. Imenovanje revizorja za leto 2010.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina delničarjev sprejme sklep
s katerim se imenuje Revizijski center d.o.o.
družba za revizijo, Ulica Gradnikove brigade
4, Ljubljana za revizorja računovodskih izkazov SVEA Lesna Litija d.d. za leto 2010.
4. Spremembe in dopolnitve Statuta
družbe SVEA Lesna Litija d.d., Litija.

Točka 5.9. se spremeni tako, da se
glasi:
Člani nadzornega sveta so upravičeni
do nagrade za svoje delo. Član nadzornega
sveta je upravičen tudi do sejnine in nadomestila potnih in drugih stroškov, povezanih
s prihodom na sejo in udeležbo na njej in
drugega dela.
Dopolni se točka 6.4.
V prvem odstavku se besedilo „najmanj
20 %“ nadomesti z besedilom „dvajsetino“.
Predlog sklepa:
Sprejme se čistopis Statuta družbe SVEA
Lesna industrija Litija d.d. usklajen z zgoraj
navedenimi predlaganimi spremembami.
Pooblasti se vodstvo družbe, da spremembe priglasi v Sodni register.
Prijava udeležbe na skupščini:
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji
neposredno, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki bodo izpolnili naslednja pogoja:
– ki bodo po telefaksu, osebno, s priporočeno pošiljko, ki jo dostavijo v tajništvo
uprave družbe SVEA Lesna Litija d.d., Breg
pri Litiji 53, Litija, prijavili svojo udeležbo na
skupščini družbe najpozneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine in
– ki bodo kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana, d.d. do konca
četrtega dne pred zasedanjem skupščine
(presečni dan), to je 26. 8. 2010.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v konferenčni dvorani,
in sicer najmanj 10 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu
prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
ob prijavi izkažejo z pisnim pooblastilom, ki
mora biti ves čas pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi in širitve 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
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim
odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste
dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi
najpozneje sedem dni po objavi tega sklica
skupščine.
Delničarji lahko v skladu z določbo 300.
in 301. člena ZGD-1 k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge. Uprava družbe bo na
enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali
naslednje pogoje:
– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh
po objavi tega sklica skupščine,
– ki bodo razumno utemeljeni,
– za katere bo delničar – predlagatelj pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu nadzornega sveta in/ali uprave
družbe in da bo druge delničarje pripravil do
tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Ne glede na prej navedeno, volilnega
predloga o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorja ni treba utemeljiti.
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Predlog delničarja se objavi in sporoči
na način iz 296. člena ZGD le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog.
Delničarji lahko predloge sklepov in volilne
predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti.
Družba ima 625.525 kosovnih delnic. Lastnih delnic družba nima.
V skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje 30 minut
za prvim sklicem z istim dnevnim redom.
V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo in dostopnost dokumentov
Sklic skupščine in gradiva za skupščino
so delničarjem na vpogled v splošno-kadrovskem sektorju družbe, Breg pri Litiji 53,
1270 Litija, vsak delavnik od 8. do 12. ure.
SVEA Lesna industrija Litija d.d.
uprava
Boštjan Bedrač, inž. les.
Ob-4826/10
Na podlagi točke 7.3.3. Statuta delniške
družbe SVEA Lesna industrija d.d. Zagorje
ob Savi sklicuje uprava
16. skupščino delničarjev
družbe SVEA d.d. Zagorje ob Savi,
ki bo dne 30. 8. 2010, ob 11.45, v konferenčni dvorani družbe, Cesta 20. julija 23,
Zagorje ob Savi, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih
delovnih teles in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina delničarjev
sprejme sklep: za predsednico skupščine
se izvoli Marjana Mlinarič - Pikelj, za preštevalki glasov se imenujeta Tanja Poljšak
in Sabina Kukovec, skupščini prisostvuje
notarka Marjana Kolenc Rus.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe SVEA d.d. za leto 2009, revidiranih računovodskih izkazov družbe za poslovno
leto 2009 in konsolidiranim letnim poročilom
z mnenjem revizorja Skupine SVEA za leto
2009 in poročilom nadzornega sveta skupščini družbe, sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: na predlog uprave
in nadzornega sveta skupščina sprejme
sklep:
a) Skupščina družbe se seznani z letnim
poročilom družbe SVEA d.d. in konsolidiranim letnim poročilom z mnenjem revizorja
Skupine SVEA za leto 2009 in poročilom
nadzornega sveta skupščini družbe.
b) Bilančni dobiček za leto 2009 je ugotovljen iz prenesenega dobička iz preteklih let
v višini 855.141,62 EUR, in čistega dobička
leta 2009 v višini 17.433,34 EUR, kar znaša
skupaj 872.574,96 EUR.
Bilančni dobiček v višini 872.574,96
EUR, ostane nerazporejen. O njegovi uporabi se bo odločalo v naslednjih letih.
c) Skupščina potrdi in odobri delo uprave
in nadzornega sveta v poslovnem letu 2009
in jima podeljuje razrešnico za poslovno leto
2009.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
hiše za leto 2010.
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Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina delničarjev sprejme sklep
s katerim se imenuje Revizijski center d.o.o.
družba za revizijo, Ulica Gradnikove brigade
4, Ljubljana za revizorja računovodskih izkazov SVEE d.d. za leto 2010.
4. Spremembe in dopolnitve Statuta
družbe SVEA d.d. Zagorje ob Savi.
Dopolni se točka IV. dejavnost, dejavnost
družbe je:
z naslednjo vsebino:
38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki
38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin
iz ostankov in odpadkov
Dopolni se točka 7.3.3.
V drugem odstavku se besedilo »vsaj
5%« nadomesti z besedilom »dvajsetina«.
V tretjem odstavku se besedilo spremeni
in se po novem glasi:
Skupščina se skliče vsaj 30 dni pred
sejo. V objavi se navede dnevni red ter kraj
in čas seje. Skupščina se skliče v skladu
z ZGD.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji
neposredno, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki bodo izpolnili naslednja pogoja:
– ki bodo po telefaksu, osebno, s priporočeno pošiljko, ki jo dostavijo v tajništvo
uprave družbe Svea, d.d. Zagorje ob Savi,
Cesta 20. julija 23, 1410 Zagorje ob Savi,
prijavili svojo udeležbo na skupščini družbe
najpozneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine in
– ki bodo kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana, d.d. do konca
četrtega dne pred zasedanjem skupščine
(presečni dan).
Črta se točka 7.3.5. statuta, točka 7.3.6.
se spremeni v točko 7.3.5., točka 7.3.7 se
spremeni v točko 7.3.6.
Črta se točka 11.2., točka 11.3. se spremeni v točko 11.2.
Predlog sklepa:
Sprejmejo se čistopis Statuta družbe
Svea, d.d. Zagorje ob Savi, usklajen z zgoraj navedenimi predlaganimi spremembami.
Pooblasti se vodstvo družbe, da spremembe priglasi v Sodni register.
5. Razrešitev in imenovanje članov nadzornega sveta
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani z dejstvom, da
je dne 18. 8. 2010 potekel mandat dosedanjim članom nadzornega sveta: Bizjak
Mirku, Jazbec Dragici, Koci Stanislavu in
Kukovec Sabini.
Skupščina na predlog nadzornega sveta za člane nadzornega sveta z mandatno
dobo štirih let izvoli: Jazbec Dragico, Koci
Stanislava in Kukovec Sabino. Mandat vseh
treh članov začne teči z dnem 30. 8. 2010.
Seznanitev s članom nadzornega sveta,
predstavnikom zaposlenih.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani s članom nadzornega sveta, Bizjak Mirkom, predstavnikom
zaposlenih, kateremu mandat prične teči
z dnem 30. 8. 2010 in traja štiri leta.
6. Pridobivanje lastnih delnic
Na predlog uprave in nadzornega sveta
skupščina delničarjev sprejme sklep:
Skupščina delničarjev pooblašča upravo
družbe, da v skladu z 247. členom ZGD-1
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pridobiva oziroma kupuje lastne delnice v višini 10% osnovnega kapitala družbe. Najnižja in najvišja nakupna cena za delnico je 5
EUR. Pooblastilo velja 36 mesecev.
Prijava udeležbe na skupščini:
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji
neposredno, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki bodo izpolnili naslednja pogoja:
– ki bodo po telefaksu, osebno, s priporočeno pošiljko, ki jo dostavijo v tajništvo
uprave družbe Svea, d.d. Zagorje ob Savi,
Cesta 20. julija 23, 1410 Zagorje ob Savi,
prijavili svojo udeležbo na skupščini družbe
najpozneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine in
– ki bodo kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana, d.d. do konca
četrtega dne pred zasedanjem skupščine
(presečni dan), to je 26. 8. 2010.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v konferenčni dvorani,
in sicer najmanj 10 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu
prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
ob prijavi izkažejo z pisnim pooblastilom, ki
mora biti ves čas pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi in širitve 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
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim
odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste
dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi
najpozneje sedem dni po objavi tega sklica
skupščine.
Delničarji lahko v skladu z določbo 300.
in 301. člena ZGD-1 k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge. Uprava družbe bo na
enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali
naslednje pogoje:
– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh
po objavi tega sklica skupščine,
– ki bodo razumno utemeljeni,
– za katere bo delničar – predlagatelj pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu nadzornega sveta in/ali uprave
družbe in da bo druge delničarje pripravil do
tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Ne glede na prej navedeno, volilnega
predloga o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorja ni treba utemeljiti.
Predlog delničarja se objavi in sporoči
na način iz 296. člena ZGD le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog.
Delničarji lahko predloge sklepov in volilne
predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti.
Družba ima 300 323 kosovnih delnic.
Lastnih delnic družba nima.
V skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti.
Ponovno zasedanje:

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje 30 minut
za prvim sklicem z istim dnevnim redom.
V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo in dostopnost dokumentov:
Sklic skupščine in gradiva za skupščino
so delničarjem na vpogled v splošno-kadrovskem sektorju družbe, Cesta 20. julija 23,
1410 Zagorje ob Savi, vsak delavnik od 8.
do 12. ure.
SVEA Lesna industrija d.d.,
Zagorje ob Savi
predsednik uprave
mag. Miroslav Štrajhar
Ob-4827/10
Na podlagi 21. in 22. člena Statuta družbe Gradis Gradbeno podjetje Gradnje Ptuj
d.d., Dornavska cesta 6/A, 2250 Ptuj, sklicuje uprava družbe
15. sejo skupščine
Gradis Gradbeno podjetje
Gradnje Ptuj d.d.,
ki bo v torek, dne 24. 8. 2010 s pričetkom
ob 12. uri, na sedežu družbe na Ptuju, Dornavska cesta 6/A, Ptuj.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine z ugotovitvijo
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine:
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Robert Šegula, za preštevalki glasov pa Mateja
Hameršak in Slavica Vodušek, obe delavki
Gradis GP Gradnje Ptuj d.d.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej
Šoemen za sestavo notarskega zapisnika.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2009 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu
poročilu in odločitev o uporabi bilančnega
dobička ter podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Po predlogu uprave in nadzornega sveta
se sprejmejo naslednji sklepi:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave, z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta za leto
2009.
2.2. Na predlog uprave in nadzornega
sveta bilančni dobiček družbe Gradis GP
Gradnje Ptuj d.d., ki na dan 31. 12. 2009
znaša 556.630,00 EUR ostane nerazporejen.
2.3. Nadzornemu svetu in upravi družbe Gradis Gradbeno podjetje Gradnje Ptuj
d.d. se podeli razrešnica za poslovno leto
2009.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2010:
Predlog sklepa: po predlogu nadzornega
sveta se za revizorja za poslovno leto 2010
imenuje revizijska hiša Abeceda revizijska
družba d.o.o. Celje.
Pravico do udeležbe in uveljavljanja glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji,
ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini
(osebno ali s pisnim pooblastilom preko svojih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev)
na sedežu družbe – tajništvu, najkasneje
3 dni pred skupščino (do 21. 8. 2010).
Poleg osebne prijave v tajništvu družbe
je mogoče prijavo udeležbe na skupščini
v istem roku (do 21. 8. 2010) poslati tudi
s priporočeno pošto.
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Delničarji, ki ne bodo pisno prijavili udeležbe, ne bodo mogli sodelovati na skupščini.
Udeležence (delničarje in njihove pooblaščence) prosimo, da se javijo v sprejemni pisarni skupščine najmanj uro pred
pričetkom skupščine. V sprejemni pisarni
skupščine so najavljeni udeleženci dolžni
podpisati seznam prisotnih delničarjev oziroma pooblaščencev ter prevzeti glasovalne
lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo
na skupščini.
Vsa gradiva s celotnimi predlogi sklepov
so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe
pri Mateji Hameršak vsak delavnik od dneva
objave sklica skupščine dalje, in sicer med
8. in 9. uro (tel. 02/787-58-01).
Morebitni nasprotni predlogi morajo biti
podani v pisni obliki z obrazložitvijo na sedež družbe v sedmih dneh po objavi tega
sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se s pričetkom počaka pol ure, ko
je skupščina sklepčna ne glede na število
navzočih delničarjev oziroma odstotek zastopanih delnic.
Gradis GP Gradnje Ptuj d.d.
Uprava
Ob-4832/10
Na podlagi ZGD-1, sklicuje uprava družbe Adriacommerce, financiranje, ustanavljanje in upravljanje podjetij d.d., Pristaniška 8, 6000 Koper
14. skupščino
delničarjev družbe,
ki bo dne 30. 8. 2010, ob 10. uri, na sedežu družbe v Kopru, Pristaniška 8, 5. nadstropje, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje njenih delovnih teles.
Predlog sklepa uprave: za predsednika
skupščine se izvoli Janez Kek, za preštevalko glasov pa Polona Vujičič. Vabljeni notar
je Dravo Ferligoj.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za leto 2009 in poročilom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina se seznani z revidiranim poročilom za
leto 2009 in poročilom nadzornega sveta
o preveritvi in potrditvi letnega poročila za
leto 2009.
3. Podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu za leto 2009.
3.a Predlog sklepa nadzornega sveta:
skupščina podeljuje razrešnico upravi, razen predsedniku uprave.
3.b Predlog sklepa nadzornega sveta:
skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu.
4. Imenovanje revizorja za revizijo poslovanja družbe v letu 2010.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizijo poslovanja in računovodskih izkazov
družbe v letu 2010 se imenuje revizijska
družba Ernst & Young d.o.o., Dunajska 111,
Ljubljana.
Gradivo
Gradivo s predlogi in obrazložitvami sklepov je delničarjem na vpogled vsak delavnik
v v tajništvu družbe Adriacommerce, financiranje, ustanavljanje in upravljanje podjetij
d.d., Pristaniška 8 6000 Koper, med 10.
in 12. uro od objave sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine ter na
spletnih straneh družbe, www.ack.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 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 dodatno
točko dnevnega reda zahtevajo tudi z uporabo elektronskih sredstev in sicer tako,
da predlog pošljejo na elektronski naslov:
uprav@ack.si.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog in
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog. Delničarji
lahko dajejo predloge sklepov k vsaki točki
dnevnega reda tudi z uporabo elektronskih
sredstev in sicer tako, da predlog pošljejo na
elektronski naslov: uprava@ack.si.
Za delničarjev predlog o volitvah članov
nadzornega sveta, upravnega odbora ali
revizorjev se smiselno uporabljajo določbe
obeh predhodnih odstavkov. Delničarji lahko
dajejo predloge o volitvah članov nadzornega sveta, upravnega odbora ali revizorjev
tudi z uporabo elektronskih sredstev in sicer
tako, da predlog pošljejo na elektronski naslov: uprava@ack.si.
Pravica do obveščenosti
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.
Način glasovanja
Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in oddano ob prijavi ter shranjeno na sedežu
družbe.
Udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine pisno s priporočenim pismom prijavijo svojo udeležbo na sedež družbe in
so kot imetniki delnic vpisani v centralnem
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine.
Vsi delničarji družbe imajo pravico, da
svojega pooblaščenca imenujejo z uporabo
elektronski sredstev in sicer tako, da pooblastilo o imenovanju pooblaščenca pošljejo na
elektronski naslov: uprava@ack.si.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine najmanj 30 minut pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili prisotnost
in prevzeli glasovnice za glasovanje. Udeleženci se ob prihodu na skupščino identificirajo z osebnim dokumentom, zakoniti
zastopniki predložijo tudi izpis iz sodnega
registra, pooblaščenci delničarjev pa pooblastilo za zastopanje in glasovanje na
skupščini. Pooblastilo mora biti pisno.
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Ponovno zasedanje skupščine
Če ob 10. uri ne bodo navzoči delničarji
z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj
15% osnovnega kapitala družbe, bo ponovno zasedanje istega dne ob 10.30 v isti dvorani. Skupščina bo v tem primeru veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Adriacommerce, financiranje,
ustanavljanje in upravljanje podjetij d.d.
predsednik uprave: Janez Lenarčič
namestnik predsednika uprave: Janez
Kek
Št. 9/10
Ob-4838/10
Na podlagi določil statuta družbe Koroške pekarne d.d., Koroška cesta 2, 2370
Dravograd, uprava sklicuje
16. skupščino
družbe Koroške pekarne d.d.,
Dravograd,
ki bo v petek, dne 27. avgusta 2010, ob
9. uri, v prostorih sedeža družbe v Dravogradu, Koroška cesta 2.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine delniške družbe,
ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih
teles skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se imenuje
Rastko Lah, za preštevalca glasov pa Bojana Lužnic.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka:
Sonja Kralj.
2. Predstavitev letnega poročila, poročila
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2009 in sprejem sklepa
o uporabi bilančnega dobička ter podelitev
razrešnice članom uprave in nadzornega
sveta.
Predlog sklepa 2.1.:
Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12.
2009 znaša 914.259 EUR in je sestavljen iz
prenesenega čistega dobička prejšnjih let
v znesku 892.521 EUR in dobička poslovnega leta 2009 v znesku 21.738 EUR. Bilančni
dobiček se uporabi:
– za dividendo bruto 19.208,55 EUR
(oziroma 1,85 EUR bruto na delnico),
– preostanek bilančnega dobička v znesku 895.050,45 EUR se prenese v prihodnja
poslovna leta in bo o njegovi razporeditvi
odločeno v naslednjih letih,
– do izplačila dividende so upravičeni
delničarji, ki so na dan skupščine vpisani
v delniško knjigo. Izplačilo delničarjem bo
opravljeno najkasneje v 60 dneh po zasedanju skupščine.
Predlog sklepa 2.2.: skupščina družbe
podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu
svetu za delo v poslovnem letu 2009.
3. Volitve članov nadzornega sveta.
Z dnem 27. 8. 2010 se na predlog uprave in nadzornega sveta predlaga, da se za
člane nadzornega sveta izvolijo:
Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta se izvolijo predlagani predstavniki: Anton Krevh, Janez Korošec in Rastko Lah.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti družbi pisno dostavljeno tri
dni pred zasedanjem in ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini lahko uresničujejo delničarji, njihovi za-
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stopniki ali pooblaščenci, ki pisno prijavo
osebno ali s priporočeno pošto dostavijo
družbi najkasneje tri dni pred skupščino na
sedež družbe in so imetniki delnic vpisanih
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine.
Udeležence skupščine prosimo, da se
prijavijo na zasedanje uro pred začetkom
skupščine. V sprejemni pisarni morajo najavljeni udeleženci podpisati seznam prisotnih
delničarjev oziroma pooblaščencev, ter prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo na skupščini.
Gradivo za skupščino družbe vključno
z letnim poročilom, poročilom nadzornega
sveta z utemeljitvijo je vsem delničarjem na
vpogled na sedežu družbe Koroške pekarne d.d., vsak delovni dan od 10. do 12. ure,
in sicer od dneva objave sklica do vključno
dneva zasedanja skupščine.
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.
Koroške pekarne d.d.
uprava družbe
Ob-4840/10
Na podlagi točke 6.2. statuta sklicujem
16. skupščino
DP Calcit d.d., Stahovica 15, Stahovica,
ki bo v petek 27. 8. 2010, ob 13. uri,
v sejni sobi družbe Calcit d.o.o., Stahovica 15.
I. Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa št. 1:
Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Skupščina na predlog uprave – direktorja
družbe izvoli:
Predsednica skupščine: Ljuba Zupančič
Čokert.
Preštevalki glasov: Mirjana Rus in Meta
Tišler.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Janez Novak.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilo družbe in skupine Calcit, z mnenjem
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta o potrditvi in preveritvi letnega poročila za leto 2009 ter sklepanje o uporabi
bilančnega dobička.
Predlog sklepa št. 2:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe in skupine Calcit za poslovno
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leto 2009, z mnenjem revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta o potrditvi in
preveritvi letnega poročila.
2.2. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2009
znaša 909.075,00 EUR. Del bilančnega dobička v znesku 881.869,00 EUR se uporabi
za izplačilo dividend, tako da dividenda na
posamezno delnico znaša 20,50 EUR bruto. Preostanek bilančnega dobička ostane
nerazporejen.
Dividende se izplačajo v denarju v roku
60 dni od sprejema sklepa, in sicer tistim
delničarjem, ki bodo kot imetniki delnic
vknjiženi pri KDD – Centralni Klirinško Depotni družbi, d.d., na dan zasedanja skupščine.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe:
Predlog sklepa št. 3:
3.1. Skupščina podeljuje upravi družbe
– direktorju družbe razrešnico za poslovno
leto 2009.
3.2. Skupščina podeljuje članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto
2009.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2010:
Predlog sklepa št. 4:
4.1. Na predlog nadzornega sveta se za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2010
imenuje KPMG Slovenija, d.o.o., Železna
cesta 8a, Ljubljana.
5. Vprašanja delničarjev
II. Informacije za delničarje
Seznanitev z gradivom za skupščino,
predlog sklepov z obrazložitvijo in informacije v zvezi s skupščino:
Gradivo za skupščino družbe, s predlogi
sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom
uprave za leto 2009, z mnenji revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi in preveritvi letnega poročila za leto
2009, bo vsem delničarjem na vpogled na
sedežu družbe, in sicer v tajništvu, vsak delovni dan od 11. do 13. ure, in sicer v času
od dneva objave sklica skupščine do dneva
zasedanja skupščine.
Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala družbe, lahko po objavi sklica skupščine pisno
zahtevajo dodatno točko dnevnega reda.
Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali
če skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila vse tiste dodatne točke dnevnega reda,
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega
sklica skupščine. Predlogi delničarjev mora-

jo biti v pisni obliki, obrazloženi in razumno
utemeljeni.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Uprava družbe bo na enak način, kot ta
sklic skupščine, objavila vse tiste predloge
delničarjev, 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 ali
nadzornega sveta in da bo druge delničarje
pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Enako velja za delničarjeve
predloge o imenovanju revizorja. Predlog
delničarja se objavi in sporoči na način iz
296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal
družbi razumno utemeljen in obrazložen
predlog.
Delničarjeva pravica do obveščenosti:
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti na način,
da lahko poslovodstvu družbe postavljajo
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice:
Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki, ki morajo družbi predložiti pisno pooblastilo delničarja pred zasedanjem
skupščine.
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob prijavi.
Pooblastilo mora za fizične osebe vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja
in pooblaščenca, kraj in datum izdaje pooblastila ter podpis pooblastitelja, za pravne
osebe pa poleg dneva in kraje izdaje pooblastila še ime, priimek ter naslov pooblaščenca ter firmo in podpis zakonitih zastopnikov pooblastitelja.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico delničarji, ki
so kot imetniki delnic vpisani v centralnem
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine družbe, tj. konec dne 23. 8. 2010.
Skupščina je sklepčna, če je ob sklicu prisotnih najmanj 15% vseh glasov. Če
skupščina ob času prvega sklica ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne ob 13.15 na kraju prvega sklica. Ob ponovljenem sklicu skupščina veljavno odloča
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
DP Calcit d.d.
uprava
Matevž Kirn, direktor
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Zavarovanja terjatev
SV 635/10
Ob-4673/10
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Romane Gajšek iz Murske Sobote, opravilna številka
SV 635/10 z dne 9. 7. 2010, je bil poslovni
prostor, ki ni vpisan v zemljiški knjigi, in
sicer poslovni prostor, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjskega objekta na
Lendavski ulici 30e, Murska Sobota, stoječega na parceli številka 270/4 katastrska
občina Murska Sobota, ki obsega v pritličju 154,16 m2 (tri sobe za goste, točilnico,
pisarno, 6 hodnikov, kuhinjo, shrambo, 3
(tri) predprostore, WC osebja, ženski WC,
moški WC, prostor pisoarjev in vetrolov)
in v kleti 52,99 m2 (skladišče – shramba,
stopnjišče), skupaj 207,15 m2, ki ga je zastavna dolžnica Hu Jianmin gostinstvo in
trgovina, d.o.o., Murska Sobota, Lendavska
ulica 39e, 9000 Murska Sobota, matična
številka 1853406000 pridobila po pravnomočnem Sklepu o izročitvi nepremičnin
Okrajnega sodišča v Murski Soboti številka
In 111/2005-61 z dne 30. 9. 2008, zastavljen
v korist upnice Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.,
Ljubljana, Dunajska cesta 117, 1000 Ljub
ljana, matična številka 1319175000, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini
10.000,00 EUR s pripadki, pri čemer je ta
zastavna pravica ustanovljena kot druga po
vrstnem redu.
SV 606/2010
Ob-4674/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa SV 606/2010 z dne 12. 7.
2010, je bila nepremičnina, stanovanje v 2.
nadstropju večstanovanjske stavbe, stoječe
na parc. št. 500/8, k.o. Spodnja Hudinja,
z id. št. dela stavbe 42.E, id. stavbe 2188
ES, Milčinskega ulica 1, 2, 3 in 4, med kupcem Šašivarević Edinom in prodajalcema
Guzelj Andrejem in Murko Sabino, zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d. Ljub

ljana, s sedežem v Ljubljani, Ajdovščina 4,
matična številka 5026237000, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 30.000,00
EUR, s pripadki, z zapadlostjo 28. 7. 2030,
z možnostjo odpoklica.
SV 249/10
Ob-4809/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Sonje Železnik iz Ilirske Bistrice, opr. št. SV 249/10,
z dne 16. 7. 2010, zastavitelj Simon Spetič,
rojen 20. 2. 1979, Podgrajska ulica 2, 6250
Ilirska Bistrica, izrecno in nepogojno dovoljuje pri nepremičnini, trisobnem stanovanju
št. 4, ki se nahaja v I. nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Rozmanova 24B,
Ilirska Bistrica, številka stavbe 925, katera
stoji na parc. št. 432/2, k.o. Ilirska Bistrica,
s solastniškim deležem na vseh skupnih
prostorih, delih, objektih in napravah hiše
ter pripadajočim funkcionalnim zemljiščem;
stanovanje sestoji iz 3 sob, 1 kuhinje, 1
shrambe, 1 kopalnice, 1 WC-ja, 1 predsobe, 1 balkona, 1 kleti, vse v skupni površini
83,00 m2, ustanovitev in vknjižbo hipoteke ter zaznambo neposredne izvršljivosti
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
50.000,00 EUR (čista vrednost kredita znaša 49.500,00 EUR), s končnim datumom
vračila kredita 31. 7. 2025 in z dogovorjeno obrestno mero šestmesečni Euribor
+ 2.55%; obrestna mera je sestavljena iz
referenčne obrestne mere šestmesečni Euribor in pribitka; referenčna obrestna mera
je spremenljiva, pribitek na referenčno obrestno mero pa je stalen; referenčna obrestna
mera na dan sklenitve pogodbe je 1.086%
letno; z vsemi pripadki, zamudnimi obrestmi
in stroški, povezanimi z izterjavo obveznosti do dolžnika, v korist upnika: Hranilnica
in posojilnica Vipava d.d. (skrajšana firma
Hranilnica Vipava d.d.), Glavni trg 15, 5271
Vipava, matična številka: 5214246000.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 6/2001
Os-3691/10
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Jesenicah, opr. št. In 6/2001
z dne 28. 3. 2001 in dopolnilnega sklepa
z dne 20. 9. 2001, ki je 17. 8. 2004 postal pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Vita Krevsla, opr. št.
IZV 482/06 z dne 25. 9. 2006, bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
to je stanovanje št. 5, v 2. etaži stanovanjske hiše, na naslovu Titova 39, Jesenice,
v izmeri 55,56 m2, s pripadajočim garažnim
mestom št. 29, last dolžnice Svetlane Horvat, Titova 39, Jesenice, do 1/2, zarubljena
v korist upnika Stanovanjski sklad Republike
Slovenije, Poljanska c. 31, Ljubljana, zaradi
izterjave 15.624,90 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 26. 5. 2010
VL 117439/2009
Os-4266/10
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 23. 10. 2009, opr. št. VL 70840/2009,
je bil dne 5. 11. 2009 opravljen v korist
upnika Hypo Leasing d.o.o., Dunajska cesta
117, Ljubljana rubež nepremičnine – stanovanja št. 33, v izmeri 77,98 m2, ki se nahaja
v IV. nadstropju večstanovanjske hiše na
naslovu Vojkova ulica 87, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 6. 2010
VL 769/2009
Os-4270/10
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Ptuju opr. št. VL 769/2009 z dne
22. 1. 2009 je bila v izvršilni zadevi upnika
PE City Maribor d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, ki ga zastopa odvetnik Peter
Pečenik iz Maribora, zoper dolžnika Rating
d.o.o., Trg zmage 8, Murska Sobota, zaradi
izterjave 123,36 EUR s pp, po izvršitelju
Bojanu Miletiču zarubljena naslednja nepremičnina: poslovni prostor na naslovu Čučkova 6a, Ptuj – oznaka 5, v izmeri 50,92 m2,
katerega lastnik je dolžnik do celote.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 22. 6. 2010

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 2411/2010
Os-3951/10
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici svetnici mag. Bojani Štrukelj Petovič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
postopka Mestne občine Koper, Verdijeva
10, Koper, ob udeležbi Emilije Kocjančič,
Marezige 56, Marezige, o predlogu za dopolnitev zemljiške knjige, dne 4. 6. 2010
odločilo:
Uvede se postopek dopolnitve zemljiške
knjige za nepremičnino, s parc. št. 295/17,
k.o. Truške, pašnik, v izmeri 385 m2, pri

kateri je z verjetnostjo izkazana lastninska
pravica oseb:
– Mestna občina Koper, Verdijeva 10,
Koper, matična številka 5874424 in
– Emilija Kocjančič, Marezige 56, Marezige, EMŠO 2612936505247, vsake do 1/2.
Imetnike lastninske pravice na navedeni
nepremičnini se poziva, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o pravicah, navedenih v oklicu o začetku
postopka dopolnitve zemljiške knjige.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 4. 6. 2010

pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 12. 2009

N 50/2008
Os-4468/10
V postopku vzpostavljanja etažne lastnine za večstanovanjski objekt, na naslovu
Ulica Juleta Gabrovška 19, Kranj, ki se vodi
pred Okrajnim sodiščem v Kranju, pod opr.
št. N 50/2008, Okrajno sodišče v Kranju na
podlagi 237. člena Zakona o zemljiški knjigi
izdaja oglas;
Okrajno sodišče v Kranju, na predlog
Francija Kolenca, Ulica Juleta Gabrovška 19, Kranj, oklicuje začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 20. 4. 1988, sklenjene
med Vinkom Škoficem, Cesta na Belo 31,
Kranj in Eriko Škofic, Juleta Gabrovška 19,
Kranj, kot prodajalcem, in Francem Kolencem, Cesta v Žlebe 19, Medvode, kot kupcem, za stanovanje št. 30, v 7. etaži, s kletjo v 1. etaži, večstanovanjskega objekta
Ulica Juleta Gabrovška 19, Kranj, v izmeri
35,69 m2, označenem z ident. št. 30.E.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Franca Kolenca, roj. 16. 11. 1962,
Ulica Juleta Gabrovška 19, Kranj.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 2. 7. 2010

Dn 16705/2007
Os-3452/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Energogroup d o.o., Dimičeva 9, Ljubljana, ki ga
zastopa odvetnik Tomislav Biber, Pleteršnikova 32, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičnini: poslovni prostor
št. 2, Dimičeva 9, Ljubljana, v etaži 2 in
4, z ident. št. 2.E, vpisana v vl. št. 2833/2,
k.o. Bežigrad, dne 10. 3. 2010, pod opr. št.
Dn 16705/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 058/97 z dne
19. 12. 1997 o prodaji poslovnih prostorov v 5., 6. in 7. etaži poslovnega objekta
Dimičeva 9, Ljubljana, stoječega na parc.
št. 266/7 in 266/10, k.o. Bežigrad sklenjene
med strankama Gospodarska zbornica Slovenije, Slovenska cesta 41, Ljubljana (kot
prodajalcem) in Energogroup d.o.o., Ljub
ljana (kot kupcem),
– aneksa št. 2 k prodajni pogodbi
št. 058/97 z dne 19. 12. 1997 z dne 22. 10.
2004, sklenjen med strankama Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljub
ljana (kot prodajalcem) in Energogroup
d.o.o., Dimičeva 9, Ljubljana (kot kupcem).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 3. 2010

Dn 3133/2009
Os-8252/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Rečnik Jureta, Šarhova ul. 14, Ljubljana in
Rečnik Romana, Ul. Polhograjskega bataljona 87, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 2,
v pritličju, na naslovu Šarhova 14, Ljubljana,
z ident. št. 2.E, vpisano v podvl. št. 1439/2,
k.o. Brinje I, dne 4. 11. 2009, pod opr. št.
Dn 3133/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 4. 9. 1965,
sklenjene med Skladom za zidanje stanovanjih hiš ObS Ljubljana Bežigrad (kot prodajalcem) in Rečnik Antonom, Postojnska
št. 68, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 2.E, vpisano
v podvl. št. 1439/2, k.o. Brinje I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom

Dn 11696/2007
Os-3453/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Rogič Luke, Brodarjev trg 7, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
vpisani pod vl. št. 1481/218, k.o. Moste,
stanovanje št. 95, z identifikacijsko številko
1730-1714-218, Brodarjev trg 7, Ljubljana,
dne 29. 1. 2010 pod opr. št. Dn 11696/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 367/80 z dne 20. 2. 1981 sklenjene
med Staninvest Ljubljana TOZD Inženiring,
Ljubljana, Kersnikova 6 kot prodajalcem
ter Kresal Janezom in Kresal Frido, oba
iz Ljubljane, Scopolijeva 1, oba kot kupca,
za stanovanje št. 95, v 11. nadstropju, k.o.
Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
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oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 2. 2010
Dn 16142/2008
Os-4081/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Rauter Sonje, Jakčeva ulica 8, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino stanovanje št. 86 v 5. etaži s kletno shrambo v 1. etaži, na naslovu Gašperšičeva 8,
Ljubljana, z ident. št. 85.E, vpisano v podvl.
št. 1884/85, k.o. Moste, dne 10. 3. 2010, pod
opr. št. Dn 16142/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, prodajne pogodbe z dne 19. 7. 1995,
sklenjene med Kuševič Zlatkom in Kuševič
Ivico, oba Meškova ulica 4, Brežice (kot prodajalcema) in Kravos Dušanom, Ulica padlih
borcev 33, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 85.E, vpisano
v podvl. št. 1884/85, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 6. 2010
Dn 17070/2008
Os-4104/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Milana Klodiča, Žibertova ulica 1, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini garaža št. 61, z ident. št. 61.E, vpisani v podvložku št. 2333/61, v k.o. Spodnja
Šiška, dne 6. 4. 2010 izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe z dne 9. 8. 1972, sklenjene med Gradbenim podjetjem Tehnika,
Ljubljana, kot prodajalcem in Marico Kobe,
Celovška 83, Ljubljana, kot kupcem, in sicer
za garažo št. 61, z ident. št. 61.E, vpisani v podvložku št. 2333/61, v k.o. Spodnja
Šiška;
– darilne pogodbe z dne 8. 3. 1977, sklenjene med Marico Kobe, Celovška 83, Ljub
ljana, kot prvopogodbeno stranko in Ivano
Gerk, kot obdarjenko, in sicer za garažo
št. 61, z ident. št. 61.E, vpisani v podvložku
št. 2333/61, 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 7. 6. 2010
Dn 16871/2008
Os-4105/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Antona Fuchsa, Žibertova ulica 1, Ljubljana, za-

radi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini
garaža št. 8, z ident. št. 8.E, vpisani v podvložku št. 2333/8, v k.o. Spodnja Šiška, dne
6. 4. 2010 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, darilne
pogodbe z dne 19. 6. 1991, sklenjene med
Miomirjem Zdravkovićem, Lepodvorska 2,
Ljubljana, kot prvopogodbeno stranko in
Vero Derata, Lepodvorska 2, Ljubljana, kot
obdarjenko, in sicer za garažo št. 8, z ident.
št. 8.E, vpisani v podvložku št. 2333/8, 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 7. 6. 2010
Dn 17068/2008
Os-4106/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Tamare Hudnik Plevnik, Žibertova ulica 1,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na
nepremičnini, garaža št. 49 z ident. št. 49.E,
vpisani v podvložku št. 2333/49, v k.o. Spodnja Šiška, dne 6. 4. 2010 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupne pogodbe z dne 14. 5.
1972, sklenjene med Gradbenim podjetjem
Tehnika, Ljubljana, kot prodajalcem in Stanislavom Plevnikom, Žibertova 1, Ljubljana,
kot kupcem, in sicer za garažo št. 49 z ident.
št. 49.E, vpisani v podvložku št. 2333/49,
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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 6. 2010
Dn 19088/2009
Os-4593/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ločičnik Brede, Viška cesta 49b, Ljubljana, ki
jo zastopa Otium d.o.o., Ulica Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini, vpisani v v. št. 3774/20 – enoinpolsobno stanovanje št. 20, v IV. nadstropju I. stopnišča, s shrambo št. 20, v kleti I.
stopnišča, z ident. št. 1723-3060-020, Viška
c. 49b, Ljubljana, k.o. Vič, dne 11. 6. 2010,
pod opr. št. Dn 19088/2009, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe št. 205/65 o odplačnem prenosu pravice trajnega razpolaganja uporabe in uprave na posameznih
delih stavbe z dne 10. 11. 1965, sklenjene
med Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje in Novak Ivanom, Ljubljana, Kančeva
(naselje), stanovanje št. 20, I. stopn., IV.
nadstropje v stanovanjskem bloku B-3 na
soseski-6 Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
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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 659/2010
Os-4341/10
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah je
s sklepom z dne 9. 6. 2010, Dn 659/2010,
začelo postopek vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, in sicer prodajne pogodbe
z dne 8. 5. 1987, sklenjene med Kovaško industrijo Zreče d.d. in ETOL-OM d.d., Škofja
vas 39, Škofja vas, ki se nanaša na nepremičnino, ident. št. 2.E, stanovanjski prostor
št. 1091-531-2, v 1. etaži, v izmeri 21,00 m2,
v stavbi z naslovom Rogla 12, Zreče, ident.
št. 1091-531, na parc. št. 1095/78, vpisano
v vl. št. 453/2, k.o. Zreče.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu s četrtim odstavkom 237. člena
Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 22. 6. 2010
Dn 671/2010
Os-4445/10
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah je
s sklepom z dne 22. 6. 2010, Dn 671/2010,
začelo postopek vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, in sicer prodajne pogodbe
št. 2/III/88 z dne 31. 5. 1988, sklenjene med
Unior d.d., Kovaška c. 10, Zreče in AERO
Celje, Ipavčeva 32, Celje, ki se nanaša na
nepremičnino, ident. št. 3.E, stanovanjski
prostor št. 1091-80-3, v 2. etaži, v izmeri 21,00 m2, v stavbi z naslovom Rogla
12/a, Zreče, ident. št. 1091-80, na parc.
št. 1095/78, vpisano v vl. št. 455/3, k.o.
Hudinja.
S tem oklicem se pozivajo imetniki
pravic, da v skladu s četrtim odstavkom
237. člena Zakona o zemljiški knjigi v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 1. 7. 2010
Dn 387/2010
Os-3931/10
1. V postopku nastavitve zemljiške knjige
za parc. št. 311/5, k.o. Podmelec, se razglaša javna razgrnitev popisnih listov, zapisnikov o ugotovitvah in kopij katastrskih
načrtov za to nepremičnino.
2. Javna razgrnitev bo trajala od 16. 8.
do 16. 9. 2010, v sobi št. 9 Okrajnega sodišča v Tolminu, med delovnim časom sodišča, in tam bodo v tem času navedene
listine, vsakomur na vpogled.
3. V dneh med 13. 9. in 16. 9. 2010,
med delovnim časom sodišča, bo predsednik komisije na razpolago za pojasnjevanje in dodatno ugotavljanje podatkov v tem
postopku.
4. Zoper razgrnjene podatke lahko vsaka oseba, katere pravni interes bi bil z vpisom v zemljiško knjigo na podlagi razgrnjenim podatkov prizadet, vloži ugovor pri tem
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sodišču v enem mesecu po koncu javne
razgrnitve.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 8. 6. 2010
Dn 386/2010
Os-3932/10
1. V postopku nastavitve zemljiške knjige
za parc. št. 36/3, k.o. Podmelec, se razglaša
javna razgrnitev popisnih listov, zapisnikov
o ugotovitvah in kopij katastrskih načrtov za
to nepremičnino.
2. Javna razgrnitev bo trajala od 16. 8.
do 16. 9. 2010, v sobi št. 9 Okrajnega sodišča v Tolminu, med delovnim časom sodišča, in tam bodo v tem času navedene
listine, vsakomur na vpogled.
3. V dneh med 13. 9. in 16. 9. 2010,
med delovnim časom sodišča, bo predsednik komisije na razpolago za pojasnjevanje in dodatno ugotavljanje podatkov v tem
postopku.
4. Zoper razgrnjene podatke lahko vsaka
oseba, katere pravni interes bi bil z vpisom
v zemljiško knjigo na podlagi razgrnjenim
podatkov prizadet, vloži ugovor pri tem sodišču v enem mesecu po koncu javne razgrnitve.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 8. 6. 2010
Dn 385/2010
Os-3933/10
1. V postopku nastavitve zemljiške knjige
za parc. št. 278/5, k.o. Podmelec, se razglaša javna razgrnitev popisnih listov, zapisnikov o ugotovitvah in kopij katastrskih
načrtov za to nepremičnino.
2. Javna razgrnitev bo trajala od 16. 8.
do 16. 9. 2010, v sobi št. 9 Okrajnega sodišča v Tolminu, med delovnim časom sodišča, in tam bodo v tem času navedene
listine, vsakomur na vpogled.
3. V dneh med 13. 9. in 16. 9. 2010,
med delovnim časom sodišča, bo predsednik komisije na razpolago za pojasnjevanje in dodatno ugotavljanje podatkov v tem
postopku.
4. Zoper razgrnjene podatke lahko vsaka
oseba, katere pravni interes bi bil z vpisom
v zemljiško knjigo na podlagi razgrnjenim
podatkov prizadet, vloži ugovor pri tem sodišču v enem mesecu po koncu javne razgrnitve.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 8. 6. 2010
Dn 356/2010
Os-3934/10
1. V postopku nastavitve zemljiške knjige
za parc. št. 274, k.o. Idrija pri Bači, se razglaša javna razgrnitev popisnih listov, zapisnikov o ugotovitvah in kopij katastrskih
načrtov za to nepremičnino.
2. Javna razgrnitev bo trajala od 16. 8.
do 16. 9. 2010, v sobi št. 9 Okrajnega sodišča v Tolminu, med delovnim časom sodišča, in tam bodo v tem času navedene
listine, vsakomur na vpogled.
3. V dneh med 13. 9. in 16. 9. 2010,
med delovnim časom sodišča, bo predsednik komisije na razpolago za pojasnjevanje in dodatno ugotavljanje podatkov v tem
postopku.
4. Zoper razgrnjene podatke lahko vsaka
oseba, katere pravni interes bi bil z vpisom
v zemljiško knjigo na podlagi razgrnjenim
podatkov prizadet, vloži ugovor pri tem sodišču v enem mesecu po koncu javne razgrnitve.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 8. 6. 2010
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Dn 323/2010
Os-3935/10
1. V postopku nastavitve zemljiške knjige
za parc. št. 383/6, k.o. Obloke, se razglaša
javna razgrnitev popisnih listov, zapisnikov
o ugotovitvah in kopij katastrskih načrtov za
to nepremičnino.
2. Javna razgrnitev bo trajala od 16. 8.
do 16. 9. 2010, v sobi št. 9 Okrajnega sodišča v Tolminu, med delovnim časom sodišča, in tam bodo v tem času navedene
listine, vsakomur na vpogled.
3. V dneh med 13. 9. in 16. 9. 2010,
med delovnim časom sodišča, bo predsednik komisije na razpolago za pojasnjevanje in dodatno ugotavljanje podatkov v tem
postopku.
4. Zoper razgrnjene podatke lahko vsaka
oseba, katere pravni interes bi bil z vpisom
v zemljiško knjigo na podlagi razgrnjenim
podatkov prizadet, vloži ugovor pri tem sodišču v enem mesecu po koncu javne razgrnitve.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 8. 6. 2010
Dn 322/2010
Os-3936/10
1. V postopku nastavitve zemljiške knjige
za parc. št. 383/5, k.o. Obloke, se razglaša
javna razgrnitev popisnih listov, zapisnikov
o ugotovitvah in kopij katastrskih načrtov za
to nepremičnino.
2. Javna razgrnitev bo trajala od 16. 8.
do 16. 9. 2010, v sobi št. 9 Okrajnega sodišča v Tolminu, med delovnim časom sodišča, in tam bodo v tem času navedene
listine, vsakomur na vpogled.
3. V dneh med 13. 9. in 16. 9. 2010,
med delovnim časom sodišča, bo predsednik komisije na razpolago za pojasnjevanje in dodatno ugotavljanje podatkov v tem
postopku.
4. Zoper razgrnjene podatke lahko vsaka
oseba, katere pravni interes bi bil z vpisom
v zemljiško knjigo na podlagi razgrnjenim
podatkov prizadet, vloži ugovor pri tem sodišču v enem mesecu po koncu javne razgrnitve.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 8. 6. 2010
Dn 321/2010
Os-3937/10
1. V postopku nastavitve zemljiške knjige
za parc. št. 323/8, k.o. Obloke, se razglaša
javna razgrnitev popisnih listov, zapisnikov
o ugotovitvah in kopij katastrskih načrtov za
to nepremičnino.
2. Javna razgrnitev bo trajala od 16. 8.
do 16. 9. 2010, v sobi št. 9 Okrajnega sodišča v Tolminu, med delovnim časom sodišča, in tam bodo v tem času navedene
listine, vsakomur na vpogled.
3. V dneh med 13. 9. in 16. 9. 2010,
med delovnim časom sodišča, bo predsednik komisije na razpolago za pojasnjevanje in dodatno ugotavljanje podatkov v tem
postopku.
4. Zoper razgrnjene podatke lahko vsaka
oseba, katere pravni interes bi bil z vpisom
v zemljiško knjigo na podlagi razgrnjenim
podatkov prizadet, vloži ugovor pri tem sodišču v enem mesecu po koncu javne razgrnitve.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 8. 6. 2010
Dn 163/2010
Os-3938/10
1. V postopku nastavitve zemljiške knjige
za parc. št. 35/4, k.o. Pečine, se razglaša
javna razgrnitev popisnih listov, zapisnikov

o ugotovitvah in kopij katastrskih načrtov za
to nepremičnino.
2. Javna razgrnitev bo trajala od 16. 8.
do 16. 9. 2010, v sobi št. 9 Okrajnega sodišča v Tolminu, med delovnim časom sodišča, in tam bodo v tem času navedene
listine, vsakomur na vpogled.
3. V dneh med 13. 9. in 16. 9. 2010,
med delovnim časom sodišča, bo predsednik komisije na razpolago za pojasnjevanje in dodatno ugotavljanje podatkov v tem
postopku.
4. Zoper razgrnjene podatke lahko vsaka
oseba, katere pravni interes bi bil z vpisom
v zemljiško knjigo na podlagi razgrnjenim
podatkov prizadet, vloži ugovor pri tem sodišču v enem mesecu po koncu javne razgrnitve.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 8. 6. 2010
Dn 162/2010
Os-3939/10
1. V postopku nastavitve zemljiške knjige
za parc. št. 34/7, k.o. Pečine, se razglaša
javna razgrnitev popisnih listov, zapisnikov
o ugotovitvah in kopij katastrskih načrtov za
to nepremičnino.
2. Javna razgrnitev bo trajala od 16. 8.
do 16. 9. 2010, v sobi št. 9 Okrajnega sodišča v Tolminu, med delovnim časom sodišča, in tam bodo v tem času navedene
listine, vsakomur na vpogled.
3. V dneh med 13. 9. in 16. 9. 2010,
med delovnim časom sodišča, bo predsednik komisije na razpolago za pojasnjevanje in dodatno ugotavljanje podatkov v tem
postopku.
4. Zoper razgrnjene podatke lahko vsaka
oseba, katere pravni interes bi bil z vpisom
v zemljiško knjigo na podlagi razgrnjenim
podatkov prizadet, vloži ugovor pri tem sodišču v enem mesecu po koncu javne razgrnitve.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 8. 6. 2010
Dn 161/2010
Os-3940/10
1. V postopku nastavitve zemljiške knjige
za parc. št. 34/13, k.o. Modrejce, se razglaša javna razgrnitev popisnih listov, zapisnikov o ugotovitvah in kopij katastrskih
načrtov za to nepremičnino.
2. Javna razgrnitev bo trajala od 16. 8.
do 16. 9. 2010, v sobi št. 9 Okrajnega sodišča v Tolminu, med delovnim časom sodišča, in tam bodo v tem času navedene
listine, vsakomur na vpogled.
3. V dneh med 13. 9. in 16. 9. 2010,
med delovnim časom sodišča, bo predsednik komisije na razpolago za pojasnjevanje in dodatno ugotavljanje podatkov v tem
postopku.
4. Zoper razgrnjene podatke lahko vsaka
oseba, katere pravni interes bi bil z vpisom
v zemljiško knjigo na podlagi razgrnjenim
podatkov prizadet, vloži ugovor pri tem sodišču v enem mesecu po koncu javne razgrnitve.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 8. 6. 2010
Dn 160/2010
Os-3941/10
1. V postopku nastavitve zemljiške knjige
za parc. št. 34/6, k.o. Pečine, se razglaša
javna razgrnitev popisnih listov, zapisnikov
o ugotovitvah in kopij katastrskih načrtov za
to nepremičnino.
2. Javna razgrnitev bo trajala od 16. 8.
do 16. 9. 2010, v sobi št. 9 Okrajnega so-
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dišča v Tolminu, med delovnim časom sodišča, in tam bodo v tem času navedene
listine, vsakomur na vpogled.
3. V dneh med 13. 9. in 16. 9. 2010,
med delovnim časom sodišča, bo predsednik komisije na razpolago za pojasnjevanje in dodatno ugotavljanje podatkov v tem
postopku.
4. Zoper razgrnjene podatke lahko vsaka
oseba, katere pravni interes bi bil z vpisom
v zemljiško knjigo na podlagi razgrnjenim
podatkov prizadet, vloži ugovor pri tem sodišču v enem mesecu po koncu javne razgrnitve.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 8. 6. 2010
Dn 1294/2010
Os-3942/10
1. Začne se postopek nastavitve zemljiške knjige po 213. členu Zakona o zemljiški
knjigi za parc. št. 4453, k.o. Breginj.
2. Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 16. 8.
2010.
3. Imetniki pravic na tej nepremičnini se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb, in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
4. Poizvedbe se bodo opravljale v času
od 16. 8. 2010 do 15. 9. 2010, vsako sredo
od 9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 8. 6. 2010
Dn 1293/2010
Os-3943/10
1. Začne se postopek nastavitve zemljiške knjige po 213. členu Zakona o zemljiški
knjigi za parc. št. 4453/5, k.o. Breginj.
2. Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 16. 8.
2010.
3. Imetniki pravic na tej nepremičnini se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb, in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
4. Poizvedbe se bodo opravljale v času
od 16. 8. 2010 do 15. 9. 2010, vsako sredo
od 9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 8. 6. 2010
Dn 1292/2010
Os-3944/10
1. Začne se postopek nastavitve zemljiške knjige po 213. členu Zakona o zemljiški
knjigi za parc. št. 4453/4, k.o. Breginj.
2. Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 16. 8.
2010.
3. Imetniki pravic na tej nepremičnini se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb, in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
4. Poizvedbe se bodo opravljale v času
od 16. 8. 2010 do 15. 9. 2010, vsako sredo
od 9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 8. 6. 2010
Dn 1291/2010
Os-3945/10
1. Začne se postopek nastavitve zemljiške knjige po 213. členu Zakona o zemljiški
knjigi za parc. št. 4453/3, k.o. Breginj.
2. Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 16. 8.
2010.

3. Imetniki pravic na tej nepremičnini se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb, in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
4. Poizvedbe se bodo opravljale v času
od 16. 8. 2010 do 15. 9. 2010, vsako sredo
od 9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 8. 6. 2010
Db 1047/2010
Os-3946/10
1. Začne se postopek nastavitve zemljiške knjige po 213. členu Zakona o zemljiški
knjigi za parc. št. 46/39, k.o. Ljubinj.
2. Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 16. 8.
2010.
3. Imetniki pravic na tej nepremičnini se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb, in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
4. Poizvedbe se bodo opravljale v času
od 16. 8. 2010 do 15. 9. 2010, vsako sredo
od 9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 8. 6. 2010
Dn 1046/2010
Os-3947/10
1. Začne se postopek nastavitve zemljiške knjige po 213. členu Zakona o zemljiški
knjigi za parc. št. 46/38, k.o. Ljubinj.
2. Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 16. 8.
2010.
3. Imetniki pravic na tej nepremičnini se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb, in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
4. Poizvedbe se bodo opravljale v času
od 16. 8. 2010 do 15. 9. 2010, vsako sredo
od 9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 8. 6. 2010
Dn 1045/2010
Os-3948/10
1. Začne se postopek nastavitve zemljiške knjige po 213. členu Zakona o zemljiški
knjigi za parc. št. 36/4, k.o. Ljubinj.
2. Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 16. 8.
2010.
3. Imetniki pravic na tej nepremičnini se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb, in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
4. Poizvedbe se bodo opravljale v času
od 16. 8. 2010 do 15. 9. 2010, vsako sredo
od 9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 8. 6. 2010
Dn 1044/2010
Os-3949/10
1. Začne se postopek nastavitve zemljiške knjige po 213. členu Zakona o zemljiški
knjigi za parc. št. 30/3, k.o. Ljubinj.
2. Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 16. 8.
2010.
3. Imetniki pravic na tej nepremičnini se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb, in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
4. Poizvedbe se bodo opravljale v času
od 16. 8. 2010 do 15. 9. 2010, vsako sredo
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od 9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 8. 6. 2010
N 59/2008
Os-4467/10
V postopku vzpostavljanja etažne lastnine za večstanovanjski objekt, na naslovu
Kidričeva cesta 15, Kidričeva cesta 17 in
Kidričeva cesta 19, Kranj, ki se vodi pred
Okrajnim sodiščem v Kranju pod opr. št.
N 59/2008, 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 z dne 18. 12. 1991, sklenjene
med Iskro Telekkom Holding – Korporacijski
center za telekomunikacije in računalništvo
Kranj, kot prodajalcem, in Janezom Mačkom
ter Tatjano Maček, oba Kidričeva cesta 17,
Kranj, kot kupcem, za stanovanje št. 101,
v 2. etaži, s kletjo v 1. etaži, večstanovanjskega objekta, na naslovu Kidričeva cesta
17, Kranj, v izmeri 91,78 m2, označenem
z ident. št. 101.E.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Janeza Mačka, roj. 7. 12. 1957, Kidričeva cesta 17, Kranj, in Tatjane Maček,
roj. 12. 12. 1961, Kidričeva cesta 17, Kranj.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 2. 7. 2010
N 25/2009
Os-4675/10
V postopku vzpostavljanja etažne lastnine za večstanovanjski objekt, na naslovu
Ulica Janka Puclja 9, Kranj, ki se vodi pred
Okrajnim sodiščem v Kranju pod opr. št.
N 25/2009, Okrajno sodišče v Kranju na
podlagi 237. člena Zakona o zemljiški knjigi
izdaja oglas;
Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, soinvestitorske pogodbe
št. 7/49-45/86 z dne 11. 6. 1986, sklenjene
med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Občine Kranj, kot prodajalcem, in DO
Živila Kranj, TOZD Maloprodaja, Cesta na
Okroglo 3, kot kupcem, ter aneksa k soinvestitorski pogodbi št. 7/49-45/86 z dne 13. 7.
1988, za poslovni prostor št. 51.E, v 2. etaži
večstanovanjske stavbe, na naslovu Ulica
Janka Puclja 9, Kranj, v izmeri 483,40 m2,
označenem z ident. št. 51.E.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist družbe Mercator d.d., matična številka 53000231, Dunajska cesta 107, Ljub
ljana.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
podatkov, o vsebini pogodbe oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 5. 7. 2010
Dn 3719/2009
Os-4676/10
Okrajno sodišče v Lendavi, po okrajni
sodnici Saniji Misja, na predlog predlagateljice Elise Halas, Gornji Lakoš, Glavna ulica
53, ki jo zastopa zakonita zastopnica, mati
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Melita Jaklovič, Gornji Lakoš, Glavna ulica
53, obe po notarki Romani Gajšek iz Murske
Sobote, Staneta Rozmana 11/a, oklicuje začetek postopka vzpostavitve listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 20. 5.
1993, št. 0403-A-36/1-2560/93, sklenjene
med prodajalcem Republiko Slovenijo, ki
jo na podlagi sklepa Izvršnega sveta Skupščine RS, št. 360-03/91-15/2-8 z dne 5. 11.
1991 zastopa minister za notranje zadeve
Ivan Bizjak in kupcem Marjanom Peček,
roj. 20. 5. 1962 iz Lendave, Kranjčeva 10;
– prodajne pogodbe z dne 28. 4. 1997,
sklenjene med prodajalcem Marjanom Peček, Lendava, Kranjčeva 10, roj. 20. 5.
1962, kot prodajalcem, in ABC Pomurka
- International Mednarodna trgovina d.d.,
Murska Sobota, Lendavska 11, ki jo zastopa po pooblastilu direktorja družba Irena
Lipič, kot kupcem, za nepremičnino, enosobno stanovanje št. 10, v I. nadstropju
stanovanjskega bloka v Lendavi, Kranjčeva
ulica 10, v izmeri 56,73 m2 – z identifikacijsko št. 9.E, vpisano v podvl. št. 3916/1,
k.o. Lendava.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Elise Halas, Gornji Lakoš, Glavna
ulica 53, na podlagi te listine.
Okrajno sodišče v Lendavi poziva vse
morebitne imetnike 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 Lendavi
dne 13. 7. 2010
Dn 19257/2009
Os-4807/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Kajtazovič Emine in Jasmina ter Nadarevič
Zlatke, vsi Za Gradom 4, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
vpisani v vl. št. 4 – parc. št. 65/6, k.o. Prule,
dne 31. 5. 2010, pod opr. št. Dn 19257/2009,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 8. 6. 1994, sklenjene med
Vzgojnim zavodom Logatec in Kajtazovič
Mehmedom, Za gradom št. 4, Ljubljana, za
8/100, parc. št. 15/1, vpisane v vl. št. 12, k.o.
Karlovško 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 7. 2010
Dn 27061/2009
Os-4808/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Česnik Zorana, Kraigherjeva ulica 1,
Postojna, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl.
št. 4037/69 – stanovanje št. 20, v 2. nadstropju, s shrambo št. 20/16, v kleti, z ident.
št. 1739-0275-120, Andreaševa 16, Ljub
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ljana, k.o. Zgornja Šiška, dne 11. 6. 2010,
pod opr. št. Dn 27061/2009, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 0110/PD-616
z dne 26. 10. 1992, sklenjene med Litostroj
Holding d.d. Ljubljana in Kričkovič Milankom, Andreaševa 16, Ljubljana, za garsonjero št. 20/II na Andreaševi 16 v Ljubljani,
– darilne pogodbe z dne 25. 11. 1992,
sklenjene med Kričkovič Milankom, Andreaševa 16, Ljubljana in Kričkovič Anko, Andreaševa 16, Ljubljana,
– pogodbe o prodaji z dne 7. 12. 1992,
sklenjene med Kričkovič Anko, Andreaševa
16, Ljubljana, ter Kanduc Katarino, C. v Jagodje 2, Izola, Šmid Jožefo, Ceneta Štuparja 107, Ljubljana in Šmid Ivanom, Ceneta
Štuparja 107, Ljubljana.
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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 7. 2010
Dn 1075/2008
Os-4831/10
Okrajno sodišče v Tolminu na predlog
Kaš Janka, Vodnikova cesta 21, Ljubljana,
oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne
pogodbe 1/10.03 V.L. z dne 10. 2. 2003,
ki ustreza pogojem za vknjižbo lastninske
pravice pri nepremičnini – apartmaju št. 11,
v II. nadstropju stanovanjske zgradbe B2
v Bovcu, na parc. št. 638, k.o. Bovec, na
naslovu Kaninska vas 5, z oznako S 1.9 M z
dodatno sobo v mansardi, z oznako D 1.8
M, s pripadajočo shrambo št. 11, z identifikacijsko številko 2207-1101-11, vpisan v vl.
št. 1777/11.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Vidmar Darje, Savlje 87, Ljubljana.
Vsi morebitni imetniki pravic se pozivajo, da v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 16. 7. 2010

Amortizacije
N 229/2010
Os-4810/10
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani na predlog predlagateljice Antonije Mesojedec,
Ježa 85, Ljubljana - Črnuče, ki jo zastopata odvetniška družba Brecelj in partnerji iz
Ljubljane in Stanka Solar, direktorica agencije Stan nepremičnine d.o.o., Proletarska 4,
Ljubljana, teče postopek za razveljavitev odpravka sklepa Okrajnega sodišča v Ljub
ljani, Dn 8041/2010 z dne 11. 3. 2010, ki
vsebuje uradni zaznamek za 375/1000, last
Antonije Mesojedec.
Sodišče določa 60-dnevni rok, v katerem morajo sodišču priglasiti svoje pravice
upravičenci iz navedene listine, in v katerem se lahko ugovarja zoper predlog za
razveljavitev. Sodišče poziva, da naj se

v istem roku listina (odpravek sklepa) predloži sodišču. Če listina v navedenem roku
sodišču ne bo predložena, bo razveljav
ljena.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 7. 2010

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 77/2010
Os-4464/10
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni
sodnici Darinki Plevnik v pravdni zadevi
tožeče stranke Alojza Belaviča, Stara lipa
20, p. Vinica, ki ga zastopa pooblaščenec
Alojz Poljšak, odvetnik v Črnomlju, proti toženi stranki neznanim dedičem neznanega bivališča po pokojnem Ivanu Panjanu,
nazadnje stanujočem Stara lipa 1, p. Vinica, zaradi ugotovitve lastninske pravice,
pcto 1.500,00 €, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 17. 6. 2010
postavlja začasnega zastopnika, neznanim
dedičem neznanega bivališča po pokojnem
Ivanu Panjanu, nazadnje stanujočem Stara
lipa 1, p. Vinica.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
– odvetnik Dušan Bricelj, Kolodvorska 26,
Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko neznane dediče neznanega bivališča po pokojnem Ivanu Panjanu,
nazadnje stanujočem Stara lipa 1, p. Vinica,
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 17. 6. 2010
P 75/2010
Os-4528/10
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni
sodnici Darinki Plevnik v pravdni zadevi tožeče stranke Angele Juršinič, Perudina 8,
p. Vinica, ki jo zastopa pooblaščenec Alojz
Poljšak, odvetnik v Črnomlju, proti toženi
stranki neznanim dedičem neznanega bivališča po pokojni Mariji Juršinič, nazadnje
stanujoči Perudina 7, p. Vinica, zaradi ugotovitve lastninske pravice, pcto 900,00 €,
v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 17. 6. 2010 postavlja začasnega
zastopnika, neznanim dedičem neznanega
bivališča po pokojni Mariji Juršinič, nazadnje
stanujoči Perudina 7, p. Vinica.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
– odvetnik Dušan Bricelj, Kolodvorska 26,
Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko neznane dediče neznanega bivališča po pokojni Mariji Juršinič,
nazadnje stanujoči Perudina 7, p. Vinica,
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 17. 6. 2010
I 947/2001
Os-1943/10
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. I 947/2001 z dne
26. 4. 2001, v izvršilni zadevi upnika SKB
banka d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, proti
dolžnici Editi Kokalj, Kovorska cesta 23, Tržič, zaradi izterjave 266,84 EUR s pp, se
dolžnici Editi Kokalj, Kovorska cesta 23, Tr-
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žič, postavi začasno zastopnico odvetnico
Ladi Voršič iz Kranja. Začasna zastopnica
bo dolžnico zastopala dokler dolžnica ali
njen pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 1. 3. 2010
I 1181/2005
Os-4447/10
V izvršilni zadevi upnika Merkur - Trgovina in storitve d.d., Cesta na Okroglo 7, Naklo, proti dolžniku Davidovič Nikola, Kmećani NN, Banja Luka, Bosna in Hercegovina, ki
ga zastopa odvetnica Ladi Voršič, Benedičičeva pot 15, Kranj, zaradi izterjave 3.499,57
EUR s pp, je sodišče postavilo dolžniku
Nikoli Davidoviću, stanujočem na naslovu
Kmećani, Banja Luka, Bosna in Hercegovina, začasno zastopnico – odvetnico Ladi
Voršič iz Kranja, ki ima v tem postopku vse
pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika
od dneva postavitve in vse do takrat, dokler
dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču,
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 30. 6. 2010
N 641/2005
Os-2362/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici Mateji Gruškovnjak v nepravdni zadevi predlagateljice Frančiške Rekanovič, Klanska ulica 9, Medvode, zoper
nasprotnega udeleženca Zlatka Packa,
naslov neznan, zaradi delitve solastnine,
dne 18. 12. 2009, sklenilo, da se nasprotnemu udeležencu Antonu Zrimšku, roj.
25. 8. 1923, v skladu s 4. točko drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, v zvezi s 37. členom Zakona o nepravdnem postopku, postavi začasna zastopnica odvetnica Nada Burič, Puharjeva
3, Ljubljana. Začasna zastopnica ima v tem
postopku pravice in dolžnosti zakonite zastopnice in bo nasprotnega udeleženca
v skladu s 83. členom Zakona o pravdnem
postopku zastopala od dneva postavitve in
vse do takrat, dokler nasprotni udeleženec
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 2. 2010
I 5670/2005
Os-4299/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta 3/a, Koper
– Capodistria, ki jo zastopa Adriatic Slovenica d.d., Celovška 182, Ljubljana, (prej
Slovenica, zavarovalna hiša d.d., Ljubljana,
Celovška 206, Ljubljana – dostava), zoper
dolžnika Grdadolnik Oražem Viljem, Mislejeva ulica 3, Ljubljana, ki ga zastopa odv.
začasni zastopnik Stanislav Mauri, Cankarjev trg 11, Vrhnika, zaradi izterjave 189,35
EUR s pp sklenilo:
1. Dolžniku Viljemu Grdadolniku Oražmu
se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasnega
zastopnika.
2. Za začasnega zastopnika se postavi
Stanislava Maurija, Cankarjev trg 11, Vrhnika.
3. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem

oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 6. 2010
VL 134513/2009
Os-4300/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska c. 3a, Koper, proti dolžnici Valeriji
Djurdjević, Brodarjev trg 14, Ljubljana - dostava, zaradi izterjave 594,42 EUR, sklenilo:
dolžnici Valeriji Djurdjević, Brodarjev
trg 14, 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.
Dragica Kuhelj, Dalmatinova 10, 1000 Ljub
ljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 3. 2010
VL 73763/2009
Os-4335/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska c. 3a, Koper, proti dolžniku Husejnu
Alibegović, Ulica Dr. Bogomira Magajne 10,
Divača, ki ga zastopa odv. Svanjak Mihael,
Trg Brolo 6, Koper - Capodistria - dostava,
zaradi izterjave 338,80 EUR, sklenilo:
dolžniku Husejnu Alibegović, Ulica Dr.
Bogomira Magajne 10, Divača, 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
Svanjak Mihael, Trg Brolo 6, Koper.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 6. 2010
VL 142704/2009
Os-4338/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska c. 3a, Koper, proti dolžnici Ljubici
Žnidaršič, Brinje, Cesta I 015, Grosuplje,
ki jo zastopa odv. Gregor Pirc, Kotnikova
5, Ljubljana, zaradi izterjave 188,25 EUR,
sklenilo:
dolžnici Ljubici Žnidaršič, Brinje, Cesta
I 015, Grosuplje 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 Pirc
Gregor, Kotnikova 5, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za so-
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cialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 6. 2010
I P 1219/2009
Os-4390/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici Martini Colnar v pravdni zadevi tožeče
stranke Lesnina d.d., Cesta na Bokalce 40,
Ljubljana, ki jo zastopa Majda Kmet, odvetnica v Ljubljani, proti toženi stranki Alisi Adrovič, neznan naslov, prej Krtina 50a,
Domžale, zaradi plačila 56,29 EUR s pp,
dne 22. 6. 2010 sklenilo:
odvetnika Vinka Kastelica, Rakovniška
ulica 23, Ljubljana, se razreši dolžnosti začasnega zastopnika tožene stranke v tej
pravdni zadevi.
Toženi stranki Alisi Adrovič, neznanega
prebivališča, se postavlja začasni zastopnik,
odvetnik Dušan Kecman, Vurnikova ulica
2, Ljubljana, ki bo zastopal toženo stranko
v tem postopku zaradi plačila 56,29 EUR
s pripadki.
Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika, toženo stranko pa
bo zastopal od dneva postavitve dalje, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 6. 2010
VL 29687/2009
Os-4460/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Komunala Kranj d.o.o., Ulica
Mirka Vadnova 1, Kranj, proti dolžniku Andreju Pirc, Bessarabierstrasse 57, Salzburg,
zaradi izterjave 206,12 EUR, sklenilo:
dolžniku Andreju Pirc, Bessarabierstrasse 57, Salzburg, 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.
Pečenko Savo, Miklošičeva 13, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 5. 2010
VL 110534/2009
Os-4462/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika PSS Ptuj d.o.o., Vošnjakova
ulica 6, Ptuj, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Godič & Selaković o.p., d.n.o., Partizanska cesta 30, Maribor, proti dolžniku
Vinku Bukovec, Arbajterjeva 1, Ptuj, ki ga
zastopa odv. Sergej Vladislav Majhen, Ul.
talcev 1, Maribor, zaradi izterjave 845,08
EUR, sklenilo:
dolžniku Vinku Bukovec, Arbajterjeva 1,
Ptuj, 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.
Sergej Vladislav Majhen, Ul. talcev 1, Maribor.
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Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 5. 2010
VL 94020/2008
Os-4463/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Stanovanjski sklad RS, Javni
sklad, Poljanska cesta 31, Ljubljana - dostava, ki ga zastopa odv. Špela Plešec, Dunajska 21, Ljubljana - dostava, proti dolžniku
Melisu Welzel, Lagerstrasse, STG 1/2 14,
Mitterndorf/Fischa, Avstrija, zaradi izterjave
1.929,62 EUR s pp, sklenilo:
dolžniku Melisu Welzel se na podlagi drugega odstavka 146. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik, upravičen za sprejemanje pisanj.
Za začasnega zastopnika, upravičenega
za sprejemanje pisanj, se postavi odv. Sašo
Majcen, Štihova 15, 1000 Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 4. 2010
I 10322/2007
Os-4496/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika SPL d.d., Frankopanska 18/a,
Ljubljana, ki ga zastopa odv. Bojana Potočan, Dalmatinova 7, Ljubljana, zoper dolžnico Anito Jovanovič, Kajuhova ulica 42, Ljub
ljana - dostava, ki jo zastopa odv. začasna
zastopnica Tanja Midvešček, Dalmatinova
2, Ljubljana, Svetlana Mirkovič, Kajuhova
ulica 42, Ljubljana - dostava, ki jo zastopa
odv. začasna zastopnica Tanja Medvešček,
Dalmatinova 2, Ljubljana, zaradi izterjave
149,03 EUR s pp, sklenilo:
dolžnicama Aniti Jovanovič in Svetlani
Mirkovič, se na podlagi 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP, postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Tanja Medvešček, Dalmatinova 2, 1000
Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnici vse dotlej, dokler dolžnici ali njun 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. 7. 2010
I PI 522/2007
Os-4527/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
Ireni Čretnik v pravdni zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav d.d., Miklošičeva
cesta 19, Ljubljana, proti toženi stranki Alisi
Salihović, neznanega prebivališča (v tožbi: Beblerjev trg 1, Ljubljana), zaradi plačila
2.783,71 EUR s pripadki, dne 30. 6. 2010
sklenilo:
toženi stranki se postavi začasna zastopnica odvetnica Anka Kenda Oražem, Trdinova ulica 7, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko vse do takrat, dokler tožena stranka
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ pristojen za
socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 6. 2010
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VL 12957/2009
Os-4620/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Aleasing d.o.o., Vrunčeva
ulica 1, Celje, ki ga zastopa odv. Dušan
Mohorko, Razlagova ulica 11, Maribor, proti
dolžniku Miranu Kovačič, Na Peči 2, Ljub
ljana, ki ga zastopa zak. zast. odv. Vanja
Radanovič, Bratov Učakar 62, Ljubljana,
Tatjana Pencelj, Hajdrihova ulica 28, Ljub
ljana, zaradi izterjave 5.759,62 EUR, sklenilo:
dolžniku Miranu Kovačič, Na Peči 2,
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.
Radanovič Vanja.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 2010
I 384/03
Os-1514/09
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske storitve d.d., Šmartinska cesta
134/b, Ljubljana, ki ga zastopajo odvetniki
Šelih & partnerji o.p. d.n.o. iz Ljubljane, zoper dolžnika Serše Zenona, sedaj neznanega bivališča (prej Gradnikove brigade
33, Nova Gorica oziroma Prvomajska ul.
4, Nova Gorica), zaradi izterjave denarne terjatve s pp, zunaj naroka, dne 14. 2.
2008 sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku se dolžniku Serše Zenonu, neznanega bivališča, postavi začasno zastopnico,
odvetnico Vido Mali Lemut iz Ajdovščine, Tovarniška cesta 2/a, ki bo dolžnika zastopala
v izvršilni zadevi z opr. št. I 384/03, vse 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 Novi Gorici
dne 14. 2. 2008
P 136/2009
Os-4150/10
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Danice Kovač, Lokev
151, 6219 Lokev, ki jo zastopa odvetnik Dragan Sikirica iz Sežane zoper toženo stranko:
1. Sonja Hrvatin, Kanada, sedaj neznanega
bivališča, 2. Ivan Susmel, Lokev 56, sedaj
neznanega bivališča, 3. Agnese Božeglav,
Lokev 164, 6219 Lokev, sedaj neznanega
bivališča, 4. Marija Božeglav, Ulica Marka
Oreškoviča 27, 52000 Pula, Hrvaška, sedaj neznanega bivališča, 5. Luigi Skabar,
Col 40, Repentabor 34016 Opčine, Italija
in 6. Robert Skabar, Col 40, Repentabor,
34016 Opčine, Italija, zaradi pridobitve lastninske pravice s priposestvovanjem (pcto
3.000,00 €), po predlogu tožeče stranke, na
podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku, s sklepom z dne 9. 6. 2010 postavilo začasnega zastopnika drugemu tožencu
Ivanu Susmelju, Lokev 56, 6219 Lokev, sedaj neznanega bivališča, in sicer odvetnika
Damjana Krta, Partizanska cesta 63, 6210
Sežana, ki bo drugega toženca v tem po-

stopku zastopal vse do takrat, dokler drugi
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 16. 6. 2010

Oklici dedičem
D 57/2010
Os-4018/10
Na Okrajnem sodišču v Brežicah je
v teku zapuščinski postopek po pokojnem
Antonu Tomazinu (tudi Tomažinu) iz Čateža
ob Savi 17, Čatež ob Savi, rojenem 30. 5.
1867, umrlem 1. 7. 1908.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojnem Antonu Tomazinu, da se priglasijo Okrajnemu sodišču
v Brežicah, v enem letu od objave tega
oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 8. 6. 2010
D 157/2009
Os-4015/10
Pri Okrajnem sodišču v Domžalah teče
zapuščinski postopek po pok. Peterc Danielu, roj. 7. 7. 1952, drž. RS, razvezanem,
umrlem 27. 4. 2009, nazadnje stanujočem
Tovarniška ulica 57, Radomlje.
Ker so se dediči drugega dednega reda
dedovanju odpovedali, sodišče poziva tiste,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču.
Če se po poteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben od dedičev, se zapuščina razglasi za lastnino Republike Slovenije in izroči pristojnemu organu Republike
Slovenije.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 9. 6. 2010
D 154/2009
Os-4016/10
Pri Okrajnem sodišču v Domžalah teče
zapuščinski postopek po pok. Bone Marijanu, roj. 4. 11. 1930, drž. RS, poročenem,
umrlem 6. 4. 2009, nazadnje stanujočem
Šumberška cesta 40, Zaboršt.
Ker so se dediči prvega dednega reda
dedovanju odpovedali, sodišče poziva tiste,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču.
Če se po poteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben od dedičev, se zapuščina razglasi za lastnino Republike Slovenije in izroči pristojnemu organu Republike
Slovenije.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 9. 6. 2010
D 546/2009
Os-4020/10
Ivan Križmančič, sin Andreja, roj. 19. 3.
1869, nazadnje stanujoč v Gabrovici, Gabrovica 23, je dne 7. 3. 1922 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
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dedičem je bila postavljena skrbnica zapuščine Irena Fister, Ulica Vena Pilona 14,
Koper.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 10. 6. 2010
D 233/2002
Os-4255/10
Ana Mikolič, iz Brezovice pri Gradnu 11,
je dne 3. 5. 2002 umrla in je zapustila oporoko.
Do dediščine ima pravico zapustničin
vnuk Miroslav Šavron.
Ker sodišču ni znano njegovo prebivališče, naj se priglasi sodišču v enem letu od
objave tega oklica.
Dediču je postavljena za skrbnico Irena
Fister, Koper, Ul. Vena Pilona 14, Koper.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 21. 6. 2010
D 26/2006
Os-4102/10
Na Okrajnem sodišču v Litiji je v teku
zapuščinski postopek po dne 1. 1. 2006
umrli Angeli Grm, hčeri Janeza Stepca, roj.
30. 8. 1909, nazadnje stan. Gabrska gora
1, Gabrovka. Kot dedinja po njej bi prišla
v poštev tudi njena hči Ljudmila Lazički, roj.
16. 9. 1933, ki živi na neznanem naslovu
v Avstraliji.
Sodišče poziva dedinjo, da se v roku
enega leta od objave tega oklica prijavi sodišču kot dedinja in sodišču sporoči svoje
sedanje osebne podatke in pravilni naslov.
Po preteku tega roka bo sodišče zaključilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi razpoložljivih podatkov in izjave skrbnika, ki bo
dedinji postavljen.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 9. 6. 2010
I D 3080/2009
Os-4111/10
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. osebi Nikola
Batak, roj. 26. 4. 1931, umrli 2. 10. 2009, nazadnje stan. Šišenska cesta 21, Ljubljana,
državljanu Republike Slovenije.
Zapustnik ni napravil oporoke, zato nastopi zakonito dedovanje. Zapustnik je bil
vdovec in po podatkih, s katerimi razpolaga
sodišče, brez otrok.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/1976,
z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami)
poziva vse, ki mislijo, da bi bili lahko poklicani kot dediči k dedovanju po zapustniku, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave
tega oklica.
Če se osebe, ki so pozvane k prijavi
s tem oklicem, ne bodo oglasile, bo sodišče
po preteku opredeljenega roka zaključilo
zapuščinski postopek na podlagi podatkov,
s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 6. 2010
I D 844/2010
Os-4623/10
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Gočevski Borivoju, roj. 28. 1. 1938, umrlem 15. 2. 2010,

nazadnje stanujočem v Ljubljani, Ulica borcev za severno mejo 9, drž. Republike Slovenije.
Sodišču je znano, da je zapustnik dne
27. 11. 2006 naredil pogodbo o zapustitvi
stanovanja (po svoji vsebini oporoko), s katero za primer svoje smrti prepušča svoje
stanovanje v last podnajemniku Franju Rodiću, ki zanj skrbi in plačuje najemnino.
Po izjavah Franja Rodića, zapustnikovega najemnika, je zapustnik umrl kot vdovec,
otrok ni imel. Žena Vera Gočevski naj bi
umrla 10. 6. 1986, brat Tomo Gočevski naj
bi umrl leta 2009. Zapustnik je imel še brata
Dobrivoja Gočevska v Zagrebu, za katerega
podatka o naslovu Franjo Rodić nima. Prav
tako naj bi zapustnik imel tudi še enega brata in sestro, vendar tudi o njih Franjo Rodić
nima nikakršnih podatkov.
Glede na to, da sodišču niso znani vsi,
ki bi prišli v poštev kot dediči po pokojnem, sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave
tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 7. 2010
I D 3309/2009
Os-4625/10
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je
v teku zapuščinski postopek po pok. Djuričić Djuradju, roj. 22. 4. 1950, umrlem
9. 6. 2001, nazadnje stanujočem v Ljub
ljani, Miklavčeva ulica 42, drž. Republike
Slovenije.
Zapustnik je bil ob smrti poročen z Zoro
Gibača, otrok ni imel. Podatki o drugih sorodnikih zapustnika sodišču niso znani.
Glede na to, da zakoniti dediči po pokojnem sodišču niso znani, sodišče na podlagi
206. člena Zakona o dedovanju poziva vse,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine
na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po
preteku tega roka bo sodišče zapuščinski
postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 7. 2010
I D 2898/2009
Os-4626/10
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Artnik Mariji,
hčeri Artnik Tomaža in Jožefe, roj. 24. 10.
1934, umrli 23. 8. 2009, nazadnje stanujoči
v Ljubljani, Jakčeva ulica 8, drž. Republike
Slovenije.
Zapustnica je sicer napravila oporoko,
vendar potrebuje sodišče za izvedbo zapuščinskega postopka tudi podatke o zakonitih dedičih. Zapustnica je bila samska, brez
otrok, starša sta umrla pred njo, bratov in
sester ni imela, zato bi prišli v poštev dediči
tretjega dednega reda, ki pa sodišču niso
znani.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva morebitne dediče
ter vse ostale, ki mislijo, da imajo pravico
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do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 7. 2010
D 47/2010
Os-4080/10
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Suša Petrini, pok. Antona, upokojenki, roj. 26. 6. 1952, državljanki Republike Slovenije, ki je umrla dne 18. 1. 2010,
s stalnim prebivališčem Senožeče 138,
6224 Senožeče.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustničinih dedičih, zato s tem oklicem poziva
vse morebitne dediče, da se v roku enega
leta od objave tega oklica in oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri
sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 10. 6. 2010

Oklici pogrešanih
N 10/2010
Os-3916/10
V nepravdni zadevi za razglasitev pogrešanega za mrtvega, po predlogu predlagajoče stranke Jožeta Gramca, stan. Gazice
17, p. Cerklje ob Krki, ki ga zastopa odvetnik
Marko Zupančič iz Brežic, se poziva vse, ki
kaj vedo povedati o življenju in smrti pogrešanega Antona (Antoniusa) Nečemerja, roj.
17. 1. 1835, neznanega bivališča, o njegovi
smrti pa listinskega dokaza ni.
Morebitne podatke sporočite v roku treh
mesecev po objavi tega oklica sodišču z navedbo številke N 10/2010, ker se bo v nasprotnem primeru po izteku roka, pogrešano
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 4. 6. 2010
N 10/2010
Os-4450/10
Pogrešani Ludvik Bučar, roj. 14. 7. 1925,
Petrušnja vas 20, Šentvid pri Stični, po znanih podatkih, naj bi se za njim izgubila vsaka
sled, ko je iz Koroškega bil s transportom
pripeljan v Jugoslavijo. V Kranju so ga še
videli, bil je še živ, potem pa se je za njim
izgubila vsaka sled, kam so ga odpeljali,
kam je šel, se ne ve, vse to, ko je bil nazadnje živ, pa se je dogajalo takoj po vojni leta
1945, tako da se je v času septembra 1945
za njim izgubila vsaka sled.
Pogrešanemu je bila postavljena skrbnica za posebni primer Tadina Frančiška, stanuje Petrušnja vas 20, Šentvid pri Stični.
Sodišče poziva pogrešanega, da se
oglasi, kakor tudi vse tiste, ki bi karkoli vedeli o njegovem življenju, da to sporočijo
sodišču v 3 mesecih po objavi tega oklica.
Po tem roku bo sodišče pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 30. 6. 2010
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Preklici

Zavarovalne police preklicujejo
Bagari Dejan, Cvetkova ulica 31,
Murska Sobota, zavarovalno polico, št.
50500031588, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnp‑313331
Bremec Boris, Lokovec 30, Čepovan,
zavarovalno polico, št. 50500000112,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnd‑313343
Brković
Aleksandar,
Chengdujska
14, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
50500015316, izdala zavarovalnica KD
življenje. gng‑313315
Dominko David, Borštnikova 9, Maribor,
zavarovalno polico, št. 50500026987, izdala
zavarovalnica KD življenje. gnm‑313309
Gavrić Oliver, Vinška cesta 53, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 50500051013, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnd‑313318
Gorinšek
Gregor,
Žlogona
gora
31, Oplotnica, zavarovalno polico, št.
50500035245, izdala zavarovalnica KD
življenje. gnn‑313308
Humar Anita, Dolščaki 19, Rob,
zavarovalno polico, št. 50500053716,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnb‑313349
Kovič Primož, Selo pri Ihanu 27, Domžale,
zavarovalno polico, št. 50500062954,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnb‑313345
Krupić Ernad, Ponoviška cesta 7, Litija,
zavarovalno polico, št. 50500035165,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gne‑313342
Mandalenič Adrijana, Dobrava 15, Izola
- Isola, zavarovalno polico, št. 11050836,
izdala zavarovalnica Grawe. gnv‑313300
Pravda Sanja, Markovičeva ulica 17,
Maribor, zavarovalno polico, št. 000020469,
izdala zavarovalnica Moja naložba. m‑306
Zagernik Andrej, Cesta v Skoke 51,
Miklavž na Dravskem polju, zavarovalno
polico,
št.
50500044106,
izdala
zavarovalnica KD življenje. m‑322

Spričevala preklicujejo
Alitović Emanuel, Cesta dveh cesarjev
108/e, Ljubljana, spričevalo 7. in 8. razreda
OŠ Bičevje, izdano leta 2008 in 2009.
gnb‑313220
Babič Gregor, Klemenčičeva 17, Maribor,
spričevalo 7. razreda OŠ Tone Čufar
Maribor, izdano leta 2008. m‑338
Bećiri Serdžan, Korbunova ul. 2, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole v
Mariboru, izdano leta 2006. m‑355
Breznik Marco, Framska 4, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole
Maribor, izdano leta 2008. m‑352
Brulc Tina, Velike brusnice 60, Brusnice,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Novo mesto,

št. 1670-II/G-3178, izdano leta 2008.
gnx‑313298
Ciperle Janez, Šutna 116, Žabnica,
indeks, št. 18030820, izdala Filozofska
fakulteta v Ljubljani. gnr‑313329
Čater Aleksander, Jamova ul. 5,
Slovenska Bistrica, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje šole za gostinstvo in turizem
Maribor, izdano leta 1992. m‑326
Druževič Matjaž, Pešnica 40, Šentjur,
spričevalo 2. in 3. letnika SERŠ Maribor,
izdano leta 1982 in 1983. m‑302
Fajfar Urška, Zg. Kungota 78, Zgornja
Kungota, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ ZG.
Kungota, izdano leta 2008 in 2009. m‑323
Fergola Vladimir, Jastrebci 14, Kog,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kmetijske šole Ptuj, izdano leta 2000.
m‑314
Ferjančič Anja, Rošpoh del 139/d,
Kamnica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje tekstilne šole - smer frizer, izdano
leta 2001. m‑310
Ferk Tomaž, Rogoška cesta 55, Miklavž
na Dravskem polju, spričevalo 4. letnika
Srednje ekonomske šole Maribor, izdano
leta 2009. m‑344
Filipović Nuša, Raičeva ulica 4c,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje
šole za oblikovanje in fotografijo, izdano leta
2010. gnr‑313304
Filipović Nuša, Raičeva ulica 4c,
Ljubljana, obvestilo o uspehu pri maturi
Srednje šole za oblikovanje in fotografijo,
izdano leta 2010. gnq‑313305
Frelih Sašo, Ob potoku 2, Žiri, maturitetno
spričevalo Gimnazije Bežigrad, št 4088,
izdano leta 2010. gnf‑313316
Funtek Ines, Luče 59, Luče, spričevalo
3. letnika I. gimnazije v Celju, izdano leta
2009. m‑361
Furst Matej, Majcnova 10, Krško, indeks,
št. 1001956, izdala Fakulteta za strojništvo
Maribor. m‑373
Gašparič Sabina, Nova vas 121, Ptuj,
spričevalo 3. letnika II gimnazije Maribor,
izdano leta 2009. m‑336
Goljar Rok, Tržaška cesta 47, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Antona
Aškerca Ljubljana, izdano leta 2007.
gnl‑313310
Goljar Rok, Tržaška cesta 47, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Antona
Aškerca Ljubljana, izdano leta 2008.
gnk‑313311
Goljar Rok, Tržaška cesta 47, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Antona
Aškerca Ljubljana, izdano leta 2009.
gnj‑313312
Haložan Tina, Slovenja vas 9, Hajdina,
spričevalo 3. letnika III. gimnazije Maribor,
izdano leta 2009. m‑342
Hasaj Florim, Panonska ulica 5/b,
Maribor, spričevalo 2. letnika Srednje
živilske šole Maribor - mesar, izdano leta
1998. m‑366
Hasaj Hajrizi Suzana, Kardeljeva 57,
Maribor, spričevalo 9. razreda OŠ Angel
Besednjak Maribor, izdano leta 2007. m‑367

Hofman Denis, Bučečovci 47, Križevci pri
Ljutomeru, maturitetno spričevalo Gimnazije
Franca Miklošiča Ljutomer, izdano leta 2005.
gnu‑313326
Jeza Urška, Zelena 6, Hoče, spričevalo
7. razreda OŠ Hoče, izdano leta 2008.
m‑331
Juršič Ivan, Veliki Cerovec 33, Novo
mesto, maturitetno spričevalo Centra
strokovnih šol v Ljubljani, izdano leta 1979.
gnu‑313301
Jus Jernej, Cesta v Skoke 10/b, Miklavž
na Dravskem polju, indeks, št. F0015152,
izdala FF v Mariboru. m‑316
Kamenik Anton, Frajhajm 82, Šmartno
na Pohorju, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole kmetijske mehanizacije
Maribor, izdano leta 1993. m‑372
Kastelic Erika, Hrastov Dol 26, Šentvid
pri Stični, maturitetno spričevalo , spričevalo
3. in 4. letnika Srednje vzgojiteljske šole
in gimnazije Ljubljana, izdano leta 2008 in
2009. gnk‑313344
Kaučič Jelka, Svečane 21/a, Sladki Vrh,
spričevalo o končani OŠ Sladki vrh, izdano
leta 1987. m‑340
Kos Peter, Volkmerjeva 9, Ptuj, indeks,
št. F0010865, izdala FF Maribor. m‑312
Kosmač Jožica, Študentovska 19, Idrija,
diplomo poddiplomske specializacije, z
nazivom specialist zakonske in družinske
terapije št. 1661/66/06, izdana na Teološki
fakulteta v Ljubljani leta 2006. gnf‑313341
Kovač Urška, Novo polje III/6, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Jožeta
Plečnika Ljubljana, izdano leta 2008.
gnp‑313256
Kramar Marko, Delavska 7, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene šole Maribor, izdano leta 2007.
m‑339
Kuliš Blaž, Dražgoška 34, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Šolskega centra
Ljubljana, izdano leta 2008. gnl‑313335
Lešnik Dušan, Nasipna 61, Maribor,
spričevalo 2., 3. in 4. letnika Srednje
prometne šole Maribor, izdano leta 2003,
2004 in 2005. m‑317
Levstek Radevski Luka, Poropatova 31,
Maribor, spričevalo 8. razreda OŠ Bratov
Polančič Maribor, izdano leta 2009. m‑333
Lipovšek Lenart, Zapotok 57, Ig, indeks,
št. 23090651, izdala Fakulteta za strojništvo
v Ljubljani. gno‑313307
Lorber Mitja, Nadbišec 20, Voličina,
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske
šole Maribor, izdano leta 2010. m‑358
Makoter Sanja, Ul. heroja Vojka 2,
Maribor, spričevalo 7. razreda OŠ Kamnica,
izdano leta 2007. m‑330
Marković Suzan, Smoletova 10, Maribor,
spričevalo 3. letnika SŠGT Maribor, izdano
leta 2006. m‑364
Milaković Milenko, Klanska ulica 17,
Medvode, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne železniške elektro kovinarske šole
v Ljubljani, izdano leta 1976. gnj‑313337
Mithans Nina, Sodna 8, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
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oblikovalne šole Maribor, izdano leta 2008.
m‑328
Mlinar Sara, Grajska cesta 45, Bled,
spričevalo 4. letnika Škofijske klasične
gimnazije, izdano leta 2010. gnt‑313327
Mohorko Tamara, Zadružni trg 14,
Ptuj, spričevalo od 1. do 5. letnika Srednje
ekonomske šole Ptuj, izdano leta 2005 do
2009. m‑307
Mom Nina, Irgoličeva ul. 26, Hoče,
spričevalo 7. razreda OŠ Dušana Flisa v
Hočah, izdano leta 2008. m‑329
Ostruh Igor, Granitna ulica 7, Oplotnica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
lesarske šole Maribor - smer obdelovalec
lesa, izdano leta 1999. m‑347
Papež Bojan, Morej 27, Fram, spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje šole kmetijske
mehanizacije, izdano leta 2000. m‑346
Pergar Petra, Račka ulica 22, Orehova
vas, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
medicinske šole Maribor, izdano leta 1996.
m‑320
Petek Ivan, Stanetinci 1, Sveti Jurij ob
Ščavnici, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne elektro šole v Mariboru, izdano
leta 1981. m‑327
Pšajd Sašo, Spodnji Žerjavci 23, Lenart
v Slov. goricah, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje ekonomske šole v Mariboru ekonomski tehnik, izdano leta 2010. m‑359
Remih Barbara, Vojkova 4, Lesce,
spričevalo 4. letnika EGSŠ Radovljica,
izdano leta 2005. gni‑313313
Remih Barbara, Vojkova 4, Lesce,
maturitetno spričevalo EGSŠ Radovljica, št.
692, izdano leta 2005. gnh‑313314
Ribič Katja, Ljubljanska cesta 86, Rače,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje kmetijske
šole Maribor - vrtnarski tehnik, izdano leta
1999 in 2000. m‑348
Rihter Nuša, Mariborska cesta 29,
Selnica ob Dravi, spričevalo 7. in 8. razreda
OŠ Selnica ob Dravi, izdano leta 2007 in
2008. m‑332
Salkanović Mirzet, Novo naselje 26,
Hoče, spričevalo 4. letnika II gimnazije
Maribor, izdano leta 2010. m‑321
Skerbinek Iztok, Ob gozdu 10, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za gostinstvo in turizem, št. 746, izdano leta
1994. m‑325
Sojč Klavdija, Kumen 26, Fala, spričevalo
7. razreda OŠ Lovrenc na Pohorju, izdano
leta 2008. m‑343
Stojanovič Stojan, Deteljica 2, Tržič,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gostinske šole Bled, izdano leta 1997.
gnb‑313295
Šmirmsul Natalija, Plintovec 7/b, Zgornja
Kungota, spričevalo 9. razreda OŠ Gustav
Šilih Maribor, izdano leta 2005. m‑350
Špendl Matej, Sp. Slemen 41/e, Selnica
ob Dravi, spričevalo o zaključnem izpitu
SKSŠ v Mariboru, izdano leta 2000. m‑362
Štabej Aljaž, Strstenik 1/a, Slovenske
Konjice, indeks, št. 1007680, izdala
Fakulteta za strojništvo Maribor. m‑351
Štumberger Bojan, Zg. Hajdina 157,
Hajdina, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne kovinarske šole Ptuj, izdano leta
1978. m‑353
Tišler Meri, Slomškova ulica 18, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole Maribor, izdano leta 2007.
m‑305
Turnšek Ana, Zg. Gorče 12, Braslovče,
spričevalo o končani OŠ Šmartno ob Paki,

izdano leta 1968, izdano na ime Sevničar
Ana. gnx‑313348
Ulbl Simona, Zimica 52, Zgornja Korena,
spričevalo 7. razreda OŠ Korena, izdano
leta 2008. m‑335
Uranjek Dani, Podlog 24, Šempeter v
Savinjski dolini, spričevalo o zaključnem
izpitu SSPŠ Celje - avtomehanik, izdano
leta 2000. m‑349
Vnuk Sašo, Novo naselje 31, Bistrica ob
Dravi, spričevalo 3. letnika SERŠ Maribor,
izdano leta 2010. m‑368
Vogrinec Karmen, Gerečja vas 70,
Hajdina, spričevalo o zaključnem izpitu
Poslovne šole Ptuj - poslovni tehnik, izdano
leta 2000. m‑369
Zajelšnik Marjana, Hmeljska 13a,
Kostanjevica na Krki, maturitetno spričevalo
Gimnazije Brežice, izdano leta 1978, izdano
na ime Cvitkovič Marjana. gnv‑313325
Zaletelj Henri, Koroška cesta 74, Maribor,
spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Franca
Rozmana Staneta Maribor, izdano leta 2008
in 2009. m‑334
Zazijal Katja, Cesta na Roglo 67, Zreče,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
strokovne in poklicne šole v Celju - frizer,
izdano leta 2001. m‑360
Zorko Janja, Betnavska 85/b, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
od 1. do 3. letnika Srednje strojne in
poslovne šole Maribor + smer administrator,
izdano leta 2006, 2007 in 2008. m‑371
Zrim Sanja, Ižakovci 103/a, Beltinci,
indeks, št. F0001340, izdala FF v Mariboru.
m‑337
Zupančič Aleksander, Kresniške Poljane
1, Litija, indeks, št. 8997307, izdala Višja
policijska šola Tacen. gnz‑313321
Žnuderl Maja, Robičeva ulica 60, Limbuš,
spričevalo 7. razreda OŠ Rada Robiča
Limbuš, izdano leta 2008. m‑341

Drugo preklicujejo
Altex trade, d.o.o., Dunajska cesta 106,
Ljubljana, izvod licence s ser. št. G 0309356
za vozilo Volvo FH 12 4X2 TB/37000 z reg.
oznako GO K8-805. gnk‑313336
Bizjak Aleksander s.p., Cankarjeva
9,
Kranj,
voznikove
kartice
št.
1070500011803010, izdana na ime Stanko
Mohorič, z veljavnostjo od 5. 11. 2008 do
2. 11. 2010, izdal Cetis d.d. gns‑313332
Borštnar Katja, Bevško 73, Trbovlje,
študentsko izkaznico, št. 22063170, izdala
Fakulteta za šport. gni‑313338
Božič Tajda, Regentova 10, Maribor,
dijaško izkaznico, izdala III. gimnazija
Maibor, št. 0005996208. m‑365
Brcar Marica, Šentrupert 93, Šentrupert,
študentsko izkaznico, št. 31000602, izdala
Fakulteta za farmacijo. gnq‑313330
Cvelbar Alan, Cankarjeva ulica 23,
Trebnje, študentsko izkaznico, št. 23070767,
izdala Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
strojništvo. gnm‑313334
Dragonja Uroš, Kidričeva ulica 19, Trzin,
študentsko izkaznico, št. 64060131, izdala
Fakulteta za elektrotehniko Ljubljana.
gnp‑313231
Fifer Liljana, Pivola 64/b, Hoče, potrdilo
o opravljenem strokovnem izpitu za
trgovskega poslovodjo, izdano leta 1997.
m‑357
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Fijavž Daniel s.p., Križevec 59, Stranice,
preklic licence za tovorno vozilo M.A.N., št.
006986/01,02,03,18 z reg. št. CE87-93F,
CE66-76M in CE66-77M. gne‑313317
Fingušt Mojca, Krožna pot 1, Orehova
vas, študentsko izkaznico, št. 61195567,
izdala Pedagoška fakulteta Maribor. m‑354
Fink Matej, Čanje 19, Blanca, študentsko
izkaznico, št. 93638859, izdala FKKT
Maribor. m‑319
Hebae Tinea, Lendavska cesta 13,
Lendava - Lendva, študentsko izkaznico,
št. 30806534, izdala Medicinska fakulteta
Maribor. m‑311
Horvat Nino, Grajena 27B, Ptuj,
študentsko izkaznico, št. 62090058, izdala
Univerza na Primorskem. gnx‑313323
Jus Jernej, Cesta v Skoke 10/b, Miklavž
na Dravskem polju, študentsko izkaznico, št.
Foo15152, izdala FF v Mariboru. m‑315
Kegl Laura, Žice 4/a, Lenart v Slov.
goricah, vozno karto, št. 3172, izdal Veolia
transport. m‑304
Klobasa Katja, Okoslavci 71, Sveti Jurij
ob Ščavnici, dijaško izkaznico, izdala III
gimnazija Maribor, št. 0005997030. m‑324
Kolarič Vito, Wilhemova ulica 2, Ptuj,
vozno karto, št. 3485, izdal Veolia transport.
m‑308
Kos Peter, Volkmerjeva 9, Ptuj,
študentsko izkaznico, št. F0010865, izdala
FF Maribor. m‑313
Krojs Branko, Prisojna 8/a, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 61134186, izdala
Pedagoška fakulteta Maribor. m‑303
Lešnjak Dejan, Groblje pri Prekopi
10, Šentjernej, študentsko izkaznico, št.
64080263, izdala Univerza v Ljubljani.
gnn‑313333
Lončar Rok, Gubčeva ulica 11, Mirna,
potrdilo o preklicu NPK, izdala GZS
Slovenije. gns‑313328
Mihelič Domen, Cesta v Vintgar 8, Bled,
študentsko izkaznico, št. 19390175, izdala
Ekonomska fakulteta. gnw‑313324
Milojević Nikola, Brezje pri Grosupljem
71, Grosuplje, študentsko izkaznico, št.
24950383, izdala Fakulteta za računalništvo
in informatiko Ljubljana. gny‑313222
Možina Jure, Grobišče 2, Prestranek,
študentsko izkaznico, št. 63040253, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko
Ljubljana. gnh‑313339
Nemec Severin, Kratka ulica 8, Slovenska
Bistrica, vozno karto, št. 3477, izdal Veolia
transport. m‑318
Okretič Stanislav s.p., Kostanjevica
na Krasu 50A, Kostanjevica na Krasu,
licence za vozilo Iveco Daily 35S18V/3950,
št. 009651, z reg. oznako GO R1-866.
gnc‑313319
Pintarič Matija, Maistrova 14, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 71173789, izdala
Pravna fakulteta Maribor. m‑370
Pjano Sabit, Pameče 98B, Slovenj
Gradec, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500024509000, izdal Cetis d.d.
leta 2009 z veljavnostjo od 26.4.2009 do
29.4.2012. gny‑313347
Plahuta Ervin s.p., Branik 217, Branik,
licenco, št. 005477 za vozilo Iveco Euro Star
z reg. št. GO 64-79E. gnz‑313296
Ploj Dominik, Sladki vrh 8, Sladki
Vrh, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500008606000. m‑345
Podgoršek Darja, Cesta na Roglo 17b,
Zreče, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu, izdalo Ministrstvo za šolstvo leta
2006, na ime Darja Boček. gnb‑313320
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Podgrajski Iris, Ljubljanska 25/b, Maribor,
dijaško izkaznico, izdala III gimnazija
Maribor, št. 0005971341. m‑356
Povšič Gal, Čevljarska 41, Žiri, dijaško
izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gny‑313322
Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, službeno izkaznico javnega
uslužbenca Majstrović Zdravko, zap. št.
2308, izdano dne 22. 3. 2005. Ob‑4669/10
Stropnik Boris, Gotovlje 38, Žalec,
digitalno
tahografsko
kartico,
št.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
1070500011761010, izdajatelj Cetis Celje.
gny‑313297
T.L.S. d.o.o., Sokolska ulica 5, Ivančna
Gorica, CEMT dnevnika št. 00666/1.
gng‑313340
Ujčič d.o.o., Ilirska Bistrica, Zarečje 30,
Ilirska Bistrica, TIR certifikat, št. 6/2004 za
vozilo z reg. št. KP H6-947 in TIR certifikat,
št. 9/2008 za vozilo z reg. št. E6-13 KP.
gnt‑313302
Ujčič d.o.o., Ilirska Bistrica, Zarečje
30, Ilirska Bistrica, dovolilnico za Italijo z
oznako 380 in CEMT dovolilnico, št. 00146,

ter licenco za vozilo GE004083/00480/017
z reg. št. KP H6-947. gns‑313303
Vudler Uroš, Hrenca 11/a, Malečnik,
študentsko izkaznico, št. 93653229, izdala
Fakulteta za strojništvo. m‑309
Žnideršič Nina, Ulica mladinskih del.
brigad 30, Leskovec pri Krškem, študentsko
izkaznico, št. 18081262, izdala Filozofska
fakulteta. gnz‑313346
Žužek Franc s.p., Vrh 16, Boštanj,
dovoljenje za voznika tujca, št. 008623/
AD57-2-4973/2009, izdano na ime Hotić
Asmir. gnw‑313299
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