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Javni razpisi
Št. 331-16/2007/10

Ob-4897/10

Sprememba
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: MKGP) na podlagi:
– Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja RS 2007-2013 (Uradni list RS, št. 73/08 in 17/09) (v nadaljevanju: Uredba),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne
20. 9. 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 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 145, 10. 6. 2009,
str. 25–30); (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1698/05/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006 z
dne 15. 12. 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. 15-73), zadnjič spremenjene z
Uredbo Komisije (ES) št. 482/2009 z dne
8. junija 2009 o spremembi Uredbe (ES)
št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede
uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005
o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe (ES) št. 883/2006 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES)
št. 1290/2005 v zvezi z vodenjem računovodskih evidenc plačilnih agencij, izjavami
o izdatkih in prejemkih ter pogojih za povračila izdatkov v okviru EKJS in EKSRP (UL L
145, 10. 6. 2009, str. 17–22); (v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1974/06/ES) in
– Programa razvoja podeželja RS 2007
– 2013 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2007
– 2013), ki ga je potrdila Komisija EU z
odločbo št. CCI 2007 SI 06 RPO 001 dne
12. 9. 2007, zadnjič spremenjenega dne
27. 10. 2008, objavlja spremembo javnega
razpisa za ukrep Pomoč mladim prevzemnikom kmetij.
V javnem razpisu Pomoč mladim prevzemnikom kmetij, objavljenem v Uradnem listu
Republike Slovenije, št. 63 z dne 7. 8. 2009,
se v poglavju I. Predmet javnega razpisa, v

četrtem odstavku, besedilo nadomesti z novim besedilom, ki se glasi kakor sledi:
»Okvirna višina nepovratnih sredstev,
namenjenih za sofinanciranje vlog, prispelih na javni razpis za dodeljevanje sredstev
iz naslova ukrepa Pomoč mladim prevzemnikom kmetij znaša 12.000.000 EUR, od
tega je:
– za vloge, ki bodo prispele na javni
razpis v okviru sklopa A. B in C namenjeno
največ do vključno 500.000 EUR;
– za vloge, ki bodo prispele na javni razpis v okviru sklopa D namenjeno največ do
vključno 11.500.000 EUR.«
Vse ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 5447-1/2010
Ob-4851/10
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna 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 in
61/08),Uredbe (ES) št. 614/2007 Evropskega
Parlamenta in Sveta z dne 23. maja 2007
o finančnem instrumentu za okolje (LIFE+)
Uradni list EU L 149/1 z dne 9. 6. 2007
in Razpisa za zbiranje predlogov programa
LIFE+ 2010 (2010/C 114/08) Evropske komisije (Uradni list EU C 114/14 z dne 4. 5. 2010)
Ministrstvo za okolje in prostor objavlja,
javni razpis
za sofinanciranje projektov s
programskega področja LIFE+10
1. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov s programskega področja
"LIFE+10".
Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju Ministrstvo) obvešča vse pravne
osebe, da lahko zaprosijo za sofinancerska
sredstva za izvajanje projektov iz programa
LIFE+, ki jih bo ministrstvo dodelilo po odločitvi Evropske komisije o sofinanciranju
predloženih projektnih predlogov.
Ministrstvo za okolje in prostor bo sofinanciralo le projekte, ki jih bo potrdila Evropska komisija in zanje s projektnim prijaviteljem sklenila tudi pogodbo.
Ministrstvo bo financiralo le tiste akcije
posameznega projekta, ki se bodo odvijale
na ozemlju R Slovenije in ki jih bodo izvajali
izvajalci s sedežem v R Sloveniji.
Vsebina projektov je določena z naslednjimi dokumenti:

– Uredba (ES) št.614/2007 Evropskega
Parlamenta in Sveta z dne 23. maja 2007
o finančnem instrumentu za okolje (LIFE+)
Uradni list EU L 149/1 z dne 9. 6. 2007,
– Razpis za zbiranje predlogov programa LIFE+ 2010 (2010/C 114/08) Evropske
komisije (Uradni list EU C 114/14 z dne
4. 5. 2010).
2. Pogoji za udeležbo:
– Prijavitelj bo oddal projektni predlog
za sofinanciranje iz programa LIFE+ 10 v
skladu z Razpisom za zbiranje predlogov
programa LIFE+ 2010 (2010/C 114/08)
Evropske komisije (Uradni list EU C 114/14
z dne 4. 5. 2010).
– Projekti morajo obravnavati teme, določene v Razpisu za zbiranje predlogov programa LIFE+ 2010.
– Prijavitelj projektnega predloga mora
imeti sedež v Sloveniji, prijaviti pa je možno
tudi projekte, v katere so kot partnerji ali sofinancerji vključene pravne osebe iz drugih
držav članic EU.
3. Okvirna višina sofinanciranja
Ministrstvo za okolje in prostor bo sofinanciralo projekte v višini največ do 20%
končne pogodbene vrednosti projekta, ki jo
bo potrdila Evropska komisija. Ministrstvo
za okolje in prostor bo sofinanciralo le tiste
dejavnosti v projektu, ki se bodo odvijale
na ozemlju R Slovenije in jih bodo izvajali
izvajalci s sedežem v R Sloveniji. V primeru,
da prijavitelj prijavlja mednarodni projekt,
mora ministrstvu predložiti izsek iz finančne
konstrukcije, iz katere bodo razvidni stroški
posameznih dejavnosti, ki se bodo izvajale
v R Sloveniji in stroški izvajalcev s sedežem
v R Sloveniji.
Sredstva za sofinanciranje projektov
so predvidena na proračunski postavki
9707-Mednarodni projekti LIFE, in sicer v
višini razpoložljivega proračuna za posamezno leto. Sredstva se bodo dodeljevala v
skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08).
4. Predvideno obdobje porabe sredstev:
sredstva se bodo porabljala do izteka datuma podpisanih pogodb. Pogodbe se bodo
sklepale za različna obdobja in bodo terminsko skladne s pogodbami med EU in
prijavitelji.
5. Rok v katerem lahko predlagatelji predložijo vloge in način predložitve vlog
Prijavitelji morajo svoje vloge za sofinanciranje projektnih predlogov oddati na MOP
najkasneje do 1. 9. 2010 na naslov: julijana.
lebez-lozej@gov.si ali na CD-ju na naslov
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Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska
48, 1000 Ljubljana. Vlogo je treba oddati v
elektronski obliki na obrazcih iz projektne
prijave, in sicer:
– Za področje Narava in biotska raznovrstnost na obrazcu A6 LIFE+ Nature & Biodiversity 2010 iz prijavnice »Technical Application Form".
– Za področje Okoljska politika in upravljanje na obrazcu A6 LIFE+ Environmental
Policy and Governance 2009 iz prijavnice
»Technical Application Form".
– Za področje Informacije in obveščanje
na obrazcu A6 LIFE+ Information and Communication 2009 iz prijavnice »Technical Application Form".
Neustrezno predloženih in nepopolnih
vlog ministrstvo ne bo obravnavalo. V primeru, da bo prijavitelj zaprosil za več kot
20% celotne pogodbene vrednosti projekta,
bo ministrstvo vlogo zavrglo.
6. Predlagatelji bodo pisno obveščeni o
dodelitvi sredstev najpozneje v 8 dneh od
dneva oddaje ponudb.
7. Projektna dokumentacija
Prijavitelj mora za pridobitev sofinancerskih sredstev sofinancerju predložiti izpolnjen obrazec A6, ki je del projektne prijave,
skupaj s celotno projektno prijavo z navedbo
zaprošene višine sofinanciranja v elektronski obliki.
Obrazec je dosegljiv na spletnih straneh: http://ec.europa.eu/environment/life/
funding/lifeplus.htm
Kontaktna oseba za LIFE + na Ministrstvu za okolje in prostor je mag. Julijana
Lebez Lozej, tel. 478-74-83 (ali 478-74-75),
ali e-pošta: julijana.lebez-lozej@gov.si.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 331-21/2007/16
Ob-4918/10
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano Republike Slovenije, Dunajska
22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
MKGP), na podlagi:
– Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije
za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013
(Uradni list RS, št. 40/10), (v nadaljnjem
besedilu: Uredba PRP),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z
dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277
z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 473/2009
z dne 25. maja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe
(ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne
kmetijske politike (UL L št. 144 z dne 9. 6.
2009, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1698/2005/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št.
1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP) (UL L št. 368 z dne
23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjene
z Uredbo Komisije (ES) št. 482/2009 z dne
8. junija 2009 o spremembi Uredbe (ES)
št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede
uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005
o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe (ES) št. 883/2006 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES)
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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) in
– 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 125 –
Izboljšanje in razvoj infrastrukture,
povezane z razvojem in prilagoditvijo
kmetijstva, podukrep št. 2: izgradnja
velikih namakalnih sistemov in
tehnološke posodobitve namakalnih
sistemov
I. Osnovni podatki o javnem razpisu:
Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 125 – Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva, podukrep št. 2: izgradnja velikih namakalnih sistemov in tehnološke posodobitve namakalnih sistemov v
okviru PRP 2007–2013 za splošno izboljšanje konkurenčnosti kmetijskega sektorja oziroma za izboljšanje
ureditve funkcionalne infrastrukture, racionalnejše porabe vode in bolj kontroliranega vnosa hranil.

Razpisana sredstva:

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do
10.000.000 EUR. Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– 7.500.000 EUR iz proračunske postavke 9200 PRP
2007–2013 – EU
– 2.500.000 EUR iz proračunske postavke 9201 PRP
2007–2013 – slovenska udeležba.
Najvišja stopnja pomoči znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov, od tega znaša delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75 odstotkov, delež
Republike Slovenije pa 25 odstotkov.

Vrsta javnega razpisa

ODPRTI

Objava in zaključek javnega
razpisa:

Javni razpis je odprt od naslednjega dne po objavi v
Uradnem listu RS, št. 62/10 do objave zaprtja javnega
razpisa na spletnih straneh MKGP in Agencije Republike
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP).

Obdobje upravičenosti
stroškov

Upravičeni stroški za naložbe so samo stroški, nastali
od datuma odločbe o pravici do sredstev do oddaje
zadnjega zahtevka za izplačilo. Kot začetek stroška se
šteje prevzem obveznosti vlagatelja na račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe,
naročanje materiala, opreme, storitev ali del). Za upravičene stroške se štejejo tudi morebitni splošni stroški iz
preglednice v prvem odstavku VI. poglavja tega javnega
razpisa, nastali pred datumom izdaje odločbe o pravici
do sredstev, vendar ne pred 1. 1. 2007.

Cilj ukrepa:

Izboljšanje konkurenčnosti kmetijstva.

Informacije o razpisu:

– INFO točka ARSKTRP (Dunajska 160, 1000 Ljubljana)
tel. 01/580-77-92, faks: 01/478-92-06, e-mail: aktrp@
gov.si
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II. Predmet podpore
(1) Skladno s 1. in 2. točko tretjega odstavka 37. člena Uredbe PRP je predmet
podpore v okviru tega javnega razpisa izgradnja velikih namakalnih sistemov ter tehnološke posodobitve namakalnih sistemov
brez terciarnega omrežja skladno s predpisom, ki ureja kmetijska zemljišča, graditev
objektov in urejanje prostora.
(2) Izgradnja velikih namakalnih sistemov
se ureja skladno s predpisom, ki ureja kmetijska zemljišča, graditev objektov in urejanje
prostora. V smislu tega javnega razpisa se
kot izgradnja velikih namakalnih sistemov
smatra izgradnja velikih namakalnih sistemov, vključno z izgradnjo vodnih zbiralnikov.
(3) V smislu tega javnega razpisa se
kot tehnološke posodobitve namakalnih
sistemov smatrajo posodobitve obstoječega namakalnega sistema vključno z vodnim
virom z obvezno hkratno uvedbo tehnologij
za zmanjšano porabo vode (kapljično namakanje, namakanje z razpršilci itd.) in električne energije za vsaj 25 odstotkov na enoto
površine in vrsto kulture. Pri tem je potrebno
ustrezno prilagoditi vodni vir, cevovode in
ostalo infrastrukturo ter vzpostaviti sistem
vodovodnih števcev. Obstoječi namakalni
sistemi, kjer zaradi zastarane tehnologije ni
rentabilna uvedba vodnih števcev – vodomerov (npr. ko imajo sistemi vgrajeni tak tip
hidrantov, kjer bi bila dograditev vodomerov
preveč tehnološko in cenovno zahtevna),
lahko še naprej izvajajo proporcionalno obračunavanje porabljene vode, vendar pa
morajo na večje odseke (veje ali namakalna polja) vgraditi sektorske vodomere za
kontrolo količin porabljene vode.
(4) V smislu tega javnega razpisa se med
manjše tehnološke posodobitve namakalnih
sistemov uvrščajo posodobitve, za katere
ni potrebno gradbeno dovoljenje in znaša
vrednost upravičenih stroškov do 500.000
EUR. Druge tehnološke posodobitve namakalnih sistemov se uvršajo med večje tehnološke posodobitve namakalnih sistemov.
III. Vlagatelji
(1) Skladno z 39. členom Uredbe PRP
so vlagatelji zahtevkov za dodelitev nepovratnih sredstev pravne osebe, ki jih lastniki
zemljišč obstoječega namakalnega sistema
pooblastijo za vodenje naložbe (v nadaljnjem besedilu: investitorji).
(2) Skladno z drugo točko 39. člena Uredbe PRP so upravičenci oziroma končni uporabniki učinka dodeljenih nepovratnih sredstev lastniki ali večletni zakupniki zemljišč, ki
bodo namakalni sistem uporabljali.
(3) Skladno s 101. členom Uredbe PRP
morajo imeti investitorji sedež podjetja v
Republiki Sloveniji. Investitorji morajo imeti
dejavnost registrirano na ozemlju Republike
Slovenije.
IV. Pogoji in obveznosti
IV/1: Vstopni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob oddaji vloge na javni razpis
1. Splošni pogoji
Investitor:
Skladno s 40. členom Uredbe PRP mora
investitor izpolnjevati naslednje pogoje:
(1) Investitor 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) Investitor mora uporabljati podatke iz
uradnih evidenc.

(3) Investitor mora imeti poravnane obveznosti do države (ne velja, če je investitor
občina).
Naložba:
(4) Investitor mora priložiti ustrezno projektno in investicijsko dokumentacijo in vsa
potrebna dovoljenja za izgradnjo oziroma
tehnološko posodobitev objektov in infrastrukture.
(5) Investitor mora priložiti finančno ovrednotenje naložbe.
(6) Investitor mora opredeliti operativno
izvedbo naložbe, ki mora biti končana najpozneje v treh letih po odobritvi vloge.
(7) Investitor mora predložiti investicijski
program ali dokument identifikacije investicijskega projekta, iz katerega mora biti jasno
razvidno, da so z izgradnjo velikih namakalnih sistemov ali tehnološko posodobitvijo
namakalnih sistemov predvideni pozitivni
ekonomski učinki.
2. Specifični pogoji
Naložba:
Skladno s tretjim in četrtim odstavkom
40. člena Uredbe PRP mora naložba izpolnjevati naslednje pogoje:
(1) Pri naložbah v tehnološke posodobitve namakalnih sistemov morajo posodobitve izkazovati vsaj 25-odstotno racionalnejšo porabo vode in električne energije na
enoto površine in vrste kulture.
(2) Za območje namakalnega sistema
mora biti vzpostavljen sistem trženja in skladiščenja kmetijskih pridelkov, kar investitor
izkazuje s kopijami pogodb ali predpogodb
in z ustreznim programom trženja in skladiščenja izdelanega skladno s prilogo 10
Program trženja in skladiščenja kmetijskih
pridelkov tega javnega razpisa.
3. Podrobnejši pogoji
Naložba:
Skladno s prvim odstavkom 101. člena
Uredbe PRP mora naložba izpolnjevati naslednje pogoje:
(1) Investicija mora izkazati pozitivno
oceno pričakovanih ekonomskih učinkov naložbe (izkazana interna stopnja donosnosti
mora biti vsaj 6,5 odstotkov).
(2) Iz dokumentacije investitorja mora biti
razvidna zaprtost finančne konstrukcije za
priznani in nepriznani del naložbe.
(3) Za naložbe, pri katerih vrednost presega 1.500.000 EUR upravičenih stroškov oziroma 3.000.000 EUR upravičenih stroškov
pri namakalnih sistemih, ki vključujejo izvedbo vodnega vira samo za namen namakanja (vodni zbiralnik), mora razliko do celotne
vrednosti naložbe, investitor zagotoviti sam.
V primeru manjših tehnoloških posodobitev
namakalnih sistemov, za katere ni potrebno
gradbeno dovoljenje, vrednost upravičenih
stroškov znaša do 500.000 EUR.
(4) Priznana naložba ali aktivnost se ne
sme pričeti izvajati pred rokom, določenem
v javnem razpisu.
(5) Izgradnja velikega namakalnega
sistema je bila že uvedena s predpisom
ministra, pristojnega za kmetijstvo (ne velja za tehnološke posodobitve namakalnih
sistemov).
(6) V primeru izgradnje in obnove nepremičnin (črpališče, transformatorska postaja,
vodni zbiralnik itd.) mora investitor dokazati
lastništvo nepremičnine, kjer bo potekala
naložba.
Če je investitor solastnik, mora predložiti
overjeno soglasje solastnikov k naložbi.
Če gre za naložbo v nepremičnine, katerih investitor ni lastnik, mora o najemu čr-
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pališča, transformatorske postaje, vodnega
zbiralnika itd. predložiti overjene pogodbe o
najemu nepremičnin ali pogodbe o stavbni
pravici in overjeno soglasje lastnika oziroma
morebitnih solastnikov k naložbi za čas, določen v petem odstavku poglavja IV/4.
IV/2: Pogoji, ki jih mora izpolnjevati investitor v zvezi z naložbo od izdaje odločbe o
pravici do sredstev do zaključka naložbe
Skladno tretjim odstavkom 40. člena
Uredbe PRP in tem javnim razpisom mora
investitor v zvezi z naložbo od izdaje odločbe o pravici do sredstev do končanja naložbe izpolnjevati naslednje pogoje:
(1) Investitor se zavezuje, da bo naložba izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo
kmetijska zemljišča, graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine in
varstvo okolja.
(2) Izvedba naložbe mora biti končana
najpozneje v treh letih po odobritvi vloge.
(3) Investitor mora najpozneje v desetih
dneh po prejemu odločbe o pravici do sredstev začeti postopek izbire izvajalca operativnih del za izvedbo izgradnje velikih namakalnih sistemov ali tehnološke posodobitve
namakalnih sistemov po predpisih, ki urejajo
javno naročanje. Če se investitor ne šteje za
naročnika po 3. in 13. členu Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06,
16/08 in 19/10) (v nadaljnjem besedilu: ZJN2B) mora pridobiti primerljive pisne ponudbe
najmanj treh izvajalcev operativnih del za
izvedbo izgradnje velikih namakalnih sistemov ali tehnološke posodobitve namakalnih
sistemov. Prav tako pri izvedbi naložbe ne
sme sodelovati s podjetji ali posamezniki, s
katerimi bi zaradi sodelovanja lahko prišlo
do konflikta interesov. Ponudbe morajo biti,
ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev,
vključene v poročilo tako, da je razvidna
odločitev za nabavo, povpraševanje, prejete ponudbe in utemeljitev izbora. Izvirniki
ponudb morajo biti na voljo za revizijo in
pregled na kraju samem.
(4) Investitor mora najpozneje v petih
dneh po podpisu pogodbe z izbranim izvajalcem operativnih del, le-to skupaj z obvestilom o izbiri najugodnejšega ponudnika in
ponudbo izbranega izvajalca del, posredovati ARSKTRP.
(5) Če je investitor istočasno izvajalec
mora z izbranim podizvajalcem del podpisati pogodbo, na podlagi katere se bo podizvajalcu del izplačevalo glede na dejansko
opravljeno delo. V primeru, da bo dejansko
opravljenega dela več kot pa je to opredeljeno v popisu del s predizmerami, investitor
ne bo zahteval dodatnih sredstev, pač pa bo
razliko pokril sam (popis del s predizmerami
je pripravljen na podlagi izvedbene projektne dokumentacije PZI, potrjen s strani odgovornega projektanta za izvedbo naložbe,
iz katere je razviden finančno ovrednoten
popis del).
(6) Investitor 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.arsktrp.gov.si.
(7) Investitor mora za pogodbena dela
voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena s tem javnim razpisom in odločbo o
pravici do sredstev.
IV/3: Pogoji, ki jih mora investitor izpolnjevati ob vlaganju zahtevka
Poleg splošnih pogojev, ki so določeni v
42., 101. in 127. členu Uredbe PRP, mora
investitor izpolnjevati ob vlaganju zahtevka
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še naslednje pogoje, določene s tem javnim
razpisom:
(1) Naložba ne sme biti zaključena pred
izdajo odločbe o pravici do sredstev ter
mora biti končana pred vložitvijo zadnjega
zahtevka za izplačilo oziroma v roku, ki je
določen z odločbo o pravici do sredstev.
(2) Zadnjemu zahtevku mora investitor,
ki mu je bila izdana odločba o pravici do
sredstev, priložiti tudi ustrezna dokazila o
končanju naložbe.
(3) Investitor, ki mu je bila izdana odločba o pravici do sredstev, mora zahtevku
priložiti naslednja dokazila:
Št.

Dokazila, ki jih je potrebno priložiti zahtevku

1

Originalni izvodi računov, ki se investitorju ne vračajo ali overjene fotokopije računov.
Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila in ostala bistvena dokazila o
izvedenem postopku javnega naročanja v skladu z ZJN-2B, kopijo ponudbe izbranega izvajalca s kopijo pogodbe (investitorji, ki so proračunski uporabniki).
Poročilo iz katerega je razvidna odločitev za nabavo, povpraševanje, prejete ponudbe in utemeljitev izbora o izvedbi izbire izvajalca, ki vključuje kopije pogodbe
(investitorji, ki se ne štejejo za naročnika po 3. in 13. členu ZJN-2B).

2

Začasne gradbene situacije in končna gradbena situacija pri gradbenih delih, ki
jo pooblaščeni nadzornik in investitor potrdita z žigom in podpisom ter pripisom,
da so dela opravljena, z originalnimi dokazili o njihovem plačilu (overjena kopija
položnice oziroma blagajniškega prejemka ali originalno potrdilo banke o izvršenem plačilu).

3

Poročilo o opravljenem delu, ki ga podpiše investitor.

4

Zadnjemu zahtevku mora investitor priložiti tudi ustrezna dokazila o končanju naložbe iz 1. in 2. številke Dokazila o končanju iz naslednjega odstavka.
Vsi originalni računi ali overjene fotokopije računov in dokazila se morajo glasiti na
investitorja.
(4) Kot dokazilo o končanju naložbe se
šteje:

Št.

Naložba

Dokazilo o končanju

1

Izgradnja velikih
namakalnih sistemov

Pravnomočno uporabno dovoljenje

2

Tehnološke
posodobitve
namakalnih sistemov

Če je po predpisih o graditvi objektov zahtevana
pridobitev uporabnega dovoljenja, kot dokazilo šteje
le-to, drugače pa izjavo gradbenega nadzora, da so
dela zaključena

(5) Zahtevek za izplačilo sredstev investitor vloži najkasneje v roku, določenem v
odločbi o pravici do sredstev. Šteje se, da je
odločba izdana tisti dan, ki je naveden na
odločbi o pravici do sredstev.
(6) Investitor mora v primeru pozitivno
rešene vloge, ki presega 500.000 EUR odobrenih sredstev, do oddaje prvega zahtevka predložiti ustrezno izpolnjeno originalno bančno garancijo za vračilo nepovratnih
sredstev v višini 50 odstotkov odobrenih
sredstev po odločbi o pravici do sredstev.
(7) V primeru, da so investitorji občine,
lahko v roku 30 dni od pravnomočnosti odločbe o pravici do sredstev pošljejo na ARSKTRP zahtevek za izplačilo predplačila do
vključno 20 odstotkov odobrene pomoči, ki

mu priložijo bančno garancijo v višini 110
odstotkov zneska predplačila. Garancija se
sprosti, ko dejanski znesek izdatkov, povezan z naložbo, preseže znesek predplačila. Preostanek sredstev do višine zneska
odobrenih sredstev ARSKTRP izplača po
dogovorjeni dinamiki po predložitvi dokazil
o izvedenih in plačanih delih, ki presegajo
že izplačano predplačilo.
(8) Investitor mora do oddaje prvega
zahtevka predložiti fotokopije predlogov za
vpis služnosti za zemljiško knjigo, na katerih
se bo izvajala gradnja, ki vključuje dovoljenje za vpis služnosti v zemljiško knjigo.
(9) Investitorji vlagajo zahtevke za izplačilo sredstev na ARSKTRP 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, ki bodo poslani med 6. oktobrom in 5. decembrom, bodo zavrženi.
(10) Skladno s tretjim odstavkom 101.
člena Uredbe PRP lahko investitor vloži največ do dva zahtevka za izplačilo sredstev v
letu. Znesek zadnjega zahtevka mora znašati najmanj 20 odstotkov zneska odobrenih
sredstev. V primeru tehnološke posodobitve
namakalnega sistema, navedene v tretjem
odstavku poglavja II. Predmet podpore,
če višina odobrenih sredstev ne presega
500.000 EUR, se vloži le en zahtevek po
dokončanju naložbe.
(11) Skladno s tretjim odstavkom 97. člena Uredbe PRP nakazilo na transakcijski račun investitorja 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.
IV/4: Obveznosti, ki jih mora investitor
izpolnjevati po zadnjem izplačilu odobrenih
sredstev
Investitor mora skladno s 40., 101. in
103. členom Uredbe PRP izpolnjevati naslednje obveznosti:
(1) Investitor mora ARSKTRP o doseganju ciljev poročati še pet let od zadnjega
izplačila sredstev. Prvo poročilo je investitor
dolžan poslati na ARSKTRP do 31. marca
naslednje koledarsko leto od zadnjega izplačila sredstev. Obrazci za pripravo poročila
se objavijo na spletni strani ARSKTRP.
(2) Investitor zagotovi najpozneje v štirih
letih po zadnjem izplačilu sredstev ureditev in pričetek uporabe terciarnega namakalnega sistema na 60 odstotkih površin
lastnikov, oziroma zakupnikov zemljišč na
območju namakalnega sistema.
(3) Investitor mora omogočiti dostop do
dokumentacije o naložbi ter omogočiti kontrolo naložbe na kraju samem ARSKTRP,
MKGP, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom.
Druge obveznosti, ki jih mora izpolnjevati
investitor še vsaj 20 let po zadnjem izplačilu
sredstev:
(4) Vodenje evidenc in hramba dokumentacije: Investitor mora za naložbo, za
katero je prejel podporo, voditi dokumentacijo, določeno s tem razpisom, ter jo hraniti
še vsaj 20 let po zadnjem izplačilu sredstev.
Investitor mora omogočiti dostop do dokumentacije o naložbi ter omogočiti kontrole
na kraju samem s strani ARSKTRP, MKGP,
nacionalnih in evropskih revizijskih institucij
kot tudi drugim nadzornim organom.
Druge obveznosti, ki jih mora izpolnjevati
investitor do konca amortizacijske dobe izgrajenega namakalnega sistema:
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(5) Ohranjanje naložbe: Naložbena dejavnost (namakanje), za katero investitor
prejme sredstva, se mora opravljati vsaj 20
let, kar velja tudi za njegove pravne naslednike. V tem obdobju ne sme uvajati bistvenih sprememb (zmanjšanje oboda namakalnega sistema in sprememba primarnega
in sekundarnega razvoda) oziroma odtujiti
naložbe ter naložbe ne sme uporabljati v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev.
V. Omejitev sredstev
Skladno s 100. členom Uredbe PRP veljajo naslednje omejitve sredstev:
(1) Investitorji lahko pridobijo sredstva
za iste aktivnosti ali naložbe na podlagi posamezne vloge samo iz enega ukrepa po
tej uredbi.
(2) Sredstva se ne odobrijo investitorju,
ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem
razpisu, že prejel sredstva Evropske Unije
ali javna sredstva Republike Slovenije.
(3) Če je investitor občina, se lastna
sredstva sofinanciranja občine ne štejejo
za že prejeta javna sredstva Republike Slovenije.
(4) Sredstva se ne dodelijo:
– podjetjem v stečajnem postopku, prisilni poravnavi ali likvidaciji in
– podjetjem v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti 244/2004/EC in Zakonom
o pomoči za reševanje in prestrukturiranje
gospodarskih družb v težavah (Uradni list
RS, št. 44/07).
(5) Sredstva se ne dodelijo za naložbe
zunaj območja Republike Slovenije.
(6) Naložba mora biti zaključena pred
oddajo zadnjega zahtevka za izplačilo.
VI. Upravičeni stroški
(1) Skladno z 38. členom Uredbe PRP so
upravičeni stroški:
Št.

Upravičeni strošek

Investicijski stroški
1

Stroški materiala in del, potrebnih za pripravo izgradnje, geodetska dela ter izvedbo izgradnje, stroški morebitne odškodnine lastnikom oziroma zakupnikom
zemljišč, ki nastanejo kot posledica gradnje.

2

Stroški vseh del za izvedbo naložbe v tehnološko posodobitev namakalnih sistemov in naložbe v namakalno infrastrukturo.

Splošni stroški
3

Upravičeni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe do višine 10 odstotkov upravičenih investicijskih stroškov. Splošni stroški
so stroški odkupa zemljišč za skupne objekte oziroma infrastrukturo (črpališča,
transformatorske postaje, vodni zbiralniki itd.), stroški izvedbe študij, meritev in
poskusnih črpanj, potrebnih za pridobitev vodne pravice, vsi stroški za pripravo
projektne, investicijske in tehnične dokumentacije (dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja oziroma za druga potrebna soglasja in dovoljenja in druga
z razpisom zahtevana dokumentacija), stroški vpisa objektov v uradne evidence,
stroški strokovne recenzije in potrebnega strokovnega mnenja, stroški izvedbe
javnega razpisa za izgradnjo v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila, stroški
inženiringa in zunanjega nadzora pri gradnji, stroški plačila fiksnih obratovalnih
stroškov, potrebnih za zagon sistema – plačilo elektrodistribucijskega soglasja
ter plačilo zavarovanja objektov za prvo leto delovanja ter stroški prve zimske
konzervacije črpališča.
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(2) Do podpore niso upravičeni stroški iz
3. točke 71. člena Uredbe 1698/2005/ES ter
naslednji stroški:
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
– rabljena oprema,
– bančni stroški,
– stroški promocije.
(3) Skladno s petim odstavkom 38. člena Uredbe PRP so upravičeni stroški iz
prvega odstavka tega poglavja samo stroški, nastali od datuma odločbe o pravici
do sredstev. Kot začetek stroška se šteje
prevzem obveznosti investitorja na račun
morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev
katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del). Investitor pa
lahko začne s postopkom izbire izvajalca
skladno z Zakonom o javnem naročanju,
vendar pogodbe z izbranim izvajalcem ne
sme skleniti pred izdajo odločbe o pravici
do sredstev.
(4) Skladno s šestim odstavkom 38. člena Uredbe PRP se za upravičene štejejo
tudi morebitni splošni stroški iz preglednice v prvem odstavku tega poglavja, nastali
pred datumom izdaje odločbe o pravici do
sredstev, vendar ne pred 1. 1. 2007.
(5) Skladno s 3. točko 71. člena Uredbe Sveta 1698/2005/ES DDV ni upravičen
strošek.
VII. Merila za ocenjevanje vlog
(1) Skladno z 41. členom Uredbe PRP so
do financiranja upravičeni izbrane naložbe,
katerih vloge so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje.
(2) Skladno z 99. členom Uredbe PRP
velja, da če je lokacija naložbe na območju občin Pomurske regije za izvajanje 10.
člena Zakona o razvojni podpori Pomurski
regiji v obdobju 2010–2015 (ZRPPR1015)
(Uradni list RS, št. 87/09), pridobijo te vloge na javnih razpisih, ne glede na ostala
merila za izbor, še dodatnih 10 odstotnih
točk.
(3) Vloge bodo ocenjene na podlagi
meril za pridobitev spodnje, vstopne meje
točk, ki za ta javni razpis znaša 20. V primeru, da za posamezno merilo investitor
ne priloži vseh zahtevanih podatkov oziroma so podatki nepravilni, se vloga v tem
delu oceni z 0 točk.
(4) Podrobnejša merila so naslednja:
1. interna stopnja donosnosti investicije;
2. strinjanje lastnikov zemljišč znotraj
območja namakalnega sistema z izgradnjo
velikega namakalnega sistema;
3. sofinanciranje naložbe s strani lokalne
skupnosti oziroma investitorja;
4. trženje in skladiščenje kmetijskih pridelkov;
5. delež površin, ki so opremljene z namakalno opremo, namenjeno tehnologijam
za zmanjšano porabo vode;
6. delež površin, ki so opremljene z namakalno opremo, namenjeno tehnologijam
za kontroliran vnos hranil;
7. sovpadanje dveh ali več agrarnih operacij;
8. indeks razvojne ogroženosti razvojne
regije.
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Merila

1. Interna stopnja donosnosti investicije

Točke
(maksimalno št.
točk: 64)
Točke 0–12

12 – ISD ≥ 10,0%
10 – ISD ≥ 8,5% < 10,0%
8 – ISD ≥ 7,0% < 8,5%
6 – ISD > 6,5% < 7,0%
0 – ISD ≤ 6,5%
2. Strinjanje lastnikov zemljišč znotraj območja namakalnega sistema z izgradnjo velikega namakalnega
sistema
Upošteva se delež površin zemljišč znotraj območja namakalnega sistema, katerih lastniki se strinjajo z
izgradnjo velikega namakalnega sistema.
5 – nad 85% strinjanje
3 – strinjanje ≥ 82% in ≤ 85%
0 – strinjanje < 82%

Točke 0–5

3. Sofinanciranje naložbe s strani investitorja
15 – sofinanciranje naložbe v višini > 25% vrednosti naložbe
10 – sofinanciranje naložbe v višini ≥ 21% in ≤ 25% vrednosti naložbe
0 – sofinanciranje naložbe v višini < 21% vrednosti naložbe

Točke 0–15

4. Delež skupne vrednosti kmetijskih pridelkov, za katere so podpisane pogodbe ali predpogodbe o trženju in
skladiščenju kmetijskih pridelkov
Upošteva se delež skupne vrednosti kmetijskih pridelkov, za katere so podpisane pogodbe oziroma predpogodbe
o trženju in skladiščenju. Vrednost se izračuna iz pogodbenih količin in cen pridelkov, ki se uporabijo za izračun
bruto dodane vrednosti.
12 – vsaj 40% predpogodb ali pogodb
10 – vsaj 30% predpogodb ali pogodb
8 – vsaj 20% predpogodb ali pogodb
6 – vsaj 10% predpogodb ali pogodb
0 – < 10% predpogodb ali pogodb

Točke 0–12

5. Delež površin, ki bodo opremljene z namakalno opremo, namenjeno tehnologijam za zmanjšano porabo
vode
Upošteva se kapljično namakanje, namakanje z mikrorazpršilci.
5 – vsaj 50% pokritje površin
3 – vsaj 30% pokritje površin
1 – vsaj 20% pokritje površin

Točke 1–5

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

Točke 1–5

7. Sovpadanje dveh ali več agrarnih operacij
5 – na območju namakanja se izvaja komasacija ali pa je bila izvedena komasacija v zadnjih 30 letih
3 – na območju namakanja se izvajajo druge agrarne operacije
0 – na območju se ne izvajajo druge agrarne operacije

Točke 0–5

8. Indeks razvojne ogroženosti razvojne regije
5 – namakalni sitem se nahaja v Pomurski, Notranjsko-kraški, Podravski ali Spodnjeposavski regiji
3 – namakalni sistem se nahaja v Zasavski, Koroški, Jugovzhodni Sloveniji, Goriški, Savinjski, Gorenjski ali
Obalno-kraški regiji
1 – namakalni sistem se nahaja v Osrednjeslovenski regiji

Točke –-5
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(5) Skladno z 91. členom Uredbe PRP
se sredstva dodeljujejo z odprtim javnim
razpisom do porabe sredstev po vrstnem
redu prejema popolnih vlog, ki izpolnjujejo
predpisana merila.
VIII. Finančne določbe
1. Splošni finančni pogoji skladno z
42. členom Uredbe PRP so:
(1) Stopnja intenzivnosti podpore: Skladno s 1. točko prvega odstavka 42. člena
Uredbe PRP podpora za namene tega javnega razpisa znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.
(2) Skladno z 2. točko prvega odstavka
42. člena Uredbe PRP je najmanjši znesek dodeljene pomoči 20.000 EUR na vlogo, najvišji znesek dodeljene pomoči je do
1.500.000 EUR na vlogo, oziroma 3.000.000
EUR na vlogo, pri namakalnih sistemih, ki
vključujejo izvedbo vodnega vira samo za
namen namakanja (vodni zbiralnik).
(3) Investitor mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v
Republiki Sloveniji.
2. Podrobnejši finančni pogoji
Pri izračunu deleža in zneska odobrenih
sredstev se upošteva najvišja priznana vrednost, ki se nahaja v razpisni dokumentaciji,
ki je priloga tega javnega razpisa.
IX. Razpisna dokumentacija in informacije
(1) Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki
je del razpisne dokumentacije, dostopne na
spletnih straneh ARSKTRP in MKGP.
Razpisna dokumentacija vsebuje:
(a) Seznam upravičenih stroškov,
(b) Prijavni obrazec s prilogami in
(c) Ostale priloge (navodila za izpolnjevanje prijavnega obrazca (vključno z razlago
temeljnih pojmov), Vzorec sklepa občinskega sveta o potrditvi dokumenta identifikacije
investicijskega projekta (DIIP) oziroma investicijskega programa (IP), Vzorec bančne
garancije za vračilo nepovratnih sredstev,
Vzorec bančne garancije za vračilo predplačila in Osnove za program trženja in skladiščenja kmetijskih pridelkov).
(2) Razpisna dokumentacija je investitorjem na voljo od dneva objave javnega
razpisa do vključno zadnjega dneva objave razpisa, na spletnih straneh MKGP in
ARSKTRP.
(3) Investitor lahko pridobi informacije o
javnem razpisu pri INFO točki ARSKTRP
(Dunajska 160, 1000 Ljubljana), tel. 01/58077-92, faks 01/478-92-06, elektronska pošta: aktrp@gov.si.
(4) Investitorji (ime podjetja), opis aktivnosti oziroma naložbe in znesek odobrenih
javnih sredstev se objavijo na spletni strani
MKGP.
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 Ljubljana, in sicer od naslednjega dne po objavi
javnega razpisa do zaprtja javnega razpisa,
ki se objavi na spletnih straneh MKGP.
(2) 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. 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
investitorja ter oznaka javnega razpisa, na
katerega se prijavlja: »Ne odpiraj – vloga na
III. javni razpis Izgradnja velikih namakalnih
sistemov in tehnološke posodobitve namakalnih sistemov«.
(3) V okviru tega javnega razpisa lahko
investitor vloži več vlog.
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 investitorju odobrijo z odločbo o pravici do sredstev, ki jo izda predstojnik ARSKTRP. Zoper
odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v
15 dneh od dneva njene vročitve. Pritožba
se vloži pisno na način, kot je določen za
vlaganje vloge v prvem odstavku 92. in 95.
člena Uredbe PRP, na naslov: »Agencija
RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Dunajska 160, 1000 Ljubljana«.
XI/2: Nadzor nad izvajanjem ter postopki
v primeru nepravilnosti (sankcije in vrnitev
sredstev)
(1) ARKSTRP izvaja administrativne
preglede (vključno z obiski investicijskega
območja) in kontrole na kraju samem, s katerimi ugotavlja izpolnjevanje pogojev in obveznosti. Kontrole lahko izvaja tudi Organ
upravljanja za izvajanje Programa razvoja
podeželja RS za obdobje 2007–2010, ki deluje v okviru MKGP.
(2) Sredstva ARSKTRP v celoti izplača
šele po vseh opravljenih predhodnih kontrolah, ki so predvidene z Uredbo Komisije 1975/2006/ES. S kontrolami se preveri
znesek, ki se izplača investitorju na podlagi
zahtevka. Znižanja in morebitne sankcije
se uporabijo skladno z 31. členom Uredbe
1975/2006/ES.
(3) Skladno s četrtim odstavkom 127.
člena Uredbe PRP se v primeru, če razlika
med upravičenimi stroški, ki se priznajo na
podlagi vloženega zahtevka, in višino stroškov, ki jih investitor uveljavlja v zahtevku,
presega 3 odstotke, se za razliko uporabi
znižanje zneska glede na 31. člen 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. 45/08) (v nadaljnjem besedilu: ZKme-1)
in 102. členom Uredbe PRP. Skladno s 54.
členom ZKme-1 investitor lahko po izdaji
odločbe o pravici do sredstev in pred potekom rokov iz odločbe o pravici do sredstev
zaprosi za spremembo obveznosti iz te odločbe, vendar pa mora za vsako finančno,
vsebinsko oziroma časovno spremembo
predhodno pridobiti soglasje s strani ARSKTRP.
Določena ključna opozorila investitorjem, povzeta po 102. členu te uredbe, so
naslednja:
Ključna opozorila iz 102. člena uredbe
PRP
(1) Če investitor 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
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ukrepe izravnalnih plačil za območja z omejenimi dejavniki) naslednjih pet let od dneva
ugotovitve kršitve obveznosti.
(2) Če investitor 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 prejšnjega odstavka ne velja
v primerih:
– če investitor zaradi višje sile ali izrednih
okoliščin po predpisih skupnosti o razvoju
podeželja zamudi obveznosti iz odločbe o
pravici do sredstev glede rokov in predloži
ustrezne dokaze v desetih delovnih dneh od
dneva, ko je to zmožen storiti. ARSKTRP v
tem primeru lahko podaljša rok, če bi bile s
to spremembo obveznosti izpolnjene vse
zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter
dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev, ob smiselni uporabi
prvega odstavka 54. člena ZKme-1.
– če investitor v skladu s prvim odstavkom 54. člena ZKme-1 po izdaji odločbe o
pravici do sredstev in pred potekom rokov
za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev
na ARSKTRP posreduje utemeljeno prošnjo
za podaljšanje rokov, določenih v odločbi o
pravici do sredstev in ARSKTRP z odločbo
ugotovi, da bodo ne glede na spremembo
rokov izpolnjene vse zahteve iz predpisov
in javnega razpisa ter dosežen namen, za
katerega je bila dodeljena pravica do sredstev.
(4) Kot utemeljen razlog za podaljšanje
roka se štejejo razlogi, na katere investitor
ni mogel dejavno vplivati. Razlogi za ta razpis, na katere investitor ni mogel dejavno
vplivati so:
(a) nepredvideni zapleti pri izvedbi naložbe, ki jih projektant ni predvidel;
(b) slabi vremenski pogoji, ki so vplivali
na potek izvedbe predmeta podpore.
(5) Kadar investitor uporablja naložbo v
nasprotju z namenom, za katerega so mu
bila dodeljena, ali ne izpolnjuje zahtev iz
te uredbe in odločbe o pravici do sredstev,
ARSKTRP v roku 90 dni od dneva, ko je
izvedela za to, izda odločbo, s katero zahteva vračilo izplačanih sredstev skupaj z
zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva
prejema sredstev.
(6) Kadar je investitor dobil izplačana
sredstva ali jih je poskušal pridobiti na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav v zahtevkih za izplačilo, ARSKTRP v roku 90 dni od
dneva, ko je izvedela za to, izda odločbo, s
katero zahteva vračilo izplačanih sredstev
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
dneva prejema sredstev.
(7) Ne glede na določbe prvega, drugega, petega in šestega odstavka teh ključnih opozoril investitorju ni treba vrniti vseh
že pridobljenih sredstev v primeru višje sile
ali izrednih okoliščin, določenih v 47. členu
Uredbe 1974/2006/ES.
(8) Po določilih 47. člena Uredbe
1974/2006/ES se priznavajo naslednji primeri višje sile ali izrednih okoliščin:
– razlastitev velikega dela kmetijskega
gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan sprejetja obveznosti;
– huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče gospodarstva;
– uničenje hlevov na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče;

Stran

2014 /

Št.

62 / 30. 7. 2010

– kužna živalska bolezen, ki prizadene
vso kmetovo živino ali njen del.
(9) O višji sili ali izrednih okoliščinah
mora investitor ali njegova pooblaščena
oseba pisno obvestiti ARSKTRP in predložiti ustrezna dokazila v 10 delovnih dnevih
od dneva, ko je investitor oziroma njegova
pooblaščena oseba to zmožna storiti.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
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Zap.
št.
1.

2.
2.a

Št. 430-78/2010/4
Ob-4943/10
Na podlagi Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov od
leta 2004 do leta 2010 (Uradni list RS, št.
134/03, 72/04, 4/06, 132/06, 99/08, 30/09
in 110/09) in Pravilnika o dodeljevanju sredstev za razvojne naloge v visokem šolstvu
(Uradni list RS, št. 64/04, 52/07 in 40/10; v
nadaljevanju: pravilnik) Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova
38, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo)
objavlja
javni razpis
za dodelitev sredstev za razvojne
naloge v visokem šolstvu v letu 2010
A) Predmet javnega razpisa
Sofinanciranje specifičnih razvojnih projektov s ciljem ustvarjati pogoje za povečanje vključenosti študentov s posebnimi
potrebami.
Izbranim prijaviteljem bo ministrstvo
sofinanciralo direktne stroške vezane na
izvedbo delavnic oziroma seminarjev na
temo ozaveščenosti in usposabljanja visokošolskih učiteljev o delu s študenti s
posebnimi potrebami (v nadaljevanju: projekt), ki bo imela vsaj 20 udeležencev.
Manjše število udeležencev bo upoštevano samo v primeru višje sile, ki bo preprečila udeležbo prijavljenega udeleženca.
Večkratna udeležba istega udeleženca
na istovrstni delavnici se upošteva enkrat.
Upravičeni stroški so stroški predavateljev
oziroma zunanjih izvajalcev, gradiv ter potrebščin za izvedbo dogodka in pogostitve
za udeležence.
B) Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Za sofinanciranje se lahko prijavijo javni
visokošolski zavodi, ki izvajajo javnoveljavne študijske programe in so vpisani v razvid visokošolskih zavodov (v nadaljevanju:
prijavitelj).
Prijavitelj se prijavi s popolno vlogo, ki
vključuje izpolnjen prijavni obrazec št. B_1RN-10 in izpolnjeno finančno oceno na
obrazcu št. FN_B-1-RN-10. Posamezen
prijavitelj lahko odda eno vlogo, v kateri lahko prijavi več projektov, vendar skupna vrednost izvedbe ne sme presegati razpisanih
okvirnih sredstev.
Vloga mora biti skladna s predmetom
javnega razpisa.
C) Merila za izbiro prejemnikov sredstev,
ki izpolnjujejo pogoje
Postopek za dodelitev sredstev bo vodila komisija, ki jo imenuje minister, pristojen
za visoko šolstvo (v nadaljevanju: komisija).
Komisija svoje naloge opravlja v skladu s
pravilnikom.
V izbor se bodo uvrstile samo vloge, ki
bodo v celoti izpolnjevale osnovne pogoje
iz B točke javnega razpisa. V postopku izbora se bodo upoštevala naslednja merila
za izbor vlog:

2.b
3.

4.

Merilo
do 25
od 26 do 100
nad 100
Delež predvidenih udeležencev glede na število zaposlenih
visokošolskih učiteljev in sodelavcev prijavitelja (v % zaposlitve na dan 31. 12. 2009)
– pri številu pod 2.000 visokošolskih učitedo 20 %
ljev in sodelavcev (v % zaposlitve)
nad 20 %
– pri številu nad 2.000 visokošolskih učitedo 10 %
ljev in sodelavcev (v % zaposlitve)
nad 10 %
1
Število sodelujočih strokovnjakov pri izved2
bi dogodka
3 in več
1
Število predvidenih dogodkov (šteje vsaka
od 2 do 3
izvedba tudi istovrstne delavnice)
nad 3
Število študentov s posebnimi potrebami v
študijskem letu 2009/10

Glede na merila, se posamezni vlogi lahko dodeli skupaj največ 75 točk. Sredstva
bodo dodeljena prijaviteljem, katerih vloge
bodo dosegle prag, to je najmanj 30 točk.
Če bodo zaprošena sredstva za izbrane
vloge presegla predvidena sredstva, bo komisija ministru predlagala znesek dejanskih
sredstev za razpis oziroma linearno znižanje
sredstev izbranim prijaviteljem.
O dodelitvi sredstev ter o pritožbi zoper
sklep o dodelitvi sredstev, odloči minister.
D. Okvirna sredstva
Okvirna sredstva za izvedbo javnega
razpisa so 50.000 EUR.
E. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena: za razvojne naloge, ki bodo izvedene v letu 2010, se lahko
uveljavljajo stroški, ki se plačajo od 1. 1.
2010 do 31. 12. 2010. Sredstva morajo biti
porabljena v letu 2010.
F. Rok za oddajo vlog in način oddaje
vlog
Prijavitelji pošljejo vlogo po pošti ali oddajo osebno na naslov Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova
38, 1000 Ljubljana. Rok za oddajo vlog je
ne glede na vrsto prenosa pošiljke do 1. 9.
2010 do 12. ure, v glavno pisarno ministrstva.
Vloga mora biti predložena v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga na Javni
razpis za dodelitev sredstev za razvojne naloge v visokem šolstvu v letu 2010«, z navedbo polnega naziva in naslova prijavitelja
v enem pisnem izvodu.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo na ministrstvo do izteka navedenega
roka ne glede na vrsto prenosa pošiljke. Nepravočasne in nepravilno označene vloge
se s sklepom zavržejo.
G. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog
bo 1. 9. 2010, ob 14. uri, na ministrstvu.
Odpiranje vlog je javno. Odpirajo se samo
pravočasno dospele vloge.
H. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 60
dneh po odpiranju vlog.
I. Razpisna dokumentacija: prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo na spletni strani ministrstva,
www.mvzt.gov.si, v rubriki Javni razpisi.
Kontaktna oseba na ministrstvu je Urška
Pikec (tel. 01/478-46-84).
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo

Možno število
točk
5
10
20
do 15
10
15
10
15
10
15
20
5
10
20

Ob-4962/10
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska
22, 1000 Ljubljana, na podlagi točke a) 8. in
29. člena Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja
podeželja (Uradni list RS, št. 47/09 in 94/09;
v nadaljevanju: Uredba) objavlja
javni razpis
za podporo strokovnim prireditvam,
stanovskemu in interesnemu
združevanju nevladnih organizacij za
leto 2010
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja neprofitnih združenj, ki so širšega pomena za kmetijstvo in podeželje, in
ki povezujejo društva podeželske mladine,
podeželskih žensk in sindikat kmetov, so registrirana ter delujejo na celotnem območju
Republike Slovenije.
Višina nepovratnih sredstev, namenjenih
za podporo strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu združevanju predmeta podpore za leto 2010, do višine 90.000
eurov iz PP 2556.
II. Vlagatelj in prejemnik sredstev
Vlagatelj je fizična ali pravna oseba, ki
kandidira za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu in zastopa nevladno organizacijo, neprofitno združenje ali drugo neprofitno
obliko sodelovanja kmetov v združenjih.
Prejemnik sredstev je nevladna organizacija, neprofitno združenje ali druga neprofitna oblika sodelovanja kmetov v združenjih, ki je za zagotavljanje subvencioniranih storitev prejela sredstva po tem javnem
razpisu.
III. Pogoji za pridobitev sredstev
Vlagatelj mora pogoje za dodelitev sredstev izpolnjevati že ob vložitvi vloge.
Vlagatelj mora:
1. podati vlogo na obrazcu, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije, z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili, ki so v njej
navedeni;
2. predložiti dokazila o delovanju na področju kmetijstva;
3. dokazila o zastopanosti aktivnega
članstva.
4. program dela od 1. 11. 2009 do 30. 10.
2010.
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Prejemnik sredstev, ki pridobi sredstva
na podlagi tega javnega razpisa, mora dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev
sredstev, hraniti še najmanj deset let od
dneva pridobitve sredstev.
IV. Omejitve
1. Delež dodeljene pomoči za namen
tega ukrepa lahko znaša do 100 odstotkov
upravičljivih stroškov;
2. Delež dodeljenih pomoči iz vseh javnih virov za namen tega ukrepa lahko skupno znaša do 100 odstotkov upravičljivih
stroškov;
3. Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki
je za iste upravičljive stroške, kot jih navaja
v vlogi za pridobitev sredstev, že prejel sredstva javnih virov in katerih seštevek bi presegel 100 odstotkov upravičljivih stroškov.
V. Finančni pogoji za dodelitev sredstev
Sredstva po tem javnem razpisu se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev. Sredstva
se prejemnikom sredstev dodelijo za namen
iz I. poglavja tega javnega razpisa, in sicer
do 100 odstotkov upravičljivih stroškov.
Upravičljivi stroški za prejemnike sredstev iz II. poglavja tega javnega razpisa so:
– stroški ustrezne infrastrukture za delovanje (najem prostorov oziroma nakup
opreme),
– materialni stroški in stroški dela pisarne
ter organov,
– stroški članarin v mednarodnih organizacijah.
Prejemnik sredstev mora zagotoviti morebitno razliko sredstev med dodeljenimi
sredstvi in dejansko vrednostjo odobrenega
programa.
Sredstva se bodo prejemnikom izplačala
na podlagi zahtevka za izplačilo, poročila o
izvedenem programu ter kopij računov in
dokazil o plačilu računov, ki morajo biti oštevilčeni, zloženi po vrstnem redu in v zaporedju prikazani v pregledni zbirni tabeli.
VI. Poraba sredstev
Zahtevke za izplačilo, skupaj z računi in
dokazili o plačilu upravičenih stroškov ter
poročilom o izvedenem programu, morajo
upravičenci predložiti na Agencijo Republike
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: AKTRP), najkasneje
do 30. 10. 2010.
Kot osnova za izplačilo dodeljenih sredstev se upoštevajo računi, ki se nanašajo na
upravičljive stroške v predloženem programu in so datirani od 1. 11. 2009 do dneva
vložitve zahtevka za izplačilo sredstev.
VII. Merila za dodelitev sredstev

AKTRP bo pregledala vse pravočasne in
popolne vloge. Sofinancirane bodo vloge, ki
bodo na podlagi meril za dodelitev sredstev
izpolnjevale vse pogoje. Sredstva bodo razdeljena na podlagi vrednosti predloženega
programa. V primeru, da rezervirana proračunska sredstva ne bodo zadostovala za sofinanciranje celotnih vrednosti vseh prejetih
vlog, se bodo vrednosti dodeljenih sredstev
vsem vlagateljem sorazmerno znižala.
VIII. Razpisna dokumentacija in informacije: razpisna dokumentacija in informacije
so vlagateljem na voljo od dneva objave
javnega razpisa na internetni strani, http://
www.mkgp.gov.si/ ali na AKTRP, Dunajska
160, 1001 Ljubljana, vsak dan, v času uradnih ur, in sicer ponedeljek, torek in četrtek
od 9. do 15. ure, sreda od 9. do 16. ure in
petek od 9. do 12. ure.
IX. Rok in način prijave
Vloge je potrebno poslati s priporočeno
poštno pošiljko na naslov: Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, od
naslednjega dne po objavi javnega razpisa
v Uradnem listu RS do vključno 3. 9. 2010
(velja poštni žig), ali oddati osebno v vložišče v času uradnih ur, in sicer ponedeljek, torek in četrtek od 9. ure do 15. ure,
sreda od 9. do 16. ure in petek od 9. do
12. ure.
Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je
dostopen na spletni strani agencije in ministrstva. Sestavni deli vloge morajo biti speti
ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na
ovojnici vloge mora biti razviden datum in
čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti,
kar označi pošta, ali vložišča agencije, naslov vlagatelja in oznaka javnega razpisa,
na katerega se prijavlja. Vloge z nepravilno
označenimi ovojnicami se ne obravnavajo in
se vrnejo vlagateljem.
Vloga mora biti poslana oziroma oddana
v zaprti ovojnici in označena z oznako: »Ne
odpiraj – vloga na javni razpis – Nevladne
organizacije 2010«.
X. Obravnavanje vlog in postopek odobritve
Agencija odpira in obravnava vloge ter
zahteva odpravo pomanjkljivosti ob sočasni
obravnavi vlog.
Prepozno prispele vloge se zavržejo.
Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge
obravnava Agencija in jih tudi pregleda.

Merila

1.

Vlagatelj povezuje vsaj eno od
naslednjih oblik
združevanja na
območju celotne
Republike Slovenije

Št.

Društva podeželske
mladine
Društva kmečkih/podeželskih žena
Kmetovalce v sindikat
kmetov

2.

Vlagatelj deluje na področju kmetijstva

3.

Vlagatelj izpolnjuje vse pogoje za dodelitev sredstev

Izpolnjuje pogoj/DA

Ne izpolnjuje
pogoja/NE
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Odpirajo se samo v roku dostavljene,
pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki
vsebujejo vloge.
Po odprtju vloge se preveri njena popolnost. Vloga je popolna in se šteje za
razumljivo, ko so priloženi vsi zahtevani
dokumenti in je zahteva stranke jasna. Če
si podatki iz vloge in prilog nasprotujejo,
se vloga zavrne zaradi neizpolnjevanja pogojev.
Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva,
mora Agencija najkasneje v roku treh mesecev od vložitve vloge od vlagatelja zahtevati,
da pomanjkljivosti odpravi.
Agencija lahko vlagatelja pred pisno zahtevo za odpravo pomanjkljivosti opozori na
pomanjkljivosti po telefonu ali na drug primeren način, če to prispeva k lažjemu uresničevanju pravic vlagateljev. Če vlagatelj
odpravi pomanjkljivosti po telefonu, uradna
oseba o tem napravi uradni zaznamek. Če
vlagatelj kljub opozorilu iz prvega stavka
tega odstavka ne odpravi pomanjkljivosti,
pristojni organ pisno zahteva od vlagatelja,
da pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev vloge je osem dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi. Pristojni organ morebitne
odprave pomanjkljivosti vloge, poslane po
roku, pri odločanju ne upošteva.
Po prejetju na Agencijo se dopolnjena
vloga ponovno pregleda. Nepopolne vloge,
ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Če se med
postopkom preverjanja pregleda popolnosti
ugotovi, da vloga vsebinsko ni ustrezna, se
zavrne.
Vlogam, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, se bo ugodilo.
Če skupna višina zaprošenih sredstev
presega razpoložljiva sredstva, določena za
posamezen ukrep iz tega javnega razpisa
se sredstva na posameznega prejemnika
sredstev proporcionalno znižajo, na podlagi
ponderiranja popolnih vlog.
Sredstva se prejemniku sredstev odobrijo z odločbo o pravici do sredstev. Odločbo
izda predstojnik Agencije.
Zoper odločbo Agencije je dopustna pritožba v 15 dneh od dneva njene vročitve.
Pritožba se vloži pisno.
Sredstva se ne dodelijo za izvajanje
ukrepov zunaj Republike Slovenije.
Prejemniki sredstev (firma ali ime in priimek) in opis namena dodeljenih javnih sredstev ter znesek odobrenih javnih sredstev
se objavijo na spletni strani ministrstva.
Prejemnik sredstev mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski
račun v Republiki Sloveniji.
Vse dejavnosti morajo biti končane pred
vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo.
Prejemnik sredstev ni upravičen do kandidiranja za sredstva iz ukrepov politike razvoja podeželja, razen za kmetijskookoljske ukrepe in ukrepe izravnalnih plačil za
območja z omejenimi dejavniki po predpisih
Skupnosti o razvoju podeželja, naslednjih
pet let od dneva izdaje odločbe o pravici do
sredstev, če:
1. ne izpolnjuje zahtev iz tega javnega
razpisa in odločbe o pravici do sredstev ali
2. je sredstva pridobil nezakonito, na
podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav.
V primeru iz prejšnjega odstavka Agencija izda odločbo, s katero zahteva vračilo dodeljenih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema
sredstev.
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Prejemniku sredstev ni treba vrniti vseh
že pridobljenih sredstev v naslednjih primerih višje sile ali izrednih okoliščin:
1. smrt prejemnika sredstev,
2. dolgotrajna nezmožnost prejemnika
sredstev za delo,
3. razlastitev velikega dela kmetijskega
gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan sprejetja obveznosti,
4. huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče gospodarstva,
5. uničenje hlevov na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče,
6. kužna živalska bolezen, ki prizadene
vso kmetovo živino ali njen del,
7. kužna rastlinska bolezen, ki prizadene
kmetove rastline.
O primerih višje sile ali izrednih okoliščinah mora prejemnik sredstev ali njegova
pooblaščena oseba pisno obvestiti pristojni
organ in predložiti ustrezna dokazila v desetih delovnih dneh od dneva, ko je prejemnik
sredstev oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.
Prejemniki sredstev in Agencija morajo
vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za
pridobitev sredstev po tej uredbi, vključno
s podatki, da ima podjetje status malega
ali srednje velikega podjetja (MSP), hraniti vsaj še deset let od datuma dodelitve
pomoči.
Za izplačila sredstev v tekočem letu morajo prejemniki sredstev zahtevke za izplačilo poslati na Agencijo. Zahtevki za izplačilo se vlagajo od izdaje odločbe o dodelitvi sredstev do 30. oktobra tekočega leta
v skladu z roki, opredeljenimi v odločbi o
pravici do sredstev. Če Agencija prejemniku
sredstev izda odločbo o pravici do sredstev
z datumom vlaganja zahtevka po 30. oktobru, se izplačila izvedejo v naslednjem
koledarskem letu.
Agencija sredstva izplača na transakcijski račun prejemnika sredstev. Z nakazilom
na transakcijski račun se šteje, da je bilo
zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno. Če
zahtevku ni v celoti ugodeno, Agencija o
zahtevku odloči z odločbo. Zoper to odločbo
pritožba ni dovoljena.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ob-4963/10
Republika Slovenija, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi točke
a) in b) 24. in 29. člena Uredbe o ukrepih
kmetijske strukturne politike in kmetijske
politike razvoja podeželja (Uradni list RS,
št. 47/09 in 94/09; v nadaljevanju: Uredba)
in Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z
dne 15. decembra 2006, o uporabi 87. in
88. člena Pogodbe pri pomoči de minimis
(UL L št. 379 z dne 18. 12. 2006, str. 5), (v
nadaljnjem besedilu: Uredba 1998/2006/
ES), objavlja
javni razpis
za podporo strokovnim prireditvam,
stanovskemu in interesnemu
združevanju za leto 2010 na področju
predelave, trženja in s kmetijstvom
povezanim delovanjem na podeželju po
shemi de minimis
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti na področju predelave, trženja in s kmetijstvom povezanim delovanjem
na podeželju po shemi de minimis za:
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namen A): delovanje nevladnim in neprofitnim oblikam sodelovanja kmetov v
zvezah, združenjih in društvih, povezanih s kmetijstvom, ki pomagajo pri izvajanju strokovnih prireditev, informiranju in
usposabljanju podeželskega prebivalstva
na področju predelave, trženja in s kmetijstvom povezanim delovanjem na podeželju, ki niso predmet primarne proizvodnje
kmetijskih proizvodov, ki so registrirana kot
društva in delujejo na celotnem območju
Republike Slovenije;
namen B): delovanje različnih nevladnih
in neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in
drugih neprofitnih združenj in društev, povezanih s kmetijstvom, ki pomagajo pri izvajanju strokovnih prireditev, informiranju in
usposabljanju podeželskega prebivalstva
na področju predelave, trženja in s kmetijstvom povezanim delovanjem na podeželju, ki niso predmet primarne proizvodnje
kmetijskih proizvodov, ki so registrirana kot
društva in delujejo na ožjem območju Republike Slovenije.
Predelava kmetijskih proizvodov pomeni
vsak postopek na kmetijskem proizvodu, po
katerem proizvod ostane kmetijski proizvod,
razen dejavnosti na kmetiji, potrebnih za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda
za prvo prodajo.
Trženje kmetijskih proizvodov pomeni
imeti na zalogi ali razstavljati z namenom
prodaje, ponudbe za prodajo, dobave ali katerega koli drugega načina dajanja v promet
razen prve prodaje primarnega proizvajalca
prodajnemu posredniku ali predelovalcu in
vsake dejavnosti priprave proizvoda za tako
prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni
proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje
za trženje, če se opravlja v ločenih, za to
namenjenih prostorih,
Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za podporo predmetov (namena A in B)
javnega razpisa za leto 2010 iz PP 2556
znaša:
– za namen A): do višine 50.340,69
EUR,
– za namen B): do višine 39.643 EUR.
II. Vlagatelj, upravičenec, prejemnik
Vlagatelj je fizična ali pravna oseba, ki
kandidira za pridobitev sredstev po tem
javnem razpisu in zastopa nevladno organizacijo, neprofitno združenje ali drugo
neprofitno obliko sodelovanja kmetov v
združenjih.
Upravičenec je nevladna organizacija,
neprofitno združenje ali druga neprofitna
oblika sodelovanja kmetov v združenjih, ki
so ji odobrena sredstva po tem javnem razpisu.
Prejemnik sredstev je upravičenec, ki je
za izvedene dejavnosti prejel sredstva po
tem javnem razpisu.
III. Pogoji za dodelitev sredstev
Vlagatelj mora pogoje za dodelitev sredstev izpolnjevati že ob vložitvi vloge.
Vlagatelj mora:
1. podati vlogo na obrazcu, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije, z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili, ki so v njej
navedeni;
2. predložiti dokazila o številu aktivnega
članstva;
3. predložiti dokazila o predstavitvi dejavnosti na področju predelave, trženja in
s kmetijstvom povezanim delovanjem na
podeželju kmetijskim uporabnikom in javnosti;

4. predložiti dokazila o izvajanju izobraževanja s kmetijstvom povezane predelave, trženja in drugim delovanjem na
podeželju;
5. predložiti dokazila o delovanju na področju s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi;
6. predložiti plan dela (izpolnjena Priloga 1) za obdobje od 1. 11. 2009 do 30. 10.
2010.
Vlagatelj iz točke a) ali b) predmeta podpore javnega razpisa lahko kandidira samo
na enega od namenov podpore javnega
razpisa.
Obravnavane bodo vloge, katerih višina
upravičljivih stroškov bo višja od 1.000,00
EUR.
IV. Omejitve
1. Delež dodeljene pomoči za namen
tega ukrepa lahko znaša do 60 odstotkov
upravičljivih stroškov;
2. Delež dodeljenih pomoči iz vseh javnih
virov za namen tega ukrepa lahko znaša do
100 odstotkov upravičljivih stroškov;
3. Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki
je za iste upravičljive stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev, že prejel
sredstva javnih virov in katerih seštevek bi
presegel 100 odstotkov upravičljivih stroškov.
4. Skupna pomoč de minimis, odobrena skupini proizvajalcev, ne sme presegati
200.000 evrov v katerem koli obdobju treh
proračunskih let.
V. Finančni pogoji za dodelitev sredstev
Sredstva po tem javnem razpisu se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev. Sredstva se upravičencem dodelijo za namen
A) in B) iz I. poglavja tega javnega razpisa
in sicer do 60 odstotkov upravičljivih stroškov.
Upravičljivi stroški za upravičence za namene A) in B) iz II. poglavja tega javnega
razpisa so:
– stroški povezani z izobraževanjem in
usposabljanjem (najemnine za prostore, honorarji predavateljev, materialni stroški za
izvedbo izobraževanja);
– stroški povezani z organizacijo forumov za izmenjavo znanj med kmetijskimi
gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov
ter sodelovanje na njih (stroški udeležbe,
publikacij, potni stroški, najemnine razstavnih prostorov);
– predstavitve, katalogi, spletišča, ki
predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih ali proizvajalcih danega proizvoda, v
katerih morajo biti informacije in predstavitve nevtralne in v katerih imajo proizvajalci
enake možnosti za predstavitev.
Prejemnik sredstev mora zagotoviti razliko sredstev med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo odobrenega programa.
VI. Poraba sredstev
Zahtevke za izplačilo, skupaj z računi in
dokazili o plačilu upravičenih stroškov ter
poročilom o izvedenem programu, morajo
upravičenci predložiti na Agencijo Republike
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: AKTRP), najkasneje
do 30. 10. 2010.
Kot osnova za izplačilo dodeljenih sredstev se upoštevajo računi, ki se nanašajo
na upravičljive aktivnosti v predloženem
programu in so datirani od 1. 11. 2009 do
dneva vložitve zahtevka za izplačilo sredstev.
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VII. Merila za ocenjevanje vlog

Merilo

Delež
(%)

Maks. ocenitev

Maks. št. točk
(množitev
deleža in
maksimalne
ocenitve)

1

2

3

4

1.

Zastopanost aktivnega članstva

10

5

50

2.

Predstavitev svoje dejavnosti
kmetijskim uporabnikom in
javnosti

20

5

100

3.

Povezovanje s sorodnimi
organizacijami

30

5

150

4.

Zagotavljanje pomoči kmetijskim gospodarstvom na
področju usposabljanja

20

5

100

5.

Delež lastnih sredstev za
izvedbo programa

20

5

100

Skupaj:

100

/

500

Opomba: podrobnejša obrazložitev posameznih meril je podana v razpisni dokumentaciji.

AKTRP bo ocenila vse pravočasne in
popolne vloge. Sofinancirane bodo vloge,
ki bodo na podlagi ocenjenih meril dosegle
najmanj 200 točk in katerih vrednost upravičenih stroškov bo znašala najmanj 1.000
evrov. Sredstva bodo razdeljena na osnovi
deleža doseženih točk od skupnega števila točk, glede na razpoložljiva sredstva
in skupno vrednost upravičeno zaprošenih
sredstev.
VIII. Razpisna dokumentacija in informacije: razpisna dokumentacija in informacije
so vlagateljem na voljo od dneva objave
javnega razpisa na internetni strani, http://
www.mkgp.gov.si/ ali na AKTRP, Dunajska
160, 1001 Ljubljana, vsak dan v času uradnih ur, in sicer ponedeljek, torek in četrtek,
od 9. ure do 15. ure, sreda, od 9. ure do 16.
ure in petek, od 9. ure do 12. ure.
IX. Rok in način prijave
Vloge je potrebno poslati s priporočeno
poštno pošiljko na naslov: Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Dunajska 160, 1000 Ljubljana, od naslednjega dne po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS, do vključno 3. 9. 2010 (velja
poštni žig), ali oddati osebno v vložišče v
času uradnih ur, in sicer ponedeljek, torek in
četrtek, od 9. ure do 15. ure, sreda od 9. ure
do 16. ure, in petek od 9. ure do 12. ure.
Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je
dostopen na spletni strani agencije in ministrstva. Sestavni deli vloge morajo biti speti
ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na
ovojnici vloge mora biti razviden datum in
čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti,
kar označi pošta, ali vložišča Agencije, naslov vlagatelja in oznaka javnega razpisa,
na katerega se prijavlja. Vloge z nepravilno
označenimi ovojnicami se ne obravnavajo in
se vrnejo vlagateljem.
Vloge morajo biti poslane oziroma oddane v zaprtih ovojnicah in označene z oznako: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis po
shemi de minimis – Društva 2010«.

X. Obravnavanje vlog in postopek odobritve
Agencija odpira in obravnava vloge ter
zahteva odpravo pomanjkljivosti ob sočasni
obravnavi vlog.
Prepozno prispele vloge se zavržejo.
Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge
obravnava Agencija in jih tudi oceni.
Odpirajo se samo v roku dostavljene,
pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki
vsebujejo vloge.
Po odprtju vloge se preveri njena popolnost. Vloga je popolna in se šteje za razumljivo, ko so priloženi vsi zahtevani dokumenti in je zahteva stranke jasna. Če si podatki iz vloge in prilog nasprotujejo, se vloga
zavrne zaradi neizpolnjevanja pogojev.
Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva,
mora Agencija najkasneje v roku treh mesecev od vložitve vloge od vlagatelja zahtevati,
da pomanjkljivosti odpravi.
Agencija lahko vlagatelja pred pisno zahtevo za odpravo pomanjkljivosti opozori na
pomanjkljivosti po telefonu ali na drug primeren način, če to prispeva k lažjemu uresničevanju pravic vlagateljev. Če vlagatelj
odpravi pomanjkljivosti po telefonu, uradna
oseba o tem napravi uradni zaznamek. Če
vlagatelj kljub opozorilu iz prvega stavka
tega odstavka ne odpravi pomanjkljivosti,
pristojni organ pisno zahteva od vlagatelja,
da pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev vloge je osem dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi. Pristojni organ morebitne
odprave pomanjkljivosti vloge, poslane po
roku, pri odločanju ne upošteva.
Po prejetju na Agencijo se dopolnjena
vloga ponovno pregleda. Nepopolne vloge,
ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Če se med
postopkom preverjanja pregleda popolnosti
ugotovi, da vloga vsebinsko ni ustrezna, se
zavrne.
Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne
in izpolnjujejo vse pogoje, se ocenijo na
podlagi meril, določenih z javnim razpisom.
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Izberejo se projekti, ki so na podlagi ocene dosegli spodnjo, vstopno mejo točk.
Če skupna višina zaprošenih sredstev
presega razpoložljiva sredstva, določena za
posamezen ukrep iz tega javnega razpisa,
se sredstva na posameznega upravičenca
proporcionalno znižajo na podlagi ponderiranja popolnih vlog.
Sredstva se prejemniku sredstev odobrijo z odločbo o pravici do sredstev. Odločbo
izda predstojnik Agencije.
Zoper odločbo Agencije je dopustna pritožba v 15 dneh od dneva njene vročitve.
Pritožba se vloži pisno.
Sredstva se ne dodelijo za izvajanje
ukrepov zunaj Republike Slovenije.
Prejemniki sredstev (firma ali ime in priimek) in opis namena dodeljenih javnih sredstev ter znesek odobrenih javnih sredstev
se objavijo na spletni strani ministrstva.
Prejemnik sredstev mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski
račun v Republiki Sloveniji.
Prejemnik sredstev ni upravičen do kandidiranja za sredstva iz ukrepov politike razvoja podeželja, razen za kmetijskookoljske ukrepe in ukrepe izravnalnih plačil za
območja z omejenimi dejavniki po predpisih
Skupnosti o razvoju podeželja, naslednjih
pet let od dneva izdaje odločbe o pravici do
sredstev, če:
1. ne izpolnjuje zahtev iz tega javnega
razpisa in odločbe o pravici do sredstev ali
2. je sredstva pridobil nezakonito, na
podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav.
V primeru iz prejšnjega odstavka Agencija izda odločbo, s katero zahteva vračilo dodeljenih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema
sredstev.
Prejemniku sredstev ni treba vrniti vseh
že pridobljenih sredstev v naslednjih primerih višje sile ali izrednih okoliščin:
1. smrt prejemnika sredstev,
2. dolgotrajna nezmožnost prejemnika
sredstev za delo,
3. razlastitev velikega dela kmetijskega
gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan sprejetja obveznosti,
4. huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče gospodarstva,
5. uničenje hlevov na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče,
6. kužna živalska bolezen, ki prizadene
vso kmetovo živino ali njen del,
7. kužna rastlinska bolezen, ki prizadene
kmetove rastline.
O primerih višje sile ali izrednih okoliščinah mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti pristojni organ
in predložiti ustrezna dokazila v desetih delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec
oziroma njegova pooblaščena oseba to
zmožna storiti.
Prejemniki sredstev in Agencija morajo
vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za
pridobitev sredstev po tem javnem razpisu,
vključno s podatki, da ima podjetje status
malega ali srednje velikega podjetja (MSP),
hraniti vsaj še deset let od datuma dodelitve
pomoči.
Za izplačila sredstev v tekočem letu morajo prejemniki sredstev zahtevke za izplačilo poslati na Agencijo. Zahtevki za izplačilo
se vlagajo od izdaje odločbe o dodelitvi sredstev do 30. oktobra tekočega leta v skladu
z roki, opredeljenimi v odločbi o pravici do
sredstev. Če Agencija upravičencu izda odločbo o pravici do sredstev z datumom vla-
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ganja zahtevka po 30. oktobru, se izplačila
izvedejo v naslednjem koledarskem letu.
Agencija sredstva izplača na transakcijski račun prejemnika sredstev. Z nakazilom
na transakcijski račun se šteje, da je bilo
zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno. Če
zahtevku ni v celoti ugodeno, Agencija o
zahtevku odloči z odločbo. Zoper to odločbo
pritožba ni dovoljena.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 4301-34/2010/15
Ob-4998/10
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2010 (Uradni list RS, št. 99/09),
Rebalansa Proračuna Republike Slovenije
za leto 2010 (Uradni list RS, št. 56/10), Proračuna Republike Slovenije za leto 2011
(Uradni list RS, št. 99/09), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti
2010 in 2011 (ZIPRS1011 99/09, 29/10 in
56/10), 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 razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015
(Uradni list RS, št. 87/09), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in
61/08), Dopolnjenega Programa ukrepov
za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013 (sklep Vlade
RS številka 31001-1/2009/9 z dne 15. 10.
2009), 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 RS, št. 210 z
dne 31. 7. 2006, str. 25, z vsemi spremembami), Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006
o Evropskem skladu za regionalni razvoj
in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999
(Uradni list RS, št. 210 z dne 31. 7. 2006, str.
1, z vsemi spremembami), Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra
2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006
Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (Uradni
list RS, št. 371 z dne 27. 12. 2006, str. 1, z
vsemi spremembami), Shem državnih pomoči: Državna pomoč N472/2006 – Slovenija: Program tehnološkega razvoja št. priglasitve N 427/2006 in »Program ukrepov za
spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti
za obdobje 2007–2013, regionalna pomoč«
(št. priglasitve BE05-5715334-2007), Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013
(v nadaljevanju: OP RR) in Spremembe
Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013 (Sklep
Vlade RS, št. 54402-2/2010/6, z dne 3. 6.
2010), v okviru izvajanja 1. razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna
odličnost – prednostne usmeritve 1.1: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost, Sklepa Službe
Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko o potrditvi instrumenta št. OP

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
RR/1/1/004-0-MG, z dne 28. 7. 2010, Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo,
Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za pridobitev sredstev evropskega
sklada za regionalni razvoj – ESRR
Razvojni centri slovenskega
gospodarstva
1. Posredniško telo: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet in namen razpisa
Namen javnega razpisa je spodbuditi
vzpostavitev in delovanje razvojnih centrov
slovenskega gospodarstva (v nadaljevanju: razvojni center) za dolgoročen razvoj
na vsebinskih področjih. Razvojni center je
sestavljen iz subjektov, ki so člani konzorcija, podjetij, ki bodo nastali kot neposreden
rezultat sodelovanja, kot tudi ostalih subjektov, ki bodo koristili znanje in infrastrukturo
razvojnih centrov.
Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov projektov vzpostavitve in delovanja razvojnih centrov, ki predstavljajo infrastrukturo v najširšem pomenu besede za razvoj
novih produktov. Novi produkti se lahko
komercializirajo v novonastalih podjetjih, v
podjetjih, ki so člani konzorcija ali drugih
podjetjih, ki sodelujejo v razvojnem centru
ter na trgu.
Skupni projekti podjetij in drugih subjektov lahko vključujejo tako razvojno delo kot
potrebno opremo in ostalo infrastrukturo, ki
omogoča razvoj podjetij, njihovih kompetenc
in dolgoročnih temeljev za rast in razvoj
gospodarstva.
Vsak projekt je sestavljen iz ene ali več
skupin aktivnosti (SA):
– SA1: Razvojno raziskovalni projekti
vključno z vodenjem projektov.
– SA2: Investicije v razvojno dejavnost.
– SA3: Proizvodna dejavnost.
3. Pogoji za kandidiranje
Izpolnjevanje vseh pogojev se bo preverjalo pred izdajo sklepa in pred podpisom
pogodbe o sofinanciranju. Kolikor se pred
podpisom pogodbe ugotovi, da vsi pogoji
niso izpolnjeni, pogodba o sofinanciranju ne
bo podpisana.
Dopolnjevanje vlog je namenjeno zagotovitvi morebitnih manjkajočih dokumentov
in obrazcev, ki bodo izkazovali izpolnjevanje
pogojev ob izteku roka za oddajo vloge na
razpis. Poslovni načrt ni predmet dopolnitve
vloge.
Strokovna komisija bo prijavitelje, ki
bodo podali nepopolne vloge, pozvala, da
vloge dopolnijo 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 vseh
pogojev za kandidiranje in vloge, ki ne bodo
skladne z namenom in predmetom razpisa,
bodo zavrnjene.
3.1. Pogoji za konzorcij:
1. Na razpis se prijavi konzorcij partnerjev, ki ima sklenjen pisni dogovor o sodelovanju, iz katerega je razvidno, da so kot partnerji dosegli dogovor o skupnem projektu.
2. Vlogo na razpis odda v imenu konzorcija prijavitelj, katerega so člani konzorcija
izbrali za prijavo na javni razpis.
3. Konzorcij sestavljata vsaj dve nepovezani gospodarski družbi po 527. členu
ZGD-1.

4. V konzorciju mora sodelovati vsaj eno
malo ali srednje veliko podjetje v skladu s
Prilogo 1 Uredbe št. 800/2008, z dne 6. avgusta 2008, o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87. in 88. Pogodbe (v nadaljnjem
besedilu: Uredba 800/2008).
5. Člani konzorcija morajo biti družbeniki
podjetja (potencialni upravičenec), katerega
dejavnost je skladna z namenom in predmetom razpisa. Podjetje lahko člani konzorcija
ustanovijo po odobritvi vloge na javni razpis,
lahko pa so skupno podjetje že ustanovili v
preteklosti.
6. Podpisana konzorcijska pogodba ni v
nasprotju z Zakonom o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08
– ZPOmK-1).
7. Konzorcij mora izkazati sposobnost
za izvedbo projekta na podlagi preteklih izkušenj na področju razvojnih in investicijskih
vlaganj ter dosedanjega sodelovanja. Pogoj
je izpolnjen, če konzorcij pri preverjanju na
podlagi navodil v razpisni dokumentaciji doseže vsaj 10 točk.
3.2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec
Pogodba bo podpisana s skupnim podjetjem, katerega družbeniki so člani konzorcija. Upravičenec, ki je pogodbeni partner z
ministrstvom, mora biti gospodarska družba, ustanovljena po Zakonu o gospodarskih
družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, v
nadaljevanju: ZGD), ki mora najkasneje ob
podpisu pogodbe z ministrstvom izpolnjevati
naslednje pogoje:
1. ima sedež v Republiki Sloveniji,
2. ni v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali v likvidaciji,
3. na dan 31. 12. 2009 ni bil dolgoročno plačilno nesposoben po tretjem odstavku
14. člena Zakona o finančnem poslovanju,
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09
in 59/09),
4. ima poravnane vse obveznosti do
Republike Slovenije,
5. ni v težavah, ne prejema in tudi ni
v postopku pridobivanja finančne pomoči
države po programu za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah,
6. dejanski lastnik družbe v skladu z
19. členom Zakona o preprečevanju pranja
denarja in financiranja terorizma (Uradni list
RS, št. 60/07) ni vpleten v postopke pranja
denarja in financiranja terorizma,
7. ne deluje v nasprotju z Zakonom
o preprečevanju omejevanja konkurence
(Uradni list RS, št. 36/08 – ZPomk-1).
Upravičenec, ki že deluje, mora imeti v
primeru dokapitalizacije ali stvarnih vložkov,
ki imajo značaj javnih sredstev (sredstva
javnih zavodov občin …) prijavljeno državno
pomoč po shemah državne pomoči. V primeru vložka v novo podjetje se morajo vložki (še posebej stvarni) obravnavati v skladu
z ZGD-1 in v tem primeru prijava državne
pomoči ni potrebna.
3.3. Pogoji za operacijo
Prijavljene operacije se morajo izvajati
v Sloveniji in morajo izpolnjevati naslednje
pogoje za kandidiranje:
1. operacija je skladna s predmetom in
namenom razpisa;
2. za operacijo morajo biti ob upoštevanju pričakovanih sredstev iz naslova tega
razpisa zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije;
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3. operacija mora biti zavarovana z originalno bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti na prvi poziv prvovrstne banke v višini 50% odobrenega zneska sofinanciranja z datumom veljavnosti
do 31. 12. 2015, kot uporabnika se določi
ministrstvo: vlogi na razpis se za ta namen
predloži izjava banke, bančno garancijo pa
kot izpolnitev odložnega pogoja upravičenec
predloži v roku enega meseca po podpisu
pogodbe z ministrstvom;
4. operacija mora biti ohranjena v regiji v
skladu s svojim namenom za obdobje 5 let
po zaključku operacije, za to mora prijavitelj
predložiti izjavo, razvidno pa mora biti tudi iz
poslovnega načrta;
5. operacije se ne sme pričeti izvajati
pred izdajo sklepa o dodelitvi sredstev s
strani ministrstva, zato mora prijavitelj predložiti izjavo, da operacije še ni pričel izvajati, z izvajanjem operacije se lahko prične
šele po izdaji sklepa o dodelitvi sredstev s
strani ministrstva;
6. predmetna operacija ni in ne bo do
prejetja sklepa o sofinanciranju predmet prijave na katerega izmed javnih razpisov za
isti namen;
7. skupna višina prejetih državnih pomoči za operacijo v zvezi z istimi upravičenimi
stroški ni presegla najvišje dovoljene višine
sofinanciranja ali zneska državne pomoči
kot določajo pravila o državnih pomočeh;
8. načrt izvajanja operacije je opredeljen
v poslovnem načrtu, ki mora biti konsistenten;
9. vsaka operacija mora vsebovati razvojno delo v višini opravljenih najmanj 60
človek let ponderiranih z indeksom razvojne
ogroženosti regije (tabela se nahaja v razpisni dokumentaciji);
10. višina sofinanciranja operacije za leto
2014 lahko znaša največ 30% skupne višine
sofinanciranja;
11. stroški izvajanja operacije se morajo
voditi ločeno, ravno tako tudi spremljanje
merljivih ciljev operacije, zato mora upravičenec za potrebe tega razpisa pripraviti
ter razkriti revidirane računovodske izkaze
ter letno poročilo za področni oziroma območni odsek na katerem spremlja izvajanje
operacije;
12. 60% operacije se mora izvajati na eni
lokaciji (na področju ene regije);
13. operacija mora izkazovati spodbujevalni učinek in nujnost pomoči v skladu z 8.
členom Uredbe št. 800/2008;
14. v primeru gradnje oziroma obnove
mora biti operacija izvedena na način, kot
ga določa predpis o učinkoviti rabi energije v stavbah določa za stavbe, v katerih
je gradnja sofinancirana iz javnih sredstev,
oziroma za javne stavbe;
15. višina sofinanciranja posameznih
upravičenih stroškov operacije je odvisna
od velikosti upravičenca, zato mora v primeru, ko upravičenec kot gospodarska družba
še ni vpisan v sodni register, prijavitelj v
vlogi na razpis podrobneje opredeliti velikost
upravičenca,
16. morebitno ustvarjeni dobiček upravičenca iz naslova izvajanja operacije, vključujoč dobiček, ki nastane v povezavi z izvajanjem operacije (komercializacija novega
proizvoda), se ne sme deliti in se mora ves
tako ustvarjen dobiček iz obdobja od podpisa pogodbe do zaključka operacije v celoti
uporabiti/investirati za razvoj dejavnosti, ki
je predmet te operacije;

Št.

17. pri pripravi vloge ne sme sodelovati
nihče izmed zaposlenih na Ministrstvu za
gospodarstvo ali osebe, ki so bile v zadnjem
letu dni pred objavo tega javnega razpisa
zaposlene na Ministrstvu za gospodarstvo.
3.4. Omejitve sodelovanja, ki se nanaša
na sklop aktivnosti SA3
Regionalne pomoči ni mogoče dodeliti za
naslednje dejavnosti:
– primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov iz Priloge I Pogodbe o ustanovitvi
Evropske skupnosti, plutastih izdelkov in
proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo
mleko in mlečne proizvode,
– predelava in trženje kmetijskih proizvodov v primerih:
– kadar je znesek pomoči določen na
podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev
ali jih je na trg dalo zadevno podjetje,
– kadar je pomoč pogojena s tem, da
se delno ali v celoti prenese na primarne
proizvajalce,
– ribištvo in ribogojništvo,
– premogovništvo,
– jeklarstvo,
– ladjedelništvo,
– industrija sintetičnih vlaken.
4. Merila za izbor projektov in način dodeljevanja sredstev
4.1. Merila za ocenjevanje
Vse pravočasne in popolne vloge, ki
bodo izpolnjevale vse pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom in predmetom razpisa, bo ocenila strokovna komisija
na podlagi naslednjih meril:
Merilo

Št.
točk

1. Kakovost partnerstva

25

1.1. Sestava konzorcija

10

1.2. Strategija razvoja
dejavnosti oziroma regije

10

1.3. Sodelovanje partnerjev in
vlaganja v novi projekt

5

2. Vpliv projekta na delovna
mesta in nastajanje novih
podjetij

20

2.1. Povečanje št. zaposlenih v
upravičencu na projektu

10

2.2. Število novih podjetij kot
neposreden rezultat projekta do
leta 2014

10

3. Vpliv projekta na
konkurenčnost

20

3.1. Gospodarnost

10

3.2. Vpliv projekta na industrijski
sektor/regijo

10

4. Vpliv projekta na elemente
trajnostnega razvoja

15

4.1. Narava investicije

10

4.2. Horizontalne vsebine

5

5. Organizacija in vodenje
projekta

10

5.1. Menedžment projekta

5

5.2. Menedžment projektnih
skupin

5

6. Inovativnost in razvojna
dejavnost

10

6.1. Inovacijska dejavnost

5

6.2. Vlaganja v RR upravičenca
Skupaj

5
100
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Merila za ocenjevanje so natančneje
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 60 točk.
Navedbe v vlogi na razpis, ki so predmet
ocenjevanja vlog, se spremljajo tudi kot cilji
izvajanja operacije. V primeru, da cilji v letu
2014 na ravni operacije ne bodo doseženi,
bo moral upravičenec vrniti sorazmeren delež izplačanih sredstev.
4.2. Način dodeljevanja sredstev:
Vsak prijavitelj v vlogi opredeli v katero
regijo oziroma industrijski sektor uvršča svoj
projekt. Najbolje ocenjenim projektom se
sredstva dodelijo po naslednjem postopku:
1. Regije, ki najbolj zaostajajo v razvoju: indeks razvojne ogroženosti presega
150. Za projekte v teh regijah je na podlagi
Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 namenjenih vsaj
30.000.000,00 EUR. Sredstva se dodeljuje
glede na število doseženih točk.
2. Industrijski sektorji in razvojna središča na regionalnem nivoju: sredstva v višini 155.274.533,00 EUR se dodeli v dveh
korakih:
Korak št. 1: Sredstva se dodelijo najbolje
ocenjenim projektom za razvojne centre v
naslednjih industrijskih sektorjih:
– Avtomobilska industrija
– Elektroindustrija in elektronika
– Energetika
– Farmacija in biotehnologija
– Informacijsko komunikacijske tehnologije
– Lesno predelovalna industrija
– Logistika
– Novi materiali.
Iz vsakega sektorja se izbere najboljši
projekt glede na število doseženih točk.
Korak št. 2: Razvojni centri na regionalnem nivoju: Iz vsake regije v kateri ni bil
izbran nobeden izmed projektov v opredeljenih industrijskih sektorjih oziroma v regiji, ki najbolj zaostaja v razvoju, se izbere
najboljši projekt glede na število doseženih
točk. Prednost pri izboru imajo regije z višjim
indeksom razvojne ogroženosti. Pri posamezni regiji, ki zajema več kot 30 občin se
upošteva razdelitev na subregije, ki so sestavljene iz geografsko povezanih občin.
Sredstva se razdeljujejo do porabe sredstev. V primeru, da se izkaže, da so podprti
že vsi navedeni industrijski sektorji in regionalna središča, vsa sredstva pa niso razdeljena, se lahko podpre tudi več projektov v
posamezni regiji ali industrijskem sektorju.
Sredstva se v tem primeru dodeljujejo na
podlagi višjega števila doseženih točk ne
glede na posamezno področje. V primeru
več operacij z enako oceno se bo upoštevala višina dobljenih točk pri sklopu meril
»Kakovost partnerstva«. Kolikor pa bodo
operacije tudi v tem sklopu dosegle isto število točk, se bo upošteval indeks razvojne
ogroženosti regije.
Del predvidenih sredstev v okviru razpisa lahko ostane nerazporejen, v kolikor
preostanek sredstev ne zadošča za pokritje celotnega planiranega sofinanciranja,
opredeljenega v finančni konstrukciji vloge,
ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago upravičencem
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 Operativne-
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ga programa krepitve regionalnih razvojnih
programov za obdobje 2007–2013 razvojne prioritete Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost, prednostne usmeritve
1.1 Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti
podjetij in raziskovalna odličnost.
Okvirna višina nepovratnih sredstev po
tem razpisu znaša 185.274.533,00 EUR,
in sicer:
– namenska sredstva EU – ESRR v višini 157.483.353,09 EUR,
– slovenska udeležba v višini
27.791.179,91 EUR.
Sredstva bremenijo proračunske postavke:
– 6890 spodbujanje razvojno investicijskih aktivnosti gospodarstva – 07-13-EU,
– 6958 spodbujanje razvojno investicijskih aktivnosti gospodarstva -07-13- slovenska udeležba,
– 6883 gospodarsko-razvojna logistična
središča – 07-13-EU,
– 9407 gospodarsko-razvojna logistična
središča – 07-13- slovenska udeležba.
Delež prispevka EU v celotnih upravičenih javnih izdatkih znaša do 85%, delež
slovenske udeležbe pa vsaj 15%.
Višina razpisanih sredstev se lahko poveča za nerazporejena sredstva v okviru
iste proračunske postavke.
6. Višina sofinanciranja in upravičeni
stroški
Maksimalna višina sofinanciranja operacije znaša 20.000.000,00 EUR, pri čemer lahko višina skupnih stroškov operacije znaša do 45.000.000,00 EUR.
Višina sofinanciranja stroškov za sklop
aktivnosti SA1 lahko znaša do 5.000.000,00
EUR, pri čemer lahko višina skupnih stroškov aktivnosti SA1 v okviru operacije znaša do 25.000.000,00 EUR.
Višina sofinanciranja upravičenih stroškov je za posamezne skupine aktivnosti
(SA) naslednja:
– SA1: Razvojno raziskovalni projekti
vključno z vodenjem projektov: sofinancirajo se upravičeni stroški v višini do 40% za
velika podjetja, do 50% za srednje velika
podjetja in do 60% za mala podjetja.
– SA2: Investicije v razvojno dejavnost:
sofinancirajo se upravičeni stroški v višini do 30% za velika podjetja, do 40% za
srednje velika podjetja in do 50% za mala
podjetja.
– SA3: Proizvodna dejavnost: sofinancirajo se upravičeni stroški v višini do 20%.
Sofinanciranje SA1 se izvaja na podlagi
sheme državnih pomoči: Državna pomoč
N472/2006 – Slovenija: Program tehnološkega razvoja št. priglasitve N 427/2006;
trajanje pomoči: od 1. 1. 2007 do 1. 1.
2012. Upravičeni so: stroški osebja, stroški
instrumentov, opreme in zemlje ter zgradb,
stroški svetovanja in drugih storitev, režijski
stroški in ostali stroški delovanja.
Sofinanciranje skupin aktivnosti SA2 in
SA3 se izvaja na podlagi sheme državnih
pomoči »Program ukrepov za spodbujanje
podjetništva in konkurenčnosti za obdobje
2007-2013, regionalna pomoč« (št. priglasitve BE05-5715334-2007, trajanje pomoči
od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2013). Upravičeni
stroški so: gradnja, vključno z obnovo, in
nakup objektov, nakup strojev in opreme
ter stroški nematerialnih investicij.
Davek na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV) ni upravičen strošek.
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Upravičeni stroški se bodo izkazovali
z dokazili, ki jih določajo Navodila organa
upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohe–-2013.
Dopolnilno sofinanciranje projekta
(Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v
Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09
in 31/10)), ni dovoljeno.
Če je upravičenec prejel plačilo sredstev, pa se pozneje pri nadzoru nad porabo
proračunskih sredstev dodeljenih za projekt
izkaže, da je prejel plačilo neupravičeno ali
je bilo ugotovljeno dvojno sofinanciranje
projekta, lahko ministrstvo odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev realne vrednosti
dodeljenih nepovratnih sredstev skupaj z
zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva
nakazila do dneva vračila.
Upravičencu se lahko izplača avans do
višine 30% odobrenega sofinanciranja.
7. Obdobje za porabo sredstev: začetek obdobja za porabo sredstev je dan izdaje sklepa o dodelitvi sredstev s strani
ministrstva. Fizične aktivnosti posamezne
operacije, sofinancirane iz naslova tega
razpisa, morajo biti zaključene najkasneje do 31. 12. 2014. Za sofinanciranje se
upoštevajo upravičeni stroški nastali do
31. 12. 2014 in izdatki upravičenca nastali
do datuma izstavitve zadnjega zahtevka za
sofinanciranje 30. 6. 2015.
8. Ostale zahteve
Upravičenec s katerim bo sklenjena pogodba, bo moral:
– upoštevati zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, v skladu z 9.
členom Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006
(Uradni list EU L št. 371, 27. 12. 2006, z
vsemi spremembami) in v skladu z Navodili organa upravljanja za informiranje
in obveščanje javnosti o kohezijskem in
strukturnih skladih v programskem obdobju
2007–2013,
– zagotoviti hrambo in dostop do celotne
dokumentacije v zvezi z operacijo vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega
razpisa ob smiselnem upoštevanju določil
90. člena Uredbe ES št. 1083/2006,
– s pogodbo obvezati, da operacije, sofinancirane s sredstvi tega razpisa, v skladu s 57. členom Uredbe ES št. 1083/2006
ne bo bistveno spreminjal najmanj za dobo
5 let od zaključka operacije,
– zagotavljati nediskriminacijo in enakost med spoloma.
Upravičenec bo morali zagotoviti naslednje omilitvene ukrepe, ki se smiselno upoštevajo 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).
Prijavitelj/upravičenec se strinja, da
se bodo podatki o operaciji, ki so javnega
značaja, lahko objavljali. Slednje vključu-

je predvsem tudi dejstvo, da bo prijavitelj/
upravičenec vključen v seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca in
občine, naziv operacije, regijo upravičenca
in znesek javnih virov financiranja operacije. Objave podatkov o operaciji in prejemnikih sredstev bodo izvedene v skladu z
zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo
osebnih podatkov.
Ostale zahteve so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji.
9. Način prijave
Popolna vloga, pripravljena v skladu z
razpisno dokumentacijo, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (poslana
priporočeno po pošti ali oddana v vložišče ministrstva.) Vloga mora biti v zaprti
ovojnici, na sprednji strani z oznako »Ne
odpiraj – vloga na razpis Razvojni centri
slovenskega gospodarstva«. Vlog, ki ne
bodo ustrezno označene, komisija ne bo
obravnavala. Vrnjene bodo prijavitelju.
Vloga se odda v pisni obliki. CD nosilec, ki je sestavni del vloge naj vsebuje vse
obrazce vloge kot nezaščitene datoteke v
word oziroma excell formatu ter tudi pdf format celotne vloge na javni razpis (vključno
z dokazili).
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja
razen tistih delov vloge, ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na
celotno vlogo ali na dele vloge v zvezi z
izpolnjevanjem pogojev ali ocene vloge na
podlagi meril.
Prijavitelj se mora ne glede na to, da je
oddal vlogo na razpis, zavedati dejstva, da
obstaja možnost, da njegova vloga ne bo
odobrena. Vsi stroški prijave na javni razpis
bremenijo prijavitelja.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko
v vsakem trenutku prekine izvajanje postopka javnega razpisa.
10. Datum odpiranja vlog: odpiranje
vlog bo 18. 11. 2010. Pri odpiranju se bodo
upoštevale vse vloge, ki bodo oddane v
vložišče ministrstva ali poslane priporočeno po pošti najkasneje 15. 11. 2010. Vloge,
ki bodo oddane oziroma bodo prispele po
navedenem roku, se kot prepozne zavržejo. Odpiranje ni javno.
11. Obveščanje o izboru: prijavitelji
bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku
60 dni od datuma odpiranja vlog. Pritožba
na sklep ni mogoča, kolikor se prijavitelj s
sklepom ne strinja, lahko sproži upravni
spor. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni
strani ministrstva.
12. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija (navodila in obrazci) je dosegljiva na spletni strani www.mg.gov.si ali
na elektronskem naslovu rcsg.mg@gov.si.
13. Dodatne informacije: dodatne informacije so dosegljive na naslovu: rcsg.mg@
gov.si. Kontaktna oseba: Barbara Eberl, tel.
01/400-32-27 in Sabina Koleša, tel. 01/40035-20, vsak delovni dan, med 9. in 10. uro.
Uradne informacije o javnem razpisu lahko
podajo le uslužbenci ministrstva za gospodarstvo. Ministrstvo bo organiziralo informativne dneve. Datumi in druge informacije
o informativnih dnevih bodo objavljene na
spletnih straneh: http://www.mg.gov.si.
Ministrstvo za gospodarstvo

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št. 352-153/2010
Ob-4923/10
Stanovanjska komisija Vlade Republike
Slovenije, na podlagi 8. člena Stanovanjskega pravilnika Stanovanjske komisije Vlade
Republike Slovenije (v nadaljevanju: Stanovanjski pravilnik), objavlja

I. Predmet razpisa:

razpis
za dodelitev službenih stanovanj
v najem

a) oddaja v najem nezasedenih stanovanj – Ljubljana:
Bergantova ulica 10, stan. št. 7 (delno opremljeno)
Glinškova ploščad 6, stanovanje št. 30 (neopremljeno)
Gregorčičeva 11a, stanovanje št. 13 (neopremljeno)
Maleševa ulica 14, stanovanje št. 5 (delno opremljeno)
Pilonova ulica 8, stanovanje št. 159 (neopremljeno)
Rusjanov trg 10, stanovanje št. 26 (neopremljeno)
Trubarjeva cesta 81, stanovanje št. 30 (neopremljeno)

2-sobno, velikosti 47,56 m2,
2-sobno, velikosti 54,79 m2
1-sobno, velikosti 42,32 m2,
1- sobno, velikosti 43,46 m2,
1-sobno, velikosti 41,57 m2,
3-sobno, velikosti 76,37 m2
garsonjera, velikosti 27,23 m2,

b) oddaja v najem nezasedenega stanovanja –
Brežice:
Cankarjeva 15, stanovanje št. 6 (neopremljeno)
Kettejeva ulica 1, stanovanje št. 5 (neopremljeno)
Vodnikova ulica 1, stanovanje št. 7 (neopremljeno)

garsonjera, velikosti 45,96 m2,
2-sobno, velikosti 51,76 m2,
1-sobno, velikosti 45,32 m2.

c) oddaja v najem nezasedenega stanovanja – Gornja
Radgona:
Mladinska 16, stanovanje št. 1 (neopremljeno)

1-sobno, velikosti 33,50 m2.

č) oddaja v najem nezasedenega stanovanja –
Grosuplje:
Adamičeva cesta 41c, stanovanje št. 17
(neopremljeno)

1-sobno, velikosti 34,48 m2.

d) oddaja v najem nezasedenih stanovanj – Koper:
Vodopivčeva 3, stanovanje št. 1 (neopremljeno)
Ulica II. prekomorske brigade 16 (neopremljeno)

1-sobno, velikosti 27,62 m2,
2-sobno, velikosti 45,30 m2.

e) oddaja v najem nezasedenih stanovanj – Mirna na
Dolenjskem:
Roje 3, stanovanje št. 9(8) (neopremljeno)
Roje 5, stanovanje št. 9(8) (neopremljeno)
Roje 6, stanovanje št. 6 (neopremljeno)
Glavna cesta 33, stanovanje št. 5 (neopremljeno)

garsonjera, velikosti 20,46 m2,
garsonjera, velikosti 20,46 m2,
garsonjera, velikosti 21,14 m2,
2-sobno, velikosti 63,59 m2.

f) oddaja v najem nezasedenih stanovanj – Murska
Sobota:
Slomškova 68, stanovanje št. 3 (neopremljeno)

garsonjera, velikosti 28,81 m2,

g) oddaja v najem nezasedenih stanovanj – Nova
Gorica:
Bazoviška ulica 3, stanovanje št. 2 (neopremljeno)
Gradnikove brigade 57, stanovanje št. 40
(neopremljeno)

1-sobno, velikosti 28,07 m2,
1-sobno, velikosti 36,22 m2.

h) oddaja v najem nezasedenih stanovanj – Radeče:
Pot na brod 12, stanovanje št. 6 (neopremljeno)
Pot na brod 21, stanovanje št. 3 (neopremljeno)

3-sobno, velikosti 90,97 m2,
2-sobno, velikosti 42,94 m2.

i) oddaja v najem nezasedenega stanovanja –
Radovljica:
Cankarjeva ulica 48, stanovanje št. 7 (neopremljeno)

2-sobno, velikosti 55,30 m2.

j) oddaja v najem nezasedenega stanovanja –
Sežana:
Ulica Ivana Turšiča 9, stanovanje št. 43(21)
(neopremljeno)
k) oddaja v najem nezasedenega stanovanja –
Vipava:
Ulica Gradnikove brigade 12, stanovanje št. 4
(neopremljeno)
l) oddaja v najem nezasedenega stanovanja – Zidani
most:
Zidani most 27, stanovanje št. 2 (neopremljeno)

garsonjera, velikosti 28,21 m2.

3-sobno, velikosti 63,00 m2.

garsonjera, velikosti 29,84 m2.
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Vsa stanovanja bodo vseljiva sukcesivno
predvidoma do konca leta 2010, oziroma po
končani gradbeni obnovi.
II. Upravičenci do prijave na razpis:
Upravičenci do prijave na razpisu, so po
določbi 1. člena Stanovanjskega pravilnika
delavci, zaposleni v Vladi Republike Slovenije, ministrstvih, vladnih službah in drugih
organizacijskih enotah državne uprave ter
Državnega pravobranilstva Republike Slovenije, z izjemo Policije kot organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve in delavcev,
ki so pripadniki stalne sestave Slovenske
vojske oziroma opravljajo vojaško službo pri
Ministrstvu za obrambo.
Na razpisu ima pravico kandidirati tudi
uslužbenec na položaju.
Na razpis se lahko prijavijo tudi uslužbenci, ki jim je bilo službeno stanovanje
dodeljeno iz razloga nujnih službenih potreb organa. Kolikor je njihov seštevek točk
takšen, da bi jim bilo službeno stanovanje
dodeljeno v kraju, v katerem že imajo v
najemu službeno stanovanje, se jim to stanovanje dodeli za čas dela v državnem
organu.
III. Razpisni pogoji:
Uslužbenec ima pravico kandidirati na
razpisu, če ni sam ali njegov zakonski oziroma izvenzakonski partner lastnik oziroma solastnik stanovanjske nepremičnine
v oddaljenosti do 60 km po najkrajši javni
cesti od kraja zaposlitve do kraja bivališča,
oziroma ni moč šteti, da je njegov stanovanjski status urejen. Posamezni prosilec lahko kandidira samo za stanovanje v
enem kraju.
Prosilci, ki so upravičeni do prijave na
razpis, morajo glede na svoj stanovanjski
status priložiti naslednje listine:
1. vloga prosilca (s kratkim opisom stanovanjskih razmer);
2. izpolnjen obrazec (obrazec);
3. dokazila (najemna pogodba oziroma
drugo dokazilo o obstoju najemnega razmerja, kopija pogodbe o sklenjenem stanovanjskem varčevanju);
4. izjavo uslužbenca, da bo v enem letu
po zaključku stanovanjskega varčevanja izpraznil stanovanje (v primeru, da stanovanjsko varčuje);
5. v primeru skupne vloge dveh prosilcev,
ki živita v dalj časa trajajoči zunajzakonski
skupnosti, potrdilo o gospodinjski skupnosti,
ki ni starejše kot mesec dni od objave razpisa in ga izda upravna enota.
Zahtevan obrazec je objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo, pod
vsebino: za javne uslužbence, uslužbenski
dogodki, službena stanovanja, na spletnem
naslovu: http://www.mju.gov.si/si/dogodki/
za_javne_usluzbence/za_javne_usluzbence/.
IV. Oddaja vloge:
Vlogo za dodelitev stanovanja odda
uslužbenec skupaj z ostalimi zahtevanimi
listinami po pogojih razpisa pri organu, pri
katerem je zaposlen, v roku 45 dni po objavi
razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Vloge z izpolnjenimi obrazci in dokazili
so državni organi dolžni pregledati in samo
popolno opremljene vloge točkovati v skladu
s stanovanjskim pravilnikom. Po točkovanju
vlog organi razvrstijo prosilce po krajih, v
katerih so razpisana službena stanovanja in
po številu zbranih točk.
V primeru skupne vloge dveh prosilcev,
prosilca v vlogi navedeta, da vlogo oddajata
skupaj in na obrazcu določita, kdo je nosilec
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razmerja. Prijavo na razpis oddata ločeno
pri organu, v katerem sta zaposlena. Dodeljene točke obeh prosilcev sešteje strokovna
služba Stanovanjske komisije Vlade Republike Slovenije.
V. Naloge državnih organov:
Državni organi morajo izdelani prednostni red skupaj s prilogami poslati na naslov Ministrstva za javno upravo v nadaljnjih 7 dneh. Vloge, ki jih strokovna služba
Stanovanjske komisije Vlade Republike
Slovenije na Ministrstvu za javno upravo
ne prejme v predpisanem roku, Stanovanjska komisija ne bo obravnavala ne glede
na to, da bodo posamezni prosilci vlogo
pri organu, kjer so zaposleni, oddali pravočasno.
V prednostni vrstni red so državni organi
dolžni vključiti tudi prosilce organov v njihovi
sestavi, razen v primeru organov v sestavi z več kot 800 zaposlenimi in v primeru
upravnih enot.
V primeru organov v sestavi z več kot
800 zaposlenimi, organi prednostni red pripravijo ločeno, dodelitev kadrovskih točk pa
se opravi po postopku tretjega odstavka 12.
člena Stanovanjskega pravilnika.
Prednostni redi za upravne enote se pripravijo ločeno v okviru pristojnega ministrstva, z upoštevanjem četrtega odstavka 12.
člena Stanovanjskega pravilnika.
VI. Splošne določbe:
Državni organi sami odgovarjajo za pravilnost posredovanih podatkov iz kadrovskih
evidenc.
Pri odločanju o velikosti dodeljenih službenih stanovanj, Stanovanjska komisija Vlade Republike Slovenije upošteva podatek o
številu družinskih članov. Kolikor glede na
število družinskih članov ni možno oddati v
najem službenega stanovanja primerne velikosti, Stanovanjska komisija dodeli v najem
stanovanje, ki je na razpolago.
Če več prosilcev dosega enako število
točk, Stanovanjska komisija Vlade Republike Slovenije dodeli stanovanje tistemu,
ki dosega večje število kadrovskih točk. V
primeru enakega števila kadrovskih točk
se stanovanje dodeli prosilcu, ki ima večje število točk za delovno dobo. V primeru
enakega števila kadrovskih točk in točk za
delovno dobo, o vrstnem redu odloča žreb,
ki ga določi strokovna služba Stanovanjske
komisije Vlade Republike Slovenije.
V primeru dvoma pri dokazovanju oddaljenosti, se podatki o razdaljah med kraji
ugotavljajo na podlagi uradnih evidenc Ministrstva za promet.
V primeru dvoma pri dokazovanju stanovanjskega statusa, lahko strokovna služba prosilca dodatno pozove za predložitev
potrdila o stalnem oziroma začasnem bivališču, ki ne sme biti starejše kot mesec
dni.
Prednostni red velja 6 mesecev od sprejetja na seji Stanovanjske komisije Vlade
Republike Slovenije. V primeru, da se prosilec odpove najemu že dodeljenega stanovanja, oziroma, da je v tem roku na razpolago
dodatno stanovanje, se takšno stanovanje
ponudi v najem naslednjemu prosilcu na
prednostnem redu, ki dosega zadostno število točk.
Prednostni vrstni red bo objavljen na
spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Prosilci, ki jim bodo službena stanovanja
dodeljena, bodo osebno prejeli sklep o dodelitvi.
Ministrstvo za javno upravo
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Na podlagi 41. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07, 63/07 –
popr.), 40/09; v nadaljevanju: ZŠtip), soglasja ministra za delo, družino in socialne zadeve, št. 11014-341/2010-1 z dne 21. 7. 2010
ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja
Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS,
št. 91/09; v nadaljevanju: SPP) Javni sklad
Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) objavlja
javni razpis
za neposredno sofinanciranje
kadrovskih štipendij delodajalcem
za šolsko/študijsko leto 2010/2011
1. Predmet razpisa: predmet javnega
razpisa je neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij, ki jih bodo delodajalci (v nadaljevanju: štipenditorji) izplačevali od vključno šolskega/študijskega leta 2010/2011 do
zaključka izobraževanja po javno veljavnih
izobraževalnih programih poklicnega in srednješolskega izobraževanja, študijskih programih višjega izobraževanja, dodiplomskih
in podiplomskih študijskih programih (v nadaljevanju: javno veljavni izobraževalni programi), ne glede na to, kdaj je bila pogodba
o štipendiranju za trenutno izobraževalno
raven izobraževanja sklenjena.
2. Vrednost razpisa
Vrednost razpisa za neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij, od vključno
šolskega/študijskega leta 2010/2011 do zaključka izobraževanja štipendista po trenutnem izobraževalnem programu na trenutni
ravni izobraževanja, je 3.000.000,00 EUR.
Sredstva se zagotavljajo iz namenskih
sredstev sklada iz naslova koncesijskih dajatev.
3. Višina štipendije in višina sofinanciranja
Višina kadrovske štipendije ne sme biti
nižja od državne štipendije, kot jo določa
ZŠtip. Na dan 1. 6. 2010 državna štipendija
brez dodatkov znaša 38,33 EUR za dijaka
in 57,50 EUR za študenta.
Sofinanciranje sklada znaša 50% dodeljene in izplačane kadrovske štipendije,
vendar največ v višini 30% minimalne plače.
Sofinanciranje štipendij, ki se veže na 30%
minimalne plače, se avtomatično uskladi ob
vsakokratni spremembi minimalne plače.
4. Upravičenost do sofinanciranja
Trajanje sofinanciranja je opredeljeno v
1. in 2. točki tega javnega razpisa.
Štipenditor lahko uveljavlja sofinanciranje kadrovske štipendije od šolskega/študijskega leta 2010/2011 dalje za tiste zneske
štipendij, ki jih je oziroma jih bo izplačal na
podlagi sklenjene pogodbe o štipendiranju
s štipendistom, za katerega uveljavlja sofinanciranje.
Štipenditor lahko uveljavlja sofinanciranje kadrovske štipendije eno leto za posamezen letnik na isti ravni izobraževanja
štipendista, razen v zadnjem letniku srednjih
šol, ko za mesec julij in avgust ni upravičen
do sofinanciranja.
Štipenditor lahko uveljavlja sofinanciranje kadrovskih štipendij tudi v času absolventskega staža kadrovskega štipendista do
diplome, vendar v celotni dobi izobraževanja
največ eno študijsko leto.
5. Pogoji za pridobitev sofinanciranja
Do neposrednega sofinanciranja kadrovskih štipendij po tem razpisu je upravičen
štipenditor, ki izpolnjuje sledeče pogoje:

– je pravna oseba zasebnega prava, fizična oseba ali je štipenditor v javnem sektorju, s sedežem ali prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki zaposluje delavce na podlagi pogodbe o zaposlitvi, razen organov
državne uprave in samoupravnih lokalnih
skupnosti,
– ni v postopku prisilne poravnave ali
stečaja po določilih zakona, ki ureja finančno poslovanje, postopek zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje,
– bo v šolskem/študijskem letu 2010/2011
kadrovsko štipendijo izplačeval vsaj enemu
dijaku ali študentu za izobraževanje v Republiki Sloveniji ali v tujini pod pogoji iz ZŠtip,
– za sofinanciranje prijavljenih kadrovskih štipendij ni podelil v okviru enotnih
regijskih štipendijskih shem,
– zagotavlja sredstva za izplačevanje kadrovske štipendije za celotno dobo izobraževanja posameznega štipendista, od vključno
šolskega/študijskega leta 2010/2011 do zaključka izobraževanja po trenutnem programu in na trenutni ravni izobraževanja,
– ima s kadrovskim štipendistom medsebojna razmerja urejena s pogodbo o štipendiranju.
Pred prijavo na ta javni razpis mora štipenditor skleniti pogodbo o štipendiranju s
štipendistom, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima status dijaka ali študenta,
– ima katerega izmed sledečih statusov:
– državljan Republike Slovenije,
– državljan države članice Evropske
unije (EU) in Evropskega gospodarskega
prostora (EGP) ali je družinski član osebe s
takim statusom v skladu z določili zakona,
ki ureja prebivanje tujcev, če ima dovoljenje
za stalno ali začasno prebivanje v Republiki
Sloveniji,
– državljan države članice EU ali EGP
in je bil zaposlen ali samozaposlen v Republiki Sloveniji, ali je družinski član take
osebe, če ima dovoljenje za prebivanje v
Republiki Sloveniji,
– državljan tretje države, če ima dovoljenje za stalno ali začasno prebivanje v
Republiki Sloveniji, ali je ožji družinski član
take osebe, kot ga določa zakon, ki ureja
prebivanje tujcev,
– ne prejema katere od štipendij iz 5. člena ZŠtip, razen kadrovske štipendije pri tem
štipenditorju, torej ne prejema državne ali
Zoisove štipendije, kadrovske štipendije pri
drugem štipenditorju, štipendije za Slovence
v zamejstvu in Slovence po svetu, ali štipendije za državljane držav, s katerimi ima
Republika Slovenija sklenjene dvostranske
ali večstranske sporazume o sodelovanju na
področju izobraževanja oziroma podeljuje
štipendije na podlagi vzajemnosti,
– ne prejema štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih, torej takšnih prejemkov v Republiki Sloveniji, ki so po namenu in načinu vračanja
enakovredni štipendijam po drugih predpisih
v Republiki Sloveniji oziroma splošnih aktih
štipenditorja,
– ni v delovnem razmerju oziroma ne
opravlja samostojne registrirane dejavnosti,
– ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb
pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
– mu za isti izobraževalni program, letnik
in stopnjo še ni bila odobrena štipendija sklada po katerem izmed drugih razpisov, in
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– izpolnjuje pogoje, določene v splošnih
aktih štipenditorja.
6. Obveznosti štipenditorja
Štipenditor je dolžan s štipendistom, za
katerega je prejemal sofinanciranje, najkasneje v treh mesecih po zaključku izobraževanja, ki je bil predmet sofinanciranja, skleniti pogodbo o zaposlitvi.
Pogodba o zaposlitvi mora biti s kadrovskim štipendistom sklenjena s polnim delovnim časom vsaj za toliko časa, kolikor je
trajalo neposredno sofinanciranje tega štipendista. Če se pogodba o zaposlitvi sklene
z delovnim časom, ki je krajši od polnega
delovnega časa, se trajanje zaposlitve preračuna na polni delovni čas.
Štipenditor mora po potrebi, najmanj
pa enkrat letno, poročati skladu o številu
štipendistov, višini podeljenih in izplačanih
štipendij, o vrsti in področjih izobraževanja
oziroma izobraževalnih programih, o zaključku izobraževanja štipendistov in zaposlitvi štipendistov ter trajanju te zaposlitve pri
štipenditorju po končanem izobraževanju.
Štipenditor je dolžan deset let po prenehanju pravice hraniti dokazila o namenski
porabi dodeljenih sredstev ter jih na zahtevo
predložiti skladu.
Štipenditor bo moral vrniti skladu sredstva, ki jih je prejel iz sklada, na način,
določen v pogodbi o sofinanciranju, če štipendist:
– prekine izobraževanje po svoji krivdi,
– po svoji krivdi ne dokonča letnika, za
katerega je prejemal štipendijo,
– tekom štipendiranja ali pred zaključkom izobraževanja sklene pogodbo o zaposlitvi pri štipenditorju ali drugem delodajalcu
ali se samozaposli,
– izgubi status dijaka ali študenta,
– spremeni izobraževalni program brez
predhodnega soglasja štipenditorja,
– štipendijo pridobi na podlagi posredovanih neresničnih podatkov,
– po enoletnem mirovanju štipendijskega razmerja ne predloži ustreznih dokazil o
izpolnjevanju pogojev za nadaljnje prejemanje štipendije oziroma iz teh dokazil izhaja,
da teh pogojev ne izpolnjuje,
– po zaključenem izobraževanju, ki je bil
predmet sofinanciranja, ne sprejme zaposlitve pri tem štipenditorju,
– zaposlitev pri štipenditorju prekine pred
izpolnitvijo pogojev iz te pogodbe,
– prekine pogodbo o štipendiranju.
Štipenditor mora vrniti skladu sredstva, ki
jih je prejel za sofinanciranje, če štipendijsko
razmerje oziroma pogodba o sofinanciranju
preneha, ker štipenditor:
– ne zaposli štipendista po zaključenem
izobraževanju, ki je bil predmet sofinanciranja,
– prekine pogodbo o štipendiranju s štipendistom.
Štipenditor mora vrniti skladu sredstva, ki jih je prejel za sofinanciranje, če
pogodba o sofinanciranju preneha zaradi
odstopa štipenditorja od pogodbe o sofinanciranju kadrovske štipendije, sklenjene
s skladom.
Štipenditor je dolžan dodeljena sredstva
za sofinanciranje kadrovskih štipendij nameniti izključno za sofinanciranje kadrovske
štipendije tistemu štipendistu, za katerega je
bilo sofinanciranje odobreno.
Štipenditor mora skladu omogočiti nadzor nad porabo dodeljenih sredstev. Če
bo sklad ugotovil, da sredstva niso bila
porabljena za namen, za katerega so bila

dodeljena, ali da so bila sredstva odobrena na podlagi neresničnih podatkov, ima
pravico zahtevati od štipenditorja takojšnje vračilo sredstev v enkratnem znesku.
Štipenditor bo dolžan sredstva vrniti v revalorizirani vrednosti, vendar najmanj v
višini prejetih sredstev. V primeru zamude
vračila bo štipenditor dolžan plačati tudi
pripadajoče zakonite zamudne obresti za
čas zamude.
7. Zahtevana dokumentacija
Štipenditor mora do predpisanega roka
za oddajo vloge predložiti v celoti izpolnjen,
s strani zakonitega zastopnika podpisan in
žigosan prijavni obrazec.
Ob potrditvi izpolnjenega prijavnega
obrazca, se bo oblikovala datoteka XML,
ki jo posredujte skladu po elektronski pošti;
isti obrazec natisnite, ožigosajte in podpišite ter skupaj z vso ostalo zahtevano
dokumentacijo predložite skladu v fizični
obliki. Podatki poslani v elektronski obliki
ne štejejo kot vložitev vloge in so zgolj informativne narave.
Izpolnjenemu in podpisanemu prijavnemu obrazcu mora štipenditor predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– podpisano izjavo zakonitega zastopnika štipenditorja, da:
– je seznanjen z vsebino vzorca pogodbe o sofinanciranju, ki je priloga tega
javnega razpisa,
– ni v postopku prisilne poravnave ali
stečaja po določilih zakona, ki ureja finančno poslovanje, postopek zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje,
– bo za sofinanciranje prijavljenim štipendistom zagotavljal štipendijo za celoten
čas trajanja izobraževanja na posamezni
ravni izobraževanja, od šolskega/študijskega leta 2010/2011 do zaključka izobraževalnega programa,
– bo s štipendistom, za katerega je
prejemal sofinanciranje, po zaključenem
izobraževanju na ravni in po programu izobraževanja, ki je predmet pogodbe o štipendiranju, sklenil pogodbo o zaposlitvi s
polnim delovnim časom vsaj za toliko časa,
kolikor je trajalo sofinanciranje te kadrovske
štipendije; če bo pogodba o zaposlitvi sklenjena za delovni čas, ki je krajši od polnega
delovnega časa, se trajanje zaposlitve preračuna na polni delovni čas,
– za sofinanciranje prijavljeni štipendisti izpolnjujejo pogoje iz tega javnega razpisa,
– štipendije podeljuje v skladu s svojim
pravilnikom ali drugim notranjim aktom štipenditorja, ki ureja področje štipendiranja,
če štipenditor tak akt ima,
– bo podatke o štipendistu, pridobljene
za namen vodenja evidenc in opravljanja
drugih nalog po ZŠtip, posredoval skladu
in jih ne bo uporabili za lastne namene ali
posredoval tretji osebi,
– izjavo štipendista, da skladu dovoljuje
obdelavo svojih osebnih podatkov za namen
vodenja evidenc in opravljanja drugih nalog
skladno z ZŠtip,
– pogodbo o štipendiranju, sklenjeno s
posameznim za sofinanciranje prijavljenim
štipendistom,
– potrdilo o vpisu vsakega za sofinanciranje prijavljenega štipendista za šolsko/
študijsko leto 2010/2011.
Izjava iz prve alineje mora biti žigosana
in podpisana s strani zakonitega zastopnika. Če izjavo ali prijavni obrazec podpiše s
strani zakonitega zastopnika pooblaščena
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oseba, mora biti predloženo tudi veljavno
pooblastilo.
Izjavo iz druge alineje mora podpisati
štipendist oziroma v primeru mladoletnega
štipendista njegov zakoniti zastopnik.
Zgoraj navedene izjave in zahtevane priloge k prijavnem obrazcu morajo biti originali
ali overjene fotokopije.
Štipenditor mora ob predložitvi vloge
plačati upravno takso v skupni višini 17,73
EUR, in sicer 3,55 EUR za vlogo ter 14,18
EUR, za izdajo odločbe oziroma sklepa, s
katerim se konča postopek. Upravno takso
mora štipenditor plačati z veljavnimi plačilnimi instrumenti na račun Ministrstva za finance pri Upravi za javna plačila št. 011001000315637, sklic 11, številka sklica 960917111002-110089, o čemer predloži ob vlogi
dokazilo o plačilu.
8. Oddaja vloge
Vloge morajo biti poslane v zaprti kuverti, na naslov Javni sklad RS za razvoj
kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000
Ljubljana, z napisom »Vloga na 89. javni
razpis« in točnim naslovom štipenditorja
na hrbtni strani.
S potrditvijo prijavnega obrazca za izpis
se bodo v prijavo vneseni podatki posredovali skladu po e-pošti. Tako poslani podatki
so informativne narave in ne štejejo kot vložitev vloge.
Rok prijave je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno
31. marca 2011.
Vloga je vložena pravočasno, če jo sklad
prejme, preden se izteče rok za vložitev
vlog. Če je vloga poslana priporočeno po
pošti, se za dan, ko sklad prejme vlogo,
šteje dan oddaje na pošto.
Vlogo je možno oddati osebno na naslovu sklada, vsak delovni dan, v poslovnem
času.
Vloge, vložene po poteku prijavnega
roka, bo sklad zavrgel.
9. Postopek izbire
Za postopek dodelitve sredstev sklada se uporabljajo določbe zakona, ki ureja
splošni upravni postopek.
Postopek vodi razpisna komisija. Razpisna komisija pripravi predlog za dodelitev
sredstev izbranim štipenditorjem. Na podlagi predloga razpisne komisije bo direktor
sklada vsakemu prijavljenemu štipenditorju
izdal odločbo najkasneje v roku, določenim
z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.
Vloga se šteje za popolno, če je oddana
na zahtevanih obrazcih, ki so del razpisne
dokumentacije, in vsebuje vse zahtevane
priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. V primeru nepopolnih vlog bodo
prijavljeni štipenditorji, ki so oddali nepopolne vloge, pozvani, da vloge dopolnijo v
roku osmih dni od prejema zahteve za dopolnitev.
Nepopolne vloge, ki jih prijavljeni štipenditorji ne bodo dopolnili v skladu z zahtevo
za dopolnitev, bodo zavržene. Vloge, ki ne
bodo izpolnjevale pogojev javnega razpisa,
bodo zavrnjene.
O odstopu od vloge mora štipenditor pisno obvestiti sklad.
V postopku javnega razpisa z odprtim rokom prijave prejmejo sredstva tisti prijavljeni
štipenditorji, ki izpolnjujejo pogoje razpisa
in sicer po vrstnem redu prispelih popolnih
vlog do porabe sredstev.
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Če bo na isti dan prispelo več popolnih
vlog, ki izpolnjujejo pogoje, in bodo skupna
zaprošena sredstva višja od še razpoložljivih, bodo imeli prednost pri izbiri tisti štipenditorji, ki so v prijavi prijavili višji delež potreb
za tiste vrste in področja izobraževanja, ki
so opredeljeni v prilogi pravilnika, ki ureja
dodeljevanje državnih štipendij. Če ima več
štipenditorjev enak delež teh potreb, se izbere vse štipenditorje z najvišjim enakim
deležem teh potreb.
Vloge štipenditorjev, ki prispejo po porabi
sredstev in pred pretekom odprtega roka,
se zavrnejo.
O morebitni pritožbi zoper odločbo bo
odločilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Štipenditor lahko pritožbo vloži
na sklad v roku petnajstih dni od prejema
sklepa oziroma odločbe. Pritožnik mora v
pritožbi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Pritožba ne
zadrži podpisa pogodb z izbranimi štipenditorji.
10. Pogodba o štipendiranju in izplačilo
Izbrani štipenditorji bodo s skladom sklenili pogodbo o sofinanciranju, s katero se
bodo uredila medsebojna razmerja, pravice in obveznosti iz naslova neposrednega
sofinanciranja kadrovskih štipendij. Vzorec
pogodbe je priloga temu razpisu.
Sklad bo štipenditorju v tridesetih dneh
po veljavnosti pogodbe izplačal sredstva v
višini 70% pogodbenega zneska za šolsko/
študijsko leto 2010/2011 oziroma po podpisu vsakoletnega aneksa k pogodbi za
nadaljnja šolska/študijska leta. Preostala
sredstva za posamezno šolsko/študijsko
leto bo sklad izplačal po potrditvi prejetega popolnega zahtevka za izplačilo s pripadajočimi dokazili za posamezno šolsko/
študijsko leto. Zahtevek mora štipenditor
predložiti najkasneje v tridesetih dneh po
izplačilu zadnje štipendije za navedeno šolsko/študijsko leto.
11. Varovanje podatkov
Štipenditor se s predložitvijo vloge na
javni razpis strinja z javno objavo podatkov
o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo podatki o štipenditorju
in številu sofinanciranih kadrovskih štipendij
v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja
varstvo osebnih podatkov.
12. Dodatne informacije in dokumentacija
Razpisna dokumentacija je od objave
javnega razpisa na voljo na spletni strani sklada, www.sklad-kadri.si, v razdelku
»aktualni razpisi«, možno pa jo je osebno
prevzeti v vložišču sklada vsak delavnik v
poslovnem času.
Dodatne informacije so na voljo pri Bogdani Fink ali Kseniji Yoder Batič, in sicer
na tel. 01/434-10-80 oziroma na e-poštnem
naslovu info@sklad-kadri.si, ter na spletni
strani sklada.
Poslovni čas sklada je vsak delovni dan,
od 9. do 15. ure, ob sredah do 16. ure in ob
petkih do 14. ure. Uradne ure pa so vsak
delovni dan, od 9. do 12. ure, ob sredah tudi
od 14. do 16. ure.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Št. 43/2010
Ob-4925/10
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št.
59/07, 63/07 – popr., 40/09), Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. št. 91/09) in sklepa Vlade Republike Slovenije št. 11008-1/2010-4 z dne
22. 7. 2010 Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: javni sklad) objavlja
javni razpis
za dodelitev štipendij za dodiplomski
študij v Republiki Sloveniji za Slovence
v zamejstvu in Slovence po svetu za
študijsko leto 2010/2011
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
štipendij Slovencem v zamejstvu in Slovencem po svetu za dodiplomski študij na javno
veljavni (akreditirani) izobraževalni ustanovi
in javno veljavnem (akreditiranem) izobraževalnim programu v Republiki Sloveniji za
študijsko leto 2010/2011.
Za dodiplomski študij v Republiki Sloveniji se šteje 1. bolonjska stopnja oziroma
dodiplomski višješolski ali visokošolski študij
pred uvedbo bolonjskega procesa.
Do štipendije po tem javnem razpisu so
upravičeni:
– kandidati, ki prvič uveljavljajo pravico
do štipendije za Slovence v zamejstvu in
Slovence po svetu (v nadaljnjem besedilu:
prijavitelji – novi kandidati za štipendijo),
– štipendisti, ki že imajo dodeljeno pravico do štipendije za Slovence v zamejstvu
in Slovence po svetu in nadaljujejo študij v
višjem letniku v študijskem letu 2010/2011
(v nadaljnjem besedilu: prijavitelji, ki že prejemajo štipendijo).
Vloge prijaviteljev – novih kandidatov za
štipendijo, ki izpolnjujejo pogoje tega javnega razpisa, se bodo ocenile na podlagi
meril, ki jih določa javni razpis.
Prijavitelji, ki že prejemajo štipendijo,
morajo za nadaljnje prejemanje štipendije
izkazati le izpolnjevanje pogojev za nadaljevanje dodiplomskega študija in vpis v višji
letnik v študijskem letu 2010/2011.
2. Višina sredstev in štipendije
Višina sredstev za štipendije po tem javnem razpisu za študijsko leto 2010/2011 je
460.000,00 EUR.
Višina osnovne štipendije za študijsko
leto 2010/2011 znaša 150,00 EUR na mesec oziroma 1.800,00 EUR za celo študijsko leto.
K štipendiji se dodelijo naslednji dodatki:
– dodatek za bivanje izven dijaškega ali
študentskega doma v zasebni nastanitvi, ki
ni subvencionirana, v višini 50,00 EUR na
mesec,
– dodatek za študente iz Porabja v višini
80,00 EUR na mesec,
– dodatek za Slovence po svetu (ne velja za Slovence v zamejstvu) v višini 50,00
EUR na mesec,
– dodatek za obvezno zdravstveno zavarovanje, razen za državljane držav članic
Evropske unije.
3. Pogoji javnega razpisa
Prijavitelj – novi kandidat za štipendijo
mora za dodelitev štipendije izpolnjevati naslednje pogoje:
1. imeti mora katerega od naslednjih
osebnih statusov:
– Slovenec s stalnim prebivališčem zunaj
Republike Slovenije, ki ima državljanstvo
Republike Slovenije;
– Slovenec s stalnim prebivališčem zunaj
Republike Slovenije, ki ima status Slovenca
brez državljanstva Republike Slovenije;

– Slovenec s stalnim prebivališčem zunaj
Republike Slovenije brez državljanstva Republike Slovenije in brez statusa,
2. hkrati ne prejema katere od štipendij
iz zakona, ki ureja štipendiranje,
3. ne prejema štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih, to je takšnih prejemkov v Republiki
Sloveniji, ki so po namenu in načinu vračanja enakovredni štipendijam po drugih predpisih v Republiki Sloveniji ali splošnih aktih
delodajalca,
4. ni v delovnem razmerju oziroma ne
opravlja samostojne registrirane dejavnosti
v Republiki Sloveniji,
5. ni vpisan v evidenco brezposelnih
oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
6. ob prvem vpisu na dodiplomski študij
ni starejši od 26 let,
7. je v študijskem letu 2010/2011 vpisan
na javno veljavni (akreditirani) dodiplomski
študij na javno veljavni (akreditirani) izobraževalni instituciji v Republike Sloveniji in bo
na omenjenem študiju pridobil javno veljavno diplomo.
Prijavitelj, ki že prejema štipendijo, mora
za nadaljnje prejemanje štipendije predložiti
le potrdilo o vpisu v višji letnik v študijskem
letu 2010/2011.
4. Dokumentacija
4.1 Dokumentacija, ki jo morajo predložiti
prijavitelji — novi kandidati
Prijavitelj – novi kandidat za štipendijo
mora oddati v celoti izpolnjeno in podpisano
prijavnico in ji priložiti naslednja dokazila:
1. dokazila o slovenskem rodu, slovenskem poreklu oziroma pripadnosti slovenski narodni skupnosti – za prijavitelje, ki so
brez državljanstva Republike Slovenije in
brez statusa:
– prijavitelji, ki so pripadniki slovenskih
izseljenskih skupnosti, predložijo izpiske iz
rojstnih matičnih knjig, iz katerih je razvidna
slovenska narodnost, dokazila o članstvu v
slovenskih izseljenskih strukturah (društvih,
organizacijah itd.), dokazila o vezeh prijavitelja z Republiko Slovenijo ali druga ustrezna dokazila,
– prijavitelji, ki so pripadniki slovenske
narodne skupnosti v zamejstvu, predložijo
pisno potrdilo, da so pripadniki slovenske
narodne skupnosti (potrdilo jim izda ena od
priznanih slovenskih organizacij, ki delujejo
na območju njihovega prebivanja) ali druga
ustrezna potrdila;
2. dokazilo o aktivnem delovanju v slovenskih strukturah zunaj Republike Slovenije (organizacijah, društvih, klubih, krožkih,
šolah, misijah ipd.), pri čemer mora biti razviden časovni in vsebinski obseg delovanja;
3. potrdilo o vpisu na dodiplomski študij
v študijskem letu 2010/2011;
4. potrdilo o vseh doseženih ocenah v
zadnjem letniku zaključenega formalnega
izobraževanja; če je prijavitelj to izobraževanje zaključil v tujini, kjer se ocenjevalni
sistem razlikuje od uradnega načina ocenjevanja na srednješolski stopnji V Republiki Sloveniji, mora predložiti tudi uradno
ocenjevalno lestvico z legendo ocen, ki jo
izda tuja izobraževalna institucija, na kateri
je prijavitelj zaključil izobraževanje;
5. življenjepis kandidata z opisom udejstvovanja v slovenskih strukturah zunaj Republike Slovenije;
6. najemno pogodbo, iz katere mora izhajati, da je prijavitelj najemnik ali uporab-
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nik zasebne nastanitve v študijskem letu
2010/2011 – za prijavitelje, ki uveljavljajo
dodatek za bivanje izven dijaškega ali študentskega doma v zasebni namestitvi, ki ni
subvencionirana.
Zgoraj navedena dokazila in izjave je
treba predložiti v izvirniku ali v overjenem
prepisu.
Prijavitelj, ki v času oddaje vloge še nima
začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji, mora pooblastiti za zastopanje osebo s
prebivališčem v Republiki Sloveniji. Obrazci
za pooblastilo so na voljo na spletni strani ali
na sedežu javnega sklada.
4.2 Dokumentacija, ki jo morajo predložiti
prijavitelji, ki že prejemajo štipendijo
Prijavitelj, ki že prejema štipendijo, mora
oddati v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico in potrdilo o vpisu v višji letnik v
študijskem letu 2010/2011.
Prijavitelj, ki uveljavlja dodatek za bivanje izven dijaškega ali študentskega doma
v zasebni namestitvi, ki ni subvencionirana,
mora predložiti najemno pogodbo, iz katere
izhaja, da je prijavitelj najemnik ali uporabnik zasebne nastanitve v študijskem letu
2010/2011.
Navedena dokazila je treba predložiti v
izvirniku ali v overjenem prepisu.
5. Merila za ocenjevanje vlog novih kandidatov
Vloge novih kandidatov se ocenjujejo na
podlagi dveh meril, in sicer povprečne ocene in aktivnega sodelovanja v slovenskih
društvih, organizacijah oziroma drugih strukturah zunaj Republike Slovenije.
Prijavitelj lahko na podlagi vseh meril
prejme največ 50 točk, pri čemer mora iz
merila pod točko b) prejeti najmanj 5 točk,
da se vloga prijavitelja uvrsti v nadaljnji postopek.
a) Ocene
Za izračun povprečne ocene se upoštevajo vse številčno izražene ocene zadnjega
letnika zaključenega izobraževalnega programa.
Glede na povprečno oceno lahko prijavitelj prejme naslednje število točk:
– povprečna ocena od
vključno 2,0 do 2,6
0 točk
– povprečna ocena od
vključno 2,7 do 3,1
5 točk
– povprečna ocena od
vključno 3,2 do 3,6
10 točk
– povprečna ocena od
vključno 3,7 do 4,2
15 točk
– povprečna ocena od
vključno 4,3 do 4,5
20 točk
– povprečna ocena 4,6 in več 25 točk.
Ocene, pridobljene v tujini, kjer se ocenjevalni sistem razlikuje od uradnega načina ocenjevanja na srednješolski stopnji v
Republiki Sloveniji, se pretvorijo na enotni
sistem srednješolskih ocen v Sloveniji glede na uradno lestvico, ki jo za potrebe tega
postopka dostavi prijavitelj.
Ocene, pridobljene v Sloveniji na programih, kjer je ocenjevalni sistem drugačen
od uradnega načina ocenjevanja na srednješolski stopnji v Republiki Sloveniji, se
pretvorijo na enotni sistem srednješolskih
ocen v Sloveniji na naslednji način: ocena 6
v oceno 2, ocena 7 v oceno 3, oceni 8 in 9 v
oceno 4 in ocena 10 v oceno 5.
b) Aktivno sodelovanje v slovenskih društvih, organizacijah oziroma drugih strukturah zunaj Republike Slovenije

Prijavitelj mora aktivno sodelovanje v
slovenskih strukturah (organizacije, društva, klubi, krožki, šole, misije ipd.) zunaj
Republike Slovenije izkazati z dokazili oziroma izjavami odgovornih oseb s podpisom
in žigom. Vsaka aktivnost, ki jo uveljavlja
prijavitelj, mora biti vsebinsko in časovno
opredeljena.
Za vsako izkazano aktivno sodelovanje
prejme prijavitelj 5 točk. Najvišje možno število točk po tem merilu je 25 točk.
6. Izbirni postopek in razmejitvena merila
Javni sklad bo najprej odločil o vlogah
prijaviteljev, ki že prejemajo štipendijo.
Glede na dodeljena sredstva po prejšnjem odstavku bo preostanek razpoložljivih
sredstev namenil prijaviteljem – novim kandidatom za štipendijo.
Prijavitelji – novi kandidati bodo razvrščeni po vrstnem redu glede na prejeto število točk od prijavitelja z največ točkami do
tistega z najmanj točkami. Če več prijaviteljev – novih kandidatov za štipendijo prejme
enako število točk, se prijavitelji dodatno
razvrstijo glede na povprečno oceno, ki je
bila upoštevana v postopku točkovanja vloge po merilu ocen.
Na seznam upravičencev do štipendije
se prednostno uvrsti po en prijavitelj – novi
kandidat, ki je med prijavitelji iz iste države dosegel najvišje skupno število točk. Če
razpoložljiva sredstva ne zadostujejo za vse
take prijavitelje, imajo prednost pri izbiri kandidati z višjim številom točk oziroma v primeru enakega števila točk prijavitelji z višjo
povprečno oceno.
Preostali prijavitelji – novi kandidati se
razvrstijo po vrstnem redu glede na prejeto
število točk od prijavitelja z največ točkami
dalje, ne glede na državo, pri čemer se
prijavitelji, ki so dosegli enako število točk,
dodatno razvrstijo po doseženi povprečni
oceni.
7. Obravnava vlog in trajanje štipendiranja
Postopek javnega razpisa vodi v skladu
z določbami, ki ureja splošni upravni postopek, razpisna komisija. Komisijo s sklepom
imenuje direktor javnega sklada. Javni sklad
vsem prijaviteljem izda odločbe o izidu javnega razpisa. Po dokončnosti odločbe ter
predložitvi morebitnih z odločbo predvidenih dokazil s strani kandidata javni sklad z
izbranimi kandidati sklene pogodbo o štipendiranju.
O dodelitvi pravice do štipendije se odloči za obdobje od študijskega leta 2010/2011
do konca izobraževalnega programa. O višini štipendije odloči sklad vsako študijsko
leto. Upravičenec po tem javnem razpisu
lahko prejme štipendijo le za en dodiplomski
študij in eno leto za posamezen letnik.
Štipendija se izplačuje na podlagi odločbe in pogodbe o štipendiranju, in sicer
mesečno do 15. dne v mesecu za pretekli
mesec.
Pogodbo o štipendiranju je mogoče izvajati le za tekoče študijsko leto, njeno izvajanje pa se nadaljuje v naslednjem študijskem
letu, če štipendist izpolnjuje pogoje za nadaljevanje študija in se vpiše v višji letnik na
isti izobraževalni ustanovi ter vloži vlogo na
vsakoletni razpis.
8. Rok in način oddaje vlog
Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti,
vidno označena z napisom »Vloga na 92.
javni razpis« in točnim naslovom prijavitelja
na hrbtni strani, in sicer na naslov Javni
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sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
Vlogo, in sicer izpolnjeno in podpisano
prijavnico, ter vsa dokazila iz 4. točke tega
razpisa razen potrdila o vpisu v študijsko
leto 2010/2011, je potrebno predložiti najkasneje do vključno 6. septembra 2010.
Potrdilo o vpisu na dodiplomski študij v
študijskem letu 2010/2011 morajo prijavitelji
predložiti najkasneje do vključno 30. septembra 2010.
Vloga je vložena pravočasno, če jo javni
sklad prejme, preden poteče rok za vložitev
vlog. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko javni sklad prejme prijavo,
šteje dan oddaje na pošto.
Vlogo je mogoče oddati osebno na naslovu javnega sklada vsak delovni dan v
poslovnem času, in sicer v ponedeljek, torek
in četrtek, med 9. in 15. uro, v sredo med 9.
in 16. uro ter v petek med 9. in 14. uro.
Osebno vložena vloga se bo štela za
pravočasno, če bo vložena zadnji dan prijavnega roka, do 15. ure.
Vloge, vložene po poteku prijavnega
roka, bo javni sklad zavrgel.
Vloga se šteje za popolno, če je oddana
na predpisanem obrazcu prijavnice in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke, ki jih
določa ta javni razpis.
Prijavitelji, ki ne bodo oddali popolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vloge. Če prijavitelji ne bodo dopolnili vloge v določnem
roku od prejema zahteve za dopolnitev vloge, bo javni sklad njihove vloge zavrgel.
9. Dostopnost dokumentacije in dodatne
informacije
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani javnega sklada, www.sklad-kadri.si, in na naslovu Javnega sklada republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana, v poslovnem
času.
Dodatne informacije so na voljo na e‑poštnem naslovu info@sklad-kadri.si oziroma
v času uradnih ur, vsak delovni dan, med
9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16.
uro, pri Maji Deisinger na tel. 01/434-10-80
ali 01/434-58-96 ali osebno na naslovu javnega sklada.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Št. 5110-1/2010-1
Ob-4944/10
Na podlagi 3. in 4. člena Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega
znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 68/09) in v zvezi z
12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni
dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1
in 112/07), Uredbo o ratifikaciji sporazuma
med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT) Republike Slovenije in Državnim svetom za znanstveni
in tehnološki razvoj (CNPQ) Federativne
Republike Brazilije (Uradni list RS-MP, št.
22/09), Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta
30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Federativno
Republiko Brazilijo v letih 2011–2013
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskoval-
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no dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in
brazilskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne
znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte), v letih 2011–
2013 na skupno dogovorjenih prednostnih
področjih:
1. Sodobni materiali.
2. Zdravje in okolje.
3. Rudarjenje s poudarkom na obnovi
degradiranih prsti:
1. Strategije za trajnostno rudarjenje
z zmanjšanjem vplivov na okolje ter porabo
vode in energije, ter
2. Tehnološke inovacije za obnovo
vegetacije in fito-remediacijo za ponovno
uporabo zemlje in okoljsko obnovo;
2. Agrikultura (meso, sadeži in soja)
in agribiznis;
3. Znanosti o morju:
1. Obalna dinamika in povezovanje
biofizikalnih modelov in filo-geografije, ter
2. Biogeokemijsko cikliranje makroin mikroelementov;
4. Jedrska energija in nasipi za hidroelektriko:
1. Jedrski inžiniring in jedrska fizika,
2. Geološke ocene za jedrske elektrarne in nasipe,
3. Izhlapevanje utekočinjenega naravnega plina, ter
4. Hidroelektrarne.
Bilateralni projekti trajajo dve leti.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenije in Federativna Republika
Brazilija.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
poziv/razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki
– so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki
Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev (oboje pri agenciji), ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi
agencije; ter
– izvajajo s strani agencije financirane
programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali
aplikativnega raziskovanja, ali odobrene
mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na
področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja
raziskav.
4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega
razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje s Federativno Republiko
Brazilijo, povečati mobilnost slovenskih
raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih brazilskih raziskovalcev v Sloveniji,
ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na okvirne programe Evropske
unije na področju raziskav in tehnološkega
razvoja.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za
vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa
Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpol-
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njevanja pogojev za vodjo raziskovalnega
projekta (Uradni list RS, št. 41/09).
Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in
brazilski vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določata
pristojni instituciji (v Braziliji: National Council for Scientific and Technological Development – CNPq, www.cnpq.br, Coordination
for Bilateral Cooperation, International Cooperation Office – ASCIN/CNPq; kontakt:
Patricia Olano Morgantti, e-mail: polano@
cnpq.br).
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Prednostni seznam prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva
ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov, programov oziroma tehnoloških projektov po Metodologiji ocenjevanja prijav za
(so)financiranje raziskovalne dejavnosti v
letu 2011 (razpisi v letu 2010), poglavje J
– Mednarodno znanstveno sodelovanje, št.
6319-1/2010-1 dne 31. 3. 2010.
Finančno ovrednoten izbor prijav za sofinanciranje bo dogovorjen na zasedanju
pristojnega mednarodnega organa (Skupna vladna slovensko-brazilska komisija
za znanstveno in tehnološko sodelovanje,
v nadaljnjem besedilu: skupna komisija),
ki bo predvidoma potekalo ob začetku leta
2011. Sklep o izboru prijav za sofinanciranje
izda Upravni odbor agencije na podlagi izbire skupne komisije, na katero je agencija
vezana.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)
financiranje projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo
tega razpisa v celotni razpisni dobi 2011–
2013 znaša okvirno 100.000,00 EUR.
Sofinanciranje v letih 2011–2013 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta ter na zagotovitev
namenskih sredstev za sofinanciranje po
predmetnem javnem razpisu.
Agencija bo sofinancirala:
– prevozne stroške v znesku najugodnejše letalske karte oziroma javnega prevoza
za slovenske raziskovalce ob obiskih v Federativni Republiki Braziliji do naslova gostujoče inštitucije;
– stroške bivanja za slovenske raziskovalce ob obiskih v Federativni Republiki Braziliji, vendar največ do 100 EUR dnevno.
– dnevnice za slovenske raziskovalce
ob obiskih v v Federativni Republiki Braziliji
do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov za službena
potovanja v tujino, Uradni list RS, št. 16/07
ter 30/09, v nadaljevanju: uredba), tj. do
50 EUR.
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska; stroške v drugih
valutah (ameriških dolarjih ali brazilskih realih), bo obračunala po referenčnem tečaju
Evropske centralne banke na dan obračuna,
kot bo objavljen na spletni strani Banke Slovenije. Slovenski prijavitelj sam krije stroške
za svoje zdravstveno zavarovanje in vize.
Slovenski prijavitelj se s prijavo zavezuje,
da bo brazilskim gostujočim raziskovalcem
nudil administrativno in logistično podporo;
potne stroške, stroške bivanja in zdravstvenega zavarovanja ter dnevnice brazilskim
gostujočim raziskovalcem krije brazilska
stran.
8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od
1. aprila 2011 do 31. marca 2013.

9. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav
Pisne prijave z oznako "Ne odpiraj,
prijava na javni razpis za sofinanciranje
znanstveno raziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Federativno
Republiko Brazilijo v letih 2011–2013" morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah
v vložišče agencije. Za pravočasne se štejejo prijave, ki so pravočasno oddane v
pisni in elektronski obliki. Prijava je oddana
pravočasno, če prispe v vložišče agencije
do 8. 10. 2010, najkasneje do 12. ure. Kot
pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane
priporočeno po pošti iz Slovenije do 8. 10.
2010, najkasneje do 12. ure (poštni žig).
V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko
samo ena prijava.
Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjena in podpisana prijavna obrazca A (ARRS-MS-BR-07-A-2010)
in B (ARRS-MS-BR-07-B-2010). Obrazca
A in B, poimenovana ARRS-MS-BR-07-A2010-Pr in ARRS-MS-BR-07-B-2010-Pr (s
končnico.doc oziroma.pdf), kjer je Pr priimek
slovenskega vodje prijavljenega bilateralnega projekta, morata najkasneje 8. 10. 2010
do 12. ure prispeti tudi po elektronski pošti
kot prilogi na naslov: razpis-brazilija11-13@
arrs.si (zaradi avtomatičnega procesiranja
podatkov iz obrazca so zaželjeni obrazci
v wordovem formatu). Elektronske prijave
morajo biti vsebinsko popolnoma enake kot
pisne, pri čemer je za identičnost obeh prijav
odgovoren prijavitelj.
Nepravočasnih ali nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne
bo obravnavala in jih bo z dopisom vrnila
prijavitelju.
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 12. 10. 2010, ob 10. uri,
v prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do marca 2011.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis in prijavni obrazci bodo od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni
strani agencije, www.arrs.si, zainteresirani
pa jih lahko dvignejo tudi na agenciji, v enoti
za mednarodno sodelovanje.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na agenciji pri dr. Primožu Pristovšku, po tel. 01/400-59-71, vsak
delavnik, od 9. do 12. ure, ali na e-pošto:
Primoz.Pristovsek@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 02-275/2010
Ob-4848/10
Onkološki inštitut Ljubljana, na podlagi
22. člena Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih
organizacijah (Uradni list RS, št. 90/09 z dne
11. 11. 2009) objavlja
javni razpis
za 1 kandidata za mladega raziskovalca
pri znanem mentorju v letu 2010
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je financiranje usposabljanja mladega raziskovalca za
pridobitev doktorata znanosti, pri izbranem
mentorju za raziskovalno področje Onkologija: dr. Simona Kranjc, univ. dipl. biol. za
področje eksperimentalne onkologije.
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2. Mladi raziskovalec mora izpolnjevati
naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo
ustrezne smeri, doseženo po študijskem
programu, sprejetem v Republiki Sloveniji
pred 1. julijem 2004, in povprečno študijsko
oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome)
najmanj 8,00 ter izpolnjuje pogoje za vpis
na podiplomski študij za pridobitev znanstvenega naziva;
– ima izobrazbo druge stopnje ustrezne
smeri, doseženo po magistrskem študijskem
programu, sprejetem v Republiki Sloveniji po 1. juliju 2004, in povprečno študijsko
oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome)
najmanj 8,00;
– ima magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 1. julijem 2004; ali
– glede na prvo, drugo in tretjo alineo
tega odstavka primerljivo izobrazbo, doseženo na univerzah v tujini; in
– starost do vključno 28 let (upošteva se
letnica rojstva); če je kandidat za mladega
raziskovalca brez finančne podpore agencije ali ministrstva, pristojnega za znanost, že
vpisan na podiplomski študij, se starostna
meja dvigne nad 28 let, in sicer se za vsak
vpisani letnik doda eno leto.
Če je kandidat za mladega raziskovalca
že vpisan na podiplomski študij za pridobitev znanstvenega naziva ali ima magisterij,
dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred
1. julijem 2004, povprečna ocena dodiplomskega študija ni pomembna.
Če je kandidat za mladega raziskovalca
izkoristil starševski dopust – pri čemer se za
enega otroka upošteva 1 leto – se starostna
meja dvigne nad 28 let. Enako velja za daljšo, več kot šestmesečno, dokumentirano
bolezensko odsotnost kandidata.
Mladi raziskovalci, ki so že bili financirani v programu mladih raziskovalcev, pa so
pogodbo predčasno prekinili ali programa
usposabljanja niso izpolnili v pogodbenem
roku, ne morejo kandidirati na razpis.
3. Prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– dokazilo o izobrazbi (tj. dokazilo o diplomi z dodatkom k diplomi oziroma potrdilo
o zagovoru magisterija);
– dokazilo o povprečni oceni dodiplomskega študija (tj. uradno potrjen seznam
vseh opravljenih izpitov in vaj, iz katerega
je razvidna povprečna študijska ocena- izračunana na dve decimalki natančno);
– potrdilo o vpisu na podiplomski študij in dokazilo o opravljenih obveznostih na
podiplomskem študiju, če je kandidat že
vpisan;
– dokazila o ev. prejetih nagradah in priznanjih, seznam objavljenih znanstvenih
člankov in dokazila o sodelovanju pri raziskovalnem delu;
– dokazilo o morebitnem porodniškem
oziroma starševskem dopustu ali daljši bolezenski odsotnosti.
Kandidati naj pošljejo pisne ponudbe s
kratkim življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku 8 dni po objavi na
naslov: Onkološki inštitut Ljubljana, Kadrovska služba, Zaloška 2, 1000 Ljubljana,
z oznako »javni razpis za mlade raziskovalce«.
Nepravočasno in nepravilno označene
prijave in prijave, ki ne bodo izpolnjevale
razpisanih pogojev, bodo vrnjene kandidatom.

Izbor kandidatov, ki se prijavijo na javni
razpis Onkološkega inštituta, opravi inštitut
v soglasju z izbranim mentorjem. Mentor
preveri izpolnjevanje pogojev kandidatov ter
jih pisno oceni glede na postavljena merila
za ocenjevanje.
Onkološki inštitut Ljubljana bo sklenil
delovno razmerje z izbranim mladim raziskovalcem za določen čas usposabljanja
za pridobitev doktorata znanosti, in sicer
do največ treh let in šest mesecev, če so
vpisani v 3. stopnjo bolonjskega študijskega
programa (novi program).
Kandidati bodo o izidu izbora mladih raziskovalcev predvidoma obveščeni v 15 dneh
od zaključka razpisa.
Izraz mladi raziskovalec je zapisan v moški slovnični obliki in je uporabljen kot nevtralen za ženske in moške.
4. Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo interesenti pri mag. Jerici Češarek, univ. dipl. soc., na tel. 01/58791-33.
Onkološki inštitut Ljubljana
Ob-4852/10
Svet javnega zavoda »Dom podiplomcev
Ljubljana«, Gosarjeva 9, 1000 Ljubljana, na
podlagi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda »Dom podiplomcev Ljubljana« (Uradni
list RS, št. 18/00, 60/01 in 60/03) in Pravil
o upravljanju prostorov v »Domu podiplomcev Ljubljana« (Uradni list RS, št. 65/07)
objavlja
javni razpis
za sprejem študentov podiplomskega
študija v Dom podiplomcev Ljubljana
za študijsko leto 2010/2011
Vsebina razpisa
I. Prošnja za sprejem, rok za oddajo in
priloge
II. Pogoji in merila za bivanje
III. Obveščanje študentov
IV. Predvideno število prostih mest za
sprejem, čas in cena bivanja.
I. Prošnja za sprejem, rok za oddajo in
priloge
1. Prošnja za sprejem z dokazili se vloži
na obrazcu »Vloga za sprejem študentov
v Dom podiplomcev Ljubljana za študijsko
leto 2010/2011«. Prošnja mora biti poslana
v slovenskem jeziku, vse priloge pa uradno
prevedene v slovenščino.
Obrazec dobite na internetnem naslovu:
www.dpl.si, na recepciji Doma podiplomcev
Ljubljana (v nadaljevanju: DPL) ali pa vam
ga na zahtevo pošljemo po pošti.
2. Študenti pošljejo ali oddajo prošnjo za
sprejem najpozneje do ponedeljka, 13. septembra 2010, na naslov: Dom podiplomcev
Ljubljana, Komisija za sprejem, Gosarjeva
9, 1000 Ljubljana, z označbo »Ne odpiraj –
vloga za sprejem v DPL«.
3. Vse priloge k vlogi morajo študenti
predložiti Komisiji za sprejem najpozneje do
petka, 8. oktobra 2010.
Naslednja dokazila:
– potrdilo o vpisu,
– potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje, iz
katerega je razvidno, da študent ni prijavljen
v evidenci brezposelnih oseb,
– potrdilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o vrsti zdravstvenega
zavarovanja, iz katerega je razvidno, da študent ni zaposlen,
pridobi Komisija za sprejem po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc na podlagi 66.,
139., 173. in 175. člena Zakona o splo-
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šnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 126/07 in 65/08).
II. Pogoji in merila za bivanje
Študenti morajo za bivanje v DPL izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo status študenta in se izobražujejo po podiplomskih študijskih programih
ter niso zaposleni ali iskalci zaposlitve,
– da so pri dosedanjem študiju dosegli
220 ali več kreditnih točk po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS),
– državljani Republike Slovenije morajo
imeti prebivališče, iz katerega prihajajo v
kraj študija, oddaljeno najmanj 25 km od
kraja študija,
– da se študij izvaja v Ljubljani oziroma
največ 25 km oddaljenem kraju od Ljubljane.
Pogoj iz prejšnjega odstavka tega člena o nezaposlenosti ne velja za študente s
statusom mladega raziskovalca in asistenta
stažista.
Izjemoma lahko v DPL biva študent, katerega stalno prebivališče je od kraja študija
oddaljeno manj kot 25 km, če:
– ima do najbližjega postajališča javnega
prevoznega sredstva najmanj 4 km ali
– nima več kot dvakratne možnosti javnega prevoza dnevno ali
– živi v posebno težkih socialnih in zdravstvenih razmerah.
Vrednost meril za nastanitev študentov
v DPL je 100%.
Vrednost posameznega merila je:
1. študijska uspešnost 60%,
2. izjemen uspeh in obštudijske dejavnosti 8%,
3. oddaljenost stalnega prebivališča
od kraja študija 15%,
4. posebne socialne, zdravstvene razmere študenta in drugo 10%,
5. dodatna razvrstitvena merila 7%.
1. Študijska uspešnost se ob upoštevanju povprečne ocene izračuna po naslednji
formuli:
Število točk = (povprečna ocena – 6) * 15
Pri študentih prvega letnika podiplomskega študija se povprečna ocena, zaokrožena na dve decimalni mesti, izračuna kot
srednja vrednost ocen vseh opravljenih izpitov zadnjega letnika dodiplomskega študija,
ki so se ocenjevali z ocenami od 1 do 10. Pri
računanju se ne upošteva ocena diplomske
naloge oziroma diplomskega izpita.
Pri študentih višjih letnikov podiplomskega študija se povprečna ocena, zaokrožena na dve decimalni mesti, izračuna kot
srednja vrednost ocen pri vseh opravljenih
obveznostih v preteklih letih podiplomskega študija, ki so se ocenjevale z ocenami
od 1 do 10.
2. Za izjemen uspeh in obštudijske dejavnosti se lahko dodeli največ 8 točk, in
sicer:
– za državno, univerzitetno ali tujo nagrado – 5 točk,
– avtorstvo in objava članka, razprave
oziroma drugega prispevka v domači ali tuji
strokovni reviji, publikaciji, zborniku, učbeniku – 5 točk,
– udeležba s samostojnim prispevkom
oziroma dosežkom, izdelkom, storitvijo,
stvaritvijo na strokovnih seminarjih, znanstvenih simpozijih, konferencah oziroma
drugih vrstah strokovne udeležbe na državni ali mednarodni ravni – 5 točk,
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– fakultetna ali regijska nagrada, nagrada iz gospodarstva, udeležba na strokovnih
seminarjih, znanstvenih simpozijih, konferencah oziroma drugih vrstah strokovne
udeležbe na državni ali mednarodni ravni
– 3 točke.
Točke se lahko seštevajo, zbrati je mogoče največ 8 točk.
3. Oddaljenost prebivališča, iz katerega študenti, državljani Republike Slovenije
prihajajo v kraj študija, od kraja študija se
točkuje tako, da je mogoče zbrati največ 15
točk, in se izračuna po naslednji formuli:
Število točk, zaokroženo na dve decimalni
mesti = oddaljenost v km /13
Za oddaljenost prebivališča študenta od
kraja študija v km se upoštevajo podatki s
spletne strani, www.yellowlbs.com.
4. Posebne socialne, zdravstvene razmere študenta in drugo se točkujejo tako, da
je mogoče zbrati največ 10 točk.
Če študent predloži dokazila pristojnih
organizacij oziroma organov (socialno skrbstvo, zdravnik specialist, invalidska komisija,
upravni organ) o težkem socialnem ali zdravstvenem položaju (npr. najmanj 80% invalid, težak bolnik, težke socialne razmere),
ki niso starejša od treh mesecev, se mu po
individualni obravnavi dodeli 5 točk.
Študentki materi ali študentu očetu, ki
bo imel(a) med študijem otroka pri sebi, kar
v vlogi izkaže s fotokopijo rojstnega lista
otroka in izjavo, da bo imel(a) med študijem
otroka pri sebi, se prišteje 5 točk. Otrok mora
biti mlajši od šestih let ali šoloobvezen.
5. Dodatna razvrstitvena merila se točkujejo tako, da je mogoče zbrati največ 7
točk.
Študentom, Slovencem brez slovenskega državljanstva in študentom, tujim državljanom, se dodeli 7 točk.
Študentom, otrokom padlih v vojni za
Slovenijo in žrtvam naravnih nesreč, ki niso
starejši od 27 let, ko prvič vložijo prošnjo za
sprejem v DPL, se dodeli 7 točk.
III. Obveščanje študentov
O sprejemu študentov v DPL odloča Komisija za sprejem, ki jo imenuje Svet zavoda.
Na podlagi popolnih in pravočasno prispelih vlog bo Komisija za sprejem ugotovila, ali študent izpolnjuje pogoje za sprejem v
DPL. Predvidoma do 8. novembra 2010 bo
na podlagi meril za bivanje v DPL določila
zbrano število točk za posameznega študenta in ga uvrstila na prednostni seznam.
Študenti z enakim številom točk se bodo
razvrstili na seznam tako, da se bodo po
vrstnem redu upoštevala merila 3., 4. in 1.
točke II. poglavja tega razpisa. Če bo več
študentov še vedno doseglo enako število
točk, se bodo pri razvrstitvi po vrsti dodatno upoštevala oddaljenost prebivališča, iz
katerega prihajajo v kraj študija, od kraja
študija iz 3. točke II. poglavja tega razpisa
in povprečna ocena iz 1. točke II. poglavja
tega razpisa.
Najkasneje v treh dneh po določitvi prednostnega seznama bo ta objavljen na oglasni deski DPL, Gosarjeva 9, Ljubljana in na
spletnih straneh DPL (www.dpl.si).
Študenti bodo o tem, ali izpolnjujejo pogoje in merila za bivanje v DPL, obveščeni
po pošti na naslov stalnega prebivališča najpozneje do 12. novembra 2010.
IV. Predvideno število prostih mest za
sprejem, čas in cena bivanja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Za sprejem študentov v DPL je v študijskem letu 2010/2011 na voljo predvidoma
20 garsonjer.
Bivanje študentov, ki so vpisani v podiplomske študijske programe pred uvedbo novih študijskih programov, sprejetih po
11. 6. 2004, lahko traja največ:
– dve leti in pol za študente, vpisane v
študijski program za pridobitev specializacije ali magisterija,
– pet let za študente, vpisane v študijski
program za pridobitev doktorata znanosti
brez poprejšnjega magisterija,
– dve leti in pol za študente, vpisane
v študijski program za pridobitev doktorata
znanosti po poprejšnjem magisteriju.
Skupna dolžina bivanja za študente, ki
začnejo bivanje v Domu podiplomcev v prvem letniku študija, je omejena na največ
pet let. Za ostale se bivanje sorazmerno
skrajša glede na to, v katerem letniku so
začeli bivanje v njem.
Bivanje študentov, ki so vpisani v nove
podiplomske študijske programe, sprejete
po 11. 6. 2004, lahko traja največ:
– eno leto in pol za študente, ki so vpisani v študijski program za pridobitev magisterija,
– tri leta in pol za študente, ki so vpisani
v študijski program za pridobitev doktorata,
če so začeli bivanje v Domu podiplomcev
v prvem letu študija; za ostale se bivanje
sorazmerno skrajša glede na to, v katerem
letniku so začeli bivanje v njem.
Skupna dolžina bivanja za študente, ki
so vpisani v nove podiplomske študijske
programe, sprejete po 11. 6. 2004, je omejena na največ 4 leta in pol.
Cene mesečnega najema z vključenim
DDV so v obdobju od 1. 10. 2009 do 30. 9.
2010 naslednje:
a) garsonjera v podpritličju: 134,90
EUR,
b) garsonjera v pritličju: 163,01 EUR,
c) garsonjera v nadstropju: 176,49
EUR.
Cene najema se 1. 10. 2010 revalorizirajo z rastjo življenjskih potrebščin v obdobju
od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010 po objavljenih
podatkih Statističnega urada Republike Slovenije in bodo veljale do 30. 9. 2011.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobite na tel. 01/580-56-02, Suzana Flegar,
ali na elektronskem naslovu: info@dpl.si.
Svet DPL
Št. 61/2010
Ob-4961/10
Inštitut za ekonomska raziskovanja, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana, na podlagi
12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni
dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02 in spremembe) ter 22. člena Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev
v raziskovalnih organizacijah (Uradni list
RS, št. 24/06, 5/07, 39/07, 23/09, 68/09, in
90/09) objavlja
razpis
za mesto kandidata za mladega
raziskovalca v letu 2010 pri izbranem
mentorju na naslednjem raziskovalnem
področju
Ekonomija – eno prosto mesto pri naslednjem mentorju: dr. Boris Majcen.
1. Mladi raziskovalec mora izpolnjevati
naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo
ustrezne smeri doseženo po študijskem
programu, sprejetem v Republiki Sloveniji

pred 1. julijem 2004, in povprečno študijsko
oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome)
najmanj 8,00 ter izpolnjuje pogoje za vpis
na podiplomski študij za pridobitev znanstvenega naziva;
– ima izobrazbo druge stopnje ustrezne
smeri, doseženo po magistrskem študijskem
programu, sprejetem v Republiki Sloveniji po 1. juliju 2004, in povprečno študijsko
oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome)
najmanj 8,00;
– ima magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 1. julijem 2004;
– opravljenih mora imeti vsaj 80% vseh
izpitov in vaj na dodiplomskem študiju (najkasneje do 15. 9. 2010, mora diplomirati
in imeti povprečje vseh izpitov in vaj (brez
diplome) najmanj 8,00);
– starost do vključno 28 let (upošteva se
letnica rojstva 1982); če je mladi raziskovalec brez finančne podpore agencije ali ministrstva, pristojnega za znanost, že vpisan
na podiplomski študij za pridobitev znanstvenega naziva, se starostna meja dvigne
nad 28 let, in sicer se za vsak vpisani letnik
doda eno leto.
– Če je mladi raziskovalec že vpisan na
podiplomski študij za pridobitev znanstvenega naziva ali ima zaključen znanstveni
magisterij, povprečna ocena dodiplomskega
študija najmanj 8,00 ni pogoj.
– Če je mladi raziskovalec izkoristil porodniški oziroma starševski dopust – pri čemer
se za enega otroka upošteva 1 leto – se
starostna meja dvigne nad 28 let, za čas
dejansko izrabljenega dopusta. Enako velja
za daljšo, več kot šestmesečno (dokumentirano) bolezensko odsotnost kandidata.
– Mladi raziskovalci, ki so že bili financirani v programu mladih raziskovalcev, pa
so pogodbo predčasno prekinili ali programa
usposabljanja niso izpolnili v pogodbenem
roku, ne morejo kandidirati na razpis.
2. Merila za ocenjevanje kandidatov so:
– povprečna študijska ocena vseh izpitov
in vaj na dodiplomskem študiju (brez diplome), opravljenih mora biti vsaj 80% vseh
izpitov in vaj na dodiplomskem študiju;
– že zaključen znanstveni magisterij;
– vpis na podiplomski študij za pridobitev
znanstvenega naziva;
– prejete nagrade oziroma priznanja;
– objavljeni članki, kjer se upošteva avtorstvo ali soavtorstvo znanstvenih člankov;
– sodelovanje pri raziskovalnem delu,
– druge karakteristike kandidata po oceni
mentorja.
3. Prijava na razpis mora vsebovati
– v celoti izpolnjen in podpisan prijavni
obrazec (IER-MR-Prijava-2010);
– dokazilo o izobrazbi: fotokopijo diplome
s prilogo k diplomi oziroma izjavo (Izjava
št. 3), da bo kandidat diplomiral ali predložil odločbo o priznanju diplome za namen
nadaljevanja izobraževanja ali za namen
zaposlitve v Sloveniji oziroma odločbo o
nostrifikaciji diplome, pridobljene v tujini do
vključno 15. 9. 2010, s tem, da mora biti
potrdilo o opravljeni ali odločba o priznani ali nostrificirani tuji diplomi ali potrdilo o
vpisu na akreditiran podiplomski študij za
pridobitev znanstvenega naziva v Sloveniji ali dokazilo o opravljenem znanstvenem
magisteriju;
– uradno dokazilo o povprečni oceni dodiplomskega študija (brez diplome), ki mora
vsebovati podatke o vseh izpitih in vajah na

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
dodiplomskem študiju ali 2. stopnji bolonjskega študija;
– fotokopijo osebnega dokumenta kjer je
razvidna letnica rojstva;
– pisno izjavo kandidata (Izjava št. 1),
da se lahko osebni podatki, navedeni v
prijavi uporabijo za evidence oziroma sezname določene s Pravilnikom o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev
v raziskovalnih organizacijah (Uradni list
RS, št. 24/06, 5/07, 39/07, 23/09, 68/09
in 90/09);
– pisno izjavo kandidata (Izjava št. 2),
da še ni bil financiran v programu mladih
raziskovalcev;
– za kandidate, ki ne izpolnjujejo pogoja
starost do vključno 28 let (upošteva se letnica rojstva 1982; če je mladi raziskovalec
brez finančne podpore agencije ali ministrstva, pristojnega za znanost, že vpisan na
podiplomski študij, se starostna meja dvigne
nad 28 let, in sicer se za vsak vpisani letnik
doda eno leto), pa tudi potrdilo o koriščenju
porodniškega oziroma starševskega dopusta, potrdilo o daljši bolezenski odsotnosti
in samostojne priloge:
– dokazilo o doseženih nagradah in priznanjih;
– dokazilo o avtorstvu ali soavtorstvu
znanstvenih člankov;
– kandidatov opis dosedanjega sodelovanja pri raziskovalnem delu.
4. Prijave s prilogami, ki morajo biti v
zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis za
mesto kandidata za mladega raziskovalca v
letu 2010« ter z imenom, priimkom in polnim
naslovom pošiljatelja, kandidati lahko oddajo osebno v vložišču Inštituta za ekonomska
raziskovanja, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana, vsak delovni dan, od 9. do 14. ure ali
jih pošljejo s priporočeno pošto na naslov:
Inštitut za ekonomska raziskovanja, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana. Zadnji rok
za oddajo prijav je 10. 8. 2010.
5. Prijavni obrazec in razpisna dokumentacija sta v času razpisa dosegljiva na spletni strani Inštituta za ekonomska raziskovanja, www.ier.si, do zaključka razpisa.
6. Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za določen čas, do največ
štiri leta in šest mesecev.
Inštitut za ekonomska raziskovanja
Ob-4864/10
Na podlagi drugega odstavka 10. člena
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98,
97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1 in 15/03 –
ZOPA), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 50/07) in 61/08 in 99/09 – ZIPRS
1011), 8. in 11. člena Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v
Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV,
št. 6/2010), objavlja Mestna občina Velenje,
Titov trg 1, 3320 Velenje,
javni razpis
za izbor izvajalcev in sofinanciranje
vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog
letnega programa športa v Mestni
občini Velenje za leto 2010
1. Naročnik javnega razpisa: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje (v
nadaljevanju: MOV).
2. Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine ter razvojne in strokovne naloge v športu (podrobnejši opis vsebin je v

navodilih za izpolnitev ter oddajo razpisnih
obrazcev):
2.1. Vsebine ter razvojne in strokovne
naloge, na katere se lahko prijavijo izvajalci
letnega programa športa v Mestni občini
Velenje:
– interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov;
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;
– kakovostni šport;
– vrhunski šport;
– športna rekreacija;
– šport invalidov;
– organizacija športnih prireditev;
– delovanje zvez in društev, ustanovljenih za območje Mestne občine Velenje.
2.2. Vsebine ter razvojne in strokovne
naloge, na katere se lahko prijavijo občinske
športne zveze:
– usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov;
– priznanja športnikom, športnim delavcem in športnim organizacijam;
– vzpodbujanje vrhunskega športa.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Izvajalci letnega programa športa, ki lahko kandidirajo na javnem razpisu, so:
– športna društva;
– občinske športne zveze;
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja;
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu oziroma povezane s športom.
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo tisti izvajalci iz prejšnjega odstavka javnega razpisa, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Mestni občini Velenje,
v primeru organizacij, ki združujejo člane
na področju regije, se upošteva število članov s stalnim prebivališčem v Mestni občini
Velenje;
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti na športnem področju že več kot
dve leti in najmanj tako dolgo že delujejo
na območju MOV ali neprekinjeno zakonito
nadaljujejo dejavnost športnega društva, ki
je bilo registrirano za opravljanje dejavnosti
na športnem področju več kot dve leti in je
najmanj tako dolgo že delovalo na območju
MOV;
– da imajo zagotovljene materialne,
prostorske, kadrovske (strokovne kadre z
ustrezno strokovno izobrazbo ali strokovno usposobljenostjo za opravljanje športne
dejavnosti izvajalca) in organizacijske pogoje za izvedbo prijavljenih športnih programov;
– da prijavljajo program športa, ki je
predmet javnega razpisa;
– izvajalci, ki so športna društva, imajo
urejeno članstvo in evidenco o registriranih
tekmovalcih za programe, s katerimi kandidirajo na javni razpis;
– imajo za prijavljene programe športa
organizirano redno športno vadbo najmanj
36 tednov v letu, razen v primeru, ko kandidirajo za sredstva za izvedbo enkratne akcije ali pa je s tem pravilnikom za specifični
program oziroma športno panogo drugače
določeno;
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– da izpolnjujejo druge pogoje, določene
s pravilnikom in javnim razpisom;
– imajo poravnane vse obveznosti do
MOV.
4. Merila za vrednotenje športnih programov: športni programi bodo izbrani in
sofinancirani na podlagi pogojev in meril za
vrednotenje, ki so določena v Pravilniku o
sofinanciranju izvajanja letnega programa
športa v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 6/2010).
5. Okvirna višina razpoložljivih sredstev
in rok za porabo sredstev
5.1. Okvirna višina razpisanih sredstev
za vsebine, razvojne in strokovne naloge
pod zaporedno točko 2.1 za leto 2010 znaša
280.965 EUR.
5.2. Okvirna višina razpisanih sredstev
za vsebine, razvojne in strokovne naloge
pod zaporedno točko 2.2. znaša 40.000
EUR. Mestna občina Velenje bo z izbranimi
izvajalci sklenila pogodbo o sofinanciranju
na tem javnem razpisu izbranih programov
za čas od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010.
Pogodbeno dodeljena sredstva za izvajanje programov po pogodbah iz predhodnega odstavka morajo biti porabljena v
letu 2010.
6. Rok za prijavo na javni razpis in način
prijave
Prijavo na javni razpis za dodelitev sredstev morajo prijavitelji poslati po pošti kot
priporočeno pošiljko ali jo oddati osebno v
zaprti ovojnici v vložišču na naslovu: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje. Pod naslovom prejemnika mora biti
navedeno: »Javni razpis 2010 – šport (ne
odpiraj!), in sicer najkasneje do 30. 8. 2010,
do 13. ure. Šteje se, da je vloga prispela
pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji
dan roka za oddajo vlog oddana na pošti
priporočeno ali do 13. ure oddana v vložišču
Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje
– sprejemna pisarna.
Na sprednji levi zgornji strani ovojnice
mora biti naveden popoln naziv in naslov
prijavitelja.
Prepozno oddane ali nepravilno naslovljene oziroma nepravilno označene prijave
ter prijave, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, ali pa ne bodo izpolnjevale osnovnih
razpisnih pogojev, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
Prijava na javni razpis mora biti izpolnjena izključno na obrazcih, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj
prijavlja več športnih programov mora:
– vsak program prijaviti na ločenem
obrazcu,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev vložiti
v enem izvodu (na enem obrazcu) za vse
prijavljene programe.
Prijava mora vsebovati vse podatke in
dokazila, ki so zahtevana v razpisnih obrazcih oziroma razpisni dokumentaciji.
7. Odpiranje in obravnava prijav, sprejemanje odločitev
Odpiranje prijav, ki ga bo izvedla strokovna komisija in ne bo javno, se bo pričelo
3. 9. 2010.
Strokovna komisija bo odprla samo v roku
dostavljene, pravilno izpolnjene in označene
kuverte, ki vsebujejo prijave na javni razpis,
in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile
dostavljene. Na odpiranju bo komisija ugotavljala pravočasnost in popolnost prijav.
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Prijavitelji, ki bodo v razpisnem roku
predložili nepopolne prijave, bodo v roku
8 dni od odpiranja prijav pisno pozvani k
njihovi dopolnitvi. Prijave morajo biti dopolnjene najkasneje v roku 8 dni od dneva prejema pisnega poziva za dopolnitev
prijave. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelji
ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo
zavržene.
Strokovna komisija bo opravila strokovni
pregled popolnih prijav ter pripravila predlog
izbora izvajalcev in delitve razpoložljivih proračunskih sredstev za izvajanje letnega programa športa ter ga predložila v odločitev
županu MOV oziroma osebi, ki bo od njega
pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
Župan MOV ali od župana pooblaščena
oseba bo izdal(a) sklepe o izboru izvajalcev
in višini sredstev, s katerimi bodo programi
sofinancirani iz proračuna MOV za leto 2010
ter izvajalce pozval(a) k podpisu pogodbe.
Zoper sklep o izboru bo možna pritožba
v roku 8 dni od prejema sklepa o izboru. O
pritožbi bo odločil župan MOV.
Če se izvajalec v roku 8 dni od prejema
sklepa nanj ne pritoži ali pogodbe ne podpiše in ne vrne občinski upravi, se šteje, da je
umaknil prijavo za pridobitev sredstev.
8. Dvig razpisne dokumentacije in pridobivanje informacij o javnem razpisu
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletnih straneh: www.velenje.si, pod
poglavjem Priložnosti-Javni razpisi, natečaji
ali pa jo v tem roku lahko zainteresirani dvignejo tudi v vložišču Mestne občine Velenje,
Titov trg 1, Velenje.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za negospodarske javne službe Mestne občine
Velenje, vsak delovni dan, po tel. 03/896-1677, pri Cvetki Ažman oziroma na elektronskem naslovu: cvetka.azman@velenje.si.
Mestna občina Velenje
Št. 4300-0006/2010
Ob-4898/10
Občina Slovenske Konjice na podlagi Zakon o javno zasebnem partnerstvu (Uradni
list RS, št. 127/06), Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Slovenske
Konjice (Uradni list RS, št. 29/10), Odloka o
načinu opravljanja rednega vzdrževanja in
organiziranja obnavljanja občinskih javnih
cest ter vzdrževanja drugih prometnih površin v Občini Slovenske Konjice (Uradni list
RS, št. 38/10), Odloka o predmetu in pogojih
za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja
lokalnih cest ter drugih prometnih površin v
Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št.
55/10) objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
lokalne gospodarske javne službe
za opravljanje rednega vzdrževanja
in organiziranja obnavljanja lokalnih
cest ter drugih prometnih površin
v Občini Slovenske Konjice
Naročnik: Občina Slovenske Konjice.
Predmet koncesije: predmet koncesije je
izvajanje lokalne gospodarske javne službe za opravljanje rednega vzdrževanja in
organiziranja obnavljanja lokalnih cest ter
drugih prometnih površin v Občini Slovenske Konjice.
Vrsta postopka: postopek konkurenčnega dialoga.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Cilji, ki jih zasleduje koncedent
1. Koncesionar bo moral v obdobju trajanja koncesije (15 let) skrbeti za redno vzdrževanje občinskih lokalnih cest v skladu z
zakonom in odlokom občine.
2. vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav na, ob ali nad voziščem državnih cest, ki so namenjene urejanju prometne
ureditve oziroma varnemu odvijanju prometa skozi naselja.
Pravne podlage:
– Zakon o javno zasebnem partnerstvu /
ZJZP/ (Uradni list RS, št. 127/06),
– Zakon o gospodarskih javnih službah
/ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 –
ZZLPPO, 127/06 – ZJZP),
– Zakona o javnih cestah /ZJC/ (Uradni
list RS, št. 33/06 – UPB1, 45/08, 57/08 –
ZLDUVCP),
– Zakon o javnem naročanju /ZJN-2/
(Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10),
– Odlok o načinu opravljanja rednega
vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih javnih cest ter vzdrževanja drugih
prometnih površin v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 38/10),
– Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega
vzdrževanja in organiziranja obnavljanja lokalnih cest ter drugih prometnih površin v
Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS,
št. 55/10),
– Odlok o lokalnih gospodarskih javnih
službah v Občini Slovenske Konjice (Uradni
list RS, št. 29/10),
– Tehnični pravilnik o standardu vzdrževanja in obnovah lokalnih cest in javnih poti
(Uradni list RS, št. 55/10).
1. Izdelava vloge
Prijavitelj mora oddati prijavo na obrazcih
predpisanih v razpisni dokumentaciji in jo izdelati v slovenskem jeziku, prav tako morajo
biti v slovenskem jeziku izdelane oziroma
priložene vse obvezne sestavine razpisne
dokumentacije.
Ponudnik lahko svojo vlogo dopolnjuje
oziroma spreminja do vključno zadnjega
dne razpisnega roka za oddajo prijave.
2. Pogoji za pravilnost vloge
Naročnik bo ocenjeval in izbiral izključno
le veljavne vloge. Veljavne bodo tiste vloge,
ki bodo pravočasne in popolne.
Vloga je pravočasna, če je osebno oddana oziroma če prispe po pošti na naslov
naročnika do datuma in ure, določene v
razpisu.
Vloga je popolna:
– če jo poda ponudnik, ki izpolnjuje razpisane pogoje,
– če je podana za razpisano krajevno
območje izvajanja storitve,
– če je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
3. Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo: vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri kontaktnih osebah: Andraž
Mlaker, tel. 03/757-33-93, e-pošta: andraz.
mlaker@slovenskekonjice.si in Branko Sovič, tel. 03/757-33-72, e-pošta:branko.sovic@slovenskekonjice.si.
4. Spremembe in dopolnitve razpisne
dokumentacije
Naročnik si pridržuje pravico, da najkasneje štiri dni pred potekom roka za
oddajo vloge spremeni in dopolni razpisno dokumentacijo. Sprememba bo v
obliki »dopolnila« objavljena na spletni strani Občine Slovenske Konjice,
www.slovenskekonjice.si.

Naročnik bo v tem primeru po potrebi
podaljšal rok za oddajo vloge, da bo prijaviteljem omogočil upoštevanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne dokumentacije. Z
odložitvijo roka za oddajo prijave se pravice
in obveznosti naročnika in prijaviteljev vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz
podaljšanega roka za oddajo vloge.
5. Način, kraj in čas oddaje vloge
Ponudniki morajo svoje ponudbe osebno
ali priporočeno po pošti predložiti v določenem razpisnem roku, v zaprti ovojnici, na
naslov Občina Slovenske Konjice, Stari trg
29, 3210 Slovenske Konjice.
Na prednji strani ovojnice morajo biti navedeno: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis »Koncesija za vzdrževanje cest.«
Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden naziv in naslov pošiljatelja.
Vloge je potrebno oddati najkasneje do
30. 8. 2010, do 12. ure.
6. Rok trajanja koncesije: koncesijska
pogodba bo sklenjena za določen čas, in
sicer za dobo 15 let.
7. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov
Za izbiro najugodnejše ponudbe bo uporabljeno merilo ekonomsko najugodnejša
ponudba.
Uporabljena bodo naslednja merila:
– ponujena cena oziroma nadomestilo za
izvajanje koncesije,
– izkušnje v zvezi z izvajanjem primerljivih del.
8. Ugotavljanje sposobnosti in druge
faze postopka
Prijavitelji morajo izjave predložiti na
predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji prijavitelja se
ne upoštevajo.
Naročnik bo priznal sposobnost vsem
prijaviteljem, ki bodo izpolnili vse razpisne
pogoje določene z razpisno dokumentacijo.
Naročnik bo vse prijavitelje, ki jim bo priznal sposobnost, povabil na dialog, da bodo
predstavili svoje rešitve in predloge.
Naročnik bo izvajal dialog vse do pridobitve končne rešitve oziroma rešitev, ki
ustrezajo njegovim potrebam. Pri tem bo
(po potrebi) med seboj primerjal predložene rešitve.
Po zaključku dialoga bo naročnik o tem
obvestil udeležence in jih pozval k predložitvi končne ponudbe, na podlagi sprejete
rešitve oziroma rešitev iz zaključenega dialoga.
Po zaključenem dialogu in predložitvi
končnih ponudb, bo naročnik izvedel še
upravni postopek in v tem postopku z odločbo izbral najugodnejšega ponudnika.
9. Koncesijska pogodba
Izbrani ponudnik je dolžan skleniti koncesijsko pogodbo v roku 15 dni po dokončnosti
upravne odločbe.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva
na spletni strani Občine Slovenske Konjice,
www.slovenskekonjice.si.
Občina Slovenske Konjice
Št. 320-01-0096/2010-317
Ob-4921/10
Na podlagi Odloka o porabi koncesijske
dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradni list RS, št. 55/10) v povezavi
z Zakonom o divjadi in lovstvu (Uradni list
RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08) in
36. členom Statuta Občine Žalec (Uradni
list RS, št. 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03,
134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) Občinska
uprava Občine Žalec objavlja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti
trajnostnega gospodarjenja
z divjadjo
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja
z divjadjo, in sicer ukrepov varstva divjadi
in biomeliorativnih ukrepov (vzdrževanje grmišč, gozdnih jas, mokrišč in remiz za malo
divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja,
postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic
in prež) v posameznih loviščih, katerih lovna
površina leži v Občini Žalec. S tem želimo
vzpodbuditi upravljavce lovišč k še boljšemu trajnostnemu gospodarjenju z divjadjo
in loviščem.
Aktivnosti se morajo izvajati v skladu
s koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, programi in načrti
upravljanja z divjadjo, predpisi s področja
lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja
in zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi.
2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je v Republiki Sloveniji registriran kot
lovska družina,
– na javni razpis se lahko javijo samo
Lovske družine, ki imajo lovno površino v
Občini Žalec,
– ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži v občini,
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku,
– ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve državi in občini.
3. Merila za dodelitev sredstev: vsak vlagatelj prejme sorazmerni del sredstev glede
na lovno površino lovišča, ki leži v občini.
V primeru, da se sredstva ne porabijo, se
ostanek sredstev enakomerno porazdeli
med izbrane vlagatelje.
4. Višina sredstev: višina sredstev je
563,00 EUR.
5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za tekoče leto morajo biti v
tekočem letu tudi porabljena.
6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za vlogo na javni razpis za sofinanciranje aktivnosti za trajnostno gospodarjenje z divjadjo vsebuje:
– povabilo k oddaji vloge,
– navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
– postopek za izbor sofinancerja,
– vzorec pogodbe,
– navodila vlagateljem za izpolnjevanje
obrazcev,
– obrazce:
– obrazec – Prijava na razpis,
– obrazec – Izjava vlagatelja o izpolnjevanju pogojev.
Vloga mora biti izdelana v skladu z razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo, od dneva objave tega javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije,
do zaključka tega javnega razpisa, to je do
16. avgusta 2010 na spletnih straneh Občine Žalec.
7. Način, čas in kraj oddaje prijav na
javni razpis

Vlagatelji morajo vloge oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5,
3310 Žalec, in sicer najkasneje do vključno
16. avgusta 2010 (velja datum poštnega
žiga). Na hrbtni strani ovojnice ali prednji
strani levo zgoraj mora biti naveden naziv
in naslov vlagatelja. Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega področja na prednji strani
ovojnice:
– Ne odpiraj – vloga na javni razpis –
sofinanciranje trajnostnega gospodarjenja
z divjadjo;
– Ime lovišča na katerega se vloga nanaša.
Nepravočasne in nepravilno opremljene
vloge bodo zavržene.
8. Čas in kraj odpiranja prispelih vlog:
odpiranje vlog bo dne 17. avgusta 2010 v
prostorih Občine Žalec, Ulica Savinjske čete
5, 3310 Žalec. Odpiranje vlog ni javno.
9. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 7. točki tega besedila
razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo
dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali
osnovnih pogojev in pogojev določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacij.
10. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani občine Žalec, http://www.zalec.si/razpis. Prijavni obrazec se tudi dobi na sedežu
Občine Žalec, Savinjske čete 5, Oddelek za
negospodarske in gospodarske dejavnosti
(Tilka Potočnik), od dneva objave javnega
razpisa do dneva, ko se izteče rok za oddajo vlog.
11. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo na sedežu Občine Žalec,
Oddelku za negospodarske in gospodarske
dejavnosti ali po tel. 713-64-36 – kontaktna
oseba Tilka Potočnik ali po e-pošti: tilka.
potocnik@zalec.si.
Občina Žalec
Ob-4953/10
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 14/07) in 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 in
100/09) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnine z javnim
zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.
II. Predmet prodaje
Predmet prodaje so parcele št. 1084/2,
v izmeri 5632 m2, 1084/5, v izmeri 1335 m2,
1112/2, v izmeri 886 m2, vse k.o. Velenje,
ki ležijo v naravi na območju deponije premoga.
Karta, iz katere so razvidne posamezne
parcele, velikost in zemljiškoknjižni podatki
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o parcelah, so priloga tega razpisa. Predmetna zemljišča se nahajajo na območju,
urejenem z Odlokom o ureditvenem načrtu
za območje sanacije ugreznin s pepelom,
žlindro in produkti razžvepljevanja.
Nepremičnine, ki so predmet prodaje,
so komunalno neopremljene.
Izhodiščna cena nepremičnin: 32,56
EUR/m2 brez DDV, kar znaša skupaj
255.693,68 €.
Karta, besedilo razpisa, obrazci za pripravo ponudbe in vzorec kupoprodajne pogodbe, so objavljeni na spletni strani Mestne občine Velenje: http://www.velenje.si,
v pisni obliki pa pri Janji Kastelic, v Pravni
službi MO Velenje, pisarna št. 14.
III. Pogoji prodaje
1. Nepremičnine se prodajajo po sistemu »videno-kupljeno« in so proste vseh
bremen.
2. Kupec plača davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin in nosi vse stroške v zvezi s prodajo
in prenosom lastništva. Kupec plača tudi
sorazmerni del stroškov geodetske odmere
za predmetne parcele.
3. Kupec je dolžan v 15 dneh po prejemu obvestila o izbiri skleniti prodajno
pogodbo. S prodajno pogodbo se določi
predmet prodaje in cena, ter končna kupnina (ki je zmnožek ponujene cene in površine). Prodajalec izstavi račun za plačilo
kupnine po podpisu prodajne pogodbe, pri
čemer je plačilo kupnine bistvena sestavina
pogodbe in jo je kupec dolžan poravnati v
roku osmih dni prodajne pogodbe. Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice bo prodajalec izdal kupcu po prejemu
celotne kupnine.
4. Vplačana varščina se kupcu vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo
brezobrestno vrnjena v 8 dneh po izbiri najugodnejšega ponudnika. Če uspeli ponudnik odstopi od pridobitve nepremičnine in
ne sklene prodajne pogodbe v določenem
roku, zapade vplačana varščina v korist
prodajalca.
5. V izhodiščni ceni niso vključene davščine, stroški pogodbe in zemljiškoknjižnega urejanja ki jih plača kupec.
6. Na javnem razpisu uspe ponudnik,
ki bo ponudil najvišjo ceno za nepremičnino, ki je predmet razpisa in izpolnjuje
vse pogoje, predpisane v točki IV – pogoji
sodelovanja.
IV. Pogoji sodelovanja
1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
domače ali tuje fizične ali pravne osebe
pod pogojem, da so državljani Republike
Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi
članici Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma
kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je
razviden podatek o državljanstvu (potni list,
osebna izkaznica). Sedež pravne osebe se
izkazuje z izpisom iz AJPES-a, ki ne sme
biti starejši od 30 dni, samostojni podjetniki pa predložijo potrdilo o vpisu v poslovni
register Slovenije.
2. Obvezno je vplačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% od vrednosti
nepremičnine za katero ponudnik daje ponudbo po izklicni ceni za m2 brez DDV na
podračun EZR Mestne občine Velenje, št.
01333-0100018411, z obveznim sklicem na
št. 28 76333-7141998-30071010.
Ponudnik lahko poda ponudbo le za celoten sklop nepremičnin.
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V. Ponudba
Ponudba bo štela za pravilno, če bo ponudnik predložil:
1. Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga št. 1).
2. Dokumente, ki jih izdajajo uradne institucije
2.1. Dokazilo o sedežu ponudnika:
– pravna oseba – gospodarska družba predloži izpisek iz AJPES,
– samostojni podjetnik – posameznik
– predloži potrdilo o vpisu v Poslovni register Slovenije, izdano s strani AJPES.
2.2. Dokazilo o državljanstvu za fizične osebe (potni list, osebna izkaznica).
3. Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu
pogojev javnega razpisa (priloga št. 2).
4. Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne cene na obrazcu Ponudba
(priloga št. 3)
5. Podpisan in žigosan vzorec kupoprodajne pogodbe, parafirana vsaka stran (priloga št. 4).
6. Potrdilo o plačilu varščine v višini 10%
od izhodiščne cene brez DDV na podračun EZR Mestne občine Velenje, št. 013330100018411, z obveznim sklicem na št. 28
76333-7141998-30071010.
Ponudba se bo štela za pravočasno,
če je predložena prodajalcu najkasneje do
vključno 16. 8. 2010, do 10. ure, v glavni
pisarni Mestne občine Velenje, Titov trg 1,
3320 Velenje (kletna etaža, pisarna št. 10).
Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali
zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila
predana. Na ovojnici mora biti vidno označen naslov prodajalca in pripis »Ne odpiraj
– Javno zbiranje ponudb – Prodaja nepremičnin deponija«. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti naslov in žig ponudnika.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Prodajalec bo upošteval le pravočasne in
pravilne ponudbe.
VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi Pravne službe Mestne občine Velenje, dne 16. 8.
2010 ob 10. uri. Predstavniki ponudnikov
se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom
oziroma s pooblastilom ponudnika.
2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila Komisija za vodenje in nadziranje
izvedbe prodaje nepremičnin in vse ponudnike obvestila o izboru v roku 15 dni po
odpiranju ponudb.
3. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran
tisti, ki bo izpolnjeval vse pogoje razpisa
in ponudil najvišjo kupnino. Kolikor se bo
na razpis prijavil ponudnik, ki je pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik
in je registriran za opravljanje dejavnosti
gradnje za trg in prodajo nepremičnin, bo
ta ocenjen kot najugodnejši ponudnik in
izbran za nakup samo pod pogojem, da
bo ponujena cena za nepremičnino višja
od vseh ostalih ponujenih cen za iste nepremičnine.
4. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji nepremičnine in lahko začeti postopek do sklenitve pogodbe ustavi, pri čemer
bodo povrnjeni stroški ponudnikom v višini
izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
VII. Informacije: vsa pojasnila v zvezi s
prodajo in ogledom nepremičnine v času
razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo
na Mestni občini Velenje pri Janji Kastelic,
od ponedeljka do petka, med 10. in 12. uro,
na tel. 03/89-61-720.
Mestna občina Velenje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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Javne dražbe
Št. 478-85/2009
Ob-4912/10
Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07, 55/09 in 100/09), objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.
2. Opis predmetov prodaje
Nepremičnine – poslovni prostori so locirani v kleti, pritličju in deloma v 1. nadstropju poslovno stanovanjske zgradbe na
naslovu Ormoška cesta 3 v Ljutomeru. Neto
tlorisna površina poslovnega prostora znaša
246,88 m2, od tega v kleti 51,92 m2, v pritličju 121,44 m2 in v 1. nadstropju 73,52 m2.
Objekt na naslovu Ormoška 3, Ljutomer,
stoji na parc. št. 2343/2 in 2343/3, št. stavbe 360.ES. Poslovni prostori, ki so predmet
prodaje, imajo oznako 101.E, z.k. vložek
1693/7, k.o. Ljutomer (šifra k.o. 259).
3. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja države. Pogodba bo sklenjena z najugodnejšim dražiteljem.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja
Za nepremičnine, ki so predmet prodaje,
je izklicna cena 170.850,00 EUR, najnižji
znesek višanja je 1.000,00 EUR.
Davek na promet nepremičnin v višini
2% ni vključen v kupnino in ga kupec plača
poleg kupnine.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 8. dneh po prejetju
računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu
takoj po sklenitvi pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala na Ministrstvu za pravosodje,
Župančičeva 3, Ljubljana, v sejni sobi v 4.
nadstropju, in sicer 31. 8. 2010, z začetkom
ob 10. uri.
7. Višina varščine
Višina varščine je 17.085,00 EUR in se
plača na račun št. SI56 0110-06300109972,
sklic 18 20117-7200005-67312010, z navedbo namena nakazila: Javna dražba –
Ormoška 3, Ljutomer, najkasneje do 24. 8.
2010.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi. Dražiteljem, ki plačajo varščino,
a ne pristopijo k javni dražbi, se varščina
zadrži.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov javne dražbe
Ogled predmetov javne dražbe je možen
po predhodni telefonski najavi. Za dodatne
informacije v zvezi z ogledom nepremičnin,
s prijavo in izvedbo javne dražbe se obrnite
na Matejo Gašperlin, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, tel. 01/36955-04, faks. 01/369-55-96, e-pošta: mateja.
gasperlin@gov.si.

Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe bodo objavljene na internetni strani,
http://www.mp.gov.si/si/javni_razpisi/ministrstvo_za_pravosodje/.
9. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije
ali pooblaščena oseba s pooblastilom predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla
postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se
povrne dražiteljem stroške v višini izkazanih
stroškov.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin.
Dražitelji morajo najkasneje do dne
27. 8. 2010 v zaprti kuverti z napisom »Ne
odpiraj, javna dražba – Ormoška 3, Ljutomer, št. 478-85/2009«, na naslov Ministrstvo
za pravosodje, sektor za nepremičnine in investicije v pravosodju, Župančičeva 3, 1000
Ljubljana, priporočeno po pošti ali osebno
na vložišče oddati:
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga
izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo
overjeno pri notarju s katero pod kazensko
materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke);
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne
osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila ki jih izdajajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdila za slovenske pravne
osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s
katero pod kazensko materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih niso
imeli blokiranega TRR);
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi,
če dražitelj ni zastopnik;
– dokazilo o plačani varščini za nepremičnine, ki jih dražijo.
Dražitelji, ki iz objektivnih razlogov niso
mogli pridobiti dokazil iz prve, druge ali tretje
alinee te točke, lahko le-te predložijo na dan
javne dražbe.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo
vodila dražbo, izločeni iz postopka.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice (overitve, takse, vpis v zemljiško
knjigo in drugo) plača kupec.
Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno-kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 478-41/2010
Ob-4969/10
Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 14/07), 38. člena Uredbe o stvarnem

premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in 55/09 – odl.
US, 100/09) in Odloka o proračunu Mestne
občine Novo mesto za leto 2010 (Uradni list
RS, št. 22/10) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Novo mesto
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Novo
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, matična številka 5883288, ID za DDV
SI48768111.
2. Predmet javne dražbe, izklicna cena in
najnižji znesek višanja
2.1. Nepremičnine v k.o. Smolenja vas
(1481):
Predmet prodaje so:
2.1.1. parc. št. 2160/28, gozd, v izmeri
467 m2, ZKV 1177, k.o. Smolenja vas, izklicna cena znaša 28.020,00 EUR, najnižji
znesek višanja je 1.000,00 EUR. Izklicna
cena ne vključuje pripadajočega davka –
20% DDV. V skladu z določili Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09) se
navedena nepremičnina nahaja v območju
stavbnih zemljišč.
2.1.2. parc. št. 2160/29, gozd, v izmeri
1086 m2, ZKV 1177, k.o. Smolenja vas, izklicna cena znaša 65.160,00 EUR, najnižji
znesek višanja je 1.000,00 EUR. Izklicna
cena ne vključuje pripadajočega davka –
20% DDV. V skladu z določili Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09) se
navedena nepremičnina nahaja v območju
stavbnih zemljišč.
2.1.3. parc. št. 2160/30, gozd, v izmeri
854 m2, ZKV 1177, k.o. Smolenja vas, izklicna cena znaša 51.240,00 EUR, najnižji
znesek višanja je 1.000,00 EUR. Izklicna
cena ne vključuje pripadajočega davka –
20% DDV. V skladu z določili Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09)
se navedena nepremičnina nahaja v območju stavbnih zemljišč. Nepremičnina
parc. št. 2160/30, k.o. Smolenja vas, je na
delu obremenjena z elektroenergetskim
omrežjem. Zemljiška parcela 2160/30, k.o.
Smolenja vas, je oddana v najem.
2.1.4. parc. št. 2160/31, gozd, v izmeri
1114 m2, ZKV 1177, k.o. Smolenja vas, izklicna cena znaša 66.840,00 EUR, najnižji
znesek višanja je 1.000,00 EUR. Izklicna
cena ne vključuje pripadajočega davka –
20% DDV. V skladu z določili Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09) se
navedena nepremičnina nahaja v območju
stavbnih zemljišč.
2.1.5. parc. št. 2034/3, travnik, v izmeri
1263 m2, ZKV 159, k.o. Smolenja vas, izklicna cena znaša 64.000,00 EUR, najnižji
znesek višanja je 1.000,00 EUR. Izklicna
cena ne vključuje pripadajočega davka –
20% DDV. V skladu z določili Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09) se
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navedena nepremičnina nahaja v območju
stavbnih zemljišč.
2.1.6. parc. št. 2034/4, travnik, v izmeri
1078 m2, ZKV 159, k.o. Smolenja vas, izklicna cena znaša 54.000,00 EUR, najnižji
znesek višanja je 1.000,00 EUR. Izklicna
cena ne vključuje pripadajočega davka –
20% DDV. V skladu z določili Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09) se
navedena nepremičnina nahaja v območju
stavbnih zemljišč.
2.2. Nepremične v k.o. Bršljin (1455) in
k.o. Gorenja Straža (1447):
Predmet prodaje so nepremičnine, ki se
nahajajo v območju stavbnih zemljišč in se
urejajo z Odlokom o zazidalnem načrtu Podbreznik (Uradni list RS, št. 74/02):
2.2.1. parc. št. 421/5, gozd, v izmeri
7837 m2, ZKV 564, k.o. Bršljin, izklicna cena
zemljišča znaša 715.500,00 EUR, najnižji
znesek višanja je 3.000,00 EUR. Izklicna
cena ne vključuje pripadajočega davka –
20% DDV.
V skladu z Odlokom o zazidalnem načrtu
Podbreznik (Uradni list RS, št. 74/02) zemljiška parcela parc. št. 421/5, k.o. Bršljin, predstavlja gradbeno parcelo (T1a, T1b), namenjeno gradnji objektov za obrtno proizvodne
in storitvene dejavnosti, trgovine ipd.
2.2.2. parc. št. 421/7, gozd, v izmeri 2242
m2, ZKV 564, k.o. Bršljin, parc. št. 1024/6,
gozd, v izmeri 363 m2, ZKV 107, k.o. Bršljin, parc. št. 420/5, gozd, v izmeri 2063
m2, ZKV 564, k.o. Bršljin, parc. št. 2095/13,
gozd, v izmeri 81 m2, ZKV 1000, k.o. Gorenja Straža.
Navedene nepremičnine se prodajajo skupaj. Izklicna cena nepremičnin
parc. št. 421/7, 1024/6, 420/5, vse k.o. Bršljin, in parc. št. 2095/13, k.o. Gorenja Straža, znaša 433.800,00 EUR, najnižji znesek
višanja je 3.000,00 EUR. Izklicna cena ne
vključuje pripadajočega davka – 20% DDV.
V skladu z Odlokom o zazidalnem načrtu
Podbreznik (Uradni list RS, št. 74/02) zemljiške parcele parc. št. 421/7, 1024/6, 420/5,
k.o. Bršljin, in parc. št. 1095/13, k.o. Gorenja
Straža, predstavljajo del gradbene parcele
(T4), ki je namenjena gradnji objektov obrtno za proizvodne in storitvene dejavnosti,
trgovine ipd.
2.2.3. parc. št. 2095/12, gozd, v izmeri
1144 m2, dvorišče v izmeri 1204 m2, gospodarsko poslopje, v izmeri 17 m2, poslovna
stavba, v izmeri 477 m2, ZKV 1000, k.o.
Gorenja Straža, parc. št. 2095/18, gozd,
v izmeri 293 m2, ZKV 1000, k.o. Gorenja
Straža, parc. št. 2094/11, travnik, v izmeri 471 m2, ZKV 185, k.o. Gorenja Straža,
parc. št. 2094/12, pašnik, v izmeri 567
m2, ZKV 185, k.o. Gorenja Straža. Objekti
na zemljiški parceli 2095/12, k.o. Gorenja
Straža, so porušeni.
Navedene nepremičnine se prodajajo skupaj. Izklicna cena nepremičnin
parc. št. 2095/12 in 2095/18, 2094/11 in
2094/12, vse k.o. Gorenja Straža, znaša
382.500,00 EUR, najnižji znesek višanja je
3.000,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje
pripadajočega davka – 20% DDV.
V skladu z Odlokom o zazidalnem načrtu
Podbreznik (Uradni list RS, št. 74/02) zemljiške parcele parc. št. 2095/12 in 2095/18,
2094/11 in 2094/12, vse k.o. Gorenja Straža, predstavljajo del gradbene parcele (T3),
ki je namenjena gradnji objektov za obrtno
proizvodne in storitvene dejavnosti, trgovine ipd.
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2.2.4. parc. št. 2095/17, gozd, v izmeri
2828 m2, ZKV 1000, k.o. Gorenja Straža,
izklicna cena zemljišča znaša 258.300,00
EUR, najnižji znesek višanja je 3.000,00
EUR. Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka – 20% DDV.
V skladu z Odlokom o zazidalnem načrtu
Podbreznik (Uradni list RS, št. 74/02) zemljiške parcele parc. št. 2095/17, k.o. Gorenja
Straža, predstavljajo del gradbene parcele
(T5), ki je namenjena gradnji objektov za
obrtno proizvodne in storitvene dejavnosti,
trgovine ipd.
2.2.5. parc. št. 2095/19, gozd, v izmeri
864 m2, ZKV 1000, k.o. Gorenja Straža,
izklicna cena zemljišča znaša 79.200,00
EUR, najnižji znesek višanja je 3.000,00
EUR. Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka – 20% DDV.
V skladu z Odlokom o zazidalnem načrtu
Podbreznik (Uradni list RS, št. 74/02) zemljiška parcela parc. št. 2095/19, k.o. Gorenja
Straža, predstavlja del gradbene parcele
(T7), ki je namenjena gradnji objektov za
obrtno proizvodne in storitvene dejavnosti,
trgovine ipd.
2.3. Nepremičnina v k.o. Cerovec
(1489):
Predmet prodaje je:
2.3.1. parc. št. 2003/2, pašnik, v izmeri
3058 m2, ZKV 338, k.o. Cerovec; izklicna
cena znaša 61.500,00 EUR, najnižji znesek
višanja je 2.000,00 EUR.
Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka – 20% DDV. V skladu z določili Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list
RS, št. 101/09) se navedena nepremičnina
nahaja v območju stavbnih zemljišč.
Nepremičnina parc. št. 2003/2, k.o. Cerovec, je na delu obremenjena s komunalnim
vodom – kanalizacijo, ki je v lasti Mestne
občine Novo mesto, zato bo s prodajno pogodbo zagotovljena ustanovitev in vknjižba
neodplačne trajne stvarne služnosti v korist
Mestne občine Novo mesto. Predmetna nepremičnina je na delu obremenjena tudi z
razvodom elektronskih komunikacij.
2.4. Nepremičnina v k.o. Gabrje (1478):
Predmet prodaje je:
2.4.1. parc. št. 1778, cesta, v izmeri 1295
m2, ZKV 1775, k.o. Gabrje; izklicna cena
znaša 39.350,00 EUR, najnižji znesek višanja je 1.000,00 EUR.
Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka – 20% DDV. V skladu z določili Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list
RS, št. 101/09) se navedena nepremičnina
nahaja v območju stavbnih zemljišč.
2.5. Nepremičnina v k.o. Ždinja vas
(1457):
Predmet prodaje je:
2.5.1. parc. št. 2467/6, cesta, v izmeri
412 m2, ZKV 880, k.o. Ždinja vas; izklicna
cena znaša 31.400,00 EUR, najnižji znesek
višanja je 1.000,00 EUR.
Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka – 20% DDV. V skladu z določili Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list
RS, št. 101/09) se navedena nepremičnina
nahaja v območju stavbnih zemljišč.
2.6. Nepremičnini v k.o. Stopiče (1486)
Predmet prodaje sta:
2.6.1. parc. št. 488/4, pašnik, v izmeri 474
2
m , ZKV 708, k.o. Stopiče, parc. št. 488/6,
pašnik, v izmeri 35 m2, ZKV 708, k.o. Stopiče.

Navedeni nepremičnini se prodajata skupaj. Izklicna cena nepremičnin
parc. št. 488/4 in 488/6, obe k.o. Stopiče,
znaša 19.600,00 EUR, najnižji znesek višanja je 1.000,00 EUR; izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka – 20% DDV.
V skladu z določili Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09)
se navedeni nepremičnini nahajata v območju stavbnih zemljišč. Nepremičnina
parc. št. 488/4, k.o. Stopiče, je na delu
obremenjena s komunalnim vodom – vodovodom, ki je v lasti Mestne občine Novo
mesto, zato bo s prodajno pogodbo zagotovljena ustanovitev in vknjižba neodplačne
trajne stvarne služnosti v korist Mestne občine Novo mesto. Predmetna nepremičnina
je na delu obremenjena tudi z elektroenergetskim omrežjem.
2.7. Nepremičnine v k.o. Ragovo
(1482):
Predmet prodaje so:
2.7.1. parc. št. 243/149, zelenica, v izmeri 111 m2, ZKV 202, k.o. Ragovo, izklicna
cena znaša 8.200,00 EUR, najnižji znesek
višanja je 500,00 EUR. Izklicna cena ne
vključuje pripadajočega davka – 20% DDV.
V skladu z določili Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 101/09) se navedena nepremičnina nahaja v območju stavbnih
zemljišč. Nepremičnina parc. št. 243/149,
k.o. Ragovo, je na delu obremenjena z elektroenergetskim omrežjem.
2.7.2. parc. št. 243/154, zelenica,
v izmeri 58 m2, ZKV 202, k.o. Ragovo,
parc. št. 243/159, zelenica, v izmeri 41 m2,
ZKV 64, k.o. Ragovo.
V skladu z določili Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 101/09) se navedeni nepremičnini nahajata v območju
stavbnih zemljišč. Navedeni nepremičnini
prodajata skupaj. Izklicna cena nepremičnin
znaša 6.900,00 EUR, najnižji znesek višanja
je 500,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje
pripadajočega davka – 20% DDV.
Navedeni nepremičnini se nahajata v območju stavbnih zemljišč.
2.8. Nepremičnina v k.o. Gotna vas
(1485):
Predmet prodaje je:
2.8.1. parc. št. 1020/70, travnik, v izmeri
2293 m2, ZKV 516, k.o. Gotna vas, izklicna
cena znaša 189.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 3.000,00 EUR.
Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka – 20% DDV. V skladu z določili Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list
RS, št. 101/09) se navedena nepremičnina
nahaja v območju stavbnih zemljišč.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Pogoji prodaje
Nepremičnina bo prodana tistemu dražitelju, za katerega bo Komisija za vodenje
javne dražbe pri razpolaganju s stvarnim
premoženjem Mestne občine Novo mesto
ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.
Izbrani dražitelj je dolžan najkasneje v
roku 15 dni po končani javni dražbi s prodajalcem skleniti prodajno pogodbo. Kolikor
prodajna pogodba v navedenem roku ne
bo sklenjena in bo razlog za nesklenitev na
strani izbranega dražitelja, se bo štelo, da je
od nakupa odstopil, prodajalec pa bo imel
pravico zadržati vplačano varščino.
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Kupec mora plačati celotno kupnino v
roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe.
Plačilo kupnine je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če izbrani dražitelj ne poravna
kupnine na določen način in v določenem
roku po sklenjeni prodajni pogodbi, se šteje
prodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa
bo vplačano varščino zadržal.
Po plačilu celotne kupnine in po plačilu
vseh stroškov se bo kupcu nepremičnina
izročila v last in posest ter izstavilo zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo lastninske
pravice na kupljeni nepremičnini.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec plačal na podračun
EZR Mestne občine Novo mesto, številka:
01285-0100015234, v 30 dneh od dneva
sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem
znesku, na podlagi izstavljenega računa.
Varščina se všteva v kupnino.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoč davek (20% davek na dodano vrednost oziroma 2% davek
na promet nepremičnin) in vse ostale stroške v zvezi s prenosom lastništva (stroške notarske overitve pogodbe ter stroške
vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in
v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega
sodišča).
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
se bo vršila v prostorih Mestne občine Novo
mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto, v sejni sobi v II. nadstropju, dne 23. 8. 2010:
6.1. za nepremičnine v k.o. Smolenja vas:
– za parc. št. 2160/28, ob 8. uri,
– za parc. št. 2160/29, ob 8.10,
– za parc. št. 2160/30, ob 8.20,
– za parc. št. 2160/31, ob 8.30,
– za parc. št. 2034/3, ob 8.40,
– za parc. št. 2160/4, ob 8.50.
6.2. za nepremičnine v k.o. Bršljin in k.o.
Gorenja Straža:
– za parc. št. 421/5, k.o. Bršljin, ob 9. uri,
– za parc. št. 421/7, 1024/6, 420/5, k.o.
Bršljin in parc. št. 2095/13, k.o. Gorenja
Straža, ob 9.10,
– za parc. št. 2095/12 in 2095/18,
2094/11, 2094/12, k.o. Gorenja Straža, ob
9.20,
– za parc. št. 2095/17, k.o. Gorenja Straža, ob 9.30,
– za parc. št. 2095/19, k.o. Gorenja Straža, ob 9.40,
6.3. za nepremičnino v k.o. Cerovec:
– za parc. št. 2003/2, k.o. Cerovec, ob
9.50,
6.4. za nepremičnino v k.o. Gabrje:
– za parc. št. 1778, k.o. Gabrje, ob
10. uri,
6.5. za nepremičnino k.o. Ždinja vas:
– za parc. št. 2467/6, k.o. Ždinja vas,
ob 10.10,
6.6. za nepremičnini v k.o. Stopiče:
– za parc. št. 488/4 in 488/6 ob 10.20,
6.7. za nepremičnine v k.o. Ragovo:
– za parc. št. 243/149, ob 10.30,

– za parc. št. 243/154 in 243/159, ob
10.40,
6.8. za nepremičnino v k.o. Gotna vas:
– za parc. št. 1020/70, ob 10.50.
Dražitelji se bodo morali pred začetkom
javne dražbe, za posamezno nepremičnino,
izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo o
njenem plačilu;
– predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen, v primeru, če se v imenu dražitelja javne dražbe
udeleži pooblaščenec;
– predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba;
– predloži izvirnik osebnega dokumenta,
če se prijavi fizična oseba oziroma predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši
od treh mesecev, če se prijavi samostojni
podjetnik;
– predloži številko TRR za primer vračila varščine, davčno številko oziroma ID za
DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko;
– vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine in podatke iz prejšnje alineje) je
potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo
listine, ki je overjena.
Organizator javne dražbe bo potrdil vse
pravilne in pravočasne prijave.
8. Višina varščine
Dražitelji morajo do začetka javne dražbe
vplačati varščino v višini 10% izklicne cene,
na podračun EZR Mestne občine Novo mesto, št. 01285-0100015234, s sklici:
– 47820-31-2010 za parc. št. 2160/28,
2160/29, 2160/30, 2160/31, k.o. Smolenja
vas, z navedbo namena nakazila: Javna
dražba – Smolenja vas;
– 47820-31-2010 za parc. št. 2034/3 in
2034/4, k.o. Smolenja vas, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Cikava;
– 47820-27-2010 za nepremičnine
parc. št. 421/5, 421/7, 1024/6, 420/5, k.o.
Bršljin, in nepremičnin parc. št. 2094/11,
2094/12, 2095/12, 2095/13, 2095/17,
2095/18, 2095/19, k.o. Gorenja Straža, z
navedbo namena nakazila: Javna dražba
– Podbreznik;
– 47820-51-2010 za nepremičnino
parc. št. 2003/2, k.o. Cerovec, z navedbo
namena nakazila: Javna dražba – Cerovec;
– 47820-79-2010 za nepremičnino
parc. št. 1778, k.o. Gabrje, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Gabrje;
– 47820-78-2010 za nepremičnino
parc. št. 2467/6, k.o. Ždinja vas, z navedbo
namena nakazila: Javna dražba – Ždinja
vas;
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– 47820-37-2010 za nepremičnini
parc. št. 488/4 in 488/6, Stopiče, z navedbo
namena nakazila: Javna dražba – Stopiče;
– 47820-56-2010 za nepremičnine
parc. št. 243/149, 243/154 in 243/159, k.o.
Ragovo, z navedbo namena nakazila: Javna
dražba – Ragovo;
– 47820-35-2010 za nepremičnino
parc. št. 1020/70, k.o. Gotna vas, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Gotna
vas.
Izbranemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi.
Vplačana varščina se šteje za sprejem
ponudbe po izklicni ceni za nepremičnino,
za katero je varščina vplačana. Vplačana
varščina veže dražitelja k sklenitvi pogodbe,
kolikor ni na dražbi dosežena višja cena od
izklicne oziroma ni na dražbi drug dražitelj pristopil k sklenitvi pogodbe po izklicni
ceni.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke
o predmetnih nepremičninah in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo
interesenti na Mestni občini Novo mesto,
občinska uprava, Oddelek za razvoj, Služba za premoženjske zadeve, tel. 07/39-39293, kontaktna oseba je Tatjana Kužnik in
tel. 07/39-39-230, kontaktna oseba je Vera
Ocvirk.
Ogled nepremičnin in dokumentacije v
zvezi z nepremičninami je možen po predhodnem dogovoru.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno – kupljeno«.
Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno
ponovi isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o
poteku javne dražbe.
Javno dražbo bo izvedla Komisija za
vodenje javne dražbe pri razpolaganju s
stvarnim premoženjem Mestne občine Novo
mesto v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in 55/09 – odl.
US, 100/09).
Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla
brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno na
spletni strani Mestne občine Novo mesto,
http://www.novomesto.si.
Mestna občina Novo mesto
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Razpisi delovnih mest
Št. 317/2009
Ob-4849/10
Osnovna šola Podčetrtek, Trška cesta 66,
Podčetrtek, razpisuje, na podlagi Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, uradno prečiščeno besedilo (Uradni
list RS, št. 16/07, 58/09 in 64/09), Zakona o
osnovni šoli, uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 81/06 in 102/07) in Pravilnika o
normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS, št. 57/07),
naslednja prosta delovna mesta:
– 1 prosto delovno mesto učitelj nemškega in francoskega jezika in podaljšanega bivanja – m/ž za nedoločen čas s polnim
delovnim časom
– 1 prosto delovno mesto učitelj podaljšanega bivanja – m/ž za določen čas s
polnim delovnim časom
– 1 prosto delovno mesto učitelj športne vzgoje – m/ž za določen čas s krajšim
delovnim časom od polnega
– 1 prosto delovno mesto vzgojitelj
predšolskih otrok – m/ž za nedoločen čas
s polnim delovnim časom.
Začetek dela 1. september 2010.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, določene z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdilo
o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti
zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost) sprejemamo 8 dni po objavi razpisa
na naslov: Osnovna šola Podčetrtek, Trška
cesta 66, 3254 Podčetrtek.
Kandidate bomo obvestili o izboru v zakonitem roku.
Osnovna šola Podčetrtek
Št. 4/2010
Ob-4850/10
Svet Zavoda za šport Zagorje ob Savi, C.
9. avgusta 44a, Zagorje ob Savi, na podlagi
8. in 9. člena Odloka o ustanovitvi Zavoda
za šport Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 6/97 in 20/97) ter 24. člena Statuta
Zavoda za šport Zagorje ob Savi razpisuje
prosto delovno mesto
direktorja zavoda.
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj pri vodenju večjih organizacijskih enot,
– najmanj V. stopnja družboslovne, športne ali organizacijske smeri,
– poznavanje športne problematike,
– izkušnje pri vzdrževanju športnih objektov,
– izkušnje pri organizaciji športnih in kulturno-zabavnih prireditev.
Prijavi na razpis naj kandidati predložijo:
– kratek življenjepis,
– videnje delovanje zavoda,
– potrdilo pristojnega sodišča, da niso v
kazenskem postopku,
– potrdilo o nekaznovanosti od Ministrstva
za pravosodje,
– fotokopijo delovne knjižice,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu.

Mandat direktorja traja štiri leta.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku 8 dni od
objave.
Nepopolnih prijav ne bomo obravnavali.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v
zakonitem roku.
Zavod za šport Zagorje
Št. 43/2010
Ob-4887/10
Na podlagi 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01) in 21. člena
Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Mestne
knjižnice Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 8/08)
Svet Mestne knjižnice Izola razpisuje delovno mesto
direktorja Mestne knjižnice Izola.
Za direktorja zavoda je lahko imenovan
kandidat, ki poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj v knjižnični dejavnosti,
– strokovni izpit iz bibliotekarstva,
– aktivno znanje italijanskega jezika,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– predložen program dela.
Mandat direktorja traja pet let in se lahko
ponovi.
Kandidati pošljejo prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev skupaj s programom dela v
roku 8 dni po objavi razpisa na naslov: Mestna
knjižnica Izola, Svet Mestne knjižnice Izola,
Ulica osvobodilne fronte 15, 6310 Izola, s pripisom »razpis za direktorja knjižnice«.
Neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni po
sklenitvi pogodbe o zaposlitvi obveščeni o
tem, da niso bili izbrani.«
Mestna knjižnica Izola
Št. 0912/2010
Ob-4922/10
Organizacijsko-kadrovska komisija Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije objavlja
na podlagi 49. člena Statuta razpis za imenovanje
generalnega sekretarja zbornice
za mandatno obdobje od leta 2010 do
2014, za dobo 4 let, z možnostjo ponovnega
imenovanja.
Razpis za delovno mesto generalnega sekretarja obrtno-podjetniške zbornice Slovenije
(m/ž).
Na razpisano delovno mesto bo imenovan
kandidat, ki poleg z zakonom določenih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– VII. stopnja strokovne izobrazbe;
– deset let delovnih izkušenj na odgovornih
delovnih mestih in druge poslovodske sposobnosti za uspešno opravljanje te funkcije;
– aktivno znanje angleškega jezika;
– poznavanje obrtniške problematike.
Generalni sekretar bo imenovan za 4 leta
(mandatno obdobje od leta 2010 do 2014).
Imenovani v času trajanja mandata ne sme
opravljati pridobitne dejavnosti v osebne namene in opravljati nobene politične funkcije. Z
imenovanim funkcionarjem bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto generalnega sekretarja OZS za čas mandata.

Pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev ter kratek življenjepis s
podatki o strokovnih izkušnjah, morajo kandidati poslati v 20 dneh po objavi razpisa na
naslov: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška 71, 1000 Ljubljana, z oznako na
ovojnici Za razpis.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Ob-4952/10
Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94, 104/92, 8/96,
18/98, 34/98, 36/00, 127/06), 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za
turizem, šport in kulturo Dobrna (Uradni list
RS, št. 18/09), 12. in 13. člena Statuta javnega
zavoda Zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna, svet javnega zavoda Zavod za turizem,
šport in kulturo Dobrna, Dobrna 1/a, 3204 Dobrna, objavlja javni razpis za delovno mesto
direktorja javnega zavoda Zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna.
1). Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev,
izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetna oziroma najmanj visoka
strokovna izobrazba;
– najmanj tri leta delovnih izkušenj, od tega
najmanj 2 leti na področju, ki so povezane z
dejavnostjo zavoda;
– poznavanje dela v javnih zavodih;
– aktivno znanje slovenskega jezika in najmanj dveh svetovnih jezikov.
2. Kandidat mora ob prijavi predložiti program dela ter finančno ovrednoten načrt poslovnega in programskega razvoja zavoda za
mandatno obdobje, življenjepis in dokazila o
izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka,
in sicer za 1. in 2. alineo 1. točke mora predložiti dokazili o izpolnjevanju pogojev, za 3. in 4.
alineo 1. točke pa pisno izjavo o izpolnjevanju
pogoja glede poznavanje dela v javnih zavodih in pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja aktivnega znanja slovenskega jezika in najmanj
dveh svetovnih jezikov.
Direktorja zavoda na podlagi javnega razpisa izbere svet zavoda in ga pošlje v potrditev Občinskemu svetu Občine Dobrna. Mandat direktorja traja 5 let. Z direktorjem sklene
pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta zavoda
njegov predsednik. Direktor nastopi z delom
1. 10. 2010.
Pisno vlogo z vsemi dokazili in izjavami
kandidati pošljejo s priporočeno poštno pošiljko, v roku 8 dni po objavi javnega razpisa, v
zaprti ovojnici na naslov ustanovitelja: Občina
Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, s pripisom
»Ne odpiraj – Javni razpis za direktorja Zavoda za turizem, šport in kulturo Dobrna.«
Vloge kandidatov, ki ne bodo pravočane in
popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 15 dni po opravljeni izbiri, vendar
bo odločitev o imenovanju direktorja javnega
zavoda pravno veljavna šele po danem soglasju ustanovitelja.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot
nevtralni za ženske in moške.
Svet zavoda za turizem, šport in kulturo
Dobrna
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Druge objave
Št. 542-9/2009
Ob-4847/10
Na podlagi 65.a člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in 55/09
– odl. US in 100/09) Ministrstvo za gospodarstvo razpisuje
javno zbiranje ponudb
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb: najem neopremljenih poslovnih prostorov za
potrebe delovanja evropske Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER)
v Ljubljani, za obdobje dveh let.
3. Pogoji oziroma zahteve:
a) Poslovni prostori se morajo nahajati v
Ljubljani, v območju znotraj obvoznice oziroma v njeni neposredni bližini, in morajo biti
dostopni z avtobusom mestnega potniškega
prometa.
b) Poslovni prostori morajo imeti uporabno dovoljenje za poslovne prostore.
c) Poslovni prostori se morajo nahajati
v objektu, ki je namenjen zgolj poslovni dejavnosti, in ne v mešanem poslovno–stanovanjskem objektu.
d) Poslovni prostori morajo biti urejeni
skladno z merili za ureditev poslovnih prostorov za potrebe državne uprave, z minimalnimi odstopanji, s katerimi se strinja naročnik
(odstopanja morajo biti navedena). Merila so
objavljena na internetni strani: http://www.
mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/mju_dokumenti/pdf/Merila_POSLOVNI_PROSTORI_DUO.pdf. Vsa IKT infrastruktura izvedena v skladu z Normativi za
projektiranje in izgradnjo LAN, objavljenimi
na http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.
si/pageuploads/mju_dokumenti/pdf/Normativi_za_LAN_V5.2.pdf. Upoštevane morajo
biti tudi dodatne zahteve Agencije, ki so navedene v nadaljevanju.
e) Poslovni prostori morajo v čim večji
možni meri zagotavljati zahteve iz Razpredelnice o skladnosti s priročnikom EC o standardih za standardno stavbo – (MIT light), ki so
objavljene na spletni strani, http://ec/oib/documents_fr.htm v angleškem in tudi v slovenskem jeziku; izpolnjena Razpredelnica (MIT
light) je obvezna priloga ponudbe.
f) Poslovni prostori (pisarne, sejne sobe,
ostali zahtevani prostori in pripadajoče komunikacije, ki so v izključni uporabi najemnika)
morajo tvoriti funkcionalno zaključeno celoto.
g) Upravljanje objekta mora zagotoviti
lastnik objekta oziroma najemodajalec.
h) Potrebe po poslovnih prostorih so naslednje:
Skupna potrebna površina najetih prostorov, z upoštevanimi minimalnimi zahtevami po površini pisarn (razvidno iz spodnje
tabele) in z vključenimi površinami komunikacij in ostalih pomožnih prostorov, ki so v
izključni uporabi najemnika, je ocenjena na
okvirno 1500 do 1800 m2.
Ocenjena vrednost površin v ponudbi
je lahko manjša, kolikor v najeti površini niso
zajete površine sejnih sob za 80 in 30 oseb,
ker ponudnik nudi alternativno možnost.

Površina skupnih delov stavbe v ponudbi za najem poslovnih prostorov ne sme biti
zajeta.
Skupno število zaposlenih oseb je 52.
Velikosti pisarniških in ostalih delovnih prostorov je specificirana v spodnji tabeli. Navedene vrednosti predstavljajo minimalno zahtevano velikost prostorov.

Prostor
št.:

Organizacijska enota, vrsta prostorov,
namen

Število
zaposlenih v
pisarni

Minimalna
zahtevana
površina m2

I.

Direktor

A.

PISARNE

1.

Direktor

1

35

2.

Pomočnik direktorja in tajnica

2

16

3.

Administrator (AD)

1

10

4.

Administrator (AD)

1

10

5.

Administrator (AD)

1

10

6.

Pomočnik (AST)

1

10

7.

Pogodbeni agent (CA)

1

10

SKUPAJ

8

101

II.

Oddelek za elektriko

A.

PISARNE

1.

Vodja

1

25

2.

Pomočnik in tajnica

2

16

3.

Administrator (AD)

1

10

4.

Administrator (AD)

1

10

5.

Administrator (AD)

1

10

6.

Administrator (AD)

1

10

7.

Administrator (AD)

1

10

8.

Administrator (AD)

1

10

9.

Administrator (AD)

1

10

10.

Administrator (AD)

1

10

11.

Pomočnik (AST)

1

10

12.

Nacionalni sekundirani ekspert (END)

1

10

13.

Nacionalni sekundirani ekspert (END)

1

10

14.

Nacionalni sekundirani ekspert (END)

1

10

15.

Nacionalni sekundirani ekspert (END)

1

10

16.

Nacionalni sekundirani ekspert (END)

1

10

SKUPAJ

17

181

III.

Oddelek za plin

A.

PISARNE

1.

Vodja

1

25

2.

Pomočnik in tajnica

2

16

3.

Administrator (AD)

1

10

4.

Administrator (AD)

1

10

5.

Administrator (AD)

1

10

6.

Administrator (AD)

1

10
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Število
zaposlenih v
pisarni

Minimalna
zahtevana
površina m2

7.

Administrator (AD)

1

10

8.

Administrator (AD)

1

10

9.

Administrator (AD)

1

10

10.

Administrator (AD)

1

10

11.

Pomočnik (AST)

1

10

12.

Nacionalni sekundirani ekspert (END)

1

10

13.

Nacionalni sekundirani ekspert (END)

1

10

14.

Nacionalni sekundirani ekspert (END)

1

10

15.

Nacionalni sekundirani ekspert (END)

1

10

16.

Nacionalni sekundirani ekspert (END)

1

10

SKUPAJ

17

181

III.

Oddelek za administracijo

A.

PISARNE

1.

Vodja

1

25

2.

Pomočnik

1

10

3.

Administrator (AD)

1

10

4.

Administrator (AD)

1

10

5.

Administrator (AD)

1

10

7.

Pomočnik (AST)

1

10

8.

Pomočnik (AST)

1

10

9.

Pomočnik (AST)

1

10

10.

Pomočnik (AST)

1

10

11.

Pomočnik (AST)

1

10

SKUPAJ

10

115

IV.

Skupni prostori

1.

Velika sejna soba – za 80 oseb *

160

2.

Sejna soba – za 10 oseb

20

3.

Sejna soba – za 10 oseb

20

4.

Sejna soba – za 30 oseb *

60

5.

Recepcija / sprejemni prostor

25

SKUPAJ

260

V.

Drugo

1.

Server / IT

20

2.

Arhivi

52

3.

Fotokopirnica

18

4.

Fotokopirnica

18

5.

Hramba

15

6.

Hramba

15

SKUPAJ

138

Skupaj – Pisarne: (I. + II. +III.) 578 m2
Skupaj – Skupni prostori:(IV.) 260 m2
Skupaj – Drugo:(V.) 138 m2
Skupni seštevek (I. + II. +III. + IV. + V.)
976 m2
Kolikor ponudnik ne more zagotoviti zahtevanega števila in velikosti sejnih sob, ki so
v tabeli označene z * v okviru najetih površin, lahko ponudi alternativno možnost (npr.:
uporabo drugih sejnih sob, ki so v objektu),
kar mora obvezno navesti v svoji ponudbi
z navedbo lokacije, velikosti in kapacitete
sejnih sob, ter navedbo ali je uporaba brezplačna ali plačljiva.
V zgoraj navedenih površinah niso zajete površine sanitarij, čajnih kuhinj in komunikacij. Ponudnik mora v svoji ponudbi obvezno vključiti tudi površine sanitarij
(skladno s predpisi, ki določajo število in
velikost sanitarnih prostorov), ustrezno število čajnih kuhinj (število le teh naj ustreza funkcionalni razporeditvi prostorov) in
komunikacij v izključni rabi najemnika ter
ostale morebitne prostore, ki niso zajeti
v zahtevah, pa jih ponudnik nudi v okviru
funkcionalno zaključene celote ponujenih
prostorov.
Opozorilo: kolikor ponudnik nikakor ne
more zagotoviti delovnih mest in pisarn, kot
je zahtevano v zgornji tabeli, lahko ponudi
umestitev delovnih mest tako, da so zaposleni na delovnih mestih Administrator
(AD) in Pomočnik (AST) umeščeni največ
po dva skupaj v eni pisarni (pri tem mora biti
obvezno upoštevan normativ Agencije, da
je minimalna velikost pisarne za dve osebi
16,00 m2 in minimalna velikost pisarne za
eno osebo 10,00 m2), vendar bo naročnik pri
evalvaciji ponudb tako rešitev tlorisa ovrednotil kot manj primerno.
Dodatne zahteve agencije po urejenosti prostorov (ponudniki jih morajo obvezno
upoštevati):
– V okviru zaključene celote ponujenih
poslovnih prostorov mora biti obvezno urejen en WC za invalide (kolikor se le-ta nahaja kjerkoli v objektu, vendar izven zaključene celote ponujenih poslovnih prostorov,
v skladu z zahtevami Agencije ni ustrezna
rešitev).
– Prostor fotokopirnice mora obvezno
imeti odvod in vpihovanje svežega zraka
(zaradi izpustov ozona fotokopirnih strojev);
kolikor bi se prostor za fotokopirne stroje
nahajal prosto na hodniku je potrebno zagotoviti odsesovanje nad mestom, kjer so
nameščeni.
– Hodniki morajo imeti zagotovljeno naravno svetlobo preko steklenih sten pisarn
(delno ali v celoti zastekljene stene; osvetlitev z nadsvetlobo ni ustrezna rešitev).
– Keramični ali kamniti tlaki nameščeni v
ponujenih poslovnih prostorih in v prostorih
preko katerih se dostopa v ponujene poslovne prostore, morajo biti nedrseča oziroma
morajo biti ustrezno protizdrsno obdelana.
Dodatne zahteve agencije, vezane na
varnost ponujenih prostorov (ponudniki jih
morajo obvezno upoštevati):
1. Od ostalega objekta neodvisen sistem
nadzora dostopa v poslovne prostore, ki so
predmet ponudbe (standardi EN50133-1,
EN 50133-2-1, EN50133-7, EN 50019, EN
500131-6 razred 32, tip B, EN 60950).
2. Od ostalega objekta neodvisen alarmni
sistem proti vlomu (standardi EN 50313-1
razred 3).
3. Požarni sistem po standardu EN 54
(1-11).
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4. Ena vstopna točka v prostore, kjer bo
nameščen varnostnik in kontrola pristopa;
v kolikor se prostori nahajajo v več etažah,
bo vstopna točka z varnostnikom v eni etaži
(prvi od etaž), v vse ostale etaže se dostop
varuje s kontrolo pristopa s kartico in PIN
kodo za osebje.
5. Na vstopni točki morajo biti steklena
vhodna vrata in steklene stene iz protivlomnega stekla in okvirjev (po standardu EN
1627 razred 4, EN 356 P6B), enake izvedbe morajo biti tudi steklena vrata in stene v
vsa nadstropja poslovnih prostorov.
6. Zasilni izhod ne sme biti zastekljen
(po standardu ENV 1627 razred 4/5, ENV
1630).
i) Parkirna mesta
Število parkirnih mest, ki jih potrebuje
Agencija še ni opredeljeno in bo odvisno
tudi od ponujene lokacije. Število parkirnih
mest, ki jih bo naročnik najel bo zato predmet naknadne odločitve in pogajanj med
ponudniki in naročnikom.
Ponudnik mora v ponudbi navesti vrednost najema enega parkirnega mesta v
kleti objekta in vrednost najema enega parkirnega mesta na prostem neposredno ob
objektu. Ob tem naj ponudnik navede tudi
celotno število parkirnih mest, ki so na voljo. Navede naj tudi ali so parkirišča varovana (kamera, zapornica).
4. Prednostni kriteriji za izbor:
– Ponudbena cena (skladno s točko 8.
Ponudba).
– Ustreznost ponujenih poslovnih prostorov glede na izpolnjevanje zahtev (skladno s točko 3.d.) in 3.e.) Pogoji in zahteve).
– Ustreznost lokacije: pogostost in kvaliteta javnega prometa, dostopnost javnega programa (restavracije, trgovine, hoteli,
konferenčni objekti), kvaliteta delovnega
okolja.
– Ustreznosti rešitve organizacije tlorisa
poslovnih prostorov.
– Ustreznost ponujenih poslovnih prostorov glede na varnostni vidik (prednost je
zunanji in notranji sistem CCTV ter ureditev
v okviru ene dostopne točke).
Skladno s 65.a členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
bodo s ponudniki, ki bodo podali ustrezne
ponudbe (skladno s točko 3 Pogoji in zahteve in točko 4. Prednostni kriteriji za izbor)
izvedena pogajanja.
5. Rok sklenitve pogodbe
Za najem neopremljenih poslovnih prostorov za potrebe evropske Agencije za
sodelovanje energetskih regulatorjev v
Ljubljani, bo Ministrstvo za gospodarstvo
z najustreznejšim ponudnikom glede na
postavljene kriterije iz točke 4 po izdanem
Sklepu o izboru sklenilo najemno pogodbo.
Pričetek uporabe prostorov bo predvidoma s 1. 1. 2011.
Najemnina se prične plačevati od primopredaje prostorov.
6. Čas trajanja pogodbe: najemna pogodba bo z najustreznejšim ponudnikom
sklenjena za določen čas, in sicer za obdobje dveh let, z možnostjo podaljšanja.
7. Način in rok plačila
Najemodajalec bo za poslovne prostore
izstavljal mesečne račune za najemnino do
petega v mesecu za tekoči mesec. Najemnik bo plačeval najemnino za poslovne
prostore in najemnino za parkirna mesta.
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Obratovalni stroški bremenijo najemnika poslovnih prostorov. Obratovalni stroški obsegajo naslednje stroške: stroške električne energije, vodarine, kanalščine, odvoza smeti,
ogrevanja in hlajenja, čiščenja objekta, upravljanja, tekočega vzdrževanja, nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča, stroške varnostne službe (varovanja), vzdrževanje okolice.
Če v okviru svoje ponudbe oziroma upravljanja, ponudnik ponuja še dodatne storitve,
naj jih opredeli tako v vsebini kot v ceni na enoto.
8. Ponudbena cena:
z.
št.

Opis

1

2

Enota
Cena/m2/mesec
Količina
mere
v EUR
3

4

m2

...

5

Skupaj/mesec
v EUR
6 = 4×5

1. Najem poslovnih prostorov
2. Obratovalni stroški
Skupaj ponudbena cena v EUR:
Vse cene morajo biti brez DDV. Na podlagi 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06) se za najem nepremičnin ne obračunava DDV.
* Vrednost obratovalnih stroškov se v tabelo navede, kolikor najemodajalec zaračunava
obratovalne stroške v pavšalnem znesku; kolikor se obračunavajo obratovalni stroški po
dejanski porabi se 2. vrstice ne izpolnjuje; ponudnik pa v ponudbi navede, da se obratovalni
stroški plačujejo po dejanski porabi.
2. Ponudbena cena za najem parkirnih mest mora biti prikazana na sledeč način:
z.
št.

Opis

Enota
Cena/PM/mesec
Količina
mere
v EUR

Skupaj/mesec
v EUR

2. Najem parkirnega mesta z DDV
a.. Parkirno mesto v kleti objekta

PM

b.. Parkirno mesto na prostem

PM

9. Način, mesto in čas oddaje vseh ponudb, glede na zahteve pod 2. točko:
Ponudniki morajo ponudbe pripraviti v
slovenskem in angleškem jeziku:
Ponudbeno dokumentacijo ponudniki predložijo: 1 izvod v tiskani obliki in 1 izvod v
elektronski oblik na CD-ju. v zaprti kuverti,
najkasneje do 14. ure, dne 30. 8. 2010, na
naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
priporočeno po pošti ali osebno na vložišče.
Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: zbiranje ponudb za pridobitev neopremljenih poslovnih prostorov v najem
za potrebe ACER v Ljubljani, številka: 5429/2009/, oznaka: »Ne odpiraj – zbiranje ponudb!«.
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.
10. Pogoji za pristop k oddaji ponudbe
Zainteresirani ponudniki morajo v ponudbi priložiti naslednjo dokumentacijo:
– 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 ima objekt uporabno dovoljenje za poslovne prostore,
– tlorise idejne rešitve umestitve zahtevanih prostorov in drugih prostorov ter komunikacij v objekt, z obvezno vrisano dispozicijo pisarniške opreme (grafična priloga),
skladno z zahtevami iz 3. točke,
– seznam vseh prostorov z navedbo kvadratur posameznih prostorov in seštevkom
teh kvadratur (prostori na katere se nanaša
najem in stroški).
Ponudniki, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo izločeni iz postopka.
Prav tako bodo izločene ponudbe, ki ne
bodo v celoti izpolnjevale pogojev iz 3. točke
Pogoji oziroma zahteve te javne objave.
11. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb
za poslovne prostore iz druge točke tega
razpisa ne bo javno. V nadaljevanju bodo
z najustreznejšimi ponudniki izvedena pogajanja.
12. Dodatne informacije in vprašanja:
dodatne informacije lahko dobite na Ministrstvu za gospodarstvu, Direktoratu za
energijo, Kotnikova 5, Ljubljana, vsak torek
in sredo do 18. avgusta 2010, med 9. in 11.
uro, kontaktna oseba je Tina Fistravec, tel.
01/400-33-62 ali 01/400-33-41.
13. Ustavitev postopka: naročnik lahko
ves čas trajanja postopka, le tega prekine ali
ustavi, brez obrazložitve in brez obveznosti
do ponudnikov, ki so oddali ponudbe.
14. Veljavnost ponudb: ponudbe morajo
veljati do vključno 31. 12. 2010.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 430-76/2010
Ob-4908/10
Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, na podlagi Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07,
100/09) objavlja
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javno zbiranje ponudb
za oddajo restavracije v najem in
izvajanje gostinske dejavnosti v
prostorih sodne stavbe, Tavčarjeva 9,
Ljubljana
1. Predmet najema
Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje kot upravljavec objekta oddaja v najem prostore restavracije v sodni stavbi, na
naslovu Tavčarjeva 9, Ljubljana, za izvajanje
gostinske dejavnosti na podlagi javnega zbiranja ponudb.
Prostori restavracije so popolnoma obnovljeni in merijo skupno 317,6 m2 in obsegajo: jedilnico v velikosti 159,1 m2, samopostrežno linijo v velikosti 17,37 m2, kuhinjo
v velikosti 50,63 m2, skladišči v velikosti
19,83 m2, garderobo osebja v velikosti 5,98
m2, hodnike v velikosti 26,07 m2, arhiv v
velikosti 34,52 m2 in WC v velikosti 4,10 m2.
Prostori se nahajajo v kletni etaži in so delno
opremljeni. Prostori so ustrezno opremljeni
s strojnimi in elektro inštalacijami, električnim priključkom in telefonom.
2. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku skupaj z dokazilom o registraciji za opravljanje gostinske
dejavnosti;
– poročilo o dosedanjih aktivnostih s področja priprave in strežbe jedi ter pijač;
– izjava, da si je ponudnik ogledal prostore, ki se oddajajo v najem;
– ponujeno višino mesečne najemnine
v EUR/m2;
– potrdilo o vplačilu varščine v višini 10%
ponujene najemnine.
Ponudnik mora vplačati varščino v višini
10% ponujene najemnine na transakcijski ra-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
čun upravljavca – Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, št. 01100-6300109972,
sklic 18-20117-7103018-7986-2010. Varščina se ne obrestuje. Uspelemu ponudniku
bo varščina obračunana pri najemnini, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena v roku
15 dni od izbire najugodnejšega ponudnika.
Rok vezanosti ponudnika na ponudbo velja
do sklenitve najemne pogodbe.
3. Pogoji najema
Prostori restavracije se oddajo v najem
za določen čas pet let, z možnostjo podaljšanja. Najemnik nima pravice oddati prostorov v podnajem. Najemnik ni upravičen
do povrnitve kakršnih koli vlaganj v prostor.
Obratovalni stroški v zvezi z uporabo prostora niso vključeni v najemnino in bremenijo
najemnika. Najemnik mora na svoje stroške
pridobiti vsa predpisana dovoljenja.
Delovni čas restavracije je od 7. do 16.
ure od ponedeljka do petka, razen ob praznikih in dela prostih dnevih. Restavracija je
namenjena le zaposlenim v pravosodnih organih, ne pa tudi zunanjim obiskovalcem.
Najemnik zagotovi pripravo hrane na
sami lokaciji. Najemnik je dolžan zagotavljati dnevno vsaj tri različne menije kosil in
malic (za minimalno 300 obrokov dnevno),
solatni bife, sendviče, tople napitke ter različne vrste brezalkoholnih pijač. Najemnik
se zaveže nuditi gostinske storitve tudi v
prostorih izven restavracije v sodni stavbi
in drugih lokacijah sodišča po predhodnem
dogovoru.
4. Način oddaje ponudbe in rok za oddajo ponudbe
Ponudba mora prispeti do vključno 20. 8.
2010 do 12. ure v zaprti kuverti na naslov:
Ministrstvo za pravosodje, Sektor za nepremičnine in investicije v pravosodju, Žu-

pančičeva 3, 1000 Ljubljana, z obveznim
pripisom: »Ne odpiraj – Ponudba za najemTavčarjeva 9«. Ponudbe bodo po preteku
razpisnega roka komisijsko odprte. Komisija prepoznih in nepopolnih ponudb ne bo
obravnavala in bodo iz nadaljnjega postopka izločene.
5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo
dne 23. 8. 2010 ob 10. uri, na Ministrstvu
za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljub
ljana.
Pravočasne in popolne ponudbe bo pregledala komisija, ki bo izbrala najugodnejšega ponudnika. Najugodnejši ponudnik je tisti
ponudnik, ki ob izpolnjevanju vseh pogojev
javnega zbiranja ponudb (točka 2) ponudi
najvišjo najemnino. Izhodiščna cena najemnine za predmetno restavracijo na podlagi
ocenitve vrednosti je 4,97 EUR/m2.
V primeru, da bo več ponudnikov ponudilo isti znesek najemnine, bodo le-ti povabljeni na dodatna pogajanja.
Izbrani ponudnik mora pristopiti k podpisu najemne pogodbe v roku 8 dni od prejema obvestila o izbiri, sicer se šteje, da je
odstopil od ponudbe in bo Ministrstvo za
pravosodje k podpisu pogodbe pozvalo drugega najugodnejšega ponudnika.
Ministrstvo za pravosodje si pridružuje
pravico, da postopek ustavi do sklenitve najemne pogodbe oziroma se odloči, da ne
izbere nobenega ponudnika.
6. Informacije: dodatne informacije glede
predmeta oddaje v najem dobite pri Simoni
Završnik Vrčon, tel. 01/369 52 64, e-mail:
simona.zavrsnik-vrcon@gov.si. Za ogled
pokličite Okrožno sodišče v Ljubljani, Urad
predsednika. tel. 01/366-44-00.
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Priloga 1

Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa Aleš Zalar, minister za
pravosodje (v nadaljevanju: najemodajalec)
in
__________________________________________________________________________________(v
nadaljevanju: najemnik)
in
Okrožno sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana, ki ga zastopa Martina Erzin, začasna
predsednica sodišča (v nadaljevanju: uporabnik)
sklenejo naslednjo
NAJEMNO POGODBO ŠT. _______________
1. člen
Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo:
-

da je Republika Slovenija lastnica stavbe s št. 354, ki leži na nepremičnini s parc. št. 2396,
vpisano v vložku št. 412 k.o. Tabor, na naslovu Tavčarjeva 9, Ljubljana;
da je Ministrstvo za pravosodje upravljavec nepremičnine, navedene v prejšnji alinei;
da se na naslovu, navedenem v prvi alinei tega člena nahaja Vrhovno sodišče RS, Višje sodišče v
Ljubljani in Okrožno sodišče v Ljubljani;
da je bil najemnik izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi javnega zbiranja ponudb,
objavljenega v Uradnem listu RS in na spletnih straneh Ministrstva za pravosodje, št.
__________ z dne __________.

2. člen
Najemodajalec odda, najemnik pa vzame v najem prostore restavracije v sodni stavbi v skupni izmeri
317,6 m2.
Prostori obsegajo: jedilnico v velikosti 159,1 m2, samopostrežno linijo v velikosti 17,37 m2, kuhinjo v
velikosti 50,63 m2, skladišči v velikosti 19,83 m2, garderobo osebja v velikosti 5,98 m2, hodnike v
velikosti 26,07 m2, arhiv v velikosti 34,52 m2 in WC v velikosti 4,10 m2.
Prostori se nahajajo v kletni etaži in so delno opremljeni. Prostori so ustrezno opremljeni s strojnimi in
elektro inštalacijami, električnim priključkom in telefonom.
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3. člen
Najemnik je dolžan skrbeti za tekoče vzdrževanje prostorov in opreme ter ravnati z njimi s skrbnostjo
dobrega gospodarja.
Morebitna potrebna dela za obnovo prostorov na stroške najemnika so dopustni s soglasjem
najemodajalca in uporabnika, kar se lahko najemniku obračuna pri plačevanju najemnine, sicer najemnik
ni upravičen do povrnitve kakršnih koli vlaganj v prostore, niti ne pridobi nikakršnih pravic na prostorih.
Morebitne dodatne tehnične naprave in opremo za smotrnejše delovanje restavracije lahko najemnik
prinese in uporablja s soglasjem uporabnika.
4. člen
Najemnik je dolžan plačevati mesečno najemnino za uporabo prostorov in opreme, ki znaša __________
EUR/m2, kar za 317,6 m2 znaša __________ mesečno.
V skladu z 2. točko 1. odstavka 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list 10/2010) se
davek na dodano vrednost ne obračunava.
Najemodajalec izstavi račun najemniku do 10. dne v mesecu za pretekli mesec. Rok za plačilo najemnine
je 15 dni od izstavitve računa in sicer na transakcijski račun najemodajalca, naveden na računu. V
primeru zamude s plačilom ima najemodajalec pravico zahtevati plačilo zamudnih obresti.
5. člen
Poleg najemnine je dolžan najemnik plačevati tudi druge stroške in dajatve v zvezi z uporabo predmeta
najema (stroški električne energije, vode, ogrevanja, čiščenje prostorov, itd.). Glede plačila teh stroškov
in dajatev ter morebitnih drugih stroškov se najemnik dogovori z uporabnikom. Stroški ureditve
komunalnih odpadkov bremenijo najemnika.
6. člen
Delovni čas restavracije je od 7:00 do 16:00 ure od ponedeljka do petka, razen ob praznikih in dela
prostih dnevih. Restavracija je namenjena le zaposlenim v pravosodnih organih, ne pa tudi zunanjim
obiskovalcem.
7. člen
Najemnik je dolžan zagotavljati dnevno vsaj tri (3) različne menije kosil in malic (za minimalno 300
obrokov dnevno), solatni bife, sendviče, tople napitke ter različne vrste brezalkoholnih pijač. Najemnik
nudi gostinske storitve tudi v prostorih izven restavracije v sodni stavbi in drugih lokacijah sodišča po
predhodnem dogovoru.
8. člen
Najemnik je dolžan zagotavljati kvalitetne gostinske storitve. Ugotovljene pomanjkljivosti teh storitev
bosta najemnik in uporabniki skušala sporazumno odpraviti. Najemnik mora zaradi ugotavljanja teh
pomanjkljivosti uvesti knjigo pritožb, v katero uporabnik vpisuje svoje pripombe in predloge, najemnik
pa se je dolžan do njih opredeliti.
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9. člen
Najemnik mora pred nastopom dela posamezne osebe v restavraciji zagotoviti, da le-ta ni bila
pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni
bilo obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in da zoper njo ni bila vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
10. člen
Najemnik je dolžan poslovati v skladu s sanitarno- higienskimi in drugimi predpisi.
11. člen
Najemnik je dolžan spoštovati določila Hišnega reda, ki veljajo v sodni zgradbi.
12. člen
Ob prevzemu prostorov se sestavi primopredajni zapisnik. Najemodajalec oz. uporabnik izroči najemniku
ključe. V zapisniku se določi začetek obračunavanja najemnine ter drugih stroškov in dajatev v zvezi z
uporabo prostorov.
Ob prenehanju pogodbe se prav tako opravi primopredaja in sestavi primopredajni zapisnik. Najemnik
vrne najemodajalcu oz. uporabniku ključe ter mu izroči prostore v takšnem stanju kot jih je prevzel. V
zapisniku se določi datum prenehanja obračunavanja najemnine ter drugih stroškov in dajatev v zvezi z
uporabo prostorov.
13. člen
Pogodba je sklenjena za določen čas petih (5) let in jo je mogoče podaljšati.
Pogodba lahko preneha na podlagi sporazuma pogodbenih strank ali na podlagi odpovedi. Odpovedni rok
znaša največ tri (3) mesece in začne teči naslednji dan po prejemu odpovedi s strani nasprotne pogodbene
stranke.
14. člen
Najemnik predmeta najema ne sme oddati v podnajem.
15. člen
Glede morebitnih sprememb in dopolnitev pogodbe se pogodbene stranke dogovorijo s sklenitvijo aneksa
k tej pogodbi.
16. člen
Skrbnik pogodbe na strani najemodajalca je Simona Završnik Vrčon, svetovalka II na Ministrstvu za
pravosodje, na strani najemnika _______________, na strani uporabnika pa _______________, ki ima v
ta namen pravico dostopa do najetih prostorov in vpogleda v knjigo pritožb.
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17. člen
Pogodba začne veljati z dnem podpisa vseh pogodbenih strank, uporabljati pa se začne z dnem prevzema
prostorov.
Pogodba je sklenjena v šestih (6) vsebinsko enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme
po dva (2) izvoda.
Najemnik:

Najemodajalec:

Datum: __________

Datum: __________

_________________________

Republika Slovenija
Ministrstvo za pravosodje
Po pooblastilu
Petra Marolt Vajda
Generalna sekretarka

Uporabnik:
Datum: __________
Okrožno sodišče v Ljubljani
Martina Erzin
Začasna predsednica sodišča

Ministrstvo za pravosodje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št. 10/0247
Ob-4873/10
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07), 44. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07) in
sklepa Občinskega sveta Občine Markovci z
dne 17. 6. 2010, Občina Markovci objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci.
2. Predmet prodaje je stvarno premoženje, ki ga tvorijo naslednje nepremičnine:
– parc. št. 289/8, gozd, v izmeri 4000 m2,
pripisana pri ZKV 636, k.o. Nova vas pri
Markovcih,
– parc. št. 289/9, gozd, v izmeri 2000 m2,
pripisana pri ZKV 636, k.o. Nova vas pri
Markovcih,
– parc. št. 289/10, gozd, v izmeri
1998 m2, pripisana pri ZKV 636, k.o. Nova
vas pri Markovcih,
– parc. št. 289/11, gozd, v izmeri
2003 m2, pripisana pri ZKV 636, k.o. Nova
vas pri Markovcih,
– parc. št. 289/12, gozd, v izmeri
1999 m2, pripisana pri ZKV 636, k.o. Nova
vas pri Markovcih,
– parc. št. 289/13, gozd, v izmeri
1967 m2, pripisana pri ZKV 636, k.o. Nova
vas pri Markovcih in parc. št. 270/3, gozd,
v izmeri 32 m2, pripisana pri ZKV 636, k.o.
Nova vas pri Markovcih, skupna površina
1999 m2,
– parc. št. 289/14, gozd, v izmeri
1645 m2, pripisana pri ZKV 636, k.o. Nova
vas pri Markovcih in parc. št. 270/4, gozd, v
izmeri 157 m2, pripisana pri ZKV 636, k.o.
Nova vas pri Markovcih, skupna površina
1802 m2,
– parc. št. 289/15, gozd, v izmeri
2223 m2, pripisana pri ZKV 636, k.o. Nova
vas pri Markovcih,
– parc. št. 289/16, gozd, v izmeri
3406 m2, pripisana pri ZKV 636, k.o. Nova
vas pri Markovcih,
– parc. št. 289/17, gozd, v izmeri
3945 m2, pripisana pri ZKV 636, k.o. Nova
vas pri Markovcih,
– parc. št. 263/7, gozd, v izmeri 2206 m2,
parc. št. 263/6, gozd, v izmeri 662 m2, obe
pripisani pri ZKV 657, k.o. Nova vas pri
Markovcih, parc. št. 267/5, gozd, v izmeri
460 m2, pripisana pri ZKV 659, k.o., Nova
vas pri Markovcih in parc. št. 266/4 gozd, v
izmeri 373 m2, pripisana pri ZKV 305, k.o.
Nova vas pri Markovcih, oziroma skupna
površina 3701 m2,
– parc. št. 258/31, gozd, v izmeri 730 m2,
prip. pri vl. št. 525, k.o. Nova vas pri Markovcih.
Skupaj: 29.806 m2.
Nepremičnine, ki so predmet prodaje,
ležijo v poselitvenem območju z oznako
P13-O1/1 obrtna cona – območje, ki je namenjeno proizvodnim dejavnostim. Za isto
območje bo izdelan občinski podrobni prostorski načrt, ki bo vključeval interese bodočih investitorjev.
Nepremičnine se prodajajo v okviru posamezne alinee kot celota.
3. Najnižja ponudbena cena za nepremičnine, ki so predmet prodaje, znaša 35,00
€/m2.
V ceno nepremičnine ni vključen 20% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec,

prav tako kupec plača vse druge stroške v
zvezi s prodajo in prenosom lastništva.
4. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja
ponujena cena.
5. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu vidno–kupljeno;
b) na razpisu lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki bodo podale izjavo, da
bodo pričele z gradnjo objekta v obdobju
dveh let po sklenitvi kupoprodajne pogodbe
in ki plačajo varščino v višini 10% ponujene
cene na transakcijski račun Občine Markovci, št. 01368-0100017763. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana
v ceno, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena
brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire
najugodnejšega ponudnika;
c) ponudba za nakup nepremičnin mora
vsebovati predvsem naslednje elemente:
– ime in priimek oziroma firmo kupca, ter
naslov stalnega prebivališča oziroma sedež
ponudnika,
– navedbo nepremičnin, ki jih želi kupiti,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne,
– dokazilo o plačani varščini, s priloženo
celotno številko računa za primer vračila
varščine,
– potrdilo o državljanstvu, kopijo osebnega dokumenta in kopijo davčne številke
(fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki) oziroma sklep o vpisu v poslovni register,
– izpis iz sodnega registra, ne starejši od
3 mesecev (pravne osebe),
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu,
– izjavo, da bo investitor pričel z gradnjo
objekta v obdobju dveh let po sklenitvi kupoprodajne pogodbe,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo, da se bo v novozgrajenem
objektu vršila okolju prijazna dejavnost z
opisom dejavnosti v skladu z okoljskimi
standardi in prostorskim planom občine,
– izjavo o vezanosti na ponudbo do
31. 12. 2010;
d) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8
dni po nejavnem odpiranju ponudb;
e) uspešni ponudnik mora v 15 dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu
pogodbe skleniti kupoprodajno pogodbo;
f) celotno kupnino mora kupec poravnati
v roku 8 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun prodajalca – plačilo kupnine v
roku je bistvena sestavina pravnega posla;
g) če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist Občine Markovci in velja, da je kupec odstopil
od pogodbe.
6. Objava javne ponudbe ne zavezuje
prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za
nepremičnine, ki so predmet tega razpisa.
Prodajalec lahko ustavi postopek prodaje do
sklenitve pravnega posla.
7. Ponudba bo štela za pravočasno, če
bo prispela najkasneje do 30. 9. 2010, do
12. ure, na naslov: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci. Na zaprti kuverti
mora biti pod naslovom občine vidno navedeno »ponudba za nakup nepremičnine
OC Novi Jork – ne odpiraj«. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
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8. Ponudniki so vezani na oddano ponudbo.
9. Prispele ponudbe bo odprla in ocenila
komisija v treh dneh od dneva, ko je potekel
rok za zbiranje ponudb. Odpiranje ponudb
ne bo javno.
10. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo komisija upoštevala kot kriterij višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo ponudnik
z najvišjo ponujeno ceno.
V primeru, da je podanih več ponudb z
enako najvišjo ponudbeno ceno, ima prednost občan Občine Markovci oziroma pravna oseba s sedežem v Občini Markovci.
Če je med ponudniki več občanov Občine
Markovci oziroma pravnih oseb s sedežem v
Občini Markovci, oziroma če jih ni, se izvede
dražba, na katero se povabi vse ponudnike,
ki so ponudili enakovredno ponudbo.
11. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih
ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi. Kolikor
ponudba z dnem, določenim za dopolnitev,
ne bo popolna, je prodajalec ne bo upošteval. Nepravočasnih ponudb prodajalec ne
bo upošteval.
12. Za morebitne podrobnejše podatke v
zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb se
obrnite na Marinko Bezjak Kolenko, Občina
Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, tel.
02/788-88-87, e-pošta marinka.kolenko@
markovci.si.
13. Ogled nepremičnin je možen na podlagi predhodne najave pri osebi, navedeni
v točki 12.
Občina Markovci
Ob-4874/10
Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, na podlagi 7. člena Statuta Mestne
občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06
– UPB 1 in 4/08) ter določil Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občine
(Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07, 55/09
– odločba US in 100/09: v nadaljevanju:
uredba) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo stvarnega premoženja
v najem
1. Navedba najemodajalca: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto.
2. Predmet oddaje v najem – objekta, namenjena skladiščenju, ki se nahajata v Žabji
vasi (bivši vojaški kompleks Drgančevje) v
Novem mestu, kot sledi:
– poslovni objekt z oznako 12
(parc. št. 249/13), v izmeri 423 m² in pripadajočega dvorišča v izmeri 586 m²;
– poslovni objekt z oznako 16
(parc. št. 249/17), v izmeri 423 m² in pripadajočega dvorišča v izmeri 326 m².
3. Izhodiščna mesečna najemnina: Izhodiščna najemnina na osnovi opravljene
cenitve z dne 4. 5. 2010 za:
– poslovni objekt z oznako 12 znaša 3,44
EUR/m² in
– poslovni objekt z oznako 16 znaša
3,44 EUR/m².
Najemnina za pripadajoča dvorišča k
objektoma z oznako 12 in 16 je ocenjena
na 0,50 EUR/m².
Poleg najemnine bo dolžan izbrani najugodnejši ponudnik v skladu z 58. členom
Uredbe nositi obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe
stavbnega zemljišča in stroške zavarovanj.
4. Poslovni objekt se bo izbranemu ponudniku oddal v najem za določen čas, in
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sicer za obdobje enega leta, z možnostjo
podaljšanja.
5. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
oziroma najemnika se bo upoštevala višina
ponujene mesečne najemnine, ki je lahko
enaka ali višja od izhodiščne. Prav tako se
bo upoštevala poslovna dejavnost ponudnika oziroma namembnost najema (objekta
nista namenjena za proizvodno dejavnost).
6. Pisne ponudbe morajo vsebovati naslednje dokumente:
– pravne osebe morajo poleg ponujene
cene v ponudbi navesti tudi vrsto dejavnosti,
ki jo bodo izvajali v predmetnem objektu.
Prav tako je potrebno navesti naziv, sedež,
davčno številko, matično številko, številko
transakcijskega računa, podpisnika pogodbe ter priložiti izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od 30 dni;
– fizične osebe in samostojni podjetniki
morajo poleg ponujene cene in vrste dejavnosti, ki jo bodo izvajali v predmetnem
objektu, k ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu, fotokopijo osebnega dokumenta,
samostojni podjetniki pa izpis iz registra
Davčne uprave RS, v ponudbi je potrebno
poleg ponujene cene navesti še naslednje
podatke: ime in priimek, naslov stalnega
bivališča, EMŠO, davčno številko in številko
transakcijskega računa.
7. O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan Mestne občine Novo mesto. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila komisija
oziroma ali oseba, ki jo za izvedbo postopka
javnega zbiranja ponudb pooblasti župan
Mestne občine Novo mesto. Odpiranje ponudb je javno. V primeru, da komisija oziroma pooblaščena oseba oceni, da zgolj na
osnovi opredeljenih kriterijev izmed zavezujočih ponudb ne more izbrati najboljšega ponudnika, ali da je mogoče doseči ugodnejše
pogoje upravljanja s premoženjem, lahko
opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna
pogajanja. Komisija ali pooblaščena oseba
bo po zaključenem postopku predlagala županu izbor najugodnejšega ponudnika.
8. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom bo sklenjena najemna pogodba najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri. Če
izbrani ponudnik ne bo podpisal najemne
pogodbe v navedenem roku, bo Mestna občina Novo mesto sklenila najemno pogodbo
z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
9. Interesentom je omogočen ogled predmetnih poslovnih objektov po predhodnem
telefonskem dogovoru. Prav tako lahko dodatna pojasnila in ostale informacije interesenti dobijo na Mestni občini Novo mesto,
kontaktna oseba mag. Janja Macedoni, tel.
07/39-39-301.
10. Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico ustaviti začeti postopek oddaje
nepremičnine v najem do sklenitve pravnega
posla. Prav tako si najemodajalec pridržuje
pravico, da ne glede na prejete ponudbe ne
sklene najemne pogodbe z najugodnejšim
ponudnikom.
11. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprtih ovojnicah na naslov: Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto, z oznako: »Ne odpiraj – ponudba
za najem stvarnega premoženja – poslovni
objekt Drgančevje v Žabji vasi, Novo mesto«, sklic na zadevo: 3522 -11/2010. Ponudniki morajo tudi označiti, za kateri objekt
oddajajo ponudbo.
12. Odpiranje ponudb bo v prostorih
Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 24,
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8000 Novo mesto, dne 26. 8. 2010, ob 9.
uri, v sejni sobi. Predstavniki ponudnikov
se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom
oziroma pooblastilom ponudnika.
13. Ponudba se bo štela pravočasno, če
bo prispela najkasneje do 25. 8. 2010, do
10. ure, v vložišče Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta1, 8000 Novo mesto.
Mestna občina Novo mesto
Št. 478-91/2010
Ob-4920/10
Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur, 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. 14/07, 94/07 in
100/09), Posamičnega programa ravnanja št. 478-36/2009-2513-XXXIX. objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Šentjur, Mestni trg
10, 3230 Šentjur, tel. 03/747-13-34 in 74713-23; faks 03/5743-446, e-pošta: obcina.
sentjur@sentjur.si.
II. Predmet prodaje in izklicna vrednost:
Komunalno opremljene gradbene parcele v stanovanjski coni Grajski log II. na
Proseniškem:
P/1. Zemljišče parc. št. 264/10, pašnik, v
izmeri 974 m², vpisano v vl. št. 711, k.o. Goričica, za izhodiščno ceno 73.050,00 EUR
brez DDV;
P/2. Zemljišče parc. št. 264/11, pašnik, v
izmeri 637 m², vpisano v vl. št. 711, k.o. Goričica, za izhodiščno ceno 47.775,00 EUR
brez DDV;
P/3. Zemljišče parc. št. 264/12, pašnik, v
izmeri 835 m², vpisano v vl. št. 711, k.o. Goričica, za izhodiščno ceno 62.625,00 EUR
brez DDV;
P/4. Zemljišče parc. št. 264/13, pašnik, v
izmeri 870 m², vpisano v vl. št. 711, k.o. Goričica, za izhodiščno ceno 65.250,00 EUR
brez DDV;
P/5. Zemljišče parc. št. 264/14, pašnik, v
izmeri 880 m², vpisano v vl. št. 711, k.o. Goričica, za izhodiščno ceno 66.000,00 EUR
brez DDV;
P/6. Zemljišče parc. št. 264/15, pašnik, v
izmeri 771 m², vpisano v vl. št. 711, k.o. Goričica, za izhodiščno ceno 57.825,00 EUR
brez DDV;
P/7. Zemljišče parc. št. 264/19, pašnik, v
izmeri 481 m², vpisano v vl. št. 711, k.o. Goričica, za izhodiščno ceno 36.075,00 EUR
brez DDV;
P/8. Zemljišče parc. št. 264/21, pašnik, v
izmeri 557 m², vpisano v vl. št. 711, k.o. Goričica, za izhodiščno ceno 41.775,00 EUR
brez DDV;
P/9. Zemljišče parc. št. 264/23, pašnik, v
izmeri 649 m², vpisano v vl. št. 711, k.o. Goričica, za izhodiščno ceno 48.675,00 EUR
brez DDV;
P/10. Zemljišče parc. št. 264/25, pašnik,
v izmeri 879 m², vpisano v vl. št. 711, k.o.
Goričica, za izhodiščno ceno 65.925,00
EUR brez DDV;
P/11. Zemljišče parc. št. 264/26, pašnik,
v izmeri 884 m², vpisano v vl. št. 711, k.o.
Goričica, za izhodiščno ceno 66.300,00
EUR brez DDV;
P/12. Zemljišče parc. št. 264/16, pašnik,
v izmeri 704 m² in parc. št. 1203/9, neplodno, v izmeri 113 m², vpisano v k.o. Gori-

čica, za izhodiščno ceno 65.360,00 EUR
brez DDV;
P/13. Zemljišče parc. št. 264/17, pašnik,
v izmeri 772 m² in parc. št. 1203/8, neplodno, v izmeri 110 m², vpisano v k.o. Goričica, za izhodiščno ceno 70.560,00 EUR
brez DDV;
P/14. Zemljišče parc. št. 264/18, pašnik,
v izmeri 843 m² in parc. št. 1203/7, neplodno, v izmeri 19 m², vpisano v k.o. Goričica,
za izhodiščno ceno 64.745,00 EUR brez
DDV.
Zemljišča ležijo v območju, ki se ureja z
Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih
Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 78/03), in
so namenjena gradnji eno in dvostanovanjskih objektov višinskega gabarita obstoječe
grajene strukture širšega območja.
Gradnja I. faze komunalne ureditve (kanalizacija, vodovodno omrežje in cestno
omrežje v makadamski izvedbi) bo izvedena
do 31. 7. 2011. Komunalna ureditev II. faze
(javna razsvetljava in asfaltiranje cestnih površin) bo izvedena, ko bo zgrajena večina
stanovanjskih objektov v stanovanjski coni
Grajski log II.
V izhodiščno vrednost nepremičnine
20% DDV ni vključen.
III. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin
IV. Pogoji prodaje:
1. Nakup po načelu videno – kupljeno,
prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje.
2. Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati varščino v višini
10% ponujene cene za posamezno zemljišče na transakcijski račun Občine Šentjur –
podračun, št. 01320-0100004983, sklic 00
720099, odprt pri Uradu za javna plačila Žalec. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se
varščina brez obresti vrne najkasneje v 15
dneh po izboru najugodnejšega ponudnika.
Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina
vračuna v kupnino.
3. Na razpisu lahko sodelujejo fizične
in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za
pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in v roku podajo pravilne
ponudbe.
4. Ponudba za nakup mora vsebovati
naslednje sestavine:
– podatke o kupcu;
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe (z navedbo zaporedne številke);
– višino ponujene cene (brez DDV), ki ne
sme biti nižja od izhodiščne;
– dokazilo o vplačani varščini;
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta za fizične osebe, izpisek iz sodnega
registra za pravne osebe oziroma izpisek iz
poslovnega registra za s.p., ki ne sme biti
starejši od 30 dni;
– davčno številko oziroma ID št. za
DDV;
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema vse
razpisne pogoje.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj navedene sestavine.
5. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
nepremičnine umakne ali dopolni do roka
za sprejem ponudbe, ki je določen v razpisu. V primeru umika ponudbe se varščina
ne vrne.
6. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo
ceno, vendar najmanj v višini izhodiščne
cene. S ponudniki, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob
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izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec
izvedel pogajanja. Izbran bo ponudnik, ki bo
ponudil najvišjo ceno.
7. Ponudbe morajo biti veljavne do
vključno 3 mesece od dneva zaključka razpisnega roka.
8. Celotno kupnino mora kupec poravnati v 30 dneh od sklenitve pogodbe. Rok
plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla.
9. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje
v 15 dneh od datuma javnega odpiranja
ponudb. O najugodnejšem ponudniku bo
odločil župan s sklepom. Odločitev župana
je dokončna.
10. Občina Šentjur lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi
postopek prodaje, ne da bi za to navedla
razloge, pri čemer se ponudnikom vrne plačana varščina.
11. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena.
V. Drugi pogoji
Rok za začetek gradnje je eno leto od
dneva sklenitve prodajne pogodbe, rok dokončanja 3. gradbene faze je dve leti, od
dneva sklenitve prodajne pogodbe.
Prodajalec si na predmetnih nepremičninah izgovarja odkupno pravico in neodplačno služnostno pravico za potrebe gradnje in
vzdrževanja objektov in omrežij javne komunalne infrastrukture. Omejitve se vpišejo
v zemljiško knjigo.
VI. Sklenitev pogodbe
Izbrani ponudnik mora v 8 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno
pogodbo. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne sklene pogodbe, varščina
zapade v korist prodajalca in velja, da je
kupec odstopil od pogodbe.
Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del
pogodbe o prodaji nepremičnin.
Uspeli ponudnik oziroma kupec plača
poleg kupnine tudi davčne dajatve (20%
DDV) in stroške notarskih storitev. Zemljiškoknjižni prenos vrši prodajalec po prejemu
celotne kupnine.
VII. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe
Ponudniki lahko ponudbe podajo tudi na
obrazcu, ki ga dvignejo v glavni pisarni Občine Šentjur, v drugem nadstropju občinske
stavbe, Mestni trg 10, Šentjur, vsak delovni
dan od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 17.
ure ter v petek od 8. do 13. ure.
Ponudba mora biti dostavljena na naslov: Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur
z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine
SC Grajski log II. – Ne odpiraj«. Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime
ponudnika.
Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprti ovojnici na zgornji naslov do
vključno 16. 8. 2010 do 12. ure. Javno odpiranje ponudb bo dne 16. 8. 2010, ob 13.
uri, v sejni sobi Občine Šentjur, drugo nadstropje. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati z osebnim dokumentom oziroma
pisnim pooblastilom ponudnika.
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko
interesenti dobijo v Oddelku za gospodarske
dejavnosti, Službi za gospodarjenje s premoženjem, tel. 03/747-13-34 (Konrad Pušnik) in 03/747-13-23 (Katja Burič), v času

uradnih ur. Ogled nepremičnin je možen po
predhodnem dogovoru.
Občina Šentjur
Ob-4924/10
Občina Gornja Radgona objavlja na
podlagi 44., 45., 46. in 47. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07) in Programa
prodaje občinskega stvarnega premoženja,
naslednje
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje:
1. Stanovanje št. 320.E, v večstanovanjski stavbi, na Kocljevi ulici 19, v Gornji Radgoni, v velikosti 70,97 m2 (dvosobno stanovanje v 2. nadstropju), na parc. št. 230/18,
k.o. Gornja Radgona, s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, za izhodiščno ceno
61.500,00 EUR.
2. Poslovno-stanovanjska stavba na
Partizanski cesti 34 (prej trgovina Tina v
pritličju in stanovanje v nadstropju), v velikosti 111,48 m2, na parc. št. 718/1, k.o.
Gornja Radgona (solastniški delež občine
43/68), s pripadajočim stavbnim zemljiščem
v velikosti 144 m2 na parc. št. 718/2, k.o.
Gornja Radgona (solastniški delež občine
130/144), vse skupaj deleži občine za izhodiščno ceno 29.743,40 EUR. Novi lastnik
občinskih deležev se zavezuje, da bo na
zemljišču parc. št. 718/2, k.o. Gornja Radgona, sklenil služnostno pogodbo za pravico hoje in vožnje ter pravico parkiranja za
potrebe stanovanjske hiše in poslovnega
prostora (trgovine) z lastnikoma sosednjega
zemljišča parc. št. 717, k.o. Gornja Radgona
Mileno Basarič in Viljemom Dibelčarjem, ki
sta jo dejansko izvrševala več kot petdeset
let, in sicer zaradi dostopa do stanovanjske
hiše in do poslovnega prostora (trgovina), ki
se nahajata na navedeni parc. št. 717, k.o.
Gornja Radgona.
3. Nezazidano stavbno zemljišče v
Gornji Radgoni (v stanovanjskem naselju na Tratah), v izmeri 848 m2, na
parc. št. 219/26, k.o. Gornja Radgona, delno
komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno
42.485,00 EUR.
Izhodiščna cena predstavlja ceno stanovanja in poslovnega prostora s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, ne vključuje
pa davka na promet nepremičnin ali DDV,
komunalnega prispevka, stroškov izvedbe
in navezave komunalnih naprav in ostale
infrastrukture, plačila priključitve na vodovodno omrežje, kanalizacijo, električno in
telefonsko omrežje ter izdelave tehnične
dokumentacije.
II. Pogoji razpisa:
1. Na javnem zbiranju ponudb za prodajo
nepremičnin lahko sodelujejo fizične in pravne osebe pod naslednjimi pogoji:
– da v ponudbi navedejo nepremičnino
z izhodiščno ceno ali ceno nad izhodiščno
ceno,
– da predložijo potrdilo o državljanstvu
oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe,
– da plačajo varščino v višini 10% od izhodiščne cene na Podračun pri UJP, št. 012290100012643, sklic na št. 720000,
– izbrani ponudnik mora v 15 dneh po
prejemu sklepa o izbiri skleniti pogodbo in
plačati kupnino v 30 dneh po podpisu pogodbe v enkratnem znesku.
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2. Če se bo za posamezno nepremičnino
prijavilo več ponudnikov, ki bodo izpolnjevali
razpisne pogoje, bo imel prednost tisti, ki za
nepremičnino ponudi višjo ceno.
3. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do 17. 8.
2010 na naslov: Občina Gornja Radgona,
Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, oznako: »Javno zbiranje ponudb za
prodajo nepremičnin – ponudba za odkup
– Ne odpiraj!«
4. Ponudbi je treba priložiti:
– potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe,
– potrdilo o plačilu varščine v višini 10%
od izhodiščne cene.
Varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, drugim pa bo brez obresti
vrnjena v 15 dneh po izdaji sklepa o izbiri
ponudnika.
Če izbrani ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe oziroma ne plača kupnine
v navedenem roku, se domneva, da je odstopil od nakupa, plačana varščina se mu
ne vrne in zapade v korist Občine Gornja
Radgona.
5. Davek na promet nepremičnin oziroma DDV, stroške overitve pogodbe in stroške izvedbe pogodbe v zemljiški knjigi nosi
kupec.
6. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
dan po poteku roka za oddajo ponudbe,
ob 12. uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona. Upoštevane bodo le pravilno
opremljene ponudbe, ki bodo pravočasno
prispele na naslov Občine Gornja Radgona.
Pred pričetkom odpiranja ponudb morajo
navzoči predstavniki ponudnikov predložiti
pismena pooblastila za zastopanje ponud
nika.
7. Najugodnejši ponudnik bo izbran s
sklepom v roku 15 dni po poteku roka za
oddajo ponudb.
8. Vse nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
9. Ta razpis ne zavezuje prodajalca, da z
najboljšim ali katerimkoli ponudnikom sklene pogodbo o prodaji.
10. Plačilo kupnine v roku, ki je določen v
četrti alineji točke II/1, je bistvena sestavina
predmetnega javnega zbiranja ponudb za
prodajo nepremičnin.
Vse podrobnejše informacije v zvezi s
predmetom prodaje lahko dobijo ponudniki
na tel. 02/564-38-38, 031/704-653 – kontaktna oseba Andrej Subašič. Ogled je mogoč
po predhodnem dogovoru.
Občina Gornja Radgona
Št. 431-0001/2010
Ob-4951/10
Občina Lovrenc na Pohorju, Spodnji
trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju, objavlja na
podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07), 43. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07), Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju
(MUV, št. 35/07) in Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine
Lovrenc na Pohorju za leto 2010
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja last
Občine Lovrenc na Pohorju
1. Prodajalec: Občina Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju,
tel. 02/63-00-550, faks 02/63-00-560.
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2. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
2.1. Parcela št. 722/1, v izmeri 397 m2,
parcela št. 725/1, v izmeri 947 m2, ki sta pripisana k ZKV 354, k.o. Lovrenc na Pohorju.
Parcela številka 1143/5, v izmeri 68 m2,
ki je pripisana k ZKV 1186, k.o. Lovrenc na
Pohorju. Parcela št. 722/1 in 1143/5 nimata
lastnega dostopa in se prodajata v paketu
skupaj s parc. št. 725/1.
Zemljišče parc. št. 1143/5, je obremenjeno s služnostno pravico.
Namenska raba: stanovanjsko območje,
površina za stanovanja.
Zemljišče je locirano ob Kovaški cesti.
Cena za m2 parc. št. 722/1, znaša 15,80
EUR brez DDV. Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino znaša 6.272,60 EUR
+ 20% DDV, skupaj 7.527,12 EUR.
Cena za m2 parc. št. 725/1, znaša 17,50
EUR brez DDV. Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino znaša 16.572,50 EUR
+ 20% DDV, skupaj 19.887,00 EUR.
Cena za m2 parc. št. 1143/5, znaša 7,40
EUR brez DDV. Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino znaša 503,20 EUR
+ 20% DDV, skupaj 603,84 EUR.
2.2. Parcela št. 948/1, ki je pripisana k
ZKV 23, k.o. Lovrenc na Pohorju, v izmeri 1.048 m2, namenska raba: površina za
stanovanja.
Cena za m2 znaša 16,90 EUR tako, da
znaša izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino 17.711,20 EUR + 20% DDV,
skupaj 21.253,44 EUR.
Zemljišče je bremen prosto.
2.3. Parcela št. 713/17, v izmeri 537 m2,
pripisana k ZKV 75, k.o. Lovrenc na Pohorju.
Parcela št. 713/8, v izmeri 548 m2, pripisana k ZKV 75, k.o. Lovrenc na Pohorju.
Namenska raba zemljišča: stanovanjsko območje.
Cena za m2 za parc. št. 713/17, znaša 16,10 EUR brez DDV. Izhodiščna cena
za ponujeno nepremičnino znaša 8.645,70
+ 20% DDV, skupaj 10.374,84 EUR.
Cena za m2 parc. št. 713/18, znaša
16,10 EUR brez DDV. Izhodiščna cena za
ponujeno nepremičnino znaša 8.822,80
EUR + 20% DDV, skupaj 10.587,36 EUR.
Zemljišči sta bremen prosti.
2.4. Parcela št. 173/1, v izmeri 349 m2,
pripisana k ZKV 10, k.o. Lovrenc na Pohorju. Namenska raba: stanovanjsko območje.
Cena za m2 par. št. 173/1, znaša 10.10 EUR brez DDV. Izhodiščna
cena za ponujeno nepremičnino znaša 3.524,90 EUR + 20% DDV, skupaj
4.229,88 EUR.
Zemljišče je bremen prosto.
3. Pogoji prodaje
3.1. Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«.
Nepremičnini parc. št. 722/1, 1143/5 in
725/1 se prodajajo v paketu, skupaj. V primeru, da ne bo zainteresiranega kupca za
nakup obeh nepremičnin, se nepremičnini prodajata posamično. Parcela številka
1143/5 in 722/1 nimata lastnega dostopa.
3.2. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za
najugodnejšega ponudnika.
3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudni-
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ka, oziroma po poteku roka za uveljavitev
predkupne pravice. V nasprotnem primeru
se bo štelo, da je od nakupa odstopil in
ima Občina Lovrenc na Pohorju, pravico
zadržati vplačano varščino. Če bi prišlo
do primera iz prejšnjega odstavka, lahko
prodajalec sklene kupoprodajno pogodbo
z naslednjim najugodnejšim ponudnikom
brez javnega razpisa.
3.4. Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
od sklenitve prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
3.5. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči 20% DDV
ter stroške cenitve nepremičnine, overitev
podpisa in vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine, ki jo je potrebno plačati na
transakcijski račun Občine Lovrenc na
Pohorju, št. 01367-0100009373, pri UJP
Slovenska Bistrica, z navedbo »varščina
– javno zbiranje ponudb«. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v
kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena
brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire
najugodnejšega ponudnika.
4.2. Zavezujoča ponudba mora vsebovati
4.2.1. Podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež,
EMŠO oziroma matično številko, davčno
številko, številko transakcijskega računa,
naziv in naslov banke za vračilo kavcije) in
navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša.
4.2.2. Ponujeno ceno, ki ne sme biti
nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine.
4.2.3. Priloge iz točke 4.3. teh pogojev
za udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo
z vsemi prilogami do vključno 17. 9. 2010,
do 12. ure. Ponudbe se oddajo do navedenega roka in ure v sprejemni pisarni Občine
Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju. Ponudbe lahko prispejo
tudi priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z
oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnine ______, k.o. _______«, na
naslov: Občina Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju. Ponudbe morajo prispeti do zgoraj navedenega
datuma in ure. V primeru, da ponudba ne
bo oddana v skladu z določili tega razpisa,
je pristojna komisija ne bo upoštevala.
4.3. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe), priglasitveni list (samostojni podjetniki posamezniki),
overjen izpis iz sodnega registra (pravne
osebe), ne starejši od 3 mesecev, potrdilo
o plačani varščini, izjavo o sprejemanju
pogojev javne ponudbe, izjavo o vezanosti
na dano ponudbo do 10. 10. 2010.
5. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije o nepremičninah in
informacije za ogled zemljišča, dobijo interesenti na Občini Lovrenc na Pohorju,
tel. 630-05-51, kontaktna oseba Mihaela
Brezovnik, ali preko elektronske pošte, obcina@lovrenc.si ali na tel. 02/630-00-557,
kontaktna oseba Albina Pajtler, vsak delovni dan, od 8. do 12. ure, ali preko elektronske pošte: obcina@lovrenc.si.

6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1. Komisija bo odpirala prispele ponudbe 20. 9. 2010 na sedežu Občine Lovrenc na Pohorju, z začetkom ob 9. uri.
Odpiranje ponudb ni javno.
6.2. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine.
6.3. V primeru, da bo prispelo več enako ugodnih ponudb, bo pristojna komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko
kupnino, v roku 10 delovnih dni pozvala
k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila
pogajanja.
6.4. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
Občina Lovrenc na Pohorju
Št. 360-2/2010
Ob-4954/10
Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska
ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, na podlagi 63. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list št. 84/07, 94/07, 55/09, 100/09 in 49/10)
objavlja
namero o ustanovitvi
služnostne pravice
Mestna občina Slovenj Gradec namerava z neposredno pogodbo ustanoviti služnostno pravico za postavitev sončne elektrarne na strehi objektov:
1. Osnovna šola Šmartno, Šmartno 69,
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu, stoječe
na parcelah 51, 48/1, k.o. Šmartno pri Slovenj Gradcu in
2. Osnovna šola Podgorje, Podgorje
172, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu,
stoječe na parcelah 51/4, 9/1, 53/25.
Služnostna pravica se ustanovi za obdobje 25 let.
Kolikor se bo v roku 15 dni od objave
namere o ustanovitvi služnostne pravice
na spletnem portalu izkazalo, da je za
pridobitev služnostne pravice zainteresiranih več oseb, bo Mestna občina Slovenj
Gradec izvedla postopek javnega zbiranja
ponudb.
Vse dodatne informacije v zvezi z ustanovitvijo stavbne pravice dobite na občinski
upravi Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, kontaktna
oseba Branko Malek, e-naslov: branko.malek@slovenjgradec.si, tel. 02/88-121-46.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 11/2010
Ob-4956/10
Na podlagi internih aktov gospodarske
družbe in na podlagi zahtev javnega razpisa MKGP za ukrep 312 za leto 2010,
objavljamo
javno zbiranje ponudb
1. Predmet ponudbe
1.1. Merilni modul: »bridge« CMM; Merilni obseg v mm = X:500 Y:500 Z:500;
MPE= (E E:1,7+l/333 P:1,9 THP:3,4/120;
3D hitrost 31m/min; 3D pospešek 1,7m/s2;
tri osni CR elktronski nadzor; nadzor delovnih pogojev.
1.2. Merilne sonde: indeksirna os A (vrtlijvo): od 0° do 105°, korak 7,5°; indeksirna
os B (točkovno): 180°, korak 7,5°; ponovitev pozicije: 1µm; doseg: 300 mm; tipala
vseh dimenzij v merilnema rangu.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
1.3. Krmilni modul: GUI; COM
arhitektura;PTB certificirani algoritmi; rotacijsko, perimetrsko, sekcijsko,UV, robno
in tanko stensko skeniranje; interaktivni
»touch and go« CAD; vmesniki DCI, UG,
CATIA, Pro-E, I-DEAS, ACIS, SolidWorks;
prevajalniki DCT,UG, CATIA, Pro-E.
1.4. Produkcijski modul: Vertikalni center; Delovni hodi: d/v/š 500 / 450 /400 mm;
Glavno vreteno (100% ED),9 kW, priključna moč (40% ED),13 kW,obrati vretena (0
-8000U/min); Vpetje orodja SK 40 po DIN
69871; Hitri hodi d/v/š 1-12000/1-12000/112000 mm/min; Delovni hod d/v/š 12/12/12
m/min; Vpenjalni sistem DIN 69872; Rotacijska miza z digitalnim pogonom,hidravlično
zaklepanje,avtomatsko elektronsko pozicioniranje v programirani položaj – površina

mize Ø 630 x 520 mm; Teža obdelovalnega
kosa do 200 kg; Utori: širina 14 mm, število 7, vmesna razdalja 63 mm; Rotacijsko
območje 4.osi: 360 x 0,001 stopinj; 5.osi:
-5/+110 x 0,001 stopinj; Umerjanje orodja:
dolžina in preme avtomatsko preko zunanjega tasterja,direktni merilni sistem X,Y,Z,
infrardeča merilna glava; Vklop zraka za
izpihovanje ali hladilne emulzije preko
M funkcij; Naprava za spiranje odpadnih
špen; Elektronski ročni krmilnik; Okvirne
mere do: d/v/š 2,7 x 4,0 x 2,47 m teža do
5000 kg;
2. Drugi pogoji
2.1. Ponudba mora biti celovita. V ceni
mora biti vključena postavitev, umerjanje
in poizkusni zagon celotne linije. Ponudnik
mora naročniku pred podpisom kupopro-
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dajne pogodbe demonstrirati delovanje
posameznih modulov v okviru razpisnih
parametrov.
2.2. Rok za prevzem je 15 dni od dneva
podpisa pogodbe. Plačilo v roku 30 dni po
podpisu prevzemnega zapisnika.
2.3. Popolna garancija dobavitelja za
vso opremo za dobo 5 let, zavarovana z
finančnim instrumentom.
2.4. Brezplačno posodabljanje krmilnega modula v garancijski dobi.
2.5. Ponudbo poslati na naslov: Orodjarstvo Koselj d.o.o., Sp. Lipnica 21, 4246
Kamna Gorica, v 8 dneh po objavi razpisa.
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 15
dni. Naročnik si pridržuje pravico do proste
izbire ali zavrnitve ponudnikov.
Orodjarstvo Koselj d.o.o.
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Evidence sindikatov
Št. 10100-15/2010-2
Ob-4542/10
Pravila o organiziranju in delovanju
Območnega odbora SSS Velenje, ki jih je
sprejel Svobodni sindikat Slovenije, Območni odbor Velenje (skrajšano Območni odbor
SSS Velenje), Lole Ribarja 18, Šoštanj, se
hranijo pri Ministrstvu za delo, družino in
socialne zadeve.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov dne 29. 6. 2010, pod zaporedno
številko 199.

številka vpisa v evidenco: 57, ime in kratica sindikata: Sindikat Butan plina d.d.,
sedež sindikata: Verovškova ulica 64a,
Ljubljana.

Št. 101-33/2010-3
Ob-4627/10
Pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostava
Šiška, se z dnem 31. 5. 2010 v evidenci
statutov sindikatov spremeni naslov sedeža sindikata Sindikat podjetja Butan plin,
in sicer z naslednjimi podatki: zaporedna

Št. 101-47/2010-3
Ob-4650/10
Pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostava
Šiška, se z dnem 31. 5. 2010 v evidenci
statutov sindikatov spremeni naslov sedeža in imena sindikata Sindikat komunale,
varovanja in poslovanja z nepremični-

Št. 110-88/2010-3
Ob-4629/10
Pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Šiška, se pod zaporedno številko 7, z dnem
21. 4. 2010, spremeni ime predsednika sindikata Sindikat delavcev Filtrauto, in sicer
je nova predsednica Tomić Stoja.

nami, Sindikata JP Energetika Ljubljana
d.o.o., in sicer z naslednjimi podatki, zaporedna številka vpisa v evidenco: 1, ime
in kratica sindikata: Sindikat komunale,
varovanja in poslovanja z nepremičninami,
Sindikata JP Energetika Ljubljana d.o.o.,
sedež sindikata: Verovškova ulica 62,
Ljubljana.
Št. 101-4/2010-2
Ob-4818/10
Ugotovi se, da so Pravila Sindikata
vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Območni odbor Trebnje, Kidričeva ul.
11, z odločbo št. 101-4/2005-12-09 z dne
23. 1. 2006, sprejeta v hrambo pri Upravni
enoti Trebnje, vpisana v evidenco statutov
sindikatov, pod zap. št. 74, prenehala veljati
dne 15. 7. 2010.
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Objave gospodarskih družb
Ob-4967/10
Direktor družbe Ursus trgovina d.o.o.,
Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana-Črnuče,
z matično številko 5315107 (v nadaljevanju:
Ursus d.o.o.), na podlagi 629. člena Zakona
o gospodarskih družbah objavlja obvestilo:
1. Dne 26. 7. 2010 je bila sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, predložena pogodba
o oddelitvi družbe Ursus d.o.o.
2. Na sedežu družbe Ursus d.o.o., Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana-Črnuče, bo od
objave tega obvestila en mesec, v času od
8. do 12. ure na vpogled pogodba o oddelitvi
družbe Ursus d.o.o. ter zaključno poročilo
družbe Ursus d.o.o.
3. Vsakemu družbeniku, upniku in delavcu se bo na njihovo zahtevo najkasneje
naslednji dan brezplačno dal prepis listin iz
prejšnjega odstavka.
Ursus d.o.o.
direktor: Matjaž Fortič
Ob-4862/10
Poziv upnikom
Likvidacijski upravitelj družbe Goplat
Proizvodnja, storitve in trgovina d.o.o. – v
likvidaciji, Cesta Goriške fronte 46, Šempeter pri Gorici, matična številka 5478561000,
pri kateri je na podlagi sklepa Okrožnega
sodišča v Novi Gorici, Srg 2010/13173 z dne
7. 5. 2010, vpisan začetek redne likvidacije,
v skladu s 412. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), poziva upnike družbe, da prijavijo svoje terjatve v roku 30 dni
od dneva objave tega poziva.
Upniki naj prijave terjatev pošljejo priporočeno po pošti na naslov likvidacijskega upravitelja družbe: Luka Fornazarič, Pionirska ulica 19, 5250 Solkan, skupaj z dokazili, ki izkazujejo obstoj, višino in zapadlost terjatev.
Likvidacijski upravitelj Luka Fornazarič

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-4853/10
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

Sklici skupščin
Ob-4846/10
Na podlagi 25. člena Statuta KZ-FIN d.d.
finančna družba v likvidaciji in sklepa 19.
seje nadzornega sveta KZ-FIN d.d. v likvidaciji, Ljubljana z dne 19. 7. 2010, likvidacijski
upravitelj KZ-FIN d.d. v likvidaciji, sklicuje

11. zasedanje skupščine
KZ-FIN d.d., finančne družbe – v
likvidaciji, Ulica Jožeta Jame 12,
Ljubljana,
ki bo dne 31. 8. 2010, ob 8.30, v prostorih KZ-FIN d.d. v likvidaciji, Ulica Jožeta
Jame 12, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine ter seznanitev skupščine s
pristojnim notarjem.
Predlog sklepa:
a) Za predsednika skupščine se imenuje
Matej Golob.
b) Skupščina se seznani, da je na seji
skupščine prisotna notarka Nada Kumar iz
Ljubljane.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
KZ-FIN d.d. v likvidaciji, Ljubljana za leto
2009 in seznanitev s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
KZ-FIN d.d. v likvidaciji, Ljubljana za leto
2009.
Predlog sklepa: skupščina KZ-FIN d.d.
v likvidaciji, Ljubljana je seznanjena z poročilom o poslovanju za leto 2009 in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi poslovanja.
3. Uporaba bilančnega dobička, podelitev razrešnice likvidacijskemu upravitelju in
nadzornemu svetu za pretekla leta in seznanitev skupščine s prejemki likvidacijskega
upravitelja in nadzornega sveta, ki so jih za
opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2009.
Predlog sklepa:
a) Bilančna izguba, ugotovljena za obdobje od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2009 v višini
532.835,78 EUR ostane nerazporejena.
b) Skupščina podeli razrešnico likvidacijskemu upravitelju in nadzornemu svetu za
pretekla poslovna leta.
c) 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. Obravnava in soglasje skupščine v
zvezi z 293.členom ZGD-1.
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev družbe KZ-FIN d.d.
v likvidaciji, Ljubljana v zvezi z 293. členom
ZGD-1, na podlagi zahteve likvidacijskega
upravitelja soglaša s sklenitvijo pogodb in
poslov, sklenjenih med družbami KZ-FIN d.d.
v likvidaciji, Ljubljana in Gorenjsko banko
d.d., Kranj oziroma Hypo Alpe Adria banka
d.d., in sicer sledečih pogodb in poslov: Pogodba št. 99-024-504 sklenjena dne 27. 3.
2007, Dodatek št. 1 k pogodbi 99-024-504
z dne 20. 12. 2007, Dodatek št. 2 k pogodbi
99-024-504 z dne 20. 11. 2008 ter Pogodba o zastavi nematerializiranih vrednostnih
papirjev VP-676-2008 z dne 28. 11. 2008
ter Pogodba o zastavi nematerializiranih
vrednostnih papirjih št. VP-377/2009 z dne
30. 6. 2009.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
potekom mandata obstoječih članov nadzornega sveta. Za nove člane nadzornega sveta družbe KZ-FIN d.d. v likvidaciji, Ljubljana

se imenujejo Roza Mlakar Kukovič, Uroš
Selič in Sašo Lasič, za mandatno obdobje
4 let. Mandat novoizvoljenih članov nadzornega sveta začne teči z dnem imenovanja
na skupščini družbe.
6. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta družbe.
Predlog sklepa: za predsednika nadzornega sveta se določi sejnina v znesku 500
EUR bruto, za člane komisije pa 300 EUR
bruto. Predsedniku in članom nadzornega
sveta se povrnejo tudi stroški v zvezi z opravljanjem funkcije.
7. Sprememba statuta družbe.
Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve Statuta družbe KZ-FIN d.d. v likvidaciji,
Ljubljana, ki so priloga tega sklepa in se
nahajajo v gradivu za skupščino.
Udeležba na skupščini
Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni
klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, tri dni
pred sejo skupščine (presečni dan). Pravico
udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo delničarji, ki pisno prijavijo
svojo udeležbo na skupščini najpozneje tri
dni pred zasedanjem skupščine. Prijava se
pošlje po telefaksu na številko 059-077-087
ali s pošto na naslov: KZ-FIN d.d.-v likvidaciji, Ulica Jožeta Jame 12, 1000 Ljubljana.
Prijave na skupščino ni mogoče podati z
uporabo elektronskih sredstev.
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 je lahko posredovano družbi tudi
po telefaksu na številko 059-077-087. 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
114.352 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na
skupščini.
Gradivo za skupščino vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, besedilom predlaganih sprememb Statuta družbe, letnim
poročilom družbe za leto 2009, poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, je na vpogled delničarjem družbe
na sedežu družbe v Ljubljani, Ulica Jožeta
Jame 12, vsak delovni dan od dneva objave
sklica do dneva zasedanja skupščine od 10.
do 12. ure.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
sedem dni po objavi sklica skupščine pisno
zahtevajo dodatno točko dnevnega reda.
Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali
če skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev toč-
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ke dnevnega reda. Likvidacijski upravitelj
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 sklica skupščine.
Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po
telefaksu na številko 059-077-087. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v
pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in
volilne predloge. Likvidacijski upravitelj bo
na enak način kot ta sklic skupščine objavil
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
likvidacijskega upravitelja ali nadzornega
sveta in da bo druge delničarje pripravil do
tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Predloga o volitvah delničarju skladno s
301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti.
Delničarji lahko predloge sklepov in volilne
predloge družbi sporočijo tudi po telefaksu
na številko 059-077-087.
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.
Predlagatelja predlogov sklepov k vsem
točkam, razen 5, sta likvidacijski upravitelj in
nadzorni svet, predlagatelj predlogov sklepov k točki 5 pa je nadzorni svet.
KZ-FIN d.d.
Likvidacijski upravitelj
Matej Golob
Ob-4854/10
Uprava družbe ob soglasju nadzornega sveta delniške družbe TEM Čatež d.d.
sklicuje
skupščino
delniške družbe,
ki bo v torek, dne 31. 8. 2010, ob 13. uri,
na sedežu družbe na Čatežu, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in delovnih teles skupščine.
2. Letno poročilo družbe za leto 2009 –
informacija o poslovanju družbe.
Uprava in nadzorni svet bosta delničarjem posredovala informacijo o letnem poročilu družbe za leto 2009.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček družbe, ki na dan
31. 12. 2009 znaša 229.142,94 EUR, ostane nerazporejen.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu družbe za poslovno
leto 2009.
4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2010 se imenuje revizijska
družba Dinamic d.o.o., Ljubljanska cesta 26,
Novo mesto.
Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na razpolago v tajništvu družbe,
v prostorih družbe na Čatežu, vsak delovni
dan v tednu, med 9. in 14. uro.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Pogoj za udeležbo na skup-
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ščini in glasovanje je, da delničarji najmanj
tri dni pred sejo skupščine (to je do vključno
28. 8. 2010) pisno prijavijo družbi svojo udeležbo na skupščini.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti pisno in mora biti pred ali ob sklicu
predloženo družbi.
V primeru, da skupščina ne bo sklepčna ob času sklica, bo ponovno zasedanje
skupščine družbe istega dne, ob 13.30, na
mestu prvega sklica. Ob ponovljenem sklicu
skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
TEM Čatež d.d.
uprava družbe
Andrej Bajuk
Ob-4855/10
Na podlagi 41. člena Statuta družbe SŽŽelezniška tiskarna Ljubljana d.d., uprava
sklicuje
15. sejo skupščine
družbe SŽ – Železniška tiskarna
Ljubljana d.d., Ljubljana,
Hladilniška pot 28,
ki bo v ponedeljek, 30. 8. 2010, ob 9. uri,
na sedežu družbe v Ljubljani, Hladilniška
pot 28, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat, univ. dipl. prav.,
– preštevalki glasov: Ivanka Jager in Marija Jenko.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2009 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah ter podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu družbe.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2009, z revizorjevim poročilom in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: v skladu z
294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave
in nadzornega sveta v poslovnem letu 2009
ter jima podeljuje razrešnico.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2009.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni dobiček na dan 31. 12. 2009 v višini
108.015,46 EUR ostane nerazporejen.
3. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve
statuta družbe v predlaganem besedilu.
Čistopis statuta na podlagi sprejetega
sklepa skupščine potrdi notar.
4. Volitve članov nadzornega sveta družbe.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
Skupščina ugotovi, da se bo dosedanjima članoma nadzornega sveta – predstavnikoma delničarjev dne 18. 10. 2010 iztekel
mandat.
Skupščina izvoli v nadzorni svet kot
predstavnika delničarjev, za mandatno dobo

štirih let, ki začne teči z dnem izvolitve na
skupščini:
– Boštjana Korena,
– Iztoka Puša.
Skupščino se seznani, da je svet delavcev izvolil člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev za naslednje mandatno
obdobje:
– Milana Jermana.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2010.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2010 skupščina imenuje po predlogu nadzornega sveta družbe.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega
reda, vključno z Letnim poročilom za leto
2009 z mnenjem revizorja, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in s Predlogom sprememb in dopolnitev
statuta družbe, je delničarjem na pogled na
sedežu družbe: Hladilniška pot 28, Ljubljana, v tajništvu uprave, vsak delavnik, od 9.
do 12. ure, v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pošljejo razumno utemeljen predlog sklepa k posamezni točki
dnevnega reda na naslov: SŽ – Železniška
tiskarna Ljubljana d.d., Hladilniška pot 28,
Ljubljana.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica
skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v pisni obliki in s priloženim
predlogom sklepa, o katerem naj skupščina
odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa.
Zahtevo pošljejo na naslov: SŽ – Železniška tiskarna Ljubljana d.d., Hladilniška pot
28, Ljubljana.
Pravico do udeležbe na skupščini imajo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v
delniško knjigo do konca četrtega dne pred
zasedanjem skupščine, to je 26. 8. 2010,
in bodo do istega dne pisno prijavili svojo
udeležbo v tajništvu družbe na naslovu: Hladilniška pot 28, Ljubljana.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega
registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Sejna
soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
SŽ – Železniška tiskarna Ljubljana d.d.
uprava
Janez Brezovar
Ob-4856/10
Na podlagi 36. člena Statuta delniške
družbe ELMA TT d.d. Ljubljana sklicuje
uprava družbe
14. redno sejo skupščine
delniške družbe ELMA TT d.d.,
ki bo dne 30. 8. 2010, ob 15. uri, na
sedežu družbe v Ljubljani, Cesta 24. junija
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23, 1231 Ljubljana Črnuče, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave:
Ugotovi se sklepčnost. Za predsednika
skupščine se izvoli Anton Pušar, za preštevalko glasov pa Barbara Šifrer.
Na seji bo navzoč vabljena notarka Nada
Kumar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2009, z mnenjem pooblaščenega revizorja, seznanitev s poročilom nadzornega sveta ter njegovo potrditvijo letnega
poročila, seznanitev s prejemki uprave in
nadzornega sveta, sprejem sklepa o uporabi
bilančnega dobička, ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu za leto 2009.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2009, poročilom nadzornega
sveta ter potrditvijo letnega poročila.
2.2. Skupščina se seznani s prejemki
članov uprave in nadzornega sveta, ki so
jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v
letu 2009.
2.3. Bilančni dobiček za leto 2009 v znesku 2.749.069,46 EUR se kot preneseni
dobiček prenese za uporabo v naslednjih
letih.
2.4. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za leto 2009,
s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v
poslovnem letu 2009.
3. Spremembe statuta družbe Elma TT
d.d.
Predlog sklepa uprave:
3.1. Skupščina sprejme predlagane
spremembe statuta družbe zaradi uskladitev
z določbami ZGD-1C in druge spremembe
statuta v predloženem besedilu.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2010.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revizorja računovodskih izkazov družbe za
leto 2010 se imenuje družba KPMG Slovenija d.o.o., Ljubljana.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na
sedežu družbe.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 26. 8. 2010.
Delničarji so dolžni kot pogoj za udeležbo in glasovanje na skupščini na sedežu
družbe prijaviti svojo udeležbo na skupščini
najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Dodatna točka dnevnega reda in nasprotni predlogi
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo
dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o

katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda
ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.
Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega
reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz
300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni
predlog) ali predloge sklepov iz 301. člena
ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in
sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če
bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine, družbi poslal predlog za objavo v
skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1.
Ponovno zasedanje
Skupščina je sklepčna, če so navzoči
delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja
več kot 15% glasov.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
eno uro za prvim sklicem, z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
katerega sestavni del je letno poročilo družbe za leto 2009 z mnenjem pooblaščenega
revizorja in poročilo nadzornega sveta ter
druge listine in predlogi iz drugega odstavka
297.a člena ZGD-1, so na vpogled delničarjem na sedežu družbe, Cesta 24. junija
23, v tajništvu, vsak delovni dan, med 9. in
12. uro, od dneva objave dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine. Vsakemu delničarju bomo na njegovo zahtevo
najpozneje naslednji delovni dan brezplačno
dali prepis gradiva za skupščino.
V skladu s četrtim odstavkom 296. člena
ZGD-1 se sklic objavi tudi na spletnih straneh družbe, www.elmatt.si.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena tega zakona.
ELMA TT d.d.
uprava družbe
Ob-4857/10
Upravni odbor družbe Skupina Viator &
Vektor, d.d. Ljubljana, Dolenjska cesta 244,
na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah ter v skladu s 23. členom veljavnega Statuta družbe Skupina Viator &
Vektor, d.d. sklicuje
16. skupščino
delniške družbe Skupina Viator & Vektor
d.d.,
ki bo dne 30. 8. 2010, ob 12 uri, v sejni
sobi upravne zgradbe na sedežu družbe
Skupina Viator & Vektor d.d., Dolenjska cesta 244, Ljubljana, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Sklep:
Predlog upravnega odbora:
Po ugotovitvi sklepčnosti se za predsednika skupščine imenuje Vekoslav Šket, za
preštevalca glasov pa Lucija Mak Uhan.
Seji bo prisostvovala notarka Nada Kumar
iz Ljubljane.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2009 in s poro-
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čilom upravnega odbora o sprejemu letnega
poročila za poslovno leto 2009.
Sklep:
Predlog upravnega odbora:
Skupščina se seznani z letnim poročilom
družbe za poslovno leto 2009 in s poročilom
upravnega odbora o sprejemu letnega poročila za poslovno leto 2009.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička, podelitvi razrešnice upravnemu
odboru in seznanitev s prejemki organov
vodenja.
Sklep:
Predlog upravnega odbora:
Na podlagi sprejetega letnega poročila
bilančni dobiček družbe Skupina Viator &
Vektor, d.d., ki po stanju na dan 31. 12. 2009
znaša 5.152.583 EUR, in sicer 2.591.433
EUR kot izguba leta 2009 in 7.744.016 EUR
kot preneseni dobiček iz preteklih let. Bilančni dobiček ostane nerazporejen.
Skupščina v skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah potrjuje in odobri delo upravnega odbora za leto 2009 in
jim podeljuje razrešnico.
Skupščina se seznani s prejemki organov vodenja.
4. Obravnava sprememb in dopolnitev
statuta družbe.
Sklep:
Predlog upravnega odbora:
Skupščina sprejme naslednje spremembe in dopolnitve statuta družbe:
V 1. členu, točka 1.1.(f) se določi ZGD1-UPB3-Zakon o gospodarskih družbahuradno prečiščeno besedilo (Uradni list
RS, št. 65/09).
V 10. členu se točka 10.2. spremeni in se
na novo glasi: Upravni odbor ima tri člane, ki
zastopajo kapital in jih izvoli skupščina.
V 11. členu, v točki 11.1. se prvi stavek
spremeni in se na novo glasi: Enega člana
od članov upravnega odbora upravni odbor
imenuje za predsednika.
V 12. členu se v prvi alineji točke 12.3.
brišejo besede-na zahtevo skupščine.
V 12. členu se točka 12.5. spremeni in se
na novo glasi: Upravni odbor lahko imenuje
revizijsko in druge komisije.
V 13. členu se v točki 13.1. brišejo besede-, ki zastopajo interese delničarjev,
V 19. členu, v točki 19.1. se črta zadnji
stavek.
V 23. členu se na koncu doda novi stavek, ki se glasi: Upravni odbor mora vsakemu delničarju omogočiti brezplačen vpogled
v predlagane sklepe in priloženo dokumentacijo.
V 23. členu se na koncu točke 23.3. pika
črta in se doda naslednje besedilo: in finančnim organizacijam in združenjem delničarjev, ki so na zadnji skupščini za delničarje
uresničevali glasovalne pravice.
V 29. členu, točki 29.1. se za drugo alinejo doda nova alineja, ki se glasi: sprejema
informacijo o prejemkih članov organov vodenja za preteklo leto.
V 32. členu se točka 32.4 črta.
V 33. členu se v točki 33.2. beseda dveh
spremeni v besedo treh.
5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za revizijo računovodskih izkazov za leto
2010
Sklep:
Predlog upravnega odbora:
Za revizijo poslovanja družbe Skupina
Viator & Vektor,d.d. se za poslovno leto
2010 imenuje revizijska družba KPMG Slovenija d.o.o. s sedežem v Ljubljani, Železna
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cesta 8A. Družba KPMG Slovenija d.o.o. je
ena najuglednejših revizijskih družb v Republiki Sloveniji.
Prijava in udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v
centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine, to je dne 26. 8.
2010.
Delničarji so dolžni kot pogoj za udeležbo in glasovanje na skupščini na sedežu družbe prijaviti svojo udeležbo na skupščini najpozneje tri dni pred zasedanjem
skupščine. Prijava mora prispeti na naslov
družbe najkasneje do 27. 8. 2010. Prijavo
je mogoče poslati s priporočeno pošto, s
telegramom na naslov družbe ali po telefaksu 01/420-33-10. V prijavi se navede ime
in priimek oziroma firmo delničarja, naslov
oziroma sedež delničarja ter število delnic,
ki jih ima delničar. V prijavi se lahko navede
tudi ime in priimek pooblaščenca ter njegov naslov. Pooblaščenci, ki zastopajo več
delničarjev, lahko pošljejo družbi seznam
delničarjev, ki jih zastopajo skupaj s predhodno navedenimi podatki. Pisna pooblastila
morajo pooblaščenci predložiti najkasneje
ob priglasitvi udeležbe na zasedanju skupščine družbe.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo
dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o
katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda
ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.
Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega
reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju:
nasprotni predlog) ali predloge sklepov iz
301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni
predlog). Nasprotni oziroma volilni predlog
se objavi in sporoči na način iz 296. člena
ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh
po objavi sklica skupščine, družbi poslal
predlog za objavo v skladu s 300. oziroma
301. členom ZGD-1.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena tega zakona.
Gradivo za skupščino je dostopno in
brezplačno na vpogled na sedežu družbe,
vsak delavnik od dneva sklica skupščine pa
vse do vključno dneva zasedanja skupščine,
v času od 10. do 12. ure, vključno s predlogi
sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezen predlog, z obrazložitvami točk dnevnega reda ter drugimi listinami in predlogi iz
drugega odstavka 297.a člena ZGD-1.
Skupina Viator & Vektor d.d.
predsednik upravnega odbora
Ob-4858/10
Na podlagi določil Statuta delniške družbe Fragmat Tim, Tovarna izolacijskega materiala d.d. in skladno z določbami Zakona
o gospodarskih družbah, uprava družbe
sklicuje
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17. skupščino
družbe Fragmat Tim, Tovarna
izolacijskega materiala, d.d., Laško,
ki bo v ponedeljek, dne 30. 8. 2010, ob
9. uri, v sejni sobi družbe Fragmat Tim d.d.,
Spodnja Rečica 77, Laško.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles ter predstavitev prisotnega notarja.
Predlog sklepa: za predsednico skupščine se imenuje Evelino Kotnik Perko, za
preštevalca glasov Gorana Čopa in Leonido
Gaberšek. Skupščino se seznani, da seji prisostvuje notarka Katja Fink iz Celja.
2. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom družbe Fragmat Tim, d.d., Laško
in konsolidiranim letnim poročilom skupine
Fragmat Tim za leto 2009, z revizorjevimi
mnenji ter s poročilom nadzornega sveta z
dne 27. 7. 2010 o sprejemu letnih poročil,
sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter sprejem sklepa o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se je seznanila z letnim
poročilom družbe Fragmat Tim, d.d., Laško
in konsolidiranim letnim poročilom skupine
Fragmat Tim za leto 2009, z revizorjevim
mnenjem ter s poročilom nadzornega sveta
z dne 27. 7. 2010 o sprejemu letnih poročil.
2.2. Na predlog uprave in na podlagi
mnenja nadzornega sveta ostane bilančni dobiček družbe za leto 2009 v višini
4.265.723,20 EUR nerazporejen, kot preneseni dobiček.
2.3. Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero potrdi in odobri njuno v poslovnem letu
2009.
3. Imenovanje revizijske družbe za leto
2010.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2010 skupščina imenuje revizijsko hišo KPMG Slovenija d.o.o. iz
Ljubljane.
4. Sprejem sprememb in dopolnitev Statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagane spremembe in dopolnitve Statuta
družbe.
Gradiva
Predlogi sklepov ter vsa ostala gradiva
za skupščino so na vpogled delničarjem na
sedežu družbe, vsak delovni dan, od 9. do
12. ure.
Pogoji udeležbe
Skupščine delničarjev se lahko udeležijo
in na njej glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi d.d., v Ljubljani, konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine ali
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti uprave družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež
družbe prispeti do konca četrtega dne pred
zasedanjem skupščine.
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 odloči 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 v vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge 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 poslal predlog za objavo v skladu
s 300. členom ZGD-1.
Pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega
odstavka 305. člena ZGD-1.
Čas sklica
Delničarje prosimo, da pridejo na skupščino pol ure pred začetkom zasedanja in
da prijavijo svojo navzočnost pri verifikacijski
komisiji ter prevzamejo glasovalne lističe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne, ob 10. uri, v istem prostoru. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na število zastopanega kapitala.
Fragmat Tim, d.d.
uprava družbe
Ob-4859/10
Upravni odbor družbe na podlagi 9. člena
Statuta delniške družbe CPK, d.d., družbe
za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge
poslovne storitve, Ulica 15. maja 14, Koper,
sklicuje
18. redno sejo skupščine
delniške družbe CPK, d.d., družbe za
vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge
poslovne storitve, Ulica 15. maja 14,
Koper,
ki bo dne 2. 9. 2010, ob 11. uri, v sejni
sobi na sedežu družbe, Ulica 15. maja 14,
Koper, in predlaga naslednji dnevni red in
sklepe skupščine:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Izvolijo se delovna telesa skupščine v
naslednji sestavi:
– skupščino bo vodil izvoljeni predsednik
skupščine, odvetnik Simon Jeglič iz Ljubljane, Kersnikova 5.,
– za preštevalca glasov se imenuje Tanja
Mejak iz CPK d.d.,
– za sestavo notarskega zapisnika se
potrdi notar Dravo Ferligoj iz Kopra, Ferrarska 14.
2. Imenovanje članov upravnega odbora.
Predlog sklepa: za člana upravnega odbora, predstavnika delničarjev, se za statutarno mandatno obdobje izvolita: Simon
Jeglič in Igor Ukota.
3. Obravnava sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o spremembi statuta družbe v predloženem besedilu, ki je sestavni del tega sklepa.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi
sklepov in obrazložitvijo vsake točke dnevnega reda ter besedilo predlaganih sprememb statuta je delničarjem na vpogled na
sedežu družbe CPK, d.d., družbe za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne
storitve, Ulica 15. maja 14, Koper, v tajništvu družbe, vsak delovni dan, med 11.
in 13. uro, od objave sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine.
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Udeležba in glasovanje 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 oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje
se na podlagi glasovnic, ki jih udeleženci
skupščine prejmejo ob vstopu v dvorano.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora
biti pisno.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki se prijavijo pred skupščino in sicer
najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Pooblaščenci morajo v istem roku
poslati tudi pisna pooblastila.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine
družbi pošljejo pisno zahtevo za dodatno
točko dnevnega reda s predlogom sklepa,
o katerem naj skupščina odloča.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki družbi pošljejo razumno
utemeljen predlog sklepa. Predlog sklepa se
objavi in sporoči le, če je bil poslan družbi v
sedmih dneh po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo
svojo pravico do obveščenosti.
Vse delničarje prosimo, da se zglasijo
na mestu zasedanja skupščine vsaj pol ure
pred začetkom skupščine in s podpisom liste prisotnih potrdijo svojo prisotnost ter prevzamejo glasovnice.
CPK, d.d.
Igor Ukota
predsednik upravnega odbora
Št. 60/10
Ob-4860/10
Na podlagi 19. točke Statuta delniške
družbe Slikar, podjetje za slikarstvo, fasaderstvo, pleskarstvo, trgovino in inženiring, s sedežem v Mariboru, Prešernova
ulica 26a, uprava in predsednik nadzornega
sveta sklicujeta
14. redno skupščino,
ki bo v sredo, dne 8. 9. 2010, ob 15. uri,
v prostorih uprave, Prešernova ulica 26a,
Maribor.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih
teles in ugotovitev sklepčnosti.
2. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2009.
3. Poročilo o pridobivanju lastnih delnic.
4. Sprememba statuta.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Uprava družbe in nadzorni svet predlagata k posameznim točkam dnevnega reda
naslednje sklepe:
Predlog sklepa k točki 1. dnevnega
reda:
Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih
teles in ugotovitev sklepčnosti:
– za predsednika skupščine se izvoli Tanja Bedrač,
– za ugotovitev sklepčnosti in izvedbo
glasovanja po posamezni točki dnevnega
reda se izvoli preštevalka glasov Suzana
Šauperl,
– za notarja Stanislav Bohinc iz Maribora, Ulica Vita Kraigherja 001.
Izvolijo se organi v predlagani sestavi.
Na podlagi poročila preštevalke glasov
predsednik razglasi sklepčnost skupščine.

Predlog sklepa k točki 2. dnevnega reda:
na podlagi 294. člena ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo upravi in nadzornemu
svetu za poslovno leto 2009 in jima podeljuje razrešnico.
Predlog sklepa k točki 3. dnevnega reda:
poslovodstvo v skladu s sprejetim skupščinskim sklepom pod točko 4. dnevnega reda
na 12. redni skupščini družbe dne 8. 10.
2008 podaja naslednje poročilo o razlogih
in namenu pridobitve, skupnem številu, najmanjšem emisijskem znesku in deležu pridobljenih delnic ter o vrednosti delnic, in
sicer ugotavlja, da družba od sprejetja navedenega sklepa na skupščini družbe dne
8. 10. 2008 ni pridobila oziroma prodala nobene lastne delnice.
Predlog sklepa k točki 4. dnevnega reda:
skupščina sprejme spremembe in dopolnitve Statuta družbe Slikar, podjetje za slikarstvo, fasaderstvo, pleskarstvo, trgovino in
inženiring d.d., ki so priloga tega sklepa in
se nahajajo v gradivu za skupščino.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled v tajništvu organov upravljanja,
na sedežu družbe Slikar d.d., Prešernova
ulica 26a, Maribor, vsak delovni dan, od 12.
do 13. ure, od dneva objave do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so vpisani v centralnem registru KDD-Centralno klirinški depotni družbi d.d., Ljubljana, na dan 31. 8. 2010,
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 najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine.
Prijava udeležbe na skupščini
Pozivamo delničarje, pooblaščence in
zastopnike, da udeležbo na skupščini in
uresničevanje glasovalne pravice prijavijo
upravi najkasneje tri dni pred začetkom zasedanja skupščine.
Sklepčnost skupščine
Sejna soba v kateri bo potekala skupščina, bo odprta 60 minut pred začetkom zasedanja. V tem času se bodo delile glasovnice. Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu
prisotnih vsaj 15% glasov. Če skupščina ob
času sklica ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje skupščine iz istim dnevnim redom istega dne, ob 15.30, na mestu prvega
sklica. Ob ponovljenem sklicu bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Slikar, d.d. Maribor
uprava
Ob-4861/10
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 16. točke Statuta delniške družbe Elmont Bled d.d., Bled, sklicujem
14. redno skupščino
družbe Elmont Bled, d.d.,
ki bo v torek, 31. 8. 2010, ob 10. uri, v
prostorih družbe, Sp. Gorje 3a.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje predsednika in dveh preštevalcev glasov ter določitev notarja.
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Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se imenuje
Kersnik Ladislav.
Za preštevalca glasov se imenujeta Jože
Legat in Golja Neda.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Braniselj Erika.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička ter o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
A) Bilančni dobiček družbe v višini
3.518.294,83 € je oblikovan iz prenesenega dobička preteklih let, revalorizacijskega
popravka tega dobička in iz čistega dobička
poslovnega leta. 3.000.000,00 € se razporedi v druge rezerve, ostanek ostane nerazporejen.
B) Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta družbe za poslovno leto
2009. Upravi in članom nadzornega sveta
se v smislu 294. čl. ZGD podeli razrešnica.
3. Imenovanje revizorja za leto 2010.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
za revizorja družbe za poslovno leto 2010
se imenuje revizijska družba GSS d.o.o.,
Ljubljana.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, vsak delovni dan, od 10. do 12. ure, od
objave sklica do dneva skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti skladno z zakonom in podano
v pisni obliki.
Skupščina je sklepčna, če je prisotnih
več kot 15% vseh glasov.
Če skupščina ob objavljeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, ob 13. uri, v istih prostorih.
Na ponovnem sklicu bo skupščina odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Pravico udeležbe na skupščini imajo delničarji, ki so vpisani pri KDD kot imetniki
delnic na 25. 8. 2010.
Vse delničarje oziroma njihove pooblaščence, ki se nameravajo udeležiti skupščine družbe, vljudno prosimo, da svojo
udeležbo predhodno pisno javijo v tajništvo
družbe, in sicer najkasneje tri dni pred pričetkom skupščine. Nenajavljeni delničarji ne
bodo imeli pravice udeležbe na skupščini.
Delničarji lahko sporočijo na sedež družbe pisne predloge za dopolnitev dnevnega
reda in nasprotnih predlogih v osmih dneh
od objave sklica.
Elmont Bled, d.d.
uprava
direktor Janez Žnidar
Št. 2160/2010
Ob-4863/10
Na podlagi Statuta delniške družbe Agroind Vipava 1894 Vipava d.d., Vinarska cesta
5, Vipava, uprava družbe sklicuje
16. sejo skupščine
družbe Agroind Vipava 1894 Vipava d.d.,
Vinarska cesta 5, Vipava,
ki bo v ponedeljek, 30. 8. 2010, ob 12. uri,
na sedežu družbe, Vinarska cesta 5, Vipava.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles ter predstavitev notarke.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
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Za predsedujočo skupščini se izvoli odvetnica Ana Jug, za preštevalki glasov pa
Mojca Kante in Alenka Poljšak. Skupščini
bo prisostvovala vabljena notarka.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2009 z revizorjevim
poročilom in pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani s sprejetim
letnim poročilom za poslovno leto 2009 z
revizorjevim poročilom in pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2009.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
3. 1. Podelitev razrešnice upravi za leto
2009
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2009.
3. 2. Podelitev razrešnice nadzornemu
svetu za leto 2009
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2009.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: na predlog nadzornega sveta se za revizorja družbe za poslovno leto 2010 imenuje revizijska
družba BDO EOS Revizija d.o.o., Družba za
revidiranje, Dunajska 106, Ljubljana.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in z revidiranim letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta ter predlaganimi
spremembami statuta ter čistopisom statuta je na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan, od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine, od
12.do 14. ure, v tajništvu uprave družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji ter njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki
morajo predložiti pisno pooblastilo, ki mora
biti ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do sodelovanja in glasovanja na
skupščini imajo samo tisti delničarji, ki so
vpisani v KDD najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine in ki so najmanj tri dni
pred zasedanjem skupščine pisno potrdili
svojo udeležbo na sedežu uprave družbe.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
izkažejo z osebnim dokumentom oziroma
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa
tudi z izpisom iz sodnega registra.
Prijavljene udeležence vljudno prosimo,
da se vsaj pol ure pred začetkom zasedanja skupščine vpišejo v listo udeležencev in
prevzamejo glasovnice.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh od objave sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje z istim
dnevnim redom istega dne, v istih prostorih, ob 13. uri. V tem primeru je skupščina
sklepčna in bo veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega kapitala.
Agroind Vipava 1894 Vipava d.d.
Uprava družbe
Joško Ambrožič, univ. dipl. inž.
Ob-4870/10
Na podlagi 34. člena Statuta družbe Daimond, Trgovina in zastopanje d.d., Žnidarčičeva 19, Šempeter pri Gorici, uprava družbe
sklicuje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
12. skupščino
družbe Daimond, Trgovina
in zastopanje d.d.,
ki bo v Šempetru pri Gorici, dne 31. 8.
2010, ob 13. uri, v sejni sobi Občine Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3A, Šempeter
pri Gorici.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika skupščine, dveh
preštevalcev glasov in predstavitev notarja.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Srdan
Tovornik.
Za preštevalca glasov se izvolita Tamara
Semolič Cijan in Bojan Hojak.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe Daimond d.d. za leto 2009, z revizorjevim poročilom, konsolidiranim poročilom
skupine Daimond d.d. za leto 2009 z revizorjevim poročilom, poročilom nadzornega sveta
in odločanje o podelitvi razrešnice upravi in
članom nadzornega sveta
Predlog sklepa:
– Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe Daimond d.d. za leto 2009, z
revizorjevim poročilom, konsolidiranim poročilom skupine Daimond d.d. za leto 2009 z
revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta.
– Upravi in članom nadzornega sveta
družbe se podeli razrešnica za poslovno leto
2009.
3. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme spremembe statuta
družbe v predlaganem besedilu.
4. Izvolitev članov upravnega odbora.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se izvoli za člane upravnega odbora,
za obdobje petih let: Branko Tomažič, Miran
Kraševec in Dragan Valenčič.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico delničarji, ki
so imetniki delnic konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 27. 8. 2010.
Skupščine se lahko udeleži in na njej glasuje delničar, ki bo svojo udeležbo na skupščino prijavil pri družbi najpozneje do konca
četrtega dne pred skupščino.
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. Delničarji morajo zahtevo
poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi
sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
(nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 269. 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.
Na sedežu družbe so od dneva sklica
skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, v času od 11. do 12. ure, dostopni in na
vpogled predlogi sklepov z navedbo, kateri
organ je dal posamezen predlog in predlog
spremembe statuta.
Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.
Daimond, Trgovina in zastopanje d.d.
uprava družbe
Dragan Valenčič, direktor

Št. 1011
Ob-4871/10
Uprava družbe Mineral, družba za pridobivanje, pridelavo in montažo naravnega
kamna, d.d., Podpeč 46, 1352 Preserje, v
skladu z 41. točko Statuta sklicuje
22. redno skupščino
družbe Mineral d.d.,
ki bo dne 31. 8. 2010, ob 14. uri, v veliki sejni sobi v petem nadstropju poslovne
stavbe Poteza, na naslovu Železna cesta
18, 1000 Ljubljana.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov
skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
2. Obravnava revidiranega poročila družbe za poslovno leto 2009 in poročila nadzornega sveta za poslovno leto 2009.
3. Bilančni dobiček in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
4. Imenovanje revizorja.
Predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov
skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
je sklepčna. Izvolijo se organi skupščine.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar iz Ljubljane.
2. Obravnava pisnega revidiranega poročila družbe za poslovno leto 2009 in poročila
nadzornega sveta za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2009, potrjenim s strani nadzornega sveta, na njegovi seji dne 26. 7. 2010
ter s poročilom nadzornega sveta o rezultatu preveritve revidiranega letnega poročila
družbe za poslovno leto 2009.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa: ugotovi se, da bilančni
dobiček družbe na dan 31. 12. 2009 znaša
0 EUR.
Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2009.
4. Imenovanje revizorja
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2010 imenuje revizorska hiša Constantia plus d.o.o.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
bo na voljo v tajništvu družbe, na sedežu
družbe, vsak delavnik od 9. do 12. ure, v
času od dneva objave dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku
7 dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino pol ure pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
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Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja skupščine.
Mineral d.d.
uprava družbe
Ob-4872/10
Na podlagi Zakona o gospodarskih
družbah in statuta družbe, sklicuje uprava
družbe
2. skupščino
Idealdom, d.d,
ki bo 31. 8. 2010, ob 13. uri, v sejni sobi
na Leskoškovi 4 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in imenovanje
notarja.
Predlog sklepa uprave: ugotovi se sklepčnost skupščine, izvoli predsednika skupščine Ivana Žolnirja in preštevalko glasov Ano
Goršič ter imenuje notarko Nado Kumar za
sestavo notarskega zapisnika skupščine.
2. Ugotovitev in uporaba bilančnega dobička za leto 2009 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu
letnega poročila družbe Idealdom, d.d., za
leto 2009.
b) V poslovnem letu 2009 je družba
ustvarila 3.524,65 € čiste izgube. Preneseni
čisti dobiček iz prejšnjih let je 12.178,55 € in
znaša skupaj z izgubo iz tekočega poslovnega leta 8.653,90 € bilančnega dobička
poslovnega leta 2009. Uprava predlaga, da
ugotovljeni bilančni dobiček ostane nerazporejen in se odločanje o delitvi prenese v
naslednje leto.
c) Potrdi in odobri se delo uprave in se
upravi za poslovno leto 2009 podeli razrešnica.
d) Potrdi in odobri se delo nadzornega
sveta in se predsedniku in vsem ostalim
članom nadzornega sveta za poslovno leto
2009 podeli razrešnica.
3. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se spremembe in dopolnitve
statuta v predloženem besedilu, ki je sestavni del gradiva za skupščino.
Pravico udeležbe na skupščini imajo vsi
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo
KDD na dan 26. 8. 2010, to je konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, in bodo
do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo
v tajništvu uprave družbe na naslovu Leskoškova 4, Ljubljana. Delničar z glasovalno
pravico v skladu s statutom, lahko glasuje
osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku. Pooblaščenci morajo ob prijavi priložiti pisno pooblastilo.
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 7 dni po objavi tega
sklica skupščine.
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.
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo
svojo pravico do obveščenosti in 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.
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta, besedilom predlaganih sprememb in dopolnitev
Statuta, in drugim gradivom je na vpogled
vsem delničarjem družbe pri Ani Goršič na
sedežu družbe, vsak delovni dan, med 11.
in 12. uro, od objave sklica skupščine do
dneva zasedanja skupščine.
Idealdom, d.d.
uprava družbe
Ob-4875/10
Na podlagi 35. člena Statuta delniške
družbe Pohištvo Brežice, proizvodnja in prodaja pohištva, d.d. in skladno z določbami
zakona o gospodarskih družbah upravni odbor sklicuje
16. sejo skupščine
delniške družbe Pohištvo Brežice, d.d.,
ki bo v torek, 31. 8. 2010, ob 9. uri,
na naslovu družbe Pohištvo Brežice, d.d.,
Aškerčeva ulica 7, Brežice, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles.
Predlog sklepa:
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
1.2. Na predlog upravnega odbora se za
predsedujočega skupščine izvoli Silvo Lah,
za preštevalko glasov pa Snežno Bukovec.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej
Tiran.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2009, revidiranih računovodskih izkazov družbe za poslovno leto
2009 in pisnega poročila upravnega odbora
o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina družbe se seznani z Letnim poročilom družbe za leto 2009, z mnenjem revizorja in pisnim Poročilom upravnega odbora družbe, s katerim le-ta potrdi
Letno poročilo družbe za leto 2009.
3. Obravnava in sprejem predloga sklepa
za podelitev razrešnice upravnemu odboru
za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa
3.1. V skladu z 293. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo upravnega odbora in mu podeljuje razrešnico.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2010.
Predlog sklepa:
4.1. Na predlog upravnega odbora se za
revidiranje poslovanja družbe za poslovno
leto 2010 imenuje revizijska družba Dinamic, d.o.o., revizijska družba, Topliška cesta
2a, 8000 Novo mesto.
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5. Uskladitev statuta družbe z določbami
ZGD-1C.
Predlog sklepa:
5.1. Statut družbe se uskladi z določbami ZGD-1C o objavi sklica skupščine ter o
prijavi in pogojih za udeležbo na skupščini,
kot je v prilogi tega sklepa. Izdela se čistopis
statuta družbe. Sprememba statuta družbe
začne veljati z dnem vpisa v sodni register.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji
neposredno, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki bodo izpolnili naslednja pogoja:
– bodo po telefaksu, osebno, s priporočeno pošiljko, dostavljeno v tajništvo uprave družbe Pohištvo Brežice, d.d., Aškerčeva
ulica 7, Brežice, prijavili svojo udeležbo na
skupščini družbe najpozneje do konca četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine in
– 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).
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni, in
sicer najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu
prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost
in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh
točkah dnevnega reda, razen prve točke, se
glasuje z glasovnicami. Delničarji, oziroma
njihovi pooblaščenci, se ob prijavi izkažejo z
osebnim dokumentom in 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 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.
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. Upravni odbor družbe bo
na enak način kot ta sklic skupščine, objavil
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 upravnega odbora družbe, in da
bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Ne glede na prej navedeno, volilnega
predloga 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.
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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 tajništvu
družbe, Aškerčeva ulica 7, Brežice, vsak
delavnik, od 9. do 12. ure, in na spletni strani
družbe, www.novoles.si, od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Pohištvo Brežice, d.d.
upravni odbor
Ob-4889/10
Na podlagi 9.2 točke Statuta delniške
družbe Vesna Trgovsko podjetje d.d. Ljutomer, Glavni trg 5 a, uprava družbe sklicuje
14. skupščino delniške družbe
Vesna Trgovsko podjetje d.d. Ljutomer
Glavni trg 5 a,
v ponedeljek, 30. 8. 2010, ob 12. uri, na
sedežu družbe Glavni trg 5 a, Ljutomer.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Izvolijo se predsednik skupščine in dva
preštevalca glasov po predlogu uprave.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Šömen
Franc.
3. Seznanitev s poročilom NS v zvezi s
pregledom letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
pisnim poročilom NS družbe in revizijskim
poročilom, ki ga je sprejel NS družbe in se
nanaša na preveritev letnega poročila družbe za leto 2009.
4. Odločanje o pokrivanju bilančne izgube za leto 2009 in podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
A) Bilančna izguba za leto 2009 v višini
153.262,22 € se pokriva iz zakonskih rezerv
v višini 7.458,28 € in v breme kapitalskih
rezerv v višini 145.803,94 €.
B) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2009.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2010.
Predlog sklepa: po predlogu nadzornega
sveta se za revizorja za poslovno leto 2010
imenuje SN revizija d.o.o. Puhova ulica 13,
Ljubljana.
Gradivo za skupščino, ki vsebuje letno
poročilo uprave za poslovno leto 2009, poročilo nadzornega sveta in mnenje revizorja, bo na vpogled vsak delavnik, v tajništvu
družbe, med 10. in 12. uro.
Glasovalno pravico na skupščini bodo
imeli delničarji, ki se bodo na skupščino pravočasno prijavili in bodo vpisani v delniško
knjigo tri dni pred zasedanjem.
Pravico do udeležbe na skupščini in pravico do glasovanja na skupščini imajo samo
delničarji in njihovi pooblaščenci, ki upravi
družbe pisno prijavijo svojo udeležbo najkasneje tri dni pred skupščino.
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Delničarji lahko na skupščini odločajo
tudi po svojih pooblaščencih, ki se morajo
izkazati s pisnim pooblastilom, ki mora biti
deponirano na sedežu družbe tri dni pred
začetkom skupščine.
Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine s priporočeno pošto pošljejo upravi utemeljene nasprotne predloge k
točkam dnevnega reda.
TP Vesna d.d.
uprava
Paal Katarina
Ob-4890/10
Na podlagi 79. člena Statuta družbe Vesna Holding, družba pooblaščenka d.d. Ljutomer, uprava sklicuje
12. skupščino delniške družbe
Vesna Holding, družba pooblaščenka
d.d. Ljutomer, Glavni trg 5 a,
v ponedeljek, 30. 8. 2010, ob 11. uri, na
sedežu družbe Glavni trg 5 a, Ljutomer.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik
skupščine in dva preštevalca glasov po predlogu uprave. Seji prisostvuje vabljeni notar
Šömen Franc.
3. Predstavitev letnega poročila za leto
2009 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
pisnim poročilom NS družbe in revizijskim
poročilom, ki ga je sprejel nadzorni svet
družbe in se nanaša na preveritev letnega
poročila družbe za leto 2009.
4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2009 in podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
A) Bilančni dobiček za leto 2009 v višini
16.017,32 € se razporedi v preneseni dobiček družbe.
B) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2009.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2010.
Predlog nadzornega sveta: po predlogu
nadzornega sveta se za revizorja za poslovno leto 2010 imenuje SN revizija d.o.o.
Puhova ulica 13, Ljubljana.
Gradivo za skupščino, ki vsebuje letno
poročilo uprave za poslovno leto 2009, poročilo nadzornega sveta in mnenje revizorja, bo na vpogled vsak delavnik, v tajništvu
družbe, med 10. in 12. uro.
Glasovalno pravico na skupščini bodo
imeli delničarji, ki se bodo na skupščino pravočasno prijavili in bodo vpisani v delniško
knjigo tri dni pred zasedanjem.
Pravico do udeležbe na skupščini in pravico do glasovanja na skupščini imajo samo
delničarji in njihovi pooblaščenci, ki upravi
družbe pisno prijavijo svojo udeležbo najkasneje tri dni pred skupščino.
Delničarji lahko na skupščini odločajo
tudi po svojih pooblaščencih, ki se morajo
izkazati s pisnim pooblastilom, ki mora biti
deponirano na sedežu družbe tri dni pred
začetkom skupščine.
Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki lahko v sedmih dneh po objavi

sklica skupščine s priporočeno pošto pošljejo upravi utemeljene nasprotne predloge k
točkam dnevnega reda.
Vesna Holding,
družba pooblaščenka d.d.
uprava: Paal Katarina
Ob-4891/10
Na podlagi točke 7.3. Statuta družbe
Hoja Galanterija Podpeč, d.d., uprava
družbe sklicuje
14. skupščino družbe
Skupščina družbe bo dne 31. 8. 2010,
ob 14. uri, v prostorih družbe (jedilnica),
Podpeč 53, 1352 Preserje.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Mojco Lukančič, za preštevalca
glasov skupščina izvoli Tatjano Bovha.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar.
2. Predložitev letnega poročila za leto
2009, pisnega poročila nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2009 in poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2009.
2.2. Skupščina na predlog uprave in nadzornega sveta sprejme sklep, da bilančna
izguba poslovnega leta 2009 ostane nepokrita.
2.3. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za leto 2009.
3. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa:
3.1. Spremeni se točka 2.1. statuta, tako
da glasi:
Firma družbe je: AHA HOJA, proizvodnja
izdelkov iz lesa d.d.
3.2. Spremeni se točka 2.2. statuta, tako
da glasi:
Skrajšana firma družbe je: AHA HOJA
d.d.
3.3. Spremeni se točka 7.4. statuta, tako
da glasi:
Skupščina se skliče vsaj 30 dni pred
sejo z objavo v Uradnem listu Republike
Slovenije.
3.4. Dejavnosti družbe se uskladijo s
standardno klasifikacijo dejavnosti.
3.5. Sprejme se prečiščeno besedilo statuta.
Udeležba na skupščini
Glasovalno pravico na skupščini bodo
imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško
knjigo. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in njihovi zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Delničarje prosimo, da zaradi lažje organizacije skupščine svojo udeležbo na skupščini prijavijo vsaj tri dni pred skupščino.
Udeležence pozivamo, da pridejo na
skupščino vsaj 15 minut pred začetkom zasedanja. Ob prihodu se v sprejemni pisarni
prijavijo z osebno izkaznico ali drugim identifikacijskih dokumentom.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlaganimi
sklepi si lahko delničarji ogledajo na sedežu družbe vsak delovni dan, po objavi sklica,
od 10. do 12. ure.
Delničarji lahko v 14 dneh po objavi sklica skupščine podajo na sedež družbe pre-
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dloge za dopolnitev dnevnega reda, oziroma
nasprotne predloge k posameznim točkam.
Predlogi morajo biti pisni in utemeljeni.
Prostor, kjer bo skupščina, bo odprt pol
ure pred skupščino. Če skupščina ob 14. uri
ne bo sklepčna, se ponovno zasedanje skliče za isti dan ob 14.30, pri čemer bo skupščina na ponovnem zasedanju odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Hoja Galanterija Podpeč, d.d.
direktor
mag. Ana Žerjal
Ob-4892/10
Na podlagi določil poglavja 7. skupščina
Statuta delniške družbe NTU upravljanje z
naložbami, d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah-1, sklicujem
21. zasedanje skupščine družbe
NTU upravljanje z naložbami, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 30. 8. 2010, ob 11.
uri, na sedežu družbe Dombrava 1, Volčja
Draga, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti.
2. Imenovanje delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednico skupščine izvoli Saša Brilej in
kot preštevalki glasov Sonja Harej in Barbara Birsa. Seji bo prisostvovala notarka
Katjuša Gorjan.
3. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe ter konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2009, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička,
obravnava in sprejem poročila nadzornega
sveta družbe o preveritvi letnega poročila
in konsolidiranega letnega poročila družbe
za poslovno leto 2009, podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa št. 3.1:
Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto
2009, ki ga je potrdil nadzorni svet, ter s
konsolidiranim poročilom skupine, ki ga je
tudi potrdil nadzorni svet.
Revidirano letno poročilo in konsolidirano poročilo družbe za poslovno leto 2009 so
priloženi h gradivu za skupščino in predstavljajo sestavni del tega sklepa.
Skupščina obravnava in sprejeme poročilo nadzornega sveta družbe o preveritvi
letnega poročila družbe in konsolidiranega
letnega poročila za poslovno leto 2009, na
podlagi katerega je nadzorni svet sprejel
letno in konsolidirano poročilo družbe. Poročilo nadzornega sveta je priloženo h gradivu za skupščino in predstavlja sestavni del
tega sklepa.
Predlog sklepa št. 3.2:
Na predlog uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta ostane bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2009 znaša 1.274.648
EUR, nerazporejen.
Predlog sklepa št. 3.3:
V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo uprave v poslovnem letu 2009 in ji podeljuje razrešnico.
Predlog sklepa št. 3.4:
V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2009 in mu podeljuje
razrešnico.
4. Predlog za imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščenega revizorja družbe

za izvedbo revizije računovodskih izkazov
družbe in konsolidiranih računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2010 imenuje revizijsko družbo Abeceda – Revizijska družba d.o.o., Stanetova ulica 22, 3000
Celje.
Prijava na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki so 3 dni pred zasedanjem skupščine
vpisani v delniško knjigo družbe in njihovi
pooblaščenci ter zastopniki, ki 3 dni pred zasedanjem skupščine svojo udeležbo pisno
prijavijo priporočeno ali osebno v tajništvu
družbe v Volčji Dragi, Dombrava 1.
Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno
na sedežu družbe. Pozivamo udeležence,
da se ob prihodu na skupščino prijavijo na
sprejemnem mestu najmanj 30 minut pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje.
O vseh točkah dnevnega reda, razen prve
točke, se glasuje z glasovnicami. Delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z
izpiskom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi utemeljenih sklepov so na vpogled delničarjem v
tajništvu uprave družbe v Volčji Dragi, Dombrava 1, vsak delavnik, od 9. do 12. ure, od
dneva objave sklica skupščine, do vključno
dneva zasedanja skupščine.
NTU upravljanje z naložbami, d.d.
uprava – direktor
Evgen Kete
Ob-4893/10
Upravni odbor družbe Motvoz d.d. Grosuplje, Taborska 34, Grosuplje, na podlagi točke 9.3. Statuta družbe Motvoz d.d.,
sklicuje
14. skupščino
družbe Motvoz d.d. Grosuplje,
ki bo dne 31. 8. 2010, ob 9. uri, na sedežu družbe, Taborska cesta 34, Grosuplje, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, imenovanje organov skupščine in seznanitev s prisotnim notarjem na
skupščini.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine in dva preštevalca glasov
po predlogu Predsednika upravnega odbora
družbe. Skupščini prisostvuje vabljeni notar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe Motvoz d.d. za leto 2009 in
s poročilom upravnega odbora o preveritvi
letnega poročila o poslovanju družbe v poslovnem letu 2009.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s poročilom upravnega odbora o preveritvi
letnega poročila Motvoz d.d. za poslovno
leto 2009, pozitivnim stališčem upravnega
odbora do revizijskega poročila in potrditvijo letnega poročila za poslovno leto
2009.
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3. Podelitev razrešnice upravi, nadzornemu svetu in upravnemu odboru za poslovno
leto 2009.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi, nadzornemu svetu in članom
upravnega odbora družbe, s katero potrjuje
in odobrava njihovo delo v poslovnem letu
2009.
4. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa:
Statut delniške družbe se v točki 8.1.
spremeni tako, da besedilo te točke glasi:
"8.1. Družba ima enotirni sistem upravljanja
družbe z upravnim odborom. Upravni odbor
vodi družbo in nadzoruje izvajanje njenih
poslov. Družbo zastopa in predstavlja samostojno in brez omejitev predsednik upravnega odbora družbe. Člana upravnega odbora
sta izvzeta od zastopanja družbe."
Z dnem vpisa spremembe točke 8.1.
statuta v register, preneha pooblastilo za
zastopanje družbe članoma upravnega odbora družbe Janezu Hočevarju in Antonu
Omejcu.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za revizorja za leto 2010 pooblaščeno revizijsko
družbo: »ABC Revizija«, družba za revizijo
in sorodne storitve d.o.o., Dunajska c. 101,
1000 Ljubljana.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov, poročilom upravnega odbora
skupščini in letnim poročilom, je delničarjem
na vpogled vse delovne dni v tednu, od
dneva objave sklica skupščine do vključno
30. 8. 2010, od 9. do 12. ure, v tajništvu
družbe.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki in obrazloženi ter oddani v sedmih
dneh po objavi tega sklica v tajništvo družbe
Motvoz d.d. Grosuplje.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Delničarje naprošamo,
da pridejo na skupščino pravočasno, zaradi
vzpostavitve evidence navzočnosti in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje
na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik
pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Motvoz d.d. Grosuplje
predsednik upravnega odbora
mag. Anton Lakner
Ob-4894/10
Upravni odbor družbe Ultrapac d.d., Volčja Draga 42, Volčja Draga, na podlagi točke
9.3. Statuta Ultrapac d.d., sklicuje
5. skupščino
družbe Ultrapac, Predelava plastičnih
mas d.d.,
ki bo dne 31. 8. 2010, ob 12. uri, na sedežu družbe Motvoz d.d., v upravni stavbi
Ultrapaca d.d., Volčja Draga 42, 5293 Volčja
Draga, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov skupščine in seznanitev s prisotnim notarjem na skupščini.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine in dva preštevalca glasov
po predlogu uprave. Skupščini prisostvuje
vabljeni notar.
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2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe Ultrapac d.d. za leto 2009 in
s poročilom upravnega odbora o preveritvi
letnega poročila o poslovanju družbe v poslovnem letu 2009.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s poročilom upravnega odbora o preveritvi
letnega poročila Ultrapac d.d. za poslovno leto 2009, pozitivnim stališčem upravnega odbora do revizijskega poročila in
potrditvijo letnega poročila za poslovno
leto 2009.
3. Podelitev razrešnice upravi, nadzornemu svetu in upravnemu odboru za poslovno
leto 2009.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi, nadzornemu svetu in članom
upravnega odbora družbe, s katero potrjuje
in odobrava njihovo delo v poslovnem letu
2009.
4. Določitev prejemkov in nagrad članom
upravnega odbora.
Predlog sklepa: članom upravnega odbora družbe se določi vrsta in višina prejemkov in nagrad za delo v upravnem odboru po
predlogu upravnega odbora.
5. Imenovanje finančnega revizorja
Predlog sklepa: skupščina imenuje za revizorja za leto 2010 pooblaščeno revizijsko
družbo: »ABC Revizija«, družba za revizijo
in sorodne storitve d.o.o., Dunajska c. 101,
1000 Ljubljana.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov, poročilom upravnega odbora
skupščini in letnim poročilom, je delničarjem na vpogled vse delovne dni v tednu od
dneva objave sklica skupščine do vključno
30. 8. 2010, od 9. do 12. ure, v tajništvu
družbe.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki in obrazloženi ter oddani v
sedmih dneh po objavi tega sklica v tajništvo družbe Ultrapac d.d., Volčja Draga 42,
Volčja Draga.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, ki so vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno. Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino pravočasno, zaradi vzpostavitve evidence navzočnosti in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz
sodnega registra.
Ultrapac d.d.
predsednik upravnega odbora
mag. Anton Lakner
Ob-4895/10
Direktor družbe Pomin, družba pooblaščenka d.d. Ljubljana, Letališka cesta 27
a, v skladu z zakonom in Statutom družbe
objavlja sklic
skupščine
Pomin, družba pooblaščenka d.d.
Ljubljana
Direktor družbe Pomin, družba pooblaščenka d.d., sklicuje skupščino delničarjev
družbe Pomin, družba pooblaščenka d.d.
Skupščina bo dne 31. 8. 2010, ob 8. uri,
v prostorih družbe Letališka c. 27 A, Ljub
ljana.
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Dnevni red:
1. Izvolitev predsednika skupščine in
preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: skupščina za predsednika izvoli Jožeta Valenčiča.
– Za preštevalca glasov se imenuje:
Kejžar Igor.
2. Predložitev letnega poročila in poročila
nadzornega sveta, odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice.
Predlog sklepa:
a) Skupni bilančni dobiček, ugotovljen na
dan 31. 12. 2009, znaša 270.860,71 EUR.
Bilančni dobiček v višini 50.752,80 EUR
se nameni za izplačilo dividend, kar predstavlja 0,24 EUR bruto na delnico.
Pri izračunu izplačila dividend lastne delnice niso udeležene pri izplačilu, zato se
odštejejo od stanja v delniški knjigi na dan
zasedanja skupščine, ostalim delničarjem
pa se za toliko sorazmerno zviša izplačilo.
Dividende se izplačajo delničarjem, ki so
lastniki delnic na dan zasedanja skupščine
najkasneje v 60 dneh po sprejemu skupščinskega sklepa.
Preostali del bilančnega dobička v višini
220.107,91 EUR ostane nerazporejen.
b) Skupščina direktorju družbe in vsem
članom nadzornega sveta podeli razrešnico
za poslovno leto 2009.
3. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe.
Predlagatelja sklepov dnevnega reda sta
uprava in nadzorni svet družbe.
Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
imenskih in prinosniških delnic, 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 tri dni
pred dnem zasedanja skupščine. Prijava za
udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo
družba prejme najpozneje dne 27. 8. 2010.
Delničarji prinosniških delnic, se lahko
udeležijo skupščine ter uresničujejo glasovalno pravico na skupščini s pogojem, da
pridobijo potrdilo o imetništvu na zadnji dan
roka za deponiranje delnic, to je po stanju
10. dan pred skupščino. KDD delničarju izda
potrdilo o imetništvu delnic, ki ga delničar
dostavi najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine družbi in ga uporabi za udeležbo na skupščini. Delničar prinosniških delnic, izvršuje glasovalno pravico v skladu z
89. členom Statuta družbe. Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico
lahko uresničujejo delničarji imenskih delnic, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so
najmanj 10 dni pred zasedanjem skupščine
vpisani v delniško knjigo ali družbi dokažejo
imetništvo imenskih delnic po stanju 10. dan
pred zasedanjem skupščine in najkasneje 3
dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo udeležbo na skupščini.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe, na Letališki c. 27 a, Ljubljana, vsak delovni dan v
tednu, med 10. in 12. uro.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasijo v prostorih družbe

pol ure pred pričetkom zasedanja, kjer bodo
s podpisom potrdili svojo prisotnost.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
dopolnitve predloga dnevnega reda ter spreminjevalne oziroma dopolnitvene predloge
pisno sporočijo upravi v 7 dneh po objavi
sklica na naslov družbe.
Če je prvi sklic skupščine neuspešen,
se skupščina ponovi istega dne ob 9. uri v
istem prostoru, z enakim dnevnim redom.
Na tem zasedanju bo veljavno odločeno ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Pomin, družba pooblaščenka d.d.
Ljubljana
direktor
Vojko Reven, univ. dipl. inž.
Ob-4896/10
Na podlagi določil Statuta delniške družbe TT Okroglica d.d. in skladno z določbami
Zakona o gospodarskih družbah-1, sklicujem
15. sejo skupščine
delniške družbe Tekstilna tovarna
Okroglica d.d.,
ki bo v ponedeljek, 30. 8. 2010, ob 9. uri,
v prostorih uprave družbe TT Okroglica d.d.,
Dombrava 1, 5293 Volčja Draga, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednico skupščine izvoli Saša Brilej in
kot preštevalki glasov Sonja Harej in Barbara Birsa. Seji bo prisostvovala notarka
Katjuša Gorjan.
3. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom družbe za poslovno leto
2009 ter konsolidiranim letnim poročilom
skupine za poslovno leto 2009, obravnava in sprejem pisnega poročila nadzornega
sveta družbe za poslovno leto; podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter
sprejem predloga sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa št. 3.1:
Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto
2009, ki ga je potrdil nadzorni svet in s
konsolidiranim letnim poročilom skupine za
poslovno leto 2009, ki ga je tudi potrdil nadzorni svet.
Revidirano letno poročilo družbe in konsolidirano poročilo skupine, so priloženi h
gradivu za skupščino in predstavljajo sestavni del tega sklepa.
Skupščina obravnava in sprejme poročilo nadzornega sveta družbe o preveritvi
revidiranega letnega poročila družbe in konsolidiranega letnega poročila skupine za poslovno leto 2009, na podlagi katerega je
nadzorni svet sprejel revidirano letno poročilo družbe in konsolidirano poročilo družbe.
Poročilo nadzornega sveta je priloženo h
gradivu za skupščino in predstavlja sestavni
del tega sklepa.
Predlog sklepa št. 3.2:
Na predlog uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta, ostane bilančni dobiček v višini 200.534 EUR, nerazporejen.
Predlog sklepa št. 3.3:
V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo uprave v poslovnem letu 2009 in ji podeljuje razrešnico.
Predlog sklepa št. 3.4:
V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo nadzornega sve-
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ta v poslovnem letu 2009 in mu podeljuje
razrešnico.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za revizijo računovodskih izkazov družbe za
poslovno leto 2010.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščenega revizorja družbe
za izvedbo revizije računovodskih izkazov
družbe in konsolidiranih računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2010, imenuje
revizijsko hišo KPMG Slovenija podjetje za
revidiranje in poslovanje, d.o.o., Neubergerjeva ulica 30, 1000 Ljubljana.
Prijava na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki so 3 dni pred zasedanjem skupščine
vpisani v delniško knjigo družbe in njihovi
pooblaščenci ter zastopniki, ki 3 dni pred zasedanjem skupščine svojo udeležbo pisno
prijavijo priporočeno ali osebno v tajništvu
družbe v Volčji Dragi, Dombrava 1.
Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno
na sedežu družbe. Pozivamo udeležence,
da se ob prihodu na skupščino prijavijo na
sprejemnem mestu najmanj 30 minut pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje.
O vseh točkah dnevnega reda, razen prve
točke, se glasuje z glasovnicami. Delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z
izpiskom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi utemeljenih sklepov so na vpogled delničarjem v
tajništvu uprave družbe v Volčji Dragi, Dombrava 1, vsak delavnik, od 9. do 12. ure, od
dneva objave sklica skupščine do ključno
dneva zasedanja skupščine.
TT Okroglica d.d.
uprava – direktor
Evgen Kete
Ob-4899/10
Na podlagi točke 7.3. Statuta delniške
družbe IMP Klima montaža d.d., Ljubljana,
Koprska 104, vabi uprava družbe delničarje na
15. sejo skupščine
družbe IMP Klima montaža d.d.,
Ljubljana, Koprska 104,
ki bo v torek 2. septembra 2010, z začetkom ob 14. uri, v sejni sobi družbe IMP Klima montaža d.d., Ljubljana, Koprska 104.
Predlog dnevnega reda:
I. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme naslednji sklep:
Imenujejo se organi skupščine:
Za predsednika skupščine se imenuje
Slavko Trstenjak, odv.
Za preštevalca glasov se imenuje Erik
Dimitrijevič.
Ugotovi se prisotnost vabljenega notarja.

II. Obravnava in sprejem letnega poročila.
Predlog sklepa:
V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah sprejme skupščina na
predlog uprave in nadzornega sveta naslednji sklep:
Skupščina družbe sprejme poslovno poročilo za leto 2009.
Upravi se podeli razrešnica za poslovno
leto 2009.
III. Potrditev plana družbe za leto 2010.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
sprejme skupščina naslednji sklep:
Skupščina potrdi predlagani plan družbe
za leto 2010.
IV. Delitev dobička.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
sprejme skupščina naslednji sklep:
Bilančni dobiček v višini 1.574.969,97
EUR, ki je sestavljen izgube tekočega leta
v višini 479.979,00 EUR ter prenesenega čistega dobička preteklih let v skupni
višini 2.072.949,00 EUR, ostane nerazporejen. Preneseni dobiček za leto 2004
znaša 401.228,36 EUR, za leto 2005 znaša 817.256,37 EUR, za leto 2006 znaša 422.282,27 EUR za leto 2007 znaša
372.776,62 EUR in za leto 2008 znaša dobiček 59.406,20 EUR.
V. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina potrdi revizijsko družbo KPMG d.o.o. Ljubljana za revidiranje letnih poročil za leto 2010.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo tisti delničarji, njihovi zastopniki oziroma pooblaščenci, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo
skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na
sedežu uprave družbe in so vpisani v delniški knjigi pri KDD po stanju zadnjega dne
prijave na skupščino.
Pooblastilo za zastopanje delničarja na
skupščini mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.
Gradivo za skupščino, letno poročilo in
poročilo nadzornega sveta je delničarjem
na vpogled v tajništvu družbe, na naslovu
Koprska 104, 1000 Ljubljana, 14 dni pred
skupščino in sicer vsak delovni dan, od 10.
do 12. ure.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
sestane eno uro po predvidenem prvotnem
sklicu. V tem primeru je skupščina sklepčna
ne glede na število prisotnih delničarjev.
IMP Klima montaža d.d.
uprava družbe
Nedeljko Teodorovič
Ob-4901/10
Uprava družbe na podlagi 7. točke Statuta Embalaža, podjetje za predelavo valovitega kartona in papirja ter trgovino d.d.
Maribor, Meljska c. 86, sklicuje
14. skupščino
delniške družbe Embalaža d.d. Maribor,
ki bo dne 30. 8. 2010, ob 13. uri, na sedežu družbe v Mariboru, Meljska c. 86.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, predhodna ugotovitev udeležbe in izvolitev predsednika
skupščine ter preštevalca glasov.
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Predlog sklepa: za predsednico 14.
skupščine Embalaže d.d. se izvoli Anico
Škerl, za preštevalko glasov se izvoli Branko
Sobočan.
2. Poročilo nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega poročila uprave za
poslovno leto 2009 s stališčem nadzornega
sveta do priloženega revizorjevega poročila
za poslovno leto 2009.
2a) Predlog sklepa nadzornega sveta:
Skupščina se seznani z Letnim poročilom o poslovanju družbe v letu 2009, z
revizijskim poročilom o preiskavi in pisnim
poročilom nadzornega sveta družbe.
2b) Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Bilančni dobiček za leto 2009 v znesku
280.110,36 € ostane nerazporejen.
2c) Predlog sklepa nadzornega sveta:
Skupščina potrdi delo uprave in nadzornega sveta v letu 2009 in jima podeli razrešnico.
3. Imenovanje revizorja družbe za leto
2010.
Predlog sklepa nadzornega sveta: nadzorni svet predlaga, da se za revizijski pregled poslovanja družbe v letu 2010 imenuje
revizijsko hišo Deloitte Revizija d.o.o.
4. Seznanitev skupščine o novem članu v nadzornem svetu-predstavnikom delavcev.
Celoviti predlogi sklepov in gradiva k
posameznim točkam dnevnega reda so
delničarjem na vpogled v finančno- računovodskem sektorju družbe od ponedeljka do petka, od 12. do 14. ure, od
dneva objave sklica do dneva zasedanja
skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
katerih pisno napoved njihove udeležbe je
družba prejela vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti pisno.
Če skupščina ob napovedani uri ne bi
bila sklepčna, se skupščina ponovi istega
dne ob 13.30 v istih prostorih, na kateri se
veljavno odloča, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Embalaža d.d. Maribor
Uprava
Ob-4907/10
Na podlagi 35. člena Statuta družbe Menina, proizvodnja pogrebne opreme, d.d.,
Kamnik (v nadaljevanju »družba«), uprava
družbe sklicuje
19. skupščino
delničarjev družbe Menina,
d.d., Kamnik,
ki bo dne 30. 8. 2010, ob 13. uri na sedežu družbe, Šmarca, Trg padlih borcev 3.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
Menina d. d., konsolidiranim letnim poročilom skupine Menina za leto 2009 z mnenjem
revizorja in poročilom nadzornega sveta o
preveritvi in potrditvi letnih poročil, sprejem
sklepov o uporabi bilančnega dobička in o
podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu za leto 2009.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini naslednji sklep:
Predlog sklepa:
a) Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12.
2009 znaša 460.483,90 EUR in se del bi-
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lančnega dobička v višini 101.404,00 EUR
nameni za dividende delničarjem, ki so na
dan 26. 8. 2010 vpisani v delniški knjigi pri
Klirinško depotni družbi. Delničarjem se najkasneje do 30. 9. 2010 izplača dividenda, ki
znaša 2,00 EUR bruto na delnico. Izplačilo
se izvrši iz ostanka prenesenega čistega dobička leta 2008 v višini 74.447,00 EUR in iz
ustreznega dela čistega dobička leta 2009.
O ostanku bilančnega dobička bo odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni
dobiček).
b) Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v letu 2009 in jima
podeli razrešnico.
3. Seznanitev delničarjev s prejemki
uprave in nadzornega sveta.
Uprava predlaga skupščini naslednji
sklep:
Predlog sklepa: skupščina je seznanjena
s prejemki uprave in nadzornega sveta v
poslovnem letu 2009.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2010.
Nadzorni svet predlaga skupščini naslednji sklep:
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
leto 2010 se imenuje revizorsko družbo ABC
revizija, d. o. o., Ljubljana.
5. Sprememba in dopolnitve Statuta
družbe zaradi uskladitve z določbami ZGD1C.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini naslednji sklep:
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta v predlaganem besedilu. Čistopis statuta na podlagi sprejetega sklepa skupščine potrdi notar.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
obrazložitvami in utemeljitvami, je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe Menina,
d. d., Kamnik, to je v Šmarci, Trg padlih
borcev 3, vsak delavnik med 9. in 12. uro,
v času od dneva objave sklica do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 le, če bo delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
družbi poslal predlog za objavo v skladu s
300. členom ZGD-1.
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 predloženim predlogom sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če
skupščina ne sprejme sklepa.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1.
Glasovanje na skupščini bo javno. Vsaka
delnica daje delničarjem en glas. Zasedanja
skupščine se lahko udeležijo in na njej odločajo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
ali zakoniti zastopniki, katerih pisna prijava udeležbe na skupščini prispe na sedež
družbe najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine, in ki so imetniki delnic, vpisani v
centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine, t.j. 26. 8. 2010 (presečni dan).
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega
registra. Pooblaščenec delničarja mora pre-
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dložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi.
Menina d.d., Kamnik
Uprava
Št. 153/2010
Ob-4909/10
Na podlagi tretjega odstavka 34. člena
Statuta delniške družbe Mladina časopisno
podjetje d.d., Ljubljana, sklicujem
skupščino družbe
Mladina časopisno podjetje d.d.,
Ljubljana,
ki bo dne 30. 8. 2010 ob 14. uri, v prostorih družbe Mladina časopisno podjetje d.d.,
Ljubljana, na naslovu Dunajska cesta 51,
Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Matej
Kavčič, odvetnik iz Ljubljane.
Za preštevalca glasov se imenuje Patricija Nagode.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Bojan
Podgoršek iz Ljubljane.
2. Predstavitev letnega poročila za leto
2009 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta družbe o preveritvi
letnega poročila za leto 2009, seznanitev
delničarjev s prejemki članov uprave in nadzornega sveta ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe
za poslovno leto 2009.
3. Imenovanje revizorja družbe za leto
2010.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2010 se imenuje Deloitte revizija d.o.o. / Deloitte d.o.o., Davčna ulica 1,
1000 Ljubljana.
4. Imenovanje novega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta se z dnem zasedanja skupščine za
mandatno dobo štirih let izvoli Roberto Tabaj.
5. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe v predlaganem besedilu, ki so priloga in sestavni del
tega sklepa.
Predlagatelji sklepov
Predlagatelja sklepov pod točkami 1, 2
in 5 dnevnega reda sta uprava in nadzorni
svet, predlagatelj sklepov pod točkama 3 in
4 dnevnega reda pa je nadzorni svet.
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 dopolnitev 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 podajo nasprotne predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 ali volilne predloge za volitve članov nadzornega
sveta ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1.
Predlogi delničarjev bodo objavljeni in sporočeni na način iz 296. člena ZGD-1 le, če

bodo družbi poslani v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine in bodo izpolnjevali druge
zakonske pogoje.
Pravica do obveščenosti
Delničar na skupščini lahko uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz prvega
odstavka 305. člena ZGD-1. Poslovodstvo
mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na
vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko
poslovodstvo da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi
za pravna in poslovna razmerja družbe s
povezanimi družbami.
Gradivo za skupščino in informacije delničarjem
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in obrazložitvami, letnim poročilom družbe,
poročilom nadzornega sveta ter predlogom
sprememb in dopolnitev statuta družbe, je
na vpogled delničarjem v tajništvu uprave
družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 51, vsak
delavnik od 10. do 12. ure od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Pogoji udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice 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, to je 26. 8. 2010.
Delničarji morajo udeležbo na skupščini pisno prijaviti tako, da družba prejme pisno
prijavo za udeležbo na skupščini najkasneje konec četrtega dne pred skupščino,
torej do vključno 26. 8. 2010. Vsak delničar,
ki je upravičen do udeležbe na skupščini,
lahko za udeležbo in izvrševanje pravic na
skupščini s pisnim pooblastilom pooblasti
pooblaščenca. Pisno pooblastilo mora biti
predloženo družbi, kjer ostane tudi shranjeno.
Uprava družbe udeležence vljudno prosi, da se ob prihodu na skupščino prijavijo
v sprejemni pisarni skupščine najmanj pol
ure pred začetkom zasedanja in prevzamejo
glasovnice za glasovanje. Delničarji oziroma
njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz
sodnega registra.
Mladina časopisno podjetje d.d.
Denis Tavčar
predsednica uprave
Ob-4910/10
Na podlagi 38. člena Statuta družbe
Premogovnik Velenje, d.d., uprava družbe
sklicuje
17. sejo skupščine
Premogovnik Velenje, d.d.
Velenje, Partizanska cesta 78,
ki bo v ponedeljek, 30. avgusta 2010,
ob 12. uri, v sejni sobi na sedežu družbe v
Velenju, Partizanska cesta 78, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Izvoli se:
– za predsedujočega skupščini: Blaž
Štumpfl,
– za preštevalki glasov: Sonja Kugonič,
Simona Ferarič.
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Seji bo prisostvoval vabljeni notar Marko
Salmič.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in revidiranim konsolidiranim letnim
poročilom za leto 2009, z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila po 282. in 548. čl.
ZGD -1 ter seznanitev s prejemki direktorja
in nadzornega sveta ter z ugotovitvijo, da
družba za leto 2009 ne izkazuje bilančnega
dobička.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
se seznani z revidiranim letnim poročilom in
revidiranim konsolidiranim letnim poročilom
za leto 2009, z mnenjem revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, s prejemki direktorja in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog
v družbi prejeli v poslovnem letu 2009, ter
z ugotovitvijo, da družba za leto 2009 ne
izkazuje bilančnega dobička.
3. Predlog podelitve razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2009.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: v skladu
z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje
in odobri delo uprave in nadzornega sveta
v poslovnem letu 2009 ter jima podeljuje
razrešnico.
4. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve
statuta družbe Premogovnik Velenje, d.d.
v predlaganem besedilu, ki je priloga tega
sklepa in sestavni del gradiva za skupščino.
Spremembo statuta, s predhodno pridobitvijo notarjevega potrdila, da se spremenjene določbe statuta ujemajo s tem
sklepom, prijavi za vpis v register direktor
družbe.
5. Prehod družbe na Mednarodne standarde računovodskega poročanja.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: družba
Premogovnik Velenje, d.d. pripravi prve
računovodske izkaze družbe in skupine v
skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja za leto 2011, kar pomeni, da je datum prehoda na Mednarodne standarde računovodskega poročanja
(MSRP) 1. 1. 2010. Sklep prične veljati, ko
je sprejet sklep Vlade Republike Slovenije
kot ustanoviteljice in edine družbenice HSE
d.o.o. o prehodu HSE d.o.o. na MSRP.
6. Seznanitev skupščine s pravili, ki jih
je nadzorni svet določil za določitev drugih
pravic direktorja v pogodbi o zaposlitvi direktorja družbe.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: skupščina se v
skladu s 6. členom Zakona o prejemkih
poslovodnih oseb v gospodarskih družbah
v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 21/10) seznani s pravili, ki jih je nadzorni svet določil za določitev drugih pravic
direktorja v pogodbi med družbo Premogovnik Velenje, d.d. in direktorjem.
7. Razveljavitev sklepa, sprejetega na
13. skupščini družbe Premogovnik Velenje
d.d., z dne 7. 7. 2008.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: razveljavi
se sklep, sprejet na 13. skupščini družbe
Premogovnik Velenje d.d., z dne 7. 7. 2008,

ki glasi: »Sklene se pogodba o udeležbi
delavcev pri dobičku. Skupščina pooblašča
upravo za sklenitev pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku. Za sklenitev pogodbe je
potrebno predhodno soglasje nadzornega
sveta.«
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 centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev 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, pri vratarju pred
vhodom v upravno zgradbo ali v tajništvo
direktorja družbe).
Skupščine se lahko udeležijo pooblaščenci ali zastopniki delničarjev, ki bodo
izpolnili prej navedena pogoja. Pooblastilo
mora biti pisno. Zastopniki pravnih oseb se
morajo izkazati z izpiskom iz sodnega registra.
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.
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 k vsaki točki dnevnega reda, vključno z revidiranim Letnim
poročilom za leto 2009, revidiranim konsolidiranim Letnim poročilom za leto 2009, z
mnenjem revizorja, poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila in s predlogom sprememb in dopolnitev Statuta
družbe ter pravili, ki jih je nadzorni svet
določil za določitev drugih pravic direktorja
v pogodbi o zaposlitvi direktorja družbe, bo
na voljo v tajništvu uprave na sedežu družbe v Velenju, Partizanska cesta 78, vsak
delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.
V skladu z 296/4. členom ZGD-1 bo gradivo z utemeljitvijo in sklic objavljen tudi na
spletni strani družbe, http://www.rlv.si.
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Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta 1 uro pred začetkom zasedanja skupščine.
Premogovnik Velenje, d.d.
direktor
dr. Milan Medved
Ob-4911/10
Na podlagi določb ZGD-1 in Statuta
družbe Geodetski zavod Slovenije d.d., generalna direktorica družbe Geodetski zavod
Slovenije d.d., Brodišče 30, Trzin, sklicuje
16. skupščino družbe
Geodetski zavod Slovenije d.d.,
Brodišče 30, Trzin,
ki bo v ponedeljek, 30. 8. 2010, ob
16. uri, v sejni sobi v pritličju na sedežu
družbe Geodetski zavod Slovenije d.d., Brodišče 30, Trzin.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
1.2. Imenujejo se predsednik skupščine
in dva preštevalca glasov. Na seji skupščine
prisostvuje vabljeni notar.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2009 z mnenjem pooblaščenega revizorja
in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, odločanje o
bilančnem dobičku ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu za leto 2009.
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 ob upoštevanju prenesenega čistega dobička preteklih
let v višini 1.383.033 EUR in čistega dobička
poslovnega leta 2009 v višini 74.127 EUR,
na dan 31. 12. 2009 znaša 1.457.160 EUR.
Bilančni dobiček se ne razdeli delničarjem
in v celoti ostane kot preneseni dobiček. O
njegovi uporabi bo odločeno v naslednjih
poslovnih letih.
2.3. Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta družbe Geodetski zavod
Slovenije d.d. v poslovnem letu 2009 ter
se upravi in članom nadzornega sveta na
podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli
razrešnica za leto 2009.
3. Imenovanje revizijske družbe za leto
2010.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2010 imenuje revizijska
družba PricewaterhouseCoopers podjetje
za revizijo in druge finančno računovodske
storitve, d.o.o., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana.
Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pravico
do udeležbe na skupščini in uresničevanja
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glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:
– ki bodo družbi pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini najpozneje tri dni pred
zasedanjem skupščine, to je 27. 8. 2010,
– ki bodo kot imetniki delnic vpisani v
centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine, to je konec dneva
26. 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. Uprava družbe bo v skladu s tretjim
odstavkom 298. člena ZGD–1 objavila tiste
dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi
najpozneje sedem dni po objavi tega sklica
skupščine.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
način iz 296. člena ZGD-1 le, če delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
pošlje družbi razumno utemeljen predlog in
pri tem sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora
in da bo druge delničarje pripravil do tega,
da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga o volitvah revizorja ni treba
utemeljiti.
Gradivo in dostopnost dokumentov
Gradivo za skupščino, ki obsega ta sklic
skupščine, predloge vseh sklepov z utemeljitvami, letno poročilo družbe ter poročilo
nadzornega sveta, je delničarjem dostopno
na sedežu družbe vsak delovni dan med
10. in 12. uro, v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Pravica do obveščenosti
V skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD–1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred zasedanjem.
Geodetski zavod Slovenije d.d.
generalna direktorica,
doc.dr. Božena Lipej
Ob-4914/10
Direktor družbe Tabor Ljubljana d.d., na
podlagi 295. člena ZGD-1 in Statuta družbe
sklicuje
skupščino družbe
Tabor Ljubljana d.d., gostinstvo, turizem
in opravljanje storitev poslovnim
zgradbam, Ljubljana,
Tabor 9,
ki bo dne 30. 8. 2010, ob 14. uri, na sedežu družbe v Ljubljani, Tabor 9.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih
organov skupščine.
Predlog sklepa (predlagatelja sklepa sta
direktor in nadzorni svet družbe): skupščina
za predsednika izvoli odvetnika Škofič Damjana in za preštevalki glasov Zdenko Trček
Perdan in Uršo Malovrh.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2009 in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitvi razrešnice.
Predlog sklepov (predlagatelja sklepov
sta direktor in nadzorni svet družbe):
3.1. Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12.
2009 znaša 465.277 EUR se ne uporabi
za razdelitev in ostane nerazporejen ter se
prenese v poslovno leto 2010, kot preneseni
dobiček.
3.2. Skupščina potrdi in odobri delo direktorja družbe v poslovnem letu 2009 in mu
za to poslovno leto podeljuje razrešnico.
3.3. Skupščina potrdi in odobri delo predsednika in vseh članov nadzornega sveta v
poslovnem letu 2009 in jim za to poslovno
leto podeljuje razrešnico.
4. Spremembe statute družbe.
Predlog sklepa (predlagatelja sklepa sta
direktor in nadzorni svet družbe): skupščina
sprejme predlagane spremembe statuta.
Na skupščini bo navzoč vabljeni notar.
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 tri
dni pred dnem zasedanja skupščine. Prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna,
če jo družba prejme najpozneje tri dni pred
skupščino,
– 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 (v
nadaljnjem besedilu: presečni dan).
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se na skupščini izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, če gre za
deničarja pravno osebo pa tudi z izpisom
iz registra pravnih oseb, ki dokazuje upravičenost za zastopanje.
Gradivo in dostopnost dokumentov
V tajništvu družbe, na naslovu Tabor
9, v Ljubljani, vsak delovni dan, od dneva objave skupščine do dneva skupščine,
od 10. do 12. ure, 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,
– 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).
Enako gradivo za skupščino je objavljeno in s tem dostopno tudi na uradni spletni
strani družbe, www.tabor.si.
Drugi podatki v zvezi s skupščino in delnicami
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.
Po stanju na dan sklica skupščine ima
družba izdanih 258.781 navadnih, prosto
prenosljivih imenskih kosovnih delnic družbe. Vse delnice imajo glasovalno pravico in
so istega razreda.
Tabor Ljubljana, d.d.
Darko Kudeljnjak, direktor
Ob-4915/10
Na podlagi 19. člena Statuta Hotel Grad
Podvin d.d., uprava družbe sklicuje
redno skupščino
družbe Hotel Grad Podvin d.d.,
Mošnje 1, Radovljica,
ki bo potekala dne 31. 8. 2010, ob 10. uri,
v prostorih notarske pisarne notarke Nade
Kumar, Slovenska 56/5, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje
predsednika skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za predsednika skupščine se imenuje
Jaka Binter, za preštevalca glasov pa Tomaž
Juvan. Skupščini prisostvuje vabljena notarka Nada Kumar iz Ljubljane.
2. Seznanitev z letnim poročilom in podelitev razrešnice.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom in s poročilom nadzornega sveta z
dne 23. 7. 2010 o preveritvi letnega poročila
za leto 2009.
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2.2. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2009.
3. Sejnine članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: članom nadzornega sveta za udeležbo na sejah in za opravljanje funkcije ne
pripadajo sejnine, niti druga nadomestila.
4. Spremembe in dopolnitve besedila
Statuta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme predlagane spremembe in dopolnitve Statuta družbe, skladno z gradivom za skupščino.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na
sedežu družbe.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v
centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine, to je dne 27. 8.
2010.
Delničarji so dolžni kot pogoj za udeležbo in glasovanje na skupščini na sedežu
družbe prijaviti svojo udeležbo na skupščini najpozneje tri dni pred zasedanjem
skupščine.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če
skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda.
Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega
reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju:
nasprotni predlog) ali predloge sklepov iz
301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni
predlog). Nasprotni oziroma volilni predlog
se objavi in sporoči na način iz 296. člena
ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh
po objavi sklica skupščine, družbi poslal
predlog za objavo v skladu s 300. oziroma
301. členom ZGD-1.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz prvega
odstavka 305. člena tega zakona.
Gradivo za skupščino je dostopno in
brezplačno na vpogled na poslovnem naslovu družbe Hotel Grad Podvin d.d., Mošnje 1, 4240 Radovljica, vsak delavnik, od
dneva sklica skupščine pa vse do vključno
dneva zasedanja skupščine, v času od 8.
do 12. ure, vključno s predlogi sklepov z
navedbo, kateri organ je dal posamezen
predlog, z obrazložitvami točk dnevnega
reda ter drugimi listinami in predlogi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1.
Hotel Grad Podvin d.d.
Uprava
Tomaž Juvan
Ob-4919/10
Na podlagi 43. člena Statuta družbe SŽ
– Železniško gradbeno podjetje Ljubljana,
d.d., uprava sklicuje

15. sejo skupščine družbe
SŽ – Železniško gradbeno podjetje, d.d.
Ljubljana, Ob zeleni jami 2,
ki bo dne 30. 8. 2010, ob 11. uri, na sedežu družbe v Ljubljani, Ob zeleni jami 2,
(sejna soba), z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– Za predsedujočo skupščini: Mateja
Čepon.
– Preštevalki glasov: Gabrijela Modic,
Suzana Pirc.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Škrk.
2. Sprejem sklepa sprejemu Statuta
družbe SŽ – Železniško gradbeno podjetje
Ljubljana d.d.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina sprejme Statut družbe SŽ – Železniško
gradbeno podjetje Ljubljana d.d., po predlogu uprave in nadzornega sveta, ki je sestavni del tega sklepa.
3. a) Seznanitev z letnim poročilom družbe SŽ – ŽGP Ljubljana d.d. za leto 2009
z revizorjevim poročilom, konsolidiranim
letnim poročilom skupine SŽ – ŽGP Ljubljana za leto 2009 z revizorjevim poročilom, pisnim poročilom nadzornega sveta po
282. členu Zakona o gospodarskih družbah
ter podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu.
Po seznanitvi skupščine z letnim poročilom za leto 2009 z revizorjevim poročilom,
konsolidiranim letnim poročilom z revizorjevim poročilom, pisnim poročilom nadzornega
sveta po 282. členu Zakona o gospodarskih
družbah, uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep:
V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in
odobri delo uprave in nadzornega sveta v
poslovnem letu 2009 ter jima podeljuje razrešnico.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Višina bilančnega dobička po stanju na
dan 26. 7. 2010 znaša 3.777.220,00 EUR.
Znesek je sestavljen iz:
– Bilančnega dobička poslovnega
leta 2009, ki na dan 31. 12. 2009 znaša
3.076.701,58 EUR,
– prerazporeditve drugih rezerv iz dobička v bilančni dobiček v vrednosti 700.518,42
EUR.
Bilančni dobiček po stanju na dan
26. 7. 2010 v vrednosti 3.777.220,00 EUR
se uporabi za izplačilo dividend. Bruto dividenda na delnico znaša 5,00 EUR. Dividende se izplačajo delničarjem, ki so dva
delovna dneva po sprejemu tega sklepa
vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic s pravico do dividend, in sicer v roku
90 dni po sprejemu tega sklepa na skupščini družbe.
4. Seznanitev skupščine s pravili o drugih
pravicah člana uprave v skladu z Zakonom o
prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih
družbah v večinski lasti Republike Slovenije
in samoupravnih lokalnih skupnostih.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: skupščina se
seznani s Pravili o drugih pravicah člana
uprave.

Št.

62 / 30. 7. 2010 /

Stran

2065

5 Izplačilo sejnin članom komisij nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Članom komisij, ki jih imenuje nadzorni
svet, se za njihovo delo na seji zagotovi
sejnina,
– predsedniku komisije se izplača sejnina v višini sejnine, ki jo prejme član nadzornega sveta za redno sejo nadzornega
sveta,
– članom komisije se izplača sejnina v
višini sejnine člana nadzornega sveta za
redno sejo nadzornega sveta, zmanjšano
za 20 odstotkov.
6. Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta, ter odpoklic in izvolitev predstavnikov delničarjev v nadzorni svet.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
Skupščina se seznani, da na podlagi odstopne izjave z dnem 16. 7. 2010 preneha
funkcija člana nadzornega sveta Rafaela
Drstvenška.
Skupščina z dnem sprejema sklepa odpokliče člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev Istoka Puša.
Skupščina izvoli naslednja člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev:
Marjan Zaletelj in Simon Kovačič. Mandat
začne teči z dnem sprejema sklepa in traja
štiri leta.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega
reda, vključno z letnim poročilom za leto
2009 z revizorjevim poročilom, poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in s predlogom statuta družbe je na
voljo v tajništvu uprave na sedežu družbe,
Ob zeleni jami 2, Ljubljana, vsak delavnik,
od 9. do 12. ure, v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Sklic skupščine in celotno gradivo z
dnevnim redom in predlaganimi sklepi je
objavljeno tudi na spletnih straneh družbe
na naslovu: www.sz-zgp.si.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Pogoji za udeležbo na skupščini in glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico 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). Pooblastilo mora
biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine v
tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo. 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.
Pooblaščenec delničarja mora najkasneje na skupščini predložiti pooblastilo.
Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov,
EMŠO oziroma firmo, sedež in matično
številko) pooblastitelja in pooblaščenca ter
podpis pooblastitelja. Pooblastilo ostane
shranjeno v družbi ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.
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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 o kateri naj skupščina odloča,
oziroma obrazložitev točke dnevnega reda,
če skupščine ne sprejme sklepa. Uprava
družbe bo v skladu s tretjim odstavkom
298. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 (ZGD-1) objavila tiste dodatne točke
dnevnega reda glede katerih bodo delničarji zahteve poslali najpozneje sedem dni
po objavi tega sklica skupščine. Delničarji
lahko zahteve za dodatne točke dnevnega
reda skupščini pošljejo po pošti na naslov:
SŽ – ŽGP Ljubljana d.d., Ob zeleni jami
2, Ljubljana ali tudi po elektronski pošti na
elektronski naslov: sz.zgp@sz-zgp.si
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 bi 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 delničarju na podlagi 301. člena
ZGD-1 ni potrebno utemeljevati.
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 svoje predloge
sklepov in volilne predloge družbi pošljejo
na naslov: SŽ – ŽGP Ljubljana d.d., Ob
zeleni jami 2, Ljubljana, ali sporočijo tudi
po elektronski pošti na naslov: sz.zgp@
sz-zgp.si
Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja, ki je poslal
dodatne točke, predloge sklepov ali volilne
predloge po elektronski pošti.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
pravico do obveščenosti tako, da od poslovodstva zahteva zanesljive podatke o
zadevah družbe, ki so potrebne za presojo
dnevnega reda. Delničarji majo pravico biti
obveščeni tudi o pravnih in poslovnih razmerjih družbe s povezanimi družbami.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na
skupščini.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
SŽ – Železniško gradbeno podjetje
Ljubljana, d.d.
direktor
Leon Kostiov
Št. 9/2010
Ob-4942/10
Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (dalje: ZGD-1), 18. člena Statuta družbe Uprava družbe Alpos industrija
kovinskih izdelkov in opreme, d.d., Šentjur,
Cesta. Leona Dobrotinška 2, sklicuje
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14. skupščino Alpos, d.d.,
za v torek, dne 31. 8. 2010, ob 10. uri, v
sejni sobi družbe Alpos, d.d., Cesta Leona
Dobrotinška 2, Šentjur, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za predsednika skupščina Gregorja Dobrajca, za
preštevalca glasov Andreja Zalarja in Jožefa
Artnaka ter imenuje notarja na skupščini Milana Grassellija, notarja v Šentjurju.
2. Seznanitev z letnim poročilom o poslovanju družbe v letu 2009 z mnenjem revizorja, pisnega poročila nadzornega sveta
k letnemu poročilu in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe Alpos, d.d. in skupine Alpos
za leto 2009 z mnenjem revizorja ter pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
b) Skupščina podeli razrešnico upravi
za leto 2009.
c) Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za leto 2009.
3. Imenovanje revizorja za leto 2010.
Predlog sklepa: za revizorja se po predlaganju revizijske komisije na predlog nadzornega sveta imenuje revizijska družba
ABC revizija, družba za revizijo in sorodne
storitve d.o.o.
4. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta v predloženi vsebini.
Opomba: predlagatelj sklepa pod 3. točko je nadzorni svet, vseh drugih pa uprava
in nadzorni svet.
Gradivo in dostopnost dokumentov
Na sedežu družbe Cesta Leona Dobrotinška 2, Šentjur, so v tajništvu družbe vsak
delovni dan, od dneva objave skupščine do
dneva skupščine, od 12. do 13. ure, in na
spletni strani družbe, www.alpos.si dostop
ni:
– sklic skupščine,
– obrazložitev točk dnevnega reda o katerih bo odločala skupščina na podlagi sklica skupščine s prejšnje alineje,
– letno poročilo družbe Alpos, d.d. in
skupine Alpos za leto 2009 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta
k letnemu poročilu,
– izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega
odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1,
so navedene v tem vabilu.
Pravice in predlogi delničarjev ter druga
obvestila
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
s pomočjo elektronskih sredstev – na faks
00386(3)746-32-40.

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:
1. ki bodo poslani družbi v sedmih dneh
po objavi tega sklica skupščine,
2. ki bodo razumno utemeljeni,
3. 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. Delničarji lahko predloge sklepov
in volilne predloge družbi sporočijo tudi s
pomočjo elektronskih sredstev – na faks
00386(3)746-32-40.
Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščenosti iz
305. člena ZGD-1.
Družba ima skupaj izdanih 144.913 navadnih kosovnih delnic, tako da bo lahko na
skupščini glasovalno pravico uresničevalo
144.913 navadnih kosovnih delnic.
Pogoj za udeležbo na skupščini
Na skupščini lahko glasujejo delničarji, ki
so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev
konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan). Delničarji so dolžni prijaviti svojo udeležbo na skupščini najpozneje
konec četrtega dne pred skupščino.
Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti
pisno pooblastilo. Za pooblastilo ni predpisan obrazec in ostane deponirano na sedežu družbe. Zaradi nemotenega poteka
zasedanja skupščine prosimo delničarje in
pooblaščence, da se oglasijo pri preštevalcih glasov vsaj 15 minut pred začetkom zasedanja. Skupščina bo v skladu s prvim odstavkom 19. člena statuta veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala ob uri sklica.
Alpos, d.d.
Predsednik uprave
generalni direktor
Mirjan Bevc
Št. 16/2010
Ob-4945/10
Na podlagi 7.4. točke Statuta družbe
Prevent Global d.d. Slovenj Gradec, Kidričeva 6, sklicuje uprava družbe
19. skupščino delničarjev
družbe Prevent Global d.d.,
ki bo v torek, 31. 8. 2010, ob 12. uri,
v prostorih Aerodroma Slovenj Gradec, v
Šmartnem pri Slovenj Gradcu, Mislinjska
Dobrava 110.
Predlog dnevnega reda in predlagani
sklepi:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih
teles skupščine in predstavitev notarke.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: za predsednico skupščine se izvoli Majda Lokošek.
Za preštevalca glasov se izvolita Monika
Žvikart in Tihomir Vrdoljak. Skupščina je seznanjena, da je uprava k sodelovanju povabila Sonjo Kralj, notarko iz Slovenj Gradca.
2. Seznanitev z letnim poročilom za 2009
in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila za poslovno leto 2009.
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3. Razrešnica upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2009.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
Upravi, ki je vodila družbo v obdobju
od 1. 1. 2009 do 4. 1. 2009, se podeli razrešnica za navedeno obdobje poslovnega
leta 2009.
Upravi, ki je vodila družbo v obdobju od
5. 1. 2009 od 13. 12. 2009, se razrešnica
za navedeno obdobje poslovnega leta 2009
ne podeli.
Upravi, ki je vodila družbo v obdobju od
14. 12. 2009 do 31. 12. 2009, se podeli razrešnica za navedeno obdobje poslovnega
leta 2009.
Nadzornemu svetu se podeli razrešnica
za poslovno leto 2009.
4. Spremembe statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjih sklepov:
1. Sprejmejo se naslednje spremembe
statuta družbe:
1.1. Besedilo točke 3.1. (tri-ena) se v
celoti briše in nadomesti z naslednjim besedilom:
3.1. (tri-ena) Dejavnost družbe je:
13.920
14.110
14.120
14.130
14.140
15.120
15.200
22.110
29.320
33.120
41.200
33.200
35.300
39.000
46.140
46.160
46.190
46.240
46.410
46.420
46.490
46.640
46.760
46.770
46.900
47.510
47.710
47.720

Proizvodnja končnih tekstilnih
izdelkov, razen oblačil
Proizvodnja usnjenih oblačil
Proizvodnja delovnih oblačil
Proizvodnja drugih vrhnjih
oblačil
Proizvodnja spodnjega perila
Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov
Proizvodnja obutve
Proizvodnja in obnavljanje
gumijastih plaščev in zračnic
za vozila
Proizvodnja drugih delov in
opreme za motorna vozila
Popravila strojev in naprav
Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
Montaža industrijskih strojev in
naprav
Oskrba s paro in vročo vodo
Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal
Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, krzna, obutve, usnjenih
izdelkov
Nespecializirano posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov
Trgovina na debelo s kožami,
usnjem
Trgovina na debelo s tekstilom
Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo
Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe
Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo
Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki
Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki
Nespecializirana trgovina na
debelo
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in
usnjenimi izdelki

47.790

Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
49.410
Cestni tovorni promet
52.100
Skladiščenje
52.240
Pretovarjanje
62.010
Računalniško programiranje
62.020
Svetovanje o računalniških napravah in programih
62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami
povezane dejavnosti
63.110
Obdelava podatkov in s tem
povezane dejavnosti
63.120
Obratovanje spletnih portalov
64.200
Dejavnost holdingov
68.100
Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
68.310
Posredništvo v prometu z nepremičninami
69.103
Druge pravne dejavnosti
69.200
Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti; davčno
svetovanje
70.100
Dejavnost uprav podjetij
70.210
Dejavnost stikov z javnostjo
70.220
Drugo podjetniško in poslovno
svetovanje
71.129
Druge inženirske dejavnosti in
tehnično svetovanje
71.200
Tehnično preizkušanje in analiziranje
72.190
Raziskovalna in razvojna
dejavnost na drugih področjih
naravoslovja in tehnologije
72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja
in humanistike
74.100
Oblikovanje, aranžersvo, dekoraterstvo
74.300
Prevajanje in tolmačenje
74.900
Drugje nerazvrščene strokovne
in tehnične dejavnosti
77.110
Dajanje lahkih motornih vozil v
najem in zakup
77.120
Dajanje tovornjakov v najem in
zakup
77.330
Dajanje pisarniške opreme in
računalniških naprav v najem
in zakup
77.390
Dajanje drugih strojev, naprav
in opredmetenih sredstev v
najem in zakup
77.400
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen
avtorsko zaščitenih del
82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične
pisarniške dejavnosti
82.300
Organiziranje razstav, sejmov,
srečanj
82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje
85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje.
1.2. Besedilo točke 6.10. (šest-deset) se
v celoti briše in nadomesti z naslednjim besedilom:
6.10. (šest-deset) Članom nadzornega
sveta se lahko za njihovo delo zagotovi plačilo, kar določi skupščina. Člani nadzornega
sveta so upravičeni do sejnine, katere višino
določi skupščina. Poleg tega pripada članom tudi povračilo potnih stroškov in drugih
razumnih stroškov za prihod na in udeležbo
na seji.
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1.3. Besedilo točk 7.3. (sedem-tri), 7.4.
(sedem-štiri) in 7.5. (sedem-pet) se v celoti
briše in nadomesti z naslednjim besedilom:
7.3. (sedem-tri) Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, na zahtevo
nadzornega sveta ali na zahtevo delničarjev družbe, ki predstavljajo vsaj 5 (pet)%
osnovnega kapitala družbe. Upravičenec iz
te točke, ki zahteva sklic skupščine, mora ob
zahtevi v pisni obliki predložiti dnevni red,
predlog sklepa za vsako predlagano točko
dnevnega reda, o katerem naj skupščina
odloča ali, če skupščina pri posamezni točki
dnevnega reda ne sprejma sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.
7.4. (sedem-štiri) Skupščina se skliče
vsaj 30 dni pred sejo z objavo v Uradnem
listu Republike Slovenije ali dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije.
7.5. (sedem-pet) Skupščina se praviloma
opravi v kraju sedeža družbe. Delničarji ali
njihovi zastopniki morajo prijaviti udeležbo
najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.
1.4. Besedilo točke 9.1. (devet-ena) se
v celoti briše in nadomesti z naslednjim besedilom:
9.1. (devet-ena) Družba oglaša ali v Uradnem listu Republike Slovenije ali v dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije ter na svoji spletni strani.
2. Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da skladno s sprejetimi sklepi izdela čistopis statuta.
5. Spremembe poslovnika o delu skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: sprejmejo
se spremembe poslovnika o delu skupščine
v predlaganem besedilu, ki je kot sestavni
del gradiva za skupščino delničarjem na razpolago na sedežu družbe in objavljeno na
njeni spletni strani. Spremembe poslovnika
o delu skupščine so veljavne od sprejema
predloga sklepa. Na osnovi sprejetih sprememb se izdela čistopis poslovnika o delu
skupščine.
6. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa: za poslovno leto
2010 se za revizorja imenuje družba Revidicom, revizijska družba d.o.o., Maribor,
Grizoldova ulica 5.
Gradivo
Gradivo za skupščino vključno s predlogi
sklepov z obrazložitvami, besedilom predlaganih sprememb statuta, letnim poročilom in
poročilom nadzornega sveta je delničarjem
na vpogled v tajništvu uprave na sedežu
družbe v Slovenj Gradcu, Kidričeva 6, vsak
delovni dan, med 10. in 12. uro, od dneva
objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine. Navedeno gradivo je, razen
letnega poročila, dostopno tudi na spletni
strani, www.prevent.si.
Zahteva za dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo
dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o
katerem naj skupščina odloča, ali če 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.

Stran

2068 /

Št.

62 / 30. 7. 2010

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
način iz 296. člena Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1), 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 predlagatelja in da bo druge delničarje
pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Pravica do obveščenosti
Vsak delničar, ki se udeleži skupščine,
ima pravico od uprave na skupščini zahtevati zanesljive podatke o zadevah družbe,
če so potrebni za presojo točk dnevnega
reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko uprava da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi
za pravna in poslovna razmerja družbe s
povezanimi družbami.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico delničarji, ki
so kot imetniki delnic vpisani v centralnem
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD Klirinško depotni družbi d.d.
Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine ali njihovi zakoniti zastopniki
ali pooblaščenci, ki so udeležbo pisno prijavili na sedež družbe najkasneje 3 dni pred
pričetkom skupščine. Če se bo skupščine
udeležil pooblaščenec, je potrebno prijavi
priložiti pisno pooblastilo, ki ostane deponirano na sedežu družbe.
Priglasitev na skupščino in glasovanje
Prijavljene udeležence skupščine prosimo, da pridejo na skupščino in prijavijo svojo prisotnost vsaj 15 minut pred začetkom
zasedanja. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi prisotnosti izkažejo
z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki
pa še z izpisom iz sodnega registra oziroma
drugim dokazilom o zakonitem zastopstvu,
ki ne sme biti starejši od 30 dni, s podpisom
potrdijo svojo udeležbo in prevzamejo glasovalna sredstva.
Prevent Global d.d.
Uprava
predsednik
Renato Krajnc
Nadzorni svet
predsednik
Vladimir Bilić
Ob-4946/10
Na podlagi določil ZGD-1 in 24. ter
17. člena Statuta delniške družbe Datalab
tehnologije d.d., Koprska 92, Ljubljana, sklicujem
9. skupščino
družbe Datalab tehnologije d.d.,
ki bo dne 1. 9. 2010, ob 15. uri, na sedežu Datalab Tehnologije, d.d., Koprska ulica
92, 1000, Ljubljana, sejna soba, z naslednjim dnevnim redom.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov skupščine in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa:
Za predsednico skupščine se imenuje
odvetnica Špela Mesesnel.
Za preštevalki glasov pa Maja Fujan in
Božena Vuksan.
Na skupščini bo navzoč vabljeni notar
Uroš Kos iz Ljubljane.
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Potrdi se predlagani dnevni red po predlogu sklicatelja.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
upravnega odbora o preveritvi in sprejemu
letnega poročila družbe Datalab d.d. skupaj
z revizorjevim poročilom za poslovno leto od
1. 7. 2008 do 30. 6. 2009.
3. Predstavitev izvedenih in načrtovanih
organizacijskih sprememb.
4. Predlog smernic za razporejanje bodočih dobičkov in nagrajevanje organov
družbe.
5. Poročilo upravnega odbora o stanju
dokapitalizacije in načrtih.
6. Sprejem sklepa o ugotovitvi in potrditvi
drugega revizorja za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa:
Ugotovi se da je bila revizija za poslovno
leto 2009 opravljena s strani revizorja UHY
d.o.o., Vurnikova ulica 2, Ljubljana.
Skupščina potrjuje opravljeno revizijo za
poslovno leto 2009 in se v skladu s tem
sklep skuščine o imenovanju revizorja za
poslovno leto od dne 1. 7. 2008 do dne
30. 6. 2009, sprejet z dne 8. 12. 2008, s
katerim je bil kot revizor za navedeno poslovno leto imenovana družba KPMG Slovenija, Podjetje za revidiranje d.o.o., Ljubljana,
Železna cesta 8, spremeni tako da se sedaj
glasi: Za revizorja za poslovno leto od dne
1. 7. 2008 do dne 30. 6. 2009 se imenuje
UHY d.o.o., Vurnikova ulica 2, Ljubljana.
7. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za leto 2009, seznanitev s
prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja za opravljanje nalog družbe
v letu 2009, podelitev razrešnice članom
upravnega odbora in izvršnemu direktorju
za leto 2009.
Predlog sklepa:
2.a) Bilančni dobiček družbe, ki po stanju na dan 30. 6. 2009 znaša 1.730.859,54
EUR in se uporabi tako, da se:
– 2.687,00 EUR bilančnega dobička razporedi v zakonske rezerve,
– 44.000,00 EUR bilančnega dobička
se razporedi za soudeležbo delavcev na
dobičku.
– 1.684.172,54 EUR bilančnega dobička ostane nerazporejenega in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih
letih.
2.b) Skupščina se seznani s prejemki
članov upravnega odbora in izvršnega direktorja, ki so jih prejeli za opravljanje nalog družbe v letu 2009, kot so navedeni
v letnem poročilu družbe za leto 2009 na
strani 106, v točki Prejemki članov uprave
in nadzornega sveta v poglavju 36. Transakcije s povezanimi osebami iz Priloge k
računovodskim izkazom.
2.c) Članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju se podeli razrešnica za
poslovno leto 2009.
8. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme novo
besedilo statuta v predloženem besedilu, ki
je kot priloga sestavni del tega sklepa.
9. Prejemki poslovodstva.
Predlog sklepa:
Za delo v upravnem odboru predsedniku
upravnega odbora pripada plačilo v višini
60,00 (šestdeset 00/100) EUR na opravljeno uro, izvršnemu direktorju 4.500,00 (štiritisočpetsto 00/100) EUR bruto I na mesec, članom upravnega odbora pa 60,00
(šestdeset 00/100) EUR na opravljeno uro.
Poleg mesečnega plačila za delo so predsednik in člani upravnega odbora upravičeni

do povračila stroškov, skladno z veljavnimi
predpisi. Za delo v vsaki posamezni komisiji
upravnega odbora pripada članu upravnega
odbora dodatek v višini do največ 20% mesečnega plačila. Plačilo se izplačuje mesečno do 15 v mesecu za pretekli mesec.
10. Nagrada poslovodstva.
Predlog sklepa:
Za poslovno leto 2009 se članom upravnega odbora v skladu z 29. členom statuta prizna nagrada, v skupni višini bruto
22.000,00 €, in sicer:
Andrej Mertelj dobi nagrado v višini bruto
12.100,00 EUR, Lojze Zajc dobi nagrado v
višini bruto 5.500,00 EUR in Tone Černe
dobi nagrado v višini bruto 4.400,00 EUR.
Nagrade poslovodstvu se izplačujejo izključno v delnicah družbe, razen v primeru,
da bi izplačilo v delnicah določenemu delničarju le-tega skladno z zakonskimi odredbami prisililo v objavo prevzemne ponudbe.
V takem primeru se izplačilo nagrade lahko
izvrši v denarju. Za izračun ustreznika števila delnic se uporabi povprečna tržna vrednost delnice v poslovnem letu, za katerega
se nagrada izplačuje.
11. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa: za revizijo računovodskih
izkazov za poslovno leto 2010 se imenuje
UHY d.o.o., Vurnikova ulica 2, Ljubljana.
Udeležba na skupščini in presečni dan
za uresničevanje glasovalne pravice
Pravico do udeležbe in glasovalno pravico na skupščini imajo delničarji, njihovi
zastopniki in pooblaščenci, ki svojo udeležbo in glasovanje najkasneje konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo pri družbi na naslovu Koprska ulica
92, 1000 Ljubljana, in so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo družbe konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine
(presečni dan).
Pooblaščenci delničarjev oziroma njihovi
zakoniti zastopniki morajo pooblastilo oziroma drug ustrezen dokaz o upravičenosti za
zastopanje predložiti pred začetkom zasedanja skupščine.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najkasneje 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 sprejme sklepa, obrazložitev
točke dnevnega reda.
Objava nasprotnega predloga
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz
300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog), ali predloge za volitve članov
nadzornega sveta, upravnega odbora ali
revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oziroma
volilni predlog se objavi in sporoči na način
iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v
7 dneh po objavi sklica skupščine družbi
poslal predlog za objavo v skladu z 300.
oziroma 301. členom ZGD-1.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničar lahko uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka
305. člena ZGD-1.
Gradivo
Na poslovnem naslovu družbe Koprska
92 so od dneva sklica skupščine pa vse do
vključno dneva zasedanja skupščine, v času
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od 10. do 12. ure, dostopni in brezplačno
na vpogled:
– predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezni predlog,
– obrazložitve točk dnevnega reda,
– letno poročilo za leto 2009,
– novo besedilo statuta,
– poročilo upravnega odbora o pregledu
letnega poročila,
– politika prejemkov članov organov vodenja ali nadzora.
Ta sklic skupščine in predlogi sklepov
z utemeljitvami so objavljeni tudi na spletni strani družbe, www.datalab.si in na Seo
Net-u.
Delničarji lahko zahtevo za dodatno točko dnevnega reda družbi pošljejo tudi po
elektronski pošti, in sicer na e-poštni naslov:
investor@datalab.eu.
Delničarji lahko potrdilo udeležbe na
skupščini, predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski
pošti, in sicer na e-mail naslov: investor@
datalab.eu.
Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti
pisno pooblastilo. Za pooblastilo ni predpisan obrazec in ostane deponirano na sedežu družbe. Pooblastilo je lahko posredovano
družbi tudi po elektronski pošti, in sicer v
skenirani obliki kot priponka. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosto delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje
pooblastilo po elektronski pošti.
Datalab tehnolgoije d.d.
Izvršni direktor Andrej Mertelj
Ob-4947/10
V skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Statuta družbe
Zlata Moneta II finančna družba d.d., delničarje vabimo na
7. skupščino,
ki bo v torek, 31. 8. 2010, ob 14. uri, v
sejni sobi v četrtem nadstropju poslovne
stavbe Probanke, d.d., Trg Leona Štuklja
12, 2000 Maribor (Republika Slovenija).
Dnevni red (predlog):
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
1.1. Za predsednika skupščine se izvoli
Petra Surića, za preštevalko glasov pa Karin Elgec. Ugotovi se prisotnost vabljenega
notarja.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom družbe za poslovno leto
2009, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2009, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega in konsolidiranega letnega
poročila družbe za poslovno leto 2009 in
Poročilom nadzornega sveta o ugotovitvah
pregleda poročila o odnosih s povezanimi
družbami.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2009, ki ga
je pregledal revizor in o njem izdal revizijsko mnenje brez pridržkov, konsolidiranim
letnim poročilom družbe za poslovno leto
2009, ki ga je pregledal revizor in o njem
izdal revizijsko mnenje brez pridržkov, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega in konsolidiranega letnega

poročila družbe za poslovno leto 2009 in
Poročilom nadzornega sveta o ugotovitvah
pregleda poročila o odnosih s povezanimi
družbami.
3. Sklepanje o podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu ter seznanitev skupščine s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v
družbi prejeli v poslovnem letu 2009.
Predlogi sklepov uprave in nadzornega
sveta:
3.1. Skupščina podeli upravi družbe razrešnico za poslovno leto 2009.
3.2. Skupščina podeli nadzornemu svetu
družbe razrešnico za poslovno leto 2009.
3.3. Skupščina se seznani s Poročilom
uprave o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog
v družbi prejeli v poslovnem letu 2009.
4. Sklepanje o spremembah statuta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
4.1. Statut družbe se spremeni tako:
Točka 2.1. se spremeni, tako da se glasi:
»2.1. Http://www.zlatamoneta2.si/ je elektronski medij in spletna stran družbe. Vse
objave, podatki in sporočila za katere zakon
določa, da jih je treba objaviti, ali so sicer
pomembni za družbo ali delničarje, se objavijo na tem mestu.«.
Točke 9.1. do 9.4. se nadomestijo z novimi točkami 9.1. do 9.4., ki se glasijo:
»9.1. Sklic skupščine se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ali dnevniku
Večer. Sklic skupščine se objavi tudi v elektronskem mediju in na spletni strani družbe
iz točke 2.1. tega statuta. Sklic skupščine
se objavi tudi na drug način, če zakon tako
določa.
Ne glede na prejšnji odstavek se lahko
skupščina skliče s priporočenim pismom v
skladu z zakonom.
9.2. Do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice so upravičeni le
tisti delničarji, ki se prijavijo pred skupščino.
Dovolj je, da se delničarji prijavijo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.
9.3. Vsak delničar, ki je upravičen do
udeležbe na skupščini, ima pravico pooblastiti poslovno sposobno fizično ali pravno
osebo, da se v njegovem imenu udeleži
skupščine in uresničuje njegovo glasovalno
pravico. Za pooblastilo je potrebna pisna
oblika. Pooblastilo je treba predložiti družbi
in ostane shranjeno pri njej.
Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca
v skladu s prejšnjim odstavkom z uporabo
elektronskih sredstev. Tako dokazilo o imenovanju pooblaščenca se lahko posreduje
po telefaksu, in sicer tako, da se pooblastilo
pošlje na številko telefaksa, ki se navede v
sklicu skupščine. Na isto številko telefaksa
lahko delničarji kadarkoli pošljejo preklic pooblastila.
9.4. Delničarji lahko zahtevo za dodatno točko dnevnega reda, predlog sklepa in
volilni predlog posredujejo po telefaksu, in
sicer na številko telefaksa, ki se navede v
sklicu skupščine.«
Točka 10.2.1. se spremeni, tako da se
glasi:
»10.2.1. Član uprave je lahko udeležen
pri bilančnem dobičku in bilančni dobiček je
dovoljeno uporabiti tudi za izplačila članu
uprave.«
Točka 10.2.2. se črta.
Sedanja točka 10.2.3. postane točka
10.2.2.
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5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
5.1. Na predlog nadzornega sveta se za
revizorja letnega poročila družbe in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2010 imenuje AUDIT & C0, družba
za revizijo in svetovanje d.o.o., Lendavska
ulica 18, 9000 Murska Sobota.
Informacije v zvezi s skupščino
Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice
Presečni dan iz tretjega odstavka
297. člena ZGD-1: konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine, to je konec dne
27. 8. 2010. Skupščine se lahko udeležijo
in na njej uresničujejo glasovalno pravico
le tisti delničarji, ki so imetniki delnic družbe
na ta dan (ki so konec tega dne kot imetniki
delnic družbe vpisani v centralnem registru
nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki
ga vodi KDD d.d., Republika Slovenija).
Udeležba na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice sta odvisna tudi od
prijave pred skupščino. Delničarji se morajo (zato, da bi bili upravičeni udeležiti se
skupščine in na njej uresničevati glasovalno
pravico) prijaviti najpozneje konec četrtega
dne pred skupščino, to je najpozneje konec
dne 27. 8. 2010. Prijava se opravi po faksu
+386(2)25-20-839 ali s pošto (Trg Leona
Štuklja 12, 2000 Maribor (Republika Slovenija), ki ju mora družba prejeti najpozneje
v časovnem trenutku iz prejšnjega stavka.
Pravne osebe prijavi priložijo redni izpis iz
sodnega registra, ki vsebuje podatke po stanju ob prijavi.
Če se skupščine udeleži in glasovalno
pravico uresničuje pooblaščenec, se prijavi
priloži pooblastilo v pisni obliki, ki ostane
shranjeno pri družbi. Obrazec pooblastila je
dostopen na poslovnem naslovu družbe Trg
Leona Štuklja 12, 2000 Maribor (Republika
Slovenija) in na http://www.zlatamoneta2.si/.
Dokazilo o imenovanju pooblaščenca se
lahko posreduje po faksu, in sicer tako,
da se pooblastilo pošlje na številko faksa
+386(2)25-20-839. Delničar lahko pooblastilo na enak način kadarkoli prekliče.
Osebe se na skupščini (pred njenim pričetkom) izkažejo z osebnim dokumentom.
Dopolnitev dnevnega reda
Zahtevo za dopolnitev dnevnega reda
v skladu s prvim odstavkom 298. člena
ZGD-1 morajo delničarji poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine, to je najpozneje 6. 8. 2010. Takšna
zahteva se lahko posreduje tudi po faksu,
+386(2)25-20-839.
Nasprotni predlog in volilni predlog
Predlog sklepa (prvi odstavek 300. člena
ZGD-1) ali volilni predlog (301. člen ZGD-1)
se objavi in sporoči v skladu z zakonom,
če delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine pošlje družbi takšen predlog, to
je, če delničar do vključno 6. 8. 2010 pošlje
družbi takšen predlog. Družba bo nemudoma objavila oziroma sporočila pravočasno
prejete predloge. Predlogi se lahko posredujejo tudi po faksu +386(2)25-20-839.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.
Število delnic in glasovalnih pravic
Na dan objave sklica skupščine je bilo
skupno število delnic družbe 8.232.861.
Enako število je bilo glasovalnih pravic (vsaka delnica družbe ima en glas). Vse delnice
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družbe so navadne kosovne in se glasijo
na ime.
Dostopnost gradiva
Od objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine so na poslovnem naslovu družbe Trg Leona Štuklja 12,
2000 Maribor (Republika Slovenija) in na
http://www.zlatamoneta2.si/ dostopni:
– ta sklic skupščine,
– predlogi sklepov uprave in nadzornega
sveta z navedbo, kateri organ je dal posamezen predlog in obrazložitvijo vsake točke
dnevnega reda in predloga sklepa uprave in
nadzornega sveta,
– letno poročilo in konsolidirano letno
poročilo družbe za poslovno leto 2009 in
pripadajoči revizorjevi poročili,
– poročilo nadzornega sveta o preveritvi
revidiranega letnega in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2009,
– poročilo nadzornega sveta o ugotovitvah pregleda poročila o odnosih s povezanimi družbami,
– poročilo uprave o prejemkih članov
uprave in nadzornega sveta, ki so jih za
opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2009,
– obrazec pooblastila za uresničevanje
glasovalne pravice po pooblaščencu.
Od objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine so na
http://www.zlatamoneta2.si/ dostopne tudi
izčrpne informacije o pravici delničarja zahtevati dopolnitev dnevnega reda (prvi odstavek 298. člena ZGD-1), njegovi pravici
dati predlog sklepa ali volilni predlog (prvi
odstavek 300. in 301. člen ZGD-1) in njegovi
pravici do obveščenosti (305. člen ZGD-1).
Nemudoma po prejemu bodo na poslovnem naslovu družbe in na http://www.zlatamoneta2.si/ dostopne morebitne dodatne
točke dnevnega reda ter predlogi sklepov
ali volilni predlogi delničarjev in informacije
v zvezi z njimi.
Na poslovnem naslovu družbe je mogoče vsak delovnik, med 10. in 14. uro, pogledati v gradivo in brezplačno dobiti obrazec
pooblastila za uresničevanje glasovalne
pravice po pooblaščencu, na http://www.
zlatamoneta2.si/ pa je ves čas omogočeno
prosto tiskanje vsega gradiva.
Zlata Moneta II finančna družba d.d.
uprava
Peter Zorič
Ob-4955/10
Na podlagi določil Statuta družbe Agrogorica d.d. in Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1-UPB3) sklicuje Upravni odbor
17. sejo skupščine
delniške družbe Agrogorica d.d.
Šempeter pri Gorici,
ki bo v torek, dne 31. 8. 2010, ob 13.
uri, v sejni sobi Modri Hram, v Hotelu Lipa
v Šempetru pri Gorici, Trg Ivana Roba 7, in
predlaga naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Izvršni direktor otvori skupščino in ugotovi, da je skupščina sklepčna.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa upravnega odbora:
Za predsednika skupščine se izvoli Aleš
Modic, za preštevalko glasov Nada Ličen.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Zdenka Gustinčič.
3. Seznanitev z letnim poročilom družbe
za poslovno leto 2009 in konsolidiranim le-
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tnim poročilom, pisnim poročilom revizorja
za poslovno leto 2009, poročilom upravnega odbora o preverivi in potrditvi letnega
poročila za leto 2009, sklepanje o uporabi
bilančnega dobička za leto 2009 ter podelitev razrešnice:
1. Upravi in članom nadzornega sveta
za leto 2009 za obdobje od 1. 1. 2009 do
17. 8. 2009.
2. Upravnemu odboru za leto 2009 za
obdobje od 18. 8. 2009 do 31. 12. 2009.
3. Izvršnemu direktorju za leto 2009
za obdobje od 18. 8. 2009 do 31. 12. 2009.
Predlog sklepa upravnega odbora:
1. Skupščina se seznani s sprejetim
Letnim poročilom družbe za poslovno leto
2009, Konsolidiranim Letnim poročilom za
leto 2009, Poročilom revizorja k letnemu
poročilu in Poročilom upravnega odbora o
preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2009.
2. Bilančni dobiček, sestavljen iz čistega dobička poslovnega leta 2009, v znesku
341.183,00 euro, ostane nerazporejen.
3. Skupščina podeljuje razrešnico:
1. Upravi in članom nadzornega
sveta za leto 2009 za obdobje od 1. 1. 2009
do 17. 8. 2009
2. Upravnemu odboru za leto 2009
za obdobje od 18. 8. 2009 do 31. 12. 2009
3. Izvršnemu direktorju za leto 2009
za obdobje od 18. 8. 2009 do 31. 12. 2009.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 2010.
Predlog sklepa upravnega odbora: za
pooblaščenega revizorja družbe se za leto
2010 imenuje revizijska družba: AUDIT &
CO, Družba za revizijo in svetovanje d.o.o.,
Lendavska 18, 9000 Murska Sobota.
5. Razno
Gradivo za sejo skupščine je delničarjem
na vpogled v poslovni enoti Ljubljana, Kavčičeva 66, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan
po objavi tega vabila, po vnaprejšnji najavi
na info@agrogorica.si ali tel. 05/330-30-00.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in
zakoniti zastopniki, ki so pisno prijavili svojo
udeležbo najmanj tri dni pred sejo. Če skupščina ob napovedanem času ni sklepčna,
se počaka pol ure. Čez pol ure je skupščina
sklepčna ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Morebitni nasprotni predlogi delničarjev
morajo biti vloženi in pisno obrazloženi v
roku 7 dni po objavi tega vabila, po pošti ali
na elektronski naslov agrogorica@siol.net.
Glasovnice za odločanje na seji se bodo
delničarjem, zakonitim zastopnikom oziroma pooblaščencem začele deliti eno uro
pred začetkom seje do ure, ki je določena
za začetek zasedanja skupščine.
Agrogorica d.d.
upravni odbor
Ob-4957/10
Upravni odbor družbe MP Naložbe, družba za naložbe, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: družba), na podlagi Pravil Ljubljanske
borze, d.d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov, Zakona o gospodarskih
družbah in Statuta delniške družbe sklicuje
redno skupščino
delničarjev družbe MP Naložbe, družba
za naložbe, d.d. Ljubljana,
ki bo dne 31. 8. 2010, ob 11. uri, v kletnih
prostorih poslovne stavbe Poteza, na naslovu Železna cesta 18, Ljubljana.

Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa upravnega odbora: ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednika skupščine se izvoli Lidija Virant. Za
preštevalki glasov se izvolita Mateja Šober
in Sanja Frkal. Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Andrej Škrk iz Ljubljane.
2. Seznanitev skupščine delničarjev
družbe z letnim poročilom, z mnenjema
pooblaščenega revizorja o računovodskih
izkazih, z revidiranim poročilom o oddelitvi
z ustanovitvijo nove družbe na dan 31. 12.
2009, z letnim poročilom Službe notranje
revizije, z informacijo o prejemkih članov
organov vodenja in nadzora in s poročilom
upravnega odbora družbe z mnenji.
Predlog sklepa upravnega odbora:
Skupščina delničarjev družbe MP Naložbe, družba za naložbe d.d., Ljubljana,
se seznani:
– z Revidiranim letnim poročilom družbe
MP Naložbe, družba za naložbe d.d. in Skupine Medvešek Pušnik za leto 2009,
– z mnenjema pooblaščenega revizorja
o računovodskih izkazih obvladujoče družbe
in računovodskih izkazih Skupine Medvešek
Pušnik,
– s poročilom o oddelitvi z ustanovitvijo
nove družbe na dan 31. 12. 2009,
– z letnim poročilom Službe notranje revizije družbe o notranjem revidiranju za leto
2009,
– z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora,
– s poročilom upravnega odbora družbe MP Naložbe, družba za naložbe d.d. za
leto 2009, z mnenjem upravnega odbora
o Revidiranem letnem poročilu družbe MP
Naložbe, družba za naložbe d.d. in Skupine
Medvešek Pušnik za leto 2009 in mnenjem
upravnega odbora k letnemu poročilu Službe notranje revizije o notranjem revidiranju
za leto 2009.
3. Sprejem sklepa o bilančnem dobičku
ter podelitev razrešnice.
Predlog sklepa upravnega odbora:
Skupščina sprejme naslednji sklep:
3.1. Bilančni dobiček leta 2009 za družbo MP Naložbe d.d. (prenosno družbo) v
znesku 993.283,00 EUR, ki izvira iz čistega
dobička leta 2007, ostane nerazporejen.
3.2. Skupščina potrjuje in odobrava delo
uprave družbe in ji podeljuje razrešnico za
delo v poslovnem letu 2009.
3.3. Skupščina potrjuje in odobrava delo
nadzornega sveta družbe in mu podeljuje
razrešnico za delo v poslovnem letu 2009.
4. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa upravnega odbora:
Skupščina sprejme naslednji sklep: za
revizorja družbe se za poslovno leto 2010
imenuje revizijska družba ECUM Revizija
d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 4, Ljub
ljana.
5. Soglasje skupščine za prenos več kot
25% premoženja družbe.
Predlog sklepa upravnega odbora:
Skupščina soglaša, da poslovodstvo
družbe, ki je lastnica 112.503 delnic družbe Alta Skladi d.d., v postopku povečanja
osnovnega kapitala družbe Alta Skupina d.d.
s stvarnimi vložki navedene delnice vloži kot
stvarni vložek v družbo Alta Skupina d.d., pri
čemer družba v zameno prejme novoizdane
delnice družbe Alta Skupina d.d. Stvarne
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vložke bo pregledal pooblaščeni revizor, pri
čemer je predvideno menjalno razmerje 3
novoizdane delnice družbe Alta Skupina d.d.
za vsako vloženo delnico družbe Alta Skladi
d.d. Pogodba o prenosu delnic z navedenim
menjalnim razmerjem se sklene z odložnim
pogojem pridobitve soglasja Agencije za trg
vrednostnih papirjev za javno ponudbo delnic družbe Alta Skladi d.d.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda, obrazložitvami
točk dnevnega reda, revidirani letni poročili
družbe z mnenji in poročili organov oziroma
služb družbe ter drugi dokumenti, ki so navedeni pri predlogih sklepov je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe MP Naložbe,
družba za naložbe d.d., Ulica Gradnikove
brigade 11, Ljubljana, v tajništvu vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, od objave sklica
skupščine pa vključno do dneva zasedanja
skupščine. Gradivo za skupščino je v skladu
z določilom 296. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) objavljeno tudi na
spletnih straneh družbe MP Naložbe, družba za naložbe, d.d.: www.medvesekpusnik.
si (Novinarsko središče > Sporočila za javnost). Prav tako so na spletni strani družbe
na voljo informacije o pravicah delničarjev
iz prvega odstavka 298. člena ZGD-1, prvega odstavka 300. člena ZGD-1, 301. člena
ZGD-1 in 305. člena ZGD-1. Gradivo za
skupščino je dostopno tudi na spletni strani
Ljubljanske borze, SEOnet-u.
Informacije o pravicah 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. Družba bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1, objavila
tiste dodatne točke dnevnega reda, glede
katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica
skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Družba bo na enak način, kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki
bodo poslani družbi v 7 dneh po objavi tega
sklica skupščine in bodo razumno utemeljeni ter za katere bo obenem 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.
Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda oziroma predloge sklepov
k točkam dnevnega redna družbi pošljejo
tudi po faksu +386 (0)1/541-40-79.
Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščenosti iz
305. člena ZGD-1.
Pogoji za udeležbo in glasovanje na
skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo vsi delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v
centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine, tj. 27. 8. 2010 (presečni dan). Število glasov posameznega
delničarja določajo glasovi delnic po evidenci v centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev na navedeni dan.

Prijava udeležbe ni obvezna, je pa zaželena. Prijave se lahko pošljejo po pošti
na naslov družbe ali po faksu na 01/54140-79.
Če se skupščine udeleži pooblaščenec
delničarja, je potrebno družbi predložiti pisno pooblastilo za zastopanje, ki ostane deponirano na sedežu družbe.
Pooblastilo mora vsebovati splošne identifikacijske podatke o pooblastitelju in pooblaščencu. Pooblastilo mora biti oddano
ob prijavi udeležbe na skupščini. Obrazec
pooblastila je priložen objavi sklica na SEOnetu, na spletni strani družbe in k gradivu za
skupščino, ki je dostopno na sedežu družbe. Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca
tudi z uporabo elektronskih sredstev tako,
da družbi posredujejo pooblastilo po telefaksu 01/541-40-79.
Število delnic in glasovalnih pravic na
dan sklica
Družba ima na dan sklica izdanih skupno
400.000 delnic, ki so po stanju v centralnem
registru vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, delniški družbi. Družba je na dan sklica imetnik 1.881
lastnih delnic. V skladu s statutom družbe
ima vsaka delnica en glas, razen lastnih delnic, ki na podlagi zakona nimajo glasovalne
pravice, tako je na dan sklica skupno število
glasov 398.119.
MP Naložbe, družba za naložbe, d.d.
Ljubljana
upravni odbor
Ob-4958/10
Na podlagi točke 7.3., Statuta družbe
A1, d.d., Ljubljana, Vodovodna cesta 93, in
skladno z določili Zakona o gospodarskih
družbah upravni odbor družbe sklicuje
14. skupščino
delniške družbe A1, d.d., Ljubljana,
Vodovodna cesta 93,
ki bo 31. 8. 2010, ob 14. uri, na sedežu
družbe na Vodovodni cesti 93, Ljubljana, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
1.1 Za organe skupščine se izvolijo:
– predsednik odvetnik Dušan Kecman,
– preštevalka glasov Irena Hlebš.
1.2. Skupščini prisostvuje vabljeni notar
Darko Jerše iz Postojne, Prešernova 1.
2. Seznanitev s potrjenim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom za l.
2009, z mnenjem revizorja, pisnim poročilom upravnega odbora, odločanje o uporabi
bilančnega dobička in podelitvi razrešnice
upravnemu odboru.
Predlog sklepa:
2.1. Na predlog upravnega odbora se ugotovljeni bilančni dobiček v višini
33.920.709,79 EUR v skladu z določbami
230., 282. in 293. člena ZGD uporabi za:
– preneseni dobiček iz preteklih let v
znesku 29.555.398,82 EUR (leto 2002 v
znesku 947.609,27 EUR, leto 2003 v znesku 5.028.804,47 EUR, leto 2004 v znesku 4.047.044,32 EUR, leto 2005 v znesku 4.571.502,44 EUR, leto 2006 v znesku 5.413.797,13 EUR, leto 2007 v znesku
5.019.155,60 EUR in leto 2008 v znesku
4.527.485,59) ostane nerazporejen;
– prenos iz presežka iz prevrednotenja
v znesku 12.134,25 EUR ostane nerazporejen;
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– čisti dobiček poslovnega leta 2009 v
višini 3.629.629,22 EUR ostane nerazporejen;
– del bilančnega dobička v višini
723.547,50 EUR oziroma 32,50 EUR bruto
na delnico se nameni za izplačilo dividend.
Dividende se izplačajo iz prenesenega čistega dobička za leto 2002 v znesku
723.547,50 EUR.
Knjiženje se opravi na dan 1. 1. 2010.
2.2. Dividende se izplačajo v roku šestih
mesecev.
Dividende se izplačajo delničarjem, ki so
bili v delniško knjigo vpisani na dan 29. 8.
2010.
2.3. Skupščina podeli razrešnico upravnemu odboru za poslovno leto 2009.
3. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za leto 2010.
Predlog sklepa: za revizorja računovodskih izkazov za poslovno leto 2010 se na
predlog upravnega odbora imenuje družbo
BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1,
Ljubljana.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ostane družbi.
Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice je, da delničar
prijavi svojo udeležbo najkasneje tri dni pred
skupščino.
Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda (predlogi sklepov, obrazložitev vsake točke dnevnega reda) bo delničarjem
na vpogled na sedežu družbe v Ljubljani,
Vodovodna cesta 93, v tajništvu vsak delovni dan, od prvega naslednjega delovnega dne, od dne objave sklica od 8. do
12. ure.
A1, Investicijsko upravljanje, d.d.
Ljubljana
Upravni odbor
Ob-4964/10
Na podlagi 11. točke Statuta delniške
družbe Petovia avto Ptuj d.d., Ormoška c.
23, Ptuj, uprava in nadzorni svet družbe
sklicujeta
15. skupščino
delničarjev družbe Petovia avto Ptuj,
d.d.,
ki bo v ponedeljek, 30. 8. 2010, z začetkom 8. ob uri, v prostorih uprave družbe,
Ormoška 23, 2250 Ptuj.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
se sprejme naslednji sklep:
Za predsednika 15. redne skupščine se
izvoli Mojca Furek, za preštevalki glasov se
izvolita Tanja Smolinger in Milica Pukšič.
Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni notar
Andrej Šoemen.
Na podlagi poročila preštevalcev glasov
predsednik razglasi sklepčnost skupščine.
2. Seznanitev z Letnim poročilom Petovia avto Ptuj, d.d. za poslovno leto 2009, z
mnenjem revizorja in poročilom nadzornega
sveta k letnemu poročilu ter sprejem sklepa
o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu
2.1. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: skupščina delničarjev podeljuje upravi in članom
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nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno leto 2009.
3. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa: skupščina bo sprejela sklep o imenovanju revizijske hiše za
leto 2010.
Gradivo
Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem
na vpogled za vse točke dnevnega reda,
vključno z besedilom letnega poročila za leto
2009, pisnim poročilom nadzornega sveta o
preveritvi in potrditvi letnega poročila, v tajništvu uprave na sedežu družbe, kontaktna
oseba Tanja Smolinger, vsak delovnik, od
9. do 11. ure, od dneva sklica skupščine do
zasedanja skupščine.
Predlogi delničarjev
Vsak nasprotni predlog delničarjev k
predlogom sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda mora biti v pisni obliki, obrazložen in vložen v enem tednu po objavi
tega sklica v tajništvu uprave na sedežu
družbe v Ptuju, Ormoška 23.
Način glasovanja
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda.
Udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, vpisani v delniško
knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru pri KDD – Centralni klirinško depotni
družbi, d.d., Ljubljana, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki svojo udeležbo pisno
prijavijo najkasneje 3 dni pred skupščino
v tajništvu uprave na sedežu družbe v
Ptuju, Ormoška 23. Pooblaščenec delničarja mora prijavi udeležbe priložiti tudi
pooblastilo.
Pooblastilo mora biti pisno in vsebovati
splošne podatke (za fizične osebe ime in
priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja; za pravne osebe pa ime in priimek
ter naslov pooblaščenca in firmo, sedež ter
podpis in žig pooblastitelja). Vsaka delnica
daje delničarju en glas.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, ob 9. uri, v
istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Petovia avto Ptuj d.d.
uprava družbe
Katja Šilec
Ob-4968/10
Na podlagi 8. člena Statuta družbe Kompas d.d., uprava družbe sklicuje
skupščino delničarjev
delniške družbe Kompas d.d.,
ki bo v torek, 31. 8. 2010, ob 12. uri, na
sedežu družbe, Pražakova 4, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti
skupščine ter ugotovitev, da je na skupščini
prisotna notarka Nada Kumar, ki bo sestavila zapisnik.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
3. Poročilo uprave o izvršeni dokapitalizaciji v skladu s sklepom k točki 3 dnevnega
reda skupščine z dne 6. 4. 2010.
4. Predstavitev Letnega poročila družbe
za poslovno leto 2009, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta
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k letnemu poročilu ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
5. Imenovanje revizorja.
Predlogi sklepov:
Sklep k točki 1:
Ugotovi se sklepčnost skupščine in da
je na skupščini prisotna vabljena notarka
Nada Kumar iz Ljubljane, ki bo sestavila
zapisnik.
Sklep k točki 2:
Izvolijo se delovna telesa skupščine. Za
predsednika in dva preštevalca glasov se
izvolijo osebe po predlogu uprave oziroma
delničarjev na skupščini.
Sklep k točki 3:
Skupščina se je seznanila s poročilom
uprave o poteku dokapitalizacije.
Sklep k točki 4:
4.1. Skupščina se je seznanila z letnim
poročilom družbe za poslovno leto 2009, z
revizijskim mnenjem in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega
poročila za poslovno leto 2009 z dne 27. 7.
2010.
4.2 Skupščina delničarjev podeljuje upravi Kompas d.d. in nadzornemu svetu Kompas d.d. razrešnico za poslovno leto 2009.
Sklep k točki 5:
Za revidiranje letnih računovodskih izkazov za leto 2010 se imenuje revizijska družba ABC Revizija d.o.o., Ljubljana, Dunajska
cesta 101.
Sklepe navedene pod točkami 1, 2, 3 in
4 predlagata uprava in nadzorni svet skupaj,
sklep pod točko 5 pa le nadzorni svet.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na
sedežu družbe.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 27. 8. 2010.
Delničarji so dolžni kot pogoj za udeležbo in glasovanje na skupščini na sedežu
družbe prijaviti svojo udeležbo na skupščini
najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo
dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o
katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda
ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.
Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega
reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju
nasprotni predlog) ali predloge sklepov iz
301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni
predlog). Nasprotni oziroma volilni predlog
se objavi in sporoči na način iz 296. člena
ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh
po objavi sklica skupščine, družbi poslal
predlog za objavo v skladu s 300. oziroma
301. členom ZGD-1.

Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena tega zakona.
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.
Gradivo za skupščino je dostopno in
brezplačno na vpogled na poslovnem naslovu družbe Pražakova 4, Ljubljana, vsak
delovnik od dneva sklica skupščine pa vse
do vključno dneva zasedanja skupščine v
času od 8. do 12. ure, vključno s predlogi
sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezen predlog, z obrazložitvami točk dnevnega reda ter drugimi listinami in predlogi iz
drugega odstavka 297. a člena ZGD-1. V
skladu s četrtim odstavkom 296. člena ZGD1 se sklic skupščine s predlogi sklepov in
obrazložitvijo objavi tudi na spletnih straneh
družbe, www.kompas.si.
Uprava Kompas d.d.
Ob-4970/10
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 ter točke 8.2. in 8.3. Statuta družbe Vegrad d.d. Gradbeno industrijsko podjetje, uprava družbe sklicuje
14. redno skupščino družbe
Vegrad d.d. Gradbeno industrijsko
podjetje, Stari trg 35, 3320 Velenje,
ki bo dne 30. 8. 2010, ob 8. uri, na sedežu družbe v Velenju, Stari trg 35, v sejni
sobi, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in sprejem
dnevnega reda.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem sklepa:
Skupščina ugotavlja, da je sklepčna.
Za predsednico skupščine se izvoli Branka Gabrijel in za preštevalca glasov Viktorija
Kričaj in Gorazd Rant. Sprejme se predlagani dnevni red.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar, ki bo vodil in potrdil zapisnik zasedanja
skupščine.
2.A Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2009 z mnenjem revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveriti letnega poročila.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem sklepa: skupščina se seznani
s sprejetim letnim poročilom za leto 2009
z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi poročila.
2.B Sprejem revidiranega letnega poročila Vegrad d.d. za leto 2009.
Uprava predlaga skupščini sprejem sklepa: skupščina sprejme revidirano letno poročilo družbe Vegrad d.d. za leto 2009.
2.C Predlog uporabe bilančnega dobička
za leto 2009.
Uprava in nadzorni predlagata skupščini
sprejem sklepa:
Ugotovi se, da znaša bilančni dobiček družbe Vegrad d.d., Stari trg 35,
3320 Velenje, na dan 31. 12. 2009
4.321.768,00 EUR.
Bilančni dobiček ostane nerazporejen in
se v celoti prenese v naslednje poslovno
leto kot preneseni dobiček.
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2.C Podelitev razrešnice direktorju družbe in članom nadzornega sveta za leto
2009.
Uprava in nadzorni predlagata skupščini
sprejem sklepa: skupščina podeli razrešnico direktorju družbe in članom nadzornega
sveta za leto 2009 in s tem potrdi in odobri
delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2009.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2010.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2010 skupščina imenuje družbo
Renoma d.o.o., Kamniška ulica 25, 1000
Ljubljana.
Skupščine delničarjev se lahko udeležijo
vsi delničarji družbe, ki so vpisani v delniško knjigo konec četrtega dne pred sejo
skupščine (presečni dan) oziroma njihovi
pooblaščenci. Pooblastilo za udeležbo in
glasovanje mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo in odločanje na skupščini je, da delničarji svojo udeležbo prijavijo
najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine v pisni obliki, ki jo osebno ali s poštno pošiljko dostavijo v tajništvo družbe v Velenju,
Stari trg 35, 3320 Velenje.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, skupaj z letnim poročilom za leto 2009
z mnenjem revizorja in pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, je na razpolago vsak delovni dan med
10. in 12. uro na sedežu družbe Vegrad
d.d., Stari trg 35, 3320 Velenje, v času od
dneva objave do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Delničarji lahko morebitne nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda zaradi objave ali zahtevo za dodatno
točko dnevnega reda, v skladu z določili
298. člena Zakona o gospodarskih družbah-1, pisno sporočijo upravi najpozneje v
sedmih dneh od objave tega sklica.
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega
odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih
družbah-1.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino 30 minut pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Vegrad d.d.
Gradbeno industrijsko podjetje
glavna direktorica
Hilda Tovšak

Razširitve dnevnih redov
Ob-4865/10
Uprava družbe Mariborske livarne Maribor, d.d., Oreško nabrežje 9, 2000 Maribor, obvešča delničarje, da sta dne 20. 7.
2010 delničarja Metalka Handelsges m.b.H,
Pfarrgasse 64, 1231 Wien in Slovenska odškodninska družba d.d., Ljubljana, Mala ulica 5 (v nadaljevanju predlagatelja), vložila
na podlagi določil Zakona o gospodarskih
družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi sklica 16. skupščine delničarjev družbe
Mariborske livarne Maribor, d.d., ki bo dne
19. 8. 2010, zahtevo za razširitev dnevnega
reda. Metalka Handelsges m.b.H., Pfarrgasse 64, Wien je imetnica 1.385.765 delnic,
Slovenska odškodninska družba, Mala ulica
5 pa je imetnica 160.177 delnic družbe Mariborske livarne Maribor,d.d. (v nadaljeva-

nju družba), kar skupaj predstavlja 45,53%
osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njun pravni interes za vložitev zahteve
za razširitev dnevnega reda 16. skupščine družbe Mariborske livarne Maribor, d.d.,
Oreško nabrežje 9, 2000 Maribor, ki je bil
objavljen dne 16. 7. 2010 v Uradnem listu
Republike Slovenije, št. 57/10 in katera je
sklicana za dne 19. 8. 2010 ob 13. uri, v
jedilnici hale A, Oreško nabrežje 9, 2000
Maribor.
Uprava razširja dnevni red z novo 5. točko, ki glasi:
5. Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta in imenovanje člana nadzornega
sveta.
Predlog sklepa:
»a) Na podlagi odstopne izjave z dne
16. 7. 2010 se skupščina seznani z odstopom dosedanjega člana nadzornega sveta Bernharda Ditachmairja s funkcije člana
nadzornega sveta.
b) Za člana nadzornega sveta družbe
Mariborska livarna Maribor, d.d., se za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči z dnem
20. 8. 2010, izvoli kot predstavnika delničarjev: – Jože Bajuk.«
Obrazložitev:
G. Bernhard Ditachmair je dne 16. 7.
2010 podal izjavo o odstopu s funkcije člana
nadzornega sveta družbe Mariborska livarna Maribor, d.d.
Predlagatelja predlagata, da se za člana
nadzornega sveta izvoli: – Jože Bajuk, magister znanosti – Sociologija – Menedžment
neprofitnih organizacij, univerzitetni diplomirani pravnik, trenutno zaposlen kot vodja
pravne službe v družbi PDP, d.d., Ljubljana; delovne izkušnje: vodja pravne službe
v družbi Poteza Skupina, d.d., Ljubljana,
regionalni direktor v družbi Sportina Group,
d.o.o., Lesce, svetovalec, vodja projektov ter
član uprave v družbi Socius, d.d., Ljubljana;
predsednik nadzornega sveta družbe Gradis Inženiring d.d. (marec 2003 – november
2005), predsednik nadzornega sveta in član
upravnega odbora družbe Gradis Skupina
G d.d. (november 2005 – april 2007), član
upravnega odbora družbe JAE d.d. (oktober
2006 – april 2008), član nadzornega sveta
Aero Celje d.d. (december 2009).
V skladu z določilom 301. člena ZGD-1
volilnega predloga ni treba utemeljevati.
Zahteva za razširitev dnevnega reda
skupščine je na vpogled delničarjem na
sedežu družbe Mariborske livarne Maribor,
d.d., Oreško nabrežje 9, 2000 Maribor, pod
enakimi pogoji kot ostalo gradivo za skupščino.
Mariborska livarna Maribor, d.d.
predsednik uprave
Ob-4866/10
Uprava družbe Elektro Gorenjska d.d.,
Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, v skladu z 298. členom Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1) na podlagi zahteve delničarjev: Pivovarna Laško d.d., ki je imetnik
1,56% osnovnega kapitala, Nova KBM d.d.,
ki je imetnik 1,15% osnovnega kapitala,
Probanka d.d., ki je imetnik 0,78% osnovnega kapitala, Modra linija holding d.d., ki
je imetnik 0,74% osnovnega kapitala, GBD
BPD d.d., ki je imetnik 0,32% osnovnega
kapitala, Škržat d.o.o., ki je imetnik 0,31%
osnovnega kapitala in BPD FIDA d.o.o., ki
je imetnik 0,21% osnovnega kapitala, kar
skupaj predstavlja 5,07% osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazano upravičenje,
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da v skladu z 298. členom ZGD-1 zahtevajo
dodatno točko dnevnega reda skupščine,
sklicane za dne 27. avgusta 2010 ob 13.
uri, katere sklic je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 54/10, dne 9. 7. 2010, objavlja
dodatno točko dnevnega reda skupščine,
ki glasi:
»5. točka dnevnega reda: Izplačilo manjšinskih delničarjev
5.1. Skupščina se seznani s predlogom
manjšinskih delničarjev glede načina izstopa manjšinskih delničarjev iz družbe, in sicer
s pomočjo izdaje obveznic družbe ali druge
energetske družbe v večinski državni lasti
oziroma zamenjave delnic družbe, ki so v
lasti manjšinskih delničarjev, z likvidnejšimi
delnicami javne družbe v večinski državni
lasti.
5.2. Skupščina nalaga poslovodstvu
družbe, da v sodelovanju z manjšinskimi
delničarji, najkasneje do 31. 12. 2010, izoblikuje končni predlog za izstop manjšinskih
delničarjev iz družbe.
5.3. Skupščina pooblašča poslovodstvo,
da zastopa družbo v procesu uresničitve
predloga izstopa manjšinskih delničarjev iz
družbe, ter z manjšinskimi delničarji in tretjimi osebami sklene ustrezne pogodbe in dogovore, kakor tudi, da opravi vsa potrebna
dejanja, na podlagi katerih bo manjšinskim
delničarjem omogočen izstop iz družbe v
skladu s končnim predlogom za izstop manjšinskih delničarjev. Skrajni rok za uresničitev predloga je 31. 12. 2011.«
Obrazložitev:
Delničarji družbe Elektro Gorenjska d.d.,
so se na lanskoletni skupščini seznanili z
namero razdelitve Elektro Gorenjska na dva
strateška dela, in sicer na omrežni in tržni
del. Tokratni sklic skupščine ni predvideval
aktivnosti ali razprave povezane z navedeno transakcijo, kljub dejstvu, da gre za
pomembno vprašanje v zvezi s prihodnostjo
družbe ter interesi njenih delničarjev. Prav
tako se v javnosti pojavljajo namigovanja o
novih možnostih spojitev in pripojitev Elektro
podjetij z nekaterimi drugimi gospodarskimi
subjekti, kot so HSE, GEN in Petrol.
Ker manjšinski delničarji nimamo svojih
predstavnikov v nadzornem svetu družbe
in ne razpolagamo z relevantnimi načrti za
reševanje tega vprašanja (razen pavšalne
zaveze, da se bo pereča problematika uredila do leta 2020), smo mnenja, da je najprimernejša ureditev za vse vpletene strani,
hkrati pa relativno enostavna in hitra ter
cenovno tudi najugodnejša za državo, izdaja obveznic družbe ali druge energetske
družbe v večinski državni lasti oziroma zamenjave delnic družbe, ki jih imajo v lasti
manjšinski delničarji, z likvidnejšimi delnicami javne družbe v večinski državni lasti. Ob
dejstvu, da bo nujno preoblikovanje Elektro
Gorenjska na ta način veliko enostavnejše
in hitrejše, s tem sledimo tudi odločbi in
napotilu računskega sodišča in smernicam
Evropske unije.
Ocenjujemo, da je predlagan rok do izteka tekočega leta 2010 primeren in realen za
dosego dogovora o načinu izstopa manjšinskih delničarjev iz Elektro Gorenjska. Prav
tako menimo, da je glede predmetnega
vprašanja pomembno, da poslovodstvo s
strani skupščine pridobi mandat za dokončno izvedbo soglasno dogovorjene rešitve
nastale situacije.
Že na lanskoletni skupščini so tako večji
kot tudi manjšinski oziroma mali delničarji, ki
so preko organiziranega zbiranja pooblastil
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pooblastili Društvo – Mali delničarji – Skupaj
smo močnejši (Društvo MDS) za zastopanje
na skupščini, pokazali velik interes do reševanja problematike, ter s svojo številčno
prisotnostjo preko posredovanja pooblastil
Društvu MDS pokazali, da si želijo čimprejšnjo rešitev navedene problematike. Vse od
lanskoletne skupščine dalje si je Društvo
MDS kot tudi predlagatelj razširitve dnevnega reda prizadevalo za sporazumno rešitev,
a jo do sedaj žal nismo našli.
Elektro Gorenjska d.d.
mag. Jože Knavs
predsednik uprave
Ob-4867/10
Uprava družbe Elektro Primorska d.d.,
Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, v skladu z
298. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) na podlagi zahteve delničarja
Triglav naložbe d.d., Slovenska 54, 1000
Ljubljana, prejete dne 16. 7. 2010, ki ima
5,02% delež osnovnega kapitala družbe in s
tem upravičenje, da v skladu z 298. členom
ZGD-1 zahteva dodatno točko dnevnega
reda skupščine, sklicane za dne 26. avgusta 2010 ob 11. uri, katere sklic je bil objav
ljen v Uradnem listu RS, št. 54/10, dne 9. 7.
2010, objavlja dodatno točko dnevnega reda
skupščine, ki glasi:
»5. točka dnevnega reda: Izplačilo manjšinskih delničarjev
5.1. Skupščina se seznani s predlogom
manjšinskih delničarjev glede načina izstopa manjšinskih delničarjev iz družbe, in sicer
s pomočjo izdaje obveznic družbe ali druge
energetske družbe v večinski državni lasti
oziroma zamenjave delnic družbe, ki so v
lasti manjšinskih delničarjev, z likvidnejšimi
delnicami javne družbe v večinski državni
lasti.
5.2. Skupščina nalaga poslovodstvu
družbe, da v sodelovanju z manjšinskimi
delničarji, najkasneje do 31. 12. 2010, izoblikuje končni predlog za izstop manjšinskih
delničarjev iz družbe.
5.3. Skupščina pooblašča poslovodstvo,
da zastopa družbo v procesu uresničitve
predloga izstopa manjšinskih delničarjev iz
družbe, ter z manjšinskimi delničarji in tretjimi osebami sklene ustrezne pogodbe in dogovore, kakor tudi, da opravi vsa potrebna
dejanja, na podlagi katerih bo manjšinskim
delničarjem omogočen izstop iz družbe v
skladu s končnim predlogom za izstop manjšinskih delničarjev. Skrajni rok za uresničitev predloga je 31. 12. 2011.«
Obrazložitev:
Delničarji družbe Elektro Primorska, so
se na lanskoletni skupščini seznanili z namero razdelitve Elektro Primorska na dva
strateška dela in sicer na omrežni in tržni
del. Tokratni sklic skupščine ni predvideval
aktivnosti ali razprave povezane z navedeno transakcijo, kljub dejstvu, da gre za
pomembno vprašanje v zvezi s prihodnostjo
družbe ter interesi njenih delničarjev. Prav
tako se v javnosti pojavljajo namigovanja o
novih možnostih spojitev in pripojitev Elektro
podjetij z nekaterimi drugimi gospodarskimi
subjekti, kot so HSE, GEN in Petrol.
Ker manjšinski delničarji nimamo svojih
predstavnikov v nadzornem svetu družbe
in ne razpolagamo z relevantnimi načrti za
reševanje tega vprašanja (razen pavšalne
zaveze, da se bo pereča problematika uredila do leta 2020), smo mnenja, da je najprimernejša ureditev za vse vpletene strani,
hkrati pa relativno enostavna in hitra ter
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cenovno tudi najugodnejša za državo, izdaja obveznic družbe ali druge energetske
družbe v večinski državni lasti oziroma zamenjave delnic družbe, ki jih imajo v lasti
manjšinski delničarji, z likvidnejšimi delnicami javne družbe v večinski državni lasti. Ob
dejstvu, da bo nujno preoblikovanje Elektro
Primorska na ta način veliko enostavnejše
in hitrejše, s tem sledimo tudi odločbi in
napotilu računskega sodišča in smernicam
Evropske unije.
Ocenjujemo, da je predlagan rok do izteka tekočega leta 2010 primeren in realen za
dosego dogovora o načinu izstopa manjšinskih delničarjev iz Elektro Primorska. Prav
tako menimo, da je glede predmetnega
vprašanja pomembno, da poslovodstvo s
strani skupščine pridobi mandat za dokončno izvedbo soglasno dogovorjene rešitve
nastale situacije.«
Elektro Primorska d.d.
Julijan Fortunat, univ. dipl. inž. el.
predsednik uprave
Ob-4876/10
Uprava družbe Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje, v skladu z 298. členom
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)
na podlagi zahteve delničarjev: Probanka,
d.d., ki je imetnik 2,14% osnovnega kapitala, Vipa Holding, d.d., ki je imetnik 1,67%
osnovnega kapitala, Cinkarna Celje, d.d. ki
je imetnik 0,69% osnovnega kapitala, Istrabenz, d.d., ki je imetnik 1,11% osnovnega
kapitala in Triglav Vzajemni skladi – delniški
Triglav steber I., ki je imetnik 0,58% osnovnega kapitala, kar skupaj predstavlja 6,19%
osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazano upravičenje, da v skladu z 298. členom
ZGD-1 zahtevajo dodatno točko dnevnega
reda skupščine, sklicane za dne 25. avgusta
2010, ob 9. uri, katere sklic je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 54/10, dne 9. 7. 2010,
objavlja dodatno točko dnevnega reda skupščine, ki glasi:
»5. točka dnevnega reda: Izplačilo manjšinskih delničarjev.
5.1. Skupščina se seznani s predlogom
manjšinskih delničarjev glede načina izstopa manjšinskih delničarjev iz družbe, in sicer
s pomočjo izdaje obveznic družbe ali druge
energetske družbe v večinski državni lasti
oziroma zamenjave delnic družbe, ki so v
lasti manjšinskih delničarjev, z likvidnejšimi
delnicami javne družbe v večinski državni
lasti.
5.2. Skupščina nalaga poslovodstvu
družbe, da v sodelovanju z manjšinskimi
delničarji, najkasneje do 31. 12. 2010, izoblikuje končni predlog za izstop manjšinskih
delničarjev iz družbe.
5.3. Skupščina pooblašča poslovodstvo,
da zastopa družbo v procesu uresničitve
predloga izstopa manjšinskih delničarjev iz
družbe, ter z manjšinskimi delničarji in tretjimi osebami sklene ustrezne pogodbe in dogovore, kakor tudi, da opravi vsa potrebna
dejanja, na podlagi katerih bo manjšinskim
delničarjem omogočen izstop iz družbe v
skladu s končnim predlogom za izstop manjšinskih delničarjev. Skrajni rok za uresničitev predloga je 31. 12. 2011.
Obrazložitev
Delničarji družbe Elektro Celje so se na
lanskoletni skupščini seznanili z namero
razdelitve Elektra Celje na dva strateška
dela in sicer na omrežni in tržni del. Tokratni
sklic skupščine ni predvideval aktivnosti ali
razprave povezane z navedeno transakcijo,

kljub dejstvu, da gre za pomembno vprašanje v zvezi s prihodnostjo družbe ter interesi
njenih delničarjev. Prav tako se v javnosti
pojavljajo namigovanja o novih možnostih
spojitev in pripojitev Elektro podjetij z nekaterimi drugimi gospodarskimi subjekti, kot so
HSE, GEN in Petrol.
Ker manjšinski delničarji nimamo svojih
predstavnikov v nadzornem svetu družbe in
ne razpolagamo z relevantnimi načrti za reševanje tega vprašanja (razen pavšalne zaveze, da se bo pereča problematika uredila
do leta 2010), smo mnenja, da je najprimernejša ureditev za vse vpletene strani, hkrati
pa relativno enostavna in hitra ter cenovno
tudi najugodnejša za državo, izdaja obveznic družbe ali druge energetske družbe v
večinski državni lasti oziroma zamenjave
delnic družbe, ki jih imajo v lasti manjšinski delničarji, z likvidnejšimi delnicami javne
družbe v večinski državni lasti. Ob dejstvu,
da bo nujno preoblikovanje Elektra Celje
na ta način veliko enostavnejše in hitrejše,
s tem sledimo tudi odločbi o napotilu računskega sodišča in smernicam Evropske
unije.
Ocenjujemo, da je predlagan rok do izteka tekočega leta 2010 primeren in realen za
dosego dogovora o načinu izstopa manjšinskih delničarjev iz Elektra Celje. Prav tako
menimo, da je glede predmetnega vprašanja pomembno, da poslovodstvo s strani
skupščine pridobi mandat za dokončno izvedbo soglasno dogovorjene rešitve nastale
situacije.
Že na lanskoletni skupščini so tako večji
kot tudi manjšinski oziroma mali delničarji, ki
so preko organiziranega zbiranja pooblastil
pooblastili Društvo – Mali delničarji – Skupaj
smo močnejši (Društvo MDS) za zastopanje
na skupščini, pokazali velik interes do reševanja problematike ter s svojo številčno
prisotnostjo preko posredovanja pooblastil
Društvu MDS pokazali, da si želijo čimprejšnjo rešitev navedene problematike. Vse od
lanskoletne skupščine dalje si je Društvo
MDS kot tudi predlagatelj razširitve dnevnega reda prizadevalo za sporazumno rešitev,
a jo do sedaj žal nismo našli.«
Elektro Celje d.d.
Rade Knežević, univ. dipl. inž. el.
predsednik uprave
Ob-4888/10
Uprava družbe Elektro Ljubljana d.d.,
Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana, v skladu z 298. členom Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1) na podlagi zahteve delničarja KD Kapital, finančna družba, d.o.o.,
Celovška cesta 206, 1000 Ljubljana, prejete
dne 16. 7. 2010, ki ima 5,92% delež osnovnega kapitala družbe in s tem upravičenje,
da v skladu z 298. členom ZGD-1 zahteva
dodatno točko dnevnega reda skupščine,
sklicane za dne 27. avgusta 2010, ob 9.
uri, katere sklic je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 54/10, dne 9. 7. 2010, objavlja
dodatno točko dnevnega reda skupščine,
ki glasi:
»5. točka dnevnega reda: izplačilo manjšinskih delničarjev
5.1. Skupščina se seznani s predlogom
manjšinskih delničarjev glede načina izstopa manjšinskih delničarjev iz družbe, in sicer
s pomočjo izdaje obveznic družbe ali druge
energetske družbe v večinski državni lasti
oziroma zamenjave delnic družbe, ki so v
lasti manjšinskih delničarjev, z likvidnejšimi
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delnicami javne družbe v večinski državni
lastni.
5.2. Skupščina nalaga poslovodstvu
družbe, da v sodelovanju z manjšinskimi
delničarji, najkasneje do 31. 12. 2010, izoblikuje končni predlog za izstop manjšinskih
delničarjev iz družbe.
5.3. Skupščina pooblašča poslovodstvo,
da zastopa družbo v procesu uresničitve
predloga izstopa manjšinskih delničarjev iz
družbe, ter z manjšinskimi delničarji in tretjimi osebami sklene ustrezne pogodbe in
dogovore, kakor tudi da opravi vsa potrebna
dejanja, na podlagi katerih bo manjšinskim
delničarjem omogočen izstop iz družbe v
skladu s končnim predlogom za izstop manjšinskih delničarjev. Skrajni rok za uresničitev predloga je 31. 12. 2011.
Obrazložitev:
Delničarji družbe Elektro Ljubljana, so se
na lanskoletni skupščini seznanili z namero
razdelitve Elektro Ljubljana na dva strateška
dela, in sicer na omrežni in tržni del. Tokratni
sklic skupščine ni predvideval aktivnosti ali
razprave povezane z navedeno transakcijo,
kljub dejstvu, da gre za pomembno vprašanje v zvezi s prihodnostjo družbe ter interesi
njenih delničarjev. Prav tako se v javnosti
pojavljajo namigovanja o novih možnostih
spojitev in pripojitev Elektro podjetij z nekaterimi drugimi gospodarskimi subjekti, kot so
HSE, GEN in Petrol.
Ker manjšinski delničarji nimamo svojih
predstavnikov v nadzornem svetu družbe
in ne razpolagamo z relevantnimi načrti za
reševanje tega vprašanja (razen pavšalne
zaveze, da se bo pereča problematika uredila do leta 2020), smo mnenja, da je najprimernejša ureditev za vse vpletene strani,
hkrati pa relativno enostavna in hitra ter
cenovno tudi najugodnejša za državo, izdaja obveznic družbe ali druge energetske
družbe v večinski državni lasti oziroma zamenjave delnic družbe, ki jih imajo v lasti
manjšinski delničarji, z likvidnejšimi delnicami javne družbe v večinski državni lastni. Ob
dejstvu, da bo nujno preoblikovanje Elektro
Ljubljana na ta način veliko enostavnejše
in hitrejše, s tem sledimo tudi odločbi in
napotilu računskega sodišča in smernicam
Evropske unije.
Ocenjujemo, da je predlagan rok do izteka tekočega leta 2010 primeren in realen za dosego dogovora o načinu izstopa
manjšinskih delničarjev iz Elektro Ljubljana.
Prav tako menimo, da je glede predmetnega
vprašanja pomembno, da poslovodstvo s
strani skupščine pridobi mandat za dokončno izvedbo soglasno dogovorjene rešitve
nastale situacije.
Že na lanskoletni skupščini so tako večji
kot tudi manjšinski oziroma mali delničarji,
ki so preko organiziranega zbiranja pooblastil pooblastili Društvo – Mali delničarji – Skupaj smo močnejši (Društvo MDS)
za zastopanje na skupščini, pokazali velik
interes do reševanja problematike, ter s
svojo številčno prisotnostjo preko posredovanja pooblastil Društvu MDS pokazali,
da si želijo čimprejšnjo rešitev navedene
problematike. Vse od lanskoletne skupščine dalje si je Društvo MDS kot tudi predlagatelj razširitve dnevnega reda prizadevalo
za sporazumno rešitev, a jo do sedaj žal
nismo našli.«
Elektro Ljubljana d.d.,
Andrej Ribič, spec. za menedž.
predsednik uprave

Ob-4900/10
Na podlagi zahteve družbe IGEM, inženiring, gradbeništvo, ekologija, marketing
d.o.o. Šaleška 021, 3320 Velenje, ki je
delničar družbe LIP Radomlje d.d. in ima
v lasti 96.200 delnic družbe LIP Radomlje
d.d., kar predstavlja 23.06% vseh delnic
družbe, se na podlagi 298. člena ZGD-1,
na 16. seji skupščine družbe LIP Radomlje
d.d. – v likvidaciji, ki je sklicana za 30. 8.
2010, doda nova točka dnevnega reda,
ki se glasi:
5. Pooblastilo za pridobivanje lastnih
delnic
Predlog sklepov:
5.1. Skupščina pooblašča upravo družbe, da sme v imenu družbe pridobivati lastne delnice za namene od prve do osme
alineje iz 247. člena ZGD-1.
5.2. Pooblastilo za nakup lastnih delnic
velja 36 mesecev, pri čemer znaša najnižja
nakupna cena 3,50 EUR, najvišja pa 11,00
EUR, za eno delnico.
5.3. Skupni delež kupljenih delnic ne
sme presegati 10% osnovnega kapitala.
Obrazložitev:
Za družbo LIP Radomlje d.d. je bil uveden postopek prenehanja družbe. V tem
postopku je likvidacijski upravitelj skupaj z
zaposlenimi delavci vložil velike napore, da
bi družba v času od začetka postopka pa do
njegovega dokončanja, poslovala kar najbolj
učinkovito in v korist delničarjev. V tem času
so se za družbo pokazale na trgih nove priložnosti, interes po izdelkih družbe so pokazali tudi novi kupci, družba pa je uspela tudi
vse stroške prilagoditi obsegu in siceršnji
ekonomičnosti poslovanja. Pokazalo se je,
da so ti trendi dolgoročnega značaja in zato
je predlog likv. upravitelja, da se postopek
likvidacije ustavi, povsem pravilen in utemeljen. Poleg sklepov, ki so predlagani za
ustavitev postopka likvidacije, pa delničar
IGEM d.o.o. predlaga, da skupščina sprejme še sklepe, s katerimi pooblašča upravo
družbe, da v njenem imenu pridobiva lastne
delnice. Pri tem gre prvenstveno za to, da se
delnice pridobijo za namene, da se ponudijo
v odkup delavcem družbe, kar bo za njih
pomenilo nagrado in motivacijo za še boljše
delo in tudi močnejšo povezanost z družbo,
da se delničarjem zagotovi odpravnina po
določilih ZGD-1, pri tem pa se ne izključijo
oziroma se dopuščajo tudi možnosti pridobivanja delnic tudi za druge namene, opredeljene v 247. členu ZGD-1.
LIP Radomlje d.d. – v likvidaciji
Likvidacijski upravitelj
Asto Dvornik
Ob-4948/10
Uprava družbe HIT, hoteli, igralnice, turizem d.d., Nova Gorica sporoča, da je v zvezi s sklicem skupščine družbe za dan 25. 8.
2010, ob 11. uri, na sedežu družbe v Novi
Gorici, Delpinova 7/a, v sejni sobi 3.12, dne
23. 7. 2010, prejela predlog delničarja Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega
zavarovanja d.d., Ljubljana, Dunajska cesta
119, za razširitev dnevnega reda skupščine,
zato razširja dnevni z novo dodatno točko
9., ki se glasi:
9. Izvolitev novega člana nadzornega
sveta družbe
Predlog sklepa:
Za novega člana nadzornega sveta družbe, ki nastopi mandat z dnem 25. 8. 2010,
se izvoli Gorazd Podbevšek.
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Mandat novoizvoljenega člana nadzornega sveta traja do dneva, ko bi se iztekel
štiriletni mandat dosedanjemu članu nadzornega sveta Mateju Golobu Matzeleju.
Od dneva objave dodatne točke dnevnega reda, ki jo predstavlja predlog sklepa
številka 9., bo na sedežu družbe Delpinova
7/a, Nova Gorica, vsak delovni dan, med 10.
do 12. uro, na vpogled tudi predlog sklepa
z obrazložitvijo.
HIT d.d. Nova Gorica
Uprava družbe
Ob-4965/10
Uprava družbe Elektro Maribor d.d.,
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, v skladu z
298. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), na podlagi zahteve delničarjev: Probanka, d.d., ki je imetnik 0,979%
osnovnega kapitala, Vipa Holding, d.d.,
ki je imetnik 0,945% osnovnega kapitala,
Vipa d.d., ki je imetnik 0,186% osnovnega kapitala, Škržat d.o.o., ki je imetnik
0,376% osnovnega kapitala, Zvon ena ID,
d.d., ki je imetnik 0,131% osnovnega kapitala, Primorski skladi, d.d. Koper, ki je imetnik 0,149% osnovnega kapitala, Iskra Telekom Holding, d.d., ki je imetnik 0,149%
osnovnega kapitala, PRO-BIT, d.o.o., ki je
imetnik 0,099% osnovnega kapitala, Bomor, d.o.o., ki je imetnik 0,245% osnovnega kapitala, GBD, d.d., ki je imetnik
0,022% osnovnega kapitala, MIF Invest,
d.d., ki je imetnik 0,071% osnovnega kapitala, Cinkarna Celje, d.d., ki je imetnik
0,055% osnovnega kapitala, NFD 1 Delniški investicijski sklad, d.d., ki je imetnik 0,465% osnovnega kapitala, CORAX,
d.o.o., ki je imetnik 0,239% osnovnega
kapitala, Naložbe plus d.o.o., ki je imetnik
0,281% osnovnega kapitala in ACH, d.d.,
ki je imetnik 0,797% osnovnega kapitala
kar skupaj predstavlja 5,189% osnovnega
kapitala družbe, s čimer je izkazano upravičenje, da v skladu z 298. členom ZGD-1,
zahtevajo dodatno točko dnevnega reda
skupščine, sklicane za dne 25. 8. 2010,
ob 13. uri, katere sklic je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 54/10, dne 9. 7.
2010, objavlja dodatno točko dnevnega
reda skupščine, ki glasi:
»5. Točka dnevnega reda: izplačilo manjšinskih delničarjev
5.1. Skupščina se seznani s predlogom
manjšinskih delničarjev glede načina izstopa manjšinskih delničarjev iz družbe, in sicer
s pomočjo izdaje obveznic družbe ali druge
energetske družbe v večinski državni lasti
oziroma zamenjave delnic družbe, ki so v
lasti manjšinskih delničarjev, z likvidnejšimi
delnicami javne družbe v večinski državni
lastni.
5.2. Skupščina nalaga poslovodstvu
družbe, da v sodelovanju z manjšinskimi
delničarji, najkasneje do 31. 12. 2010, izoblikuje končni predlog za izstop manjšinskih
delničarjev iz družbe.
5.3. Skupščina pooblašča poslovodstvo,
da zastopa družbo v procesu uresničitve
predloga izstopa manjšinskih delničarjev iz
družbe, ter z manjšinskimi delničarji in tretjimi osebami sklene ustrezne pogodbe in
dogovore, kakor tudi da opravi vsa potrebna
dejanja, na podlagi katerih bo manjšinskim
delničarjem omogočen izstop iz družbe v
skladu s končnim predlogom za izstop manjšinskih delničarjev. Skrajni rok za uresničitev predloga je 31. 12. 2011.«
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Obrazložitev:
Delničarji družbe Elektro Maribor so se
na lanskoletni skupščini seznanili z namero
razdelitve Elektro Maribor, na dva strateška
dela, in sicer na omrežni in tržni del. Tokratni
sklic skupščine ni predvideval aktivnosti ali
razprave povezane z navedeno transakcijo,
kljub dejstvu, da gre za pomembno vprašanje v zvezi s prihodnostjo družbe ter interesi
njenih delničarjev. Prav tako se v javnosti
pojavljajo namigovanja o novih možnostih
spojitev in pripojitev Elektro podjetij s nekaterimi drugimi gospodarskimi subjekti, kot so
HSE, GEN in Petrol.
Ker manjšinski delničarji nimamo svojih
predstavnikov v nadzornem svetu družbe in
ne razpolagamo z relevantnimi načrti za reševanje tega vprašanja (razen pavšalne zaveze, da se bo pereča problematika uredila
do leta 2010), smo mnenja, da je najprimernejša ureditev za vse vpletene strani, hkrati
pa relativno enostavna in hitra ter cenovno
tudi najugodnejša za državo, izdaja obveznic družbe ali druge energetske družbe v
večinski državni lasti oziroma zamenjave
delnic družbe, ki jih imajo v lasti manjšinski delničarji, z likvidnejšimi delnicami javne
družbe v večinski državni lasti. Ob dejstvu,
da bo nujno preoblikovanje Elektro Maribor
na ta način veliko enostavnejše in hitrejše,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
s tem sledimo tudi odločbi o napotilu računskega sodišča in smernicam Evropske
unije.
Ocenjujemo, da je predlagan rok do izteka tekočega leta 2010 primeren in realen za dosego dogovora o načinu izstopa
manjšinskih delničarjev iz Elektro Maribor.
Prav tako menimo, da je glede predmetnega
vprašanja pomembno, da poslovodstvo s
strani skupščine pridobi mandat za dokončno izvedbo soglasno dogovorjene rešitve
nastale situacije.
Že na lanskoletni skupščini so tako večji kot tudi manjšinski oziroma mali delničarji, ki so preko organiziranega zbiranja
pooblastil pooblastili Društvo – Mali delničarji – Skupaj smo močnejši (Društvo
MDS) za zastopanje na skupščini, pokazali velik interes do reševanja problematike
ter s svojo številčno prisotnostjo preko
posredovanja pooblastil Društvu MDS pokazali, da si želijo čimprejšnjo rešitev navedene problematike. Vse od lanskoletne
skupščine dalje si je Društvo MDS kot tudi
predlagatelj razširitve dnevnega reda prizadevalo za sporazumno rešitev, a jo do
sedaj žal nismo našli.
Elektro Maribor d.d.
mag. Andrej Kosmačin
predsednik uprave

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

62 / 30. 7. 2010 /

Stran

2077

Zavarovanja terjatev
SV 470/10
Ob-4902/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz Maribora, opr. št. SV 470/10, z dne 15. 7. 2010,
je nepremičnina, poslovni prostor, št. 1, v
izmeri 15,95 m2, v kleti stanovanjsko-poslovnega objekta v Mariboru na Studencih, Sokolska ulica 44, stoječega na parc. št. 847,
848 in 849, vpisanih pri vl. št. 2221, k.o.
Studenci, katere lastnik do celote je Darko
Oberčkal, stanujoč Cesta 4. julija 28, 2241
Spodnji Duplek, na podlagi prodajne pogodbe z dne 21. 2. 1997, zastavljena v korist
upnika Raiffeisenbank Leibnitz eGen, Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Republika Avstrija,
en. id. št. 1870777, za zavarovanje denarne
terjatve do dolžnikov Darka Oberčkala, stanujočega Cesta 4. julija 28, 2241 Spodnji
Duplek, in Matejo Majhen, stanujočo Cesta
zmage 44, 2000 Maribor, v višini 10.000,00
EUR s pripadki.
SV 1817/10
Ob-4903/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz
Ljubljane, opr. št. SV-1817/10, DK-146/10 z
dne 21. 7. 2010, je bila nepremičnina – stanovanje št. 19, v skupni izmeri 41,45 m2, v
tretjem nadstropju večstanovanjske hiše, na
naslovu Polje, Cesta V 2, 1260 Ljubljana –
Polje, ki stoji na parc. št. 974, k. o. Slape, ki
je na podlagi darilne pogodbe z dne 27. 8.
1997, sklenjene med Nežo Cimermančič,
roj. 10. 1. 1915, stan. Polje, Cesta V 2,
1260 Ljubljana – Polje, kot darovalko, ter
Tatjano Lesjak, roj. 15. 4. 1963, stan. Polje,
Cesta V 2, 1260 Ljubljana – Polje, kot obdarjenko, last Tatjane Lesjak Degiorgio, roj.
15. 4. 1963, stan. Polje, Cesta V 2, 1260
Ljubljana - Polje, do celote, zastavljena v
korist upnika Posojilnica-Bank Borovlje –
Celovec, r.z.z.o.j., Hauptplatz 16, Borovlje,
Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 35.000,00 €, s pogodbeno obrestno
mero 3,40% p.a. vezano na trimesečni Euribor, s pribitkom 2,50%nih točk, ki tečejo
od dneva nakazila kredita dalje, z zapadlostjo zadnjega obroka dne 31. 7. 2020 ter z
možnostjo predčasne zapadlosti v primerih
določenih v 7. točki hipotekarne kreditne
pogodbe, v primeru zamude s pogodbenimi
obrestmi in zamudnimi obrestmi v višini 5%
p.a. ter z ostalimi pripadki in stroški, vključno
s stroški, ki bi jih kreditojemalec imel z uveljavljanjem vračila terjatve, kot je določeno
v kreditni pogodbi, napram dolžnice Tatjane
Lesjak Degiorgio, stan. Polje, Cesta V 2,
1260 Ljubljana – Polje.

SV 642/2010
Ob-4904/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Ljubljane, opr. št. SV-642/2010 z dne 21. 7.
2010, je bila nepremičnina: dvosobno stanovanje št. 25, v četrtem nadstropju, v skupni
izmeri 55,29 m2, ki leži v objektu na nepremičnini, parc. št. 402/1, vpisani v vložku št. 1528, k.o. Brinje I., Okrajnega sodišča
v Ljubljani, ki je v lasti zastaviteljice Vergilas
Marjance, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 0427/93, sklenjene med prodajalcem Mestom Ljubljana
in kupovalko Vergilas Zdenko, in sklepa o
dedovanju št. II D 1080/93 z dne 17. 12.
1993, po pokojni Vergilas Zdenki ter sklepa
o dedovanju št. II D 397/96 z dne 17. 10.
1996, po pokojnem Vergilas Vasiliju, zastavljena v korist kreditodajalca Raiffeisen Banka d.d., s sedežem v Mariboru, Zagrebška
cesta 76, 2000 Maribor, matična številka:
5706491000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 67.280,00 EUR s pripadki in
datumom zapadlosti dne 30. 9. 2025.
SV 1823/10
Ob-4905/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz
Ljubljane, opr. št. SV-1823/10, DK-147/10
z dne 21. 7. 2010, je bila nepremičnina,
stanovanje št. 13, v skupni izmeri 58,31 m2,
ki se nahaja v III. nadstropju večstanovanjske hiše, na naslovu Mucherjeva ulica 9,
Ljubljana, ki stoji na parc. št. 1229/22 in
parc. št. 1230/44, vpisani v vl. št. 1899,
k.o. Ježica, ki je na podlagi kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. 929, z dne
18. 11. 1991, sklenjene med GP Gradbenik
v stečaju p.p. Ljubljana, Pod hribom 55,
Ljubljana, kot prodajalcem, in Amirjem Šabič, roj. 8. 10. 1972, stanuje Mucherjeva
ulica 9, Ljubljana, kot kupcem, last Amirja
Šabić, stan. Mucherjeva ulica 9, Ljubljana,
do celote, zastavljena v korist upnika Matjaža Oblaka, roj. 20. 6. 1974, stan. Dunajska
cesta 335, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 24.000,00 €, brezobrestno, z rokom vračila 21. 10. 2010, kot je
določeno v posojilni pogodbi in sporazumu
o zavarovanju denarne terjatve, napram dolžnika Amirja Šabič, stan. Mucherjeva ulica
9, Ljubljana.
SV 256/10
Ob-4906/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Sonje Želez
nik iz Ilirske Bistrice, opr. št. SV 256/10, z

dne 21. 7. 2010 zastavitelj Marija Mikuletič, roj. 26. 2. 1945, Gregorčičeva cesta
1a, 6250 Ilirska Bistrica, izrecno in nepogojno dovoljuje pri nepremičnini, stanovanje št. 15, ki se nahaja v III. nadstropju v
večstanovanjski hiši, na naslovu Gregorčičeva 1A, Ilirska Bistrica, v skupni izmeri
47,75 m2, stanovanje obsega kuhinjo v izmeri 10,72 m2, sobo v izmeri 15,92 m2, sobo
v izmeri 10,54 m2, hodnik v izmeri 4,90 m2,
kopalnico v izmeri 3,48 m2, balkon v izmeri
1,00 m2, drugi prostori v izmeri 1,20 m2, s
solastninski deležem na skupnih prostorih
in funkcionalnem zemljišču; večstanovanjska hiša na naslovu Gregorčičeva 1A, Ilirska Bistrica se nahaja na parceli št. 76/5,
k.o. Trnovo; številka stavbe: 1292, ustanovitev in vknjižbo hipoteke ter zaznambo neposredne izvršljivosti za zavarovanje denarne terjatve v znesku 40.000,00
EUR, s končnim datumom vračila kredita
15. 8. 2030 in z dogovorjeno pogodbeno
obrestno mero, za prvo obrestno obdobje
v višini 3.767% letno in je sestavljena iz
seštevka 3-mesečnega Euriborja (trenutno
0.767%) in pribitka v višini 3.000%; z vsemi
pripadki, zamudnimi obrestmi in stroški, povezanimi z izterjavo obveznosti do dolžnika, v korist upnika Banka Sparkasse d.d.
(skrajšana firma Sparkasse d.d.), Cesta v
Kleče 15, 1000 Ljubljana, matična številka:
2211254000.
SV 1755/2010
Ob-4997/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-1755/2010 z dne 23. 7.
2010, je bilo dvoinpolsobno stanovanje, z
ident. št. 1725-378-63, v izmeri 64,86 m2,
v 6. nadstropju stanovanjske stavbe, na
naslovu Štefanova ulica 3, Ljubljana, stoječe na parc. št. 2837, parc. št. 2838,
parc. št. 2840, parc. št. 2842, parc. št. 2843,
parc. št. 2846, parc. št. 2848, parc. št. 3297,
parc. št. 3300 in parc. št. 3301, k.o. 1725
Ajdovščina, last zastaviteljice Aleksandra Berginc Lutman, Ljubljana, Štefanova ulica 3, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 251-2/1985, z dne 8. 11. 1991,
sklenjene s prodajalcem Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije, Ljubljana, Moše Pijadejeva 41, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Banke
d.d., Zagrebška cesta 76, 2000 Maribor,
matična šv. 5706491000, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 40.000,00 EUR
s pripadki.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 56/2010
Os-4648/10
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 199528/2009
z dne 30. 12. 2009, ki je 30. 1. 2010 postal pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Leona Markovčiča,
opr. št. IZV 166/2010 z dne 24. 3. 2010,
nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je dvosobno stanovanje, št. 46, v 7.
nadstropju stanovanjske stavbe, na naslovu
Cesta Cirila Tavčarja 8, Jesenice, v izmeri
56,32 m2, last dolžnika Agima Musaja, Cesta Cirila Tavčarja 8, Jesenice, zarubljena v
korist upnika JEKO-IN d.o.o., Cesta maršala
Tita 51, Jesenice, zaradi izterjave 540,38
EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 21. 4. 2010
VL 52963/2010
Os-4775/10
Okrajno sodišče na Vrhniki je v izvršilni
zadevi upnika Javno podjetje Komunalno
podjetje Vrhnika, d.o.o., Pot na Tojnice 40,
Vrhnika, ki ga zastopa Jakin Silvan – odvetnik, Čufarjeva ulica 15, Ljubljana, proti
dolžnici Romani Rakuša, Mejačeva ulica 17,
Borovnica, zaradi 419,51 EUR s pp, po izvršitelju Alenka Voljč, Gabrče 33, 1360 Vrhnika, zarubilo nepremičnino, ki ni vpisana v
zemljiško knjigo, in sicer dvosobno stanovanje, št. 4, v izmeri 87,61 m2, nadstropje 3, na
naslovu Borovnica, Mejačeva ulica 17, last
dolžnice Romana Rakuša, Mejačeva ulica
17, Borovnica.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 14. 7. 2010

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 318/2010
Os-4880/10
Okrajno sodišče v Celju je po okrajni
sodnici Tanji Dolar Božič s sklepom z dne
18. 2. 2010 v zemljiškoknjižni zadevi, začeti
na predlog Videc Jožice, Udarniška ulica
2, 3220 Štore, po poobl. Mejač Vesni s.p.
Primadom, Savinova ulica 7, 3000 Celje,
uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – izgubljene kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 22 z
dne 15. 10. 1993, sklenjeno med Železarno
Štore-Valji d.o.o., kot prodajalcem in Jožico Videc, kot kupcem, za nepremičnino,
id. št. 5.E, del stavbe, v Štorah, Udarniška
ulica 2, vpisano v podvl. št. 988/6, k.o. Teharje.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi-1 (Ur. l. RS, št. 58/03) v zvezi s
30. členom Zakona o zemljiški knjigi-1A (Ur.
l. RS, št. 45/08) v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost

oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva, oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 7. 7. 2010
Dn 2586/2009
Os-4881/10
Okrajno sodišče v Celju je po okrajni
sodnici Ireni Peer s sklepom z dne 1. 7.
2010, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na
predlog Dobrotinšek Aleksandra, Šercerjeva 10, Celje, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – izgubljene kupoprodajne pogodbe z dne 15. 11.
1975, št. 401/01-57/75-III/4, sklenjene med
Samoupravno stanovanjsko skupnostjo
Občine Celje, kot prodajalcem, in Alojzom
Gorenjakom, kot kupcem, darilne pogodbe
z dne 23. 10. 1986, sklenjene med Mileno
Zemljič, kot prodajalko in Robertom Lukaščikom ter Zlatkom Lukaščikom kot kupcema, kupoprodajne pogodbe z dne 10. 4.
1996, št. 30/96, sklenjene med Robertom
Lukaščikom in Zlatkom Lukaščikom, kot
prodajalcema in Janezom Pevcem kot kupcem in kupoprodajne pogodbe z dne 2. 7.
1997, sklenjene med Janezom Pevcem,
kot prodajalcem, in Jožico Dobrotinšek in
Aleksandrom Dobrotinšek, kot kupcema.
Predmet navedenih listin je enosobno stanovanje št. 51, v VII. nadstropju stanovanjske zgradbe, na naslovu Čopova 25, Celje
– sedaj nepremičnina id. št. 51.E, vpisana v
podvložek št. 2270/52, k.o. Celje.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist osebe z
imenom Dobrotinšek Aleksander, Šercerjeva 10, 3000 Celje, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi-1 (Ur. l. RS, št. 58/03) v zvezi s
30. členom Zakona o zemljiški knjigi-1A (Ur.
l. RS, št. 45/08) v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva, oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 20. 7. 2010
Dn 35604/2009
Os-4883/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Matilde
Bergant, Golo Brdo 1F, Medvode, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini, paarc. št. 972/3 in parc. št. 972/4, vpisanih v
vl. št. 1434, k.o. Stanežiče, dne 2. 7. 2010
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Premože Ivanom, kot prodajalcem, ter Bergant Matildo,
kot kupovalko, in sicer za nepremičnino,
parc. št. 972/3 in parc. št. 972/4, vpisanih v
vl. št. 1434, k.o. Stanežiče;
– vknjižbenega dovoljenja z dne 14. 12.
1990, sklenjenega med Premože Viktorijo,

roj. 18. 11. 1933, Golo Brdo 1, Medvode,
in Bergant Matildo, roj. Peklaj, 24. 2. 1939,
Golo Brdo 1f, Medvode, in sicer za nepremičnino, parc. št. 972/3 in parc. št. 972/4,
vpisanih v vl. št. 1434, k.o. Stanežiče.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 7. 2010
Dn 36127/2009
Os-4884/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jožefa Petana,
ki ga zastopa notarka Magda Poljšak Derganc iz Ljubljane, Miklošičeva cesta 8A,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini z ident. št. 128.E, vpisani v podvl. št. 3836/69, k.o. Vič, dne 2. 7. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 14/67 z dne 1. 2. 1967,
sklenjene med SGP Grosuplje, kot prodajalcem in Vrščaj Stanetom, Ljubljana, Povšetova 3, Ljubljana, kot kupcem, in sicer
za nepremičnino, z ident. št. 128.E vpisano
v podvl. št. 3836/69, k.o. Vič;
– kupoprodajne pogodbe z dne 26. 5.
1970, sklenjene med Vrščaj Stanetom,
Ljubljana, Viška 49C, ter Petan Jožetom,
Ljubljana, Viška 49C, in sicer za nepremičnino, z ident. št. 128.E vpisano v podvl. št. 3836/69, k.o. Vič;
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 16. 7. 2010
Dn 36727/2009
Os-4885/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Maje Babšek,
Dolenjska cesta 45C, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
stanovanje z ident. št. 3.E, vpisano v podvl. št. 4404/3, k.o. Karlovško predmestje,
dne 17. 6. 2010 izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 68-1450 z dne
9. 5. 1968, sklenjene med Poslovnim združenjem Giposs Ljubljana, kot prodajalcem
ter Babšek Dragico, Ljubljana, Slomškova
21, in sicer za nepremičnino stanovanje z
ident. št. 3.E, vpisano v podvl. št. 4404/3,
k.o. Karlovško predmestje.
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 16. 7. 2010
Dn 35597/2009
Os-4886/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Bogomira Špiletiča, ki ga zastopa odvetnica Bojana Ozimek
iz Ljubljane, Komenskega ulica 14, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini z
ident. št. 208.E, vpisani v podvl. št. 2352/56,
k.o. Tabor, in nepremičnini, z ident. št. 796.E,
vpisani v podvl. št. 2352/252, k.o. Tabor, dne
2. 7. 2010 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– soinvestitorske pogodbe št. 317/85 z
dne 1. 4. 1985, sklenjene med ZIGP IMOS,
o.sol.o., Ljubljana, Linhartova 11a, zanj po
sporazumu IMOS-Inženiring, Ljubljana, Trg
VII. kongresa ZKJ št. 1, kot pooblaščeni
investitor po proizvodnem programu, in Simončič Gregorjem roj. 1957, Bratinova 12,
Ljubljana in Valinger Elizabeto, roj. 1960,
Rašiška 11, Ljubljana, kot soinvestitor, in
sicer za nepremičnino, z ident. št. 208.E
vpisano v podvl. št. 2352/56, k.o. Tabor in
nepremičnino z ident. št. 796.E, vpisano v
podvl. št. 2352/252, k.o. Tabor;
– aneksa št. 1/86 z dne 13. 8. 1986, sklenjenega med ZIGP IMOS, o.sol.o., Ljubljana,
Linhartova 11a, zanj po sporazumu IMOSInženiring, Ljubljana, Trg VII. kongresa
ZKJ št. 1, kot pooblaščeni investitor po proizvodnem programu in Simončič Gregorjem,
roj. 1957, Bratinova 12, Ljubljana in Valinger
Elizabeto, roj. 1960, Rašiška 11, Ljubljana,
kot soinvestitor, in sicer za nepremičnino, z
ident. št. 208.E vpisano v podvl. št. 2352/56,
k.o. Tabor in nepremičnino z ident. št. 796.E,
vpisano v podvl. št. 2352/252, k.o. Tabor;
– aneksa št. 2/86 z dne 24. 3. 1986,
sklenjenega med ZIGP IMOS, o.sol.o., Ljubljana, Linhartova 11a, zanj po sporazumu
IMOS-Inženiring, Ljubljana, Trg VII. kongresa ZKJ št. 1, kot pooblaščeni investitor po proizvodnem programu in Simončič
Gregorjem, roj. 1957, Bratinova 12, Ljubljana in Valinger Elizabeto, roj. 1960, Rašiška 11, Ljubljana, kot soinvestitor, in sicer
za nepremičnino z ident. št. 208.E vpisano
v podvl. št. 2352/56, k.o. Tabor in nepremičnino, z ident. št. 796.E, vpisano v podvl. št. 2352/252, k.o. Tabor;
– aneksa št. 3/86 z dne 17. 11. 1986,
sklenjenega med ZIGP IMOS, o.sol.o., Ljubljana, Linhartova 11a, zanj po sporazumu
IMOS-Inženiring, Ljubljana, Trg VII. Kongresa ZKJ št. 1, kot pooblaščeni investitor po
proizvodnem programu, in Simončič Gregorjem, roj. 1957, Bratinova 12, Ljubljana
in Valinger Elizabeto, roj. 1960, Rašiška
11, Ljubljana, kot soinvestitor, in sicer za
nepremičnino, z ident. št. 208.E, vpisano
v podvl. št. 2352/56, k.o. Tabor in nepremičnino z ident. št. 796.E, vpisano v podvl. št. 2352/252, k.o. Tabor;
– kupoprodajne pogodbe z dne 12. 3.
1992, sklenjene med Gregorjem Simončičem, Ljubljana, Bratinova 12, roj. 12. 2.
1957, kot prodajalcem in SDK Centrala,
Ljubljana, Tržaška 16, kot kupcem, in sicer
za nepremičnino z ident. št. 208.E vpisano

v podvl. št. 2352/56, k.o. Tabor, in nepremičnino, z ident. št. 796.E, vpisano v podvl. št. 2352/252, k.o. Tabor;
– kupoprodajne pogodbe št. 950-24/94 z
dne 9. 6. 1994, sklenjene med SDK Republike Slovenije Centrala, Ljubljana, Tržaška 16,
kot prodajalcem in Bogomirjem Špiletičem,
roj. 1. 11. 1961, EMŠO: 0111961501047,
s stalnim prebivališčem v Kočevski Reki
Morava 29, in sicer za nepremičnino z
ident. št. 208.E, vpisano v podvl. št. 2352/56,
k.o. Tabor in nepremičnino z ident. št. 796.E,
vpisano v podvl. št. 2352/252, k.o. Tabor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 7. 2010
Dn 29244/2009
Os-4935/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Muhameda
Hodžića, Zakotnikova 1, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini z
ident. št. 116.E, vpisani v podvl. št. 2025/116,
k.o. Moste, dne 21. 6. 2010, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Mestno
občino Ljubljana, kot prodajalcem, in Mineral d.d. Ljubljana, Letališka 5, Ljubljana, kot
kupcem, in sicer za samsko sobo št. 416,
zdaj z ident. št. 116.E, v podvl. št. 2025/116,
k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki 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 19. 7. 2010
Dn 29260/2009
Os-4936/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Samke
Čaušević, Zakotnikova 1, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini z
ident. št. 7.E, vpisani v podvl. št. 2025/7,
k.o. Moste, dne 21. 6. 2010, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe neznanega
datuma, sklenjene med Mestno občino Ljubljana, kot prodajalcem,in Saturnus d.d., Ob
železnici 16, Ljubljana, kot kupcem, in sicer
za samsko sobo št. 5, zdaj z ident. št. 7.E, v
podvl. št. 2025/7, k.o. Moste,
– pogodbe o neodplačanem prenosu
družbenih stanovanj, št. S-3/95, z dne 22. 2.
1995, sklenjena med Saturnus d.d., Ob železnici 16, Ljubljana, kot prodajalcem,in Stanovanjskim skladom Republike Slovenije,
Poljanska 31, Ljubljana, kot kupcem, in sicer
za samsko sobo št. 5, zdaj z ident. št. 7.E, v
podvl. št. 2025/7, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem

Št.

62 / 30. 7. 2010 /

Stran

2079

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 19. 7. 2010
Dn 29245/2009
Os-4937/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Radovana
Maksimovića, Zakotnikova 1, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini, z ident. št. 107.E, vpisani v podvl. št. 2025/107, k.o. Moste, dne 21. 6. 2010,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prenosu lastništva z dne 22. 2. 1965, sklenjena med Komunalnim skladom Občine Ljubljana Center, Ljubljana, kot prodajalcem,
in trgovskim podjetjem Slovenijašport p.o.
Ljubljana, kot kupcem, in sicer za samsko
sobo št. 408, dzaj z ident. št. 107.E, v podvl. št. 2025/107, k.o. Moste.
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 19. 7. 2010
Dn 29830/2009
Os-4938/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Igorja Dinića,
Pot na Rakovo Jelšo 365, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini, z
ident. št. 5.E, vpisani v podvl. št. 2025/5,
k.o. Moste, dne 21. 6. 2010, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe neznanega
datuma, sklenjene med Mestno občino Ljubljana, kot prodajalcem, in Saturnus d.d.
Ljubljana, Letališka 5, Ljubljana, kot kupcem, in sicer za samsko sobo št. 3, zdaj
z ident. št. 5.E, v podvl. št. 2025/5, k.o.
Moste,
– pogodbe o neodplačanem prenosu družbenih stanovanj št. S-3/95, z dne
22. 2. 1995, sklenjene med Saturnus d.d.
Ljubljana, Letališka 5, Ljubljana, kot prvopogodbeno stranko in Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, Poljanska 31,
Ljubljana, in sicer za samsko sobo št. 3,
zdaj z ident. št. 5.E, v podvl. št. 2025/5,
k.o. Moste.
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 19. 7. 2010
Dn 29247/2009
Os-4939/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v ze-
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mljiškoknjižni zadevi predlagatelja Devure Lazar, Zakotnikova 1, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini z
ident. št. 44.E, vpisani v podvl. št. 2025/44,
k.o. Moste, in ident. št. 69.E, vpisani v
podvl. št. 2025/69, k.o. Moste, dne 21.
6. 2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Mestno občino Ljubljana, kot prodajalcem, in Izolirko Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, kot kupcem,
in sicer za samsko sobo št. 120 zdaj z
ident. št. 44.E, v podvl. št. 2025/44 in samsko sobo št. 221, zdaj z ident. št. 69.E,
vpisani v podvl. št. 2025/69, k.o. Moste.
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 19. 7. 2010
Dn 25214/2009
Os-4940/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mojce Vrtič,
Lozice 35, Podnanos, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje, št. 5, z ident. št. 5.E, vpisanem v podvl. št. 4152/5, k.o. Vič, dne 7. 6. 2010, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe neznanega
datuma, za nepremičnino, stanovanje, št. 5,
v pritličju stanovanjske hiše v Ljubljani, Jamova 68, zdaj z ident. št. 5.E, vpisanem v
podvl. št. 4152/5, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 7. 2010
Dn 25504/2009
Os-4941/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jereb Pavla, ki
ga zastopa Ataurus Andrej Perdan s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine za nepremičnino, z ident št. 23.E,
vpisano v podvl. št. 1333/23, k.o. Šentvid
nad Ljubljano,dne 7. 6. 2010, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe, št. Š 67-927,
z dne 16. 10. 1967, dne 16. 10. 1967, sklenjene med Giposs Ljubljana, Celovška c.
87, Ljubljana, kot prodajalcem, in Borišek
Marijo, Na jami 1, Ljubljana, kot kupovalko,
in sicer za nepremičnino z ident. št. 23.E,
vpisano v podvl. št. 1333/23, k.o. Šentvid
nad Ljubljano.
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
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za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 7. 2010
Dn 36483/2009
Os-4971/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mojce
Blatnik, ki jo zastopa Ataurus, Andrej Perdan s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini z
ident. št. 110.E, vpisani v podvl. št. 4497/29,
k.o. Zgornja Šiška, dne 2. 7. 2010, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 75-5290 z dne
14. 11. 1975, sklenjene med GIP Ingrad
Celje, Ljubljanska 16, ki ga zastopa Standard – Invest, Ljubljana, Celovška 89, kot
prodajalcem, in Službo družbenega knjigovodstva, podružnica Ljubljana, Cankarjeva
18, kot kupcem, in sicer za nepremičnino, z
ident. št. 110.E, vpisano v podvl. št. 4497/29,
k.o. Zgornja Šiška;
– prodajne pogodbe št. 95-160/94, z dne
18. 11. 1991, sklenjene med Službo družbenega knjigovodstva, podružnica Ljubljana,
Cankarjeva 18, kot prodajalcem, in Ernestom Megerlom, EMŠO: 2903962500026,
stanujoč Ljubljana, Ulica bratov Učakar 58,
kot kupcem, in sicer za nepremičnino, z
ident. št. 110.E, vpisano v podvl. št. 4497/29,
k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 7. 2010
Dn 1982/2010
Os-4972/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Leopolda Arkota, Pot k ribniku 22, Ljubljana, ki ga zastopa
odv. Andrej Žabjek iz Ljubljane, Tavčarjeva 10, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri
nepremičnini, z ident. št. 10.E, vpisani v
podvl. št. 4906/10, k.o. Karlovško predmestje, dne 6. 7. 2010, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 347-10/89, z dne 1. 4.
1991, sklenjene med GIP Ingrad Celje, kot
prodajalcem, ter Zorič Ivanom, Ljubljana,
Pot k ribniku 18, kot kupcem, in sicer za nepremičnino z ident. št. 10.E, vpisano v podvl. št. 4906/10, 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 22. 7. 2010
Dn 2356/2010
Os-4973/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Nade Zu-

panc, Brilejeva 9, Ljubljana, ki jo zastopa
Ataurus, Andrej Perdan s.p., Adamičeva 9,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
pri nepremičnini z ident št. 20.E, vpisani v
podvl. št. 4497/67, k.o. Zgornja Šiška, dne
6. 7. 2010, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o nakupu garaže št. G-1738,
z dne 2. 8. 1976, sklenjene med GIP Ingrad
Celje, Ljubljanska 16, ki ga zastopa Standard – Invest, Ljubljana, Celovška cesta 89,
kot prodajalcem, ter Noč Rajkom, roj. 29. 8.
1937, Ljubljana, Linhartova 90, kot kupcem,
in sicer za nepremičnino z ident. št. 20.E,
vpisano v podvl. št. 4497/67, k.o. Zgornja
Šiška;
– kupoprodajne pogodbe z dne 3. 12.
1987, sklenjene med Noč Rajkom, Ul. Bratov
Učakar 56, kot prodajalcem in Zupanc Nado,
Ul. Bratov Učakar 54, kot kupovalko, in sicer
za nepremičnino z ident. št. 20.E, vpisano v
podvl. št. 4497/67, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 7. 2010
Dn 36126/2009
Os-4974/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Jesenko Maje
in Marijana, Križna ulica 22, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini
z ident. št. 51.E, vpisani v podvl. št. 377/53,
k.o. Nove Jarše, dne 6. 7. 2010, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. MS
12/2 324/80-B, z dne 11. 11. 1980, sklenjene med Gradbeno industrijsko podjetje
Gradis TOZD GE Celje, XIV. divizije 8, Celje, katerega zastopa Staninvest Ljubljana,
TOZD Inženiring, Ljubljana, Kersnikova 6,
kot prodajalcem, ter Lazarevič Radenkom,
roj. 27. 4. 1954 in Lazarevič (Blagojevič)
Gojo, roj. 7. 10. 1953, kot kupcem, in sicer
za nepremičnino z ident. št. 51.E, visano v
podvl. št. 377/53, k.o. Nove Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 7. 2010
Dn 2486/2010
Os-4975/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Majde Kastelic,
Kocjančičeva 39, Ljubljana – Dobrunje, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini z
ident. št. 4.E, vpisani v podvl. št. 4942/4, k.o.
Kašelj, dne 6. 7. 2010, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe št. 6/90, z dne 17. 1. 1990,
sklenjene med IMOS-Inženiring, Ljubljana,
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Linhartova 13, kot prodajalcem, Kastelic Majdo, Kocjančičeva 39, Ljubljana, kot kupovalko,
in sicer za nepremičnino z ident. št. 4.E, vpisano v podvl. št. 4942/4, k.o. Kašelj.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 7. 2010
Dn 2662/2010
Os-4976/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Vitomira Obala, Zelena ulica 38, Murska Sobota, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini z
ident. št. 374.E, vpisani v podvl. št. 3798/374,
k.o. Bežigrad, dne 2. 7. 2010, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. BS 2/1
KARE I 267/89 z dne 21. 11. 1989, sklenjene med SCT n.sol.o. Ljubljana, TOZD Inženiring, Ljubljana, Cesta VII. korpusa 1, kot
prodajalcem, in Usnje Plast proizvodnja in
trgovina na debelo in drobno p.o. Ljubljana,
Komenskega 22, kot kupcem, in sicer za
nepremičnino z ident. št. 374.E, vpisano v
podvl. št. 3798/374, k.o. Bežigrad.
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 14. 7. 2010
Dn 1434/2010
Os-4977/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ljiljane Vejnović Lazović, Na zelenici 4, Celje, ki jo
zastopa Ataurus, Andrej Perdan, s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini z ident. št. 41.E,
vpisani v podvl. št. 4016/41, k.o. Zgornja
Šiška, dne 6. 7. 2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe o nakupu garaže G-1444 z
dne 24. 9. 1971, sklenjene med Poslovnim
združenjem Giposs, Ljubljana, ki ga zastopa Standard-Invest, Ljubljana, Celovška 89,
kot prodajalcem, in Puntar Lidijo, Adamičeva
ulica 10, Ljubljana, kot kupovalko, in sicer
za nepremičnino z ident. št. 41.E, vpisano v
podvl. št. 4016/41, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 7. 2010
Dn 25502/2009
Os-4978/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiško-

knjižni zadevi predlagatelja Jakoba Klemenčiča, Prušnikova 68, Ljubljana, ki ga zastopa
Ataurus, Andrej Perdan, s.p., Adamičeva 9,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri
nepremičnini stanovanje, z ident. št. 7.E, v
podvl. št. 2078/7, v k.o. Šentvid nad Ljubljano, dne 1. 7. 2010, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 74-5054 z dne 14.
10. 1974, sklenjene med Splošnim gradbenim podjetjem Pionir, Novo mesto, kot prodajalcem, in Merkur Kranj, Koroška 1, Kranj,
kot kupcem, in sicer za nepremičnino stanovanje, z ident. št. 7.E, v podvl. št. 2078/7, v
k.o. Šentvid nad Ljubljano.
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 20. 7. 2010
Dn 30469/2009
Os-4979/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Pristovnik
Majde, Zakotnikova 7, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini z
ident. št. 187.E, vpisani v podvl. št. 1639/55,
k.o. Moste, dne 22. 6. 2010 izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. IV1/187-68 z dne 8. 1. 1968, sklenjene med
Stanovanjskim podjetjem Bežigrad – Moste,
Črtomirova 10, Ljubljana, kot prodajalcem
ter Pečar Jožetom, Proletarska 2, Ljubljana,
in sicer za nepremičnino garažo, št. 187, z
ident. št. 187.E, vpisano v podvl. št. 1639/55,
k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 7. 2010
Dn 36485/2009
Os-4980/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Štefana Lasana, ki ga zastopa Ataurus, Andrej Perdan s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini z
ident. št. 12.E, vpisani v podvl. št. 2357/12,
k.o. Spodnja Šiška, dne 2. 7. 2010 izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe z dne
17. 6. 1977, sklenjene med Šonc Marijo,
roj. Bonač, roj. 12. 9. 1912, kot prodajalko
in Podpečan Bojano, roj. 13. 3. 1950, Ljubljana, Proletarska 2, kot kupovalko, in sicer
za nepremičnino z ident. št. 12.E, vpisano v
podvl. št. 2357/12, k.o. Spodnja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-
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raj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 7. 2010
Dn 16779/2010
Os-4981/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, pod
opr. št. Dn 16779/2010 na predlog predlagatelja Janeza Verstovška, Neubergerjeva
ulica 19, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa notar
Miro Košak, Trg republike 3, 1000 Ljubljana,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 362-218/90 z dne 16. 1. 1992,
ki sta jo na podlagi določil stanovanjskega
zakona (Uradni list RS, št. 18/91) dogovorila
in sklenila Republika Slovenija, ki jo zastopa
predsednik komisije za kadrovske in administrativne zadeve, dr. Rajko Pirnat kot prodajalec, in Katarina Valič-Verstovšek, roj. 23. 6.
1956, stanujoča Neubergerjeva 19, 1000
Ljubljana, sedaj Grafenauerjeva 5, 1000
Ljubljana, za stanovanje z atrijem št. 3, v
pritličju in garažnim boksom št. 19/I K, stanovanjskega bloka v Ljubljani, Neubergerjeva 19, ki stoji na parc. št. 1794/1, 1795/1,
1795/2, k.o. Bežigrad.
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 20. 7. 2010
Dn 4094/2010
Os-4982/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Davorina Grosa,
Kvedrova 3, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino garažo, z
ident. št. 21.E, vpisani v podvl. št. 386/21,
k.o. Nove Jarše, dne 24. 6. 2010 izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o nakupu garaže z dne 20. 4.
1970, sklenjene med GIP Gradis, Korytkova
2, Ljubljana, kot prodajalcem, ter Ivanom Hrkačem in Frančiško Hrkačem, oba Strehinj
21, Naklo, in sicer za nepremičnino garažo,
z ident. št. 21.E, vpisano v podvl. št. 386/21,
k.o. Nove Jarše,
– menjalne pogodbe z dne 12. 10. 1983,
med Ivanom in Frančiško Hrkač, oba Brilejeva 19, Ljubljana, ter Davorinom Grosom,
Kvedrova 3, Ljubljana, in sicer za nepremičnino garažo, z ident. št. 21.E, vpisano v
podvl. št. 386/21, k.o. Nove Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 7. 2010
Dn 4405/2010
Os-4983/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Damjana Mihe-
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liča, Beblerjev trg 3, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino garažo, z
ident. št. 77.E, vpisano v podvl. št. 386/77,
k.o. Nove Jarše, dne 24. 6. 2010, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o nakupu garaže z dne 16. 3.
1971, sklenjene med GIP Gradis, Korytkova
2, Ljubljana, kot prodajalcem, in Nikolič Blagojem, Šarhova 11, Ljubljana, kot kupcem,
in sicer za nepremičnino garažo, z ident.
št 77.E, vpisano v podvl. št. 386/77, k.o.
Nove Jarše,
– listine neznanega datuma, sklenjene
med Nikolič Blagojem kot prodajalcem, ter
Jakšič Marijo, Trebinjska 7, Ljubljana, kot
kupcem, in sicer za nepremičnino garažo, z
ident. št. 77.E, vpisano v podvl. št. 386/77,
k.o. Nove Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 7. 2010
Dn 4299/2010
Os-4984/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Željka Bagarića,
Beblerjev trg 3, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino garažo, z
ident. št. 10.E, vpisani v podvl. št. 386/10,
k.o. Nove Jarše, dne 24. 6. 2010, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– listine neznanega datuma sklenjene
med z.k. lastnikom Gradis skupina G, d.d.
Šmartinska 134a, Ljubljana, kot prodajalcem, ter Žulič Alojzom, Kvedrova 3, Ljubljana, kot kupcem, in sicer za nepremičnino
garažo, z ident. št. 10.E, vpisano v podvl. št. 386/10, k.o. Nove Jarše,
– kupoprodajne pogodbe z dne 16. 2.
1985 med Žulič Alojzom, Kvedrova 3, Ljubljana, kot prodajalcem, ter Bagarić Željkom, Beblerjev trg 3, Ljubljana, kot kupcem, in sicer za nepremičnino garažo, z
ident. št. 10.E, vpisano v podvl. št. 386/10,
k.o. Nove Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 7. 2010
Dn 4155/2010
Os-4985/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Izeta Dizdarevića, Brodarjev trg 15, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino
stanovanje, z ident. št. 72.E, vpisano v podvl. št. 1484/72, k.o. Moste, dne 24. 6. 2010,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavit
ve zemljiškoknjižnih listin:
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– prodajne pogodbe št. 275/80, z dne
21. 8. 1980, sklenjene med Staninvest
Ljubljana TOZD Inežniring, Kersnikova 6,
Ljubljana, kot prodajalcem ter Gržinič Borutom in Abe-Gržinič Margarete, oba Omahnova 22, Ljubljana, in sicer za nepremičnino stanovanje, z ident. št. 72.E, vpisano v
podvl. št. 1484/72, k.o. Moste,
– aneksa k prodajni pogodbi št. MS 4/5
275/80, z dne 3. 3. 1981, med Stanivest
Ljubljana TOZD Inženiring, Kersnikova
6, Ljubljana, kot prodajalcem, ter Gržinič
Borutom in Abe-Gržinič Margarete, oba
Omahnova 22, Ljubljana, in sicer za nepremičnino stanovanje, z ident. št. 72.E,
vpisano v podvl. št. 1484/72, k.o. Moste.
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 21. 7. 2010
Dn 22183/2009
Os-4986/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Žargi Franceta,
Trata 15, Radomlje, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine za nepremičnino z ident. št. 26.E, v
podvl. št. 389/26, k.o. Nove Jarše, dne
14. 6. 2010, pod opr. št. Dn 22183/2009,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. MS 12/2 335/80-D, z dne 13. 11.
1980, sklenjene med GIP Gradis Celje, kot
prodajalcem, ter Filipič Olgo, Hladilniška
26/b, Ljubljana, in Erman Igorjem, Mašera
Spasiča 9, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 26.E, v
odvl. št. 389/26, k.o. Nove Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v
enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini zgoraj navedene listine, oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 7. 2010
Dn 29643/2009
Os-4987/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Marka
Vojvode, Jamova 60, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino garažo, z ident. št. 1723-4802-224,
vpisano v podvl. št. 4019/57, k.o. Vič, dne
14. 6. 2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 323/71 02/5, z dne 27. 8.
1971, sklenjene med SGP Grosuplje kot
prodajalcem, ter Vojvoda Cirilom, Jamova
60, Ljubljana, in sicer za nepremičnino garažo, z ident. št. 1723-4802-224, vpisano v
podvl. št. 4019/57, k.o. Vič.
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 22. 6. 2010
Dn 30696/2009
Os-4988/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Josipa Knapiča, Na Jami 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino garažo,
z ident. št. 1740-1351-40, vpisano v podvl. št. 2153/5, k.o. Spodnja Šiška, dne 14.
6. 2010, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 36/86, z dne 15. 9. 1986,
sklenjeno med SOZD ZGP Giposs, kot prodajalcem, ter DO Hermes p.o. Moše Pijadejeva 27, Ljubljana, in sicer za nepremičnino
garažo, z ident. št. 1740-1351-40, vpisano v
podvl. št. 2153/5, k.o. Spodnja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 6. 2010
Dn 31382/2009
Os-4989/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Pernuš
Aleksandra, Cesta na Brinje 1/I, Grosuplje,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z ident. št. 71.E, vpisano v podvl. št. 2945/1, k.o. Dravlje, dne 9. 7. 2010,
pod opr. št. Dn 31382/2009, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 79-6823 z dne
27. 5. 1980, sklenjene med SOZD ZGP Giposs n.sol.o., Ljubljana (kot prodajalcem),
ter Zeme Andrejem in Majdo, oba Kremžarjeva ulica 32, Ljubljana (kot kupca), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 71.E, v
podvl. št. 2945/1, k.o. Dravlje,
– prodajne pogodbe z dne 2. 9. 1999,
sklenjene med Zeme Andrejem in Marijo
(Majdo), oba Krivec 94, Ljubljana (kot prodajalca), ter Jarše Alešem, Rožna ul. 24,
Kočevje, in Bradeško Juretom, Ul. Heroja
Marinclja 11, Kočevje (kot kupca), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 71.E, v
podl. št. 2945/1, k.o. Dravlje,
– pogodbe o prodaji in nakupu nepremičnine z dne 28. 6. 2005, in aneksa h kupoprodajni pogodbi z dne 6. 12. 2007, sklenjena
med Jerše Alešem, Rožna ulica 24, Kočevje,
in Bradeško Juretom, Stara cerkev 58, Stara
cerkev (kot prodajalca), in Pernuš Aleksandrom, Grosova 24, Kranj (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 71.E, v
podvl. št. 2945/1, k.o. Dravlje.
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 20. 7. 2010
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Dn 29634/2009

Os-4990/10

Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Vrbec Andreja, Pot čez gmajno 83, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini z
ident. št. 90.E, vpisani v podvl. št. 1398/90,
k.o. Moste, dne 24. 6. 2010, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, listine neznanega datuma,
sklenjene med GIP Pionir Kettejev drevored
37, Novo mesto, kot prodajalcem, ter Žito
Pekarstvo in testeninarstvo d.o.o., Šmartinska 154, Ljubljana, in sicer za nepremičnino,
stanovanje, z ident. št. 90.E, vpisano v podvl. št. 1398/90, k.o. Moste.
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 21. 7. 2010
Dn 30869/2009

Os-4991/10

Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Radojke
Gačeša Mlakar, Adamičeva 15, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini z ident. št. 1738-2450-207, vpisani
v podvl. št. 2747/50, k.o. Dravlje, dne 22. 6.
2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 72-4325 z dne 24. 8.
1972, sklenjene med PZ Giposs, Dvoržakova 5, Ljubljana, kot prodajalcem, ter Mlakar
Silvom in Mlakar Radojko, oba Na jami 4,
Ljubljana, kot kupcema, in sicer za nepremičnino stanovanje, št. 7, z ident. št. 207.E,
vpisano v podvl. št. 2747/50, k.o. Dravlje,
– pogodbe o I. spremembi kupne pogodbe št. 72-4325/I-FN z dne 5. 11. 1973, med
PZ Giposs, Ljubljana, kot prodajalcem, in
Mlakar Silvom in Mlakar Radojko kot kupcema.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 7. 2010
Dn 2355/2010

Os-4992/10

Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Metke Martinc,
Ulica bratov Učakar 52, Ljubljana, ki jo zastopa Ataurus, Andrej Perdan s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini z ident. št. 21.E, vpisani
v podvl. št. 4497/66, k.o. Zgornja Šiška, dne
6. 7. 2010, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o nakupu garaže št. G-1740
z dne 16. 8. 1976, sklenjene med GIP Ingrad Celje, Ljubljanska 16, kot prodajalcem,

ter Lavrenčič Srečkom, roj. 16. 2. 1948, Kamnik, kot kupcem, in sicer za nepremičnino z
ident. št. 21.E, vpisano v podvl. št. 4497/66,
k.o. Zgornja Šiška,
– menjalne pogodbe z dne 15. 10. 1993,
sklenjene med Lavrenčič Srečkom, roj. 16. 2.
1948, Ljubljana, Ul. Bratov Učakar 52, in Lavrenčič Danico, roj. 11. 3. 1951, Ljubljana, Ul.
Bratov Učakar 52, kot prvopogodbeno stranko ter Martinc Metko, roj. 3. 10. 1950, Ljubljana, Gotska 4, kot drugopogodbeno stranko,
in sicer za nepremičnino, z ident. št. 21.E,
vpisano v podvl. št. 4497/66, k.o. Zgornja
Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 7. 2010
Dn 619/2010
Os-4993/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Marijana Duha, Kvedrova cesta 12, Ljubljana, ki ga zastopa Urban
d.o.o., Omejčeva ulica 5, Ljubljana, Šentvid,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini
z ident. št. 81.E, vpisani v podvl. št. 386/81,
k.o. Nove Jarše, dne 6. 7. 2010, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu garaže z
dne 11. 11. 1970, sklenjene med Gradbenim
podjetjem Gradis Ljubljana, Korytkova ulica 2,
kot prodajalcem in Šolinc Jarinko, Ljubljana,
Luize Pesjakove ul. 13, kot kupcem, in sicer
za nepremičnino z ident. št. 81.E, vpisano v
podvl. št. 386/81, k.o. Nove Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 7. 2010
Dn 8261/2010
Os-4931/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Andre Georgiev, stanujoče Koroška cesta 65, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini,
pripisani podvl. št. 1817/14, k.o. Koroška vrata, pod opr. št. Dn 8261/2010, 22. 6. 2010 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 15. 6. 1993, sklenjene na podlagi
določil Stanovanjskega zakona – SZ, med
prodajalcem Projektivno tehnološkim biro
p.o. Maribor, Slovenska ulica 33, ki ga je zastopal v.d. direktorja Ivan Žužek, in kupovalko
Andro Georgiev, roj. 17. 12. 1973, stanujočo
Maribor, Koroška cesta 65, s katero je prodajalec kupovalki prodal stanovanje, št. 14, v
VI. nadstropju, v stavbi, z naslovom Maribor,
Koroška cesta 65, stoječe na parc. št. 1954,
pripisani vl. št. 1409, k.o. Koroška vrata in
na njem dovolil vknjižbo lastninske pravice v
korist kupovalke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki 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 Mariboru
dne 19. 7. 2010
Dn 6797/2010
Os-4932/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Kajti Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Laure Škof, stanujoče Betnavska cesta 11, Maribor, ki jo zastopa
odvetnica Andreja Dajčman, Partizanska cesta
16, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini, pripisani podvl. št. 2566/19, k.o.
Tabor, pod opr. št. Dn 6797/2010, 10. 6. 2010
izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, darilne pogodbe
z dne 27. 12. 2006, sklenjene med darilodajalko Majdo Škof, roj. 1. 11. 1946, stanujočo
Dvorakova ulica 10 a, Maribor, in obdarjenko
Lauro Škof, roj. 3. 12. 1970, stanujočo Betnavska cesta 11, Maribor, s katero je darilodajalka obdarjenki podarila nepremičnino,
stanovanje, št. 18, v III. nadstropju in kletni
prostor št. 18, v stavbi z naslovom Dvorakova
ulica 10 a, Maribor, pripisano vl. št. 32E, 19B,
k.o. Tabor, in na tem dovolila vknjižbo lastninske pravice v korist obdarjenke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 7. 2010
Dn 5127/2010
Os-4933/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Javni medobčinski
stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor, ki ga zastopa direktorica Tanja Vindiš
Furman, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini, pripisani podvl. št. 3224/12,
k.o. Pobrežje, pod opr. št. Dn 5127/2010,
7. 6. 2010, izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
pogodbe o prenosu nepremičnini – stanovanja, št. 13, v III. nadstropju stavbe, na naslovu Ulica heroja Mašere in Spasića 2, Maribor,
sklenjene med prenosnikom SGP Stavbar
TOZD Visoke gradnje in pridobiteljico Občino
Maribor, sklenjene v letu 1977.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki 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 Mariboru
dne 19. 7. 2010
Dn 7372/2010
Os-4934/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Milana Veličkega
in Nevenke Pšeničnik, stanujočih Župančičeva ulica 5, Maribor, ki ju zastopa De iure
tim d.o.o., Partizanska cesta 5, Maribor, za
vknjižbo lastninske prav ice na nepremičnini pripisani podvl. št. 3136/17, k.o. Tabor, v
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korist vsakega predlagatelja do 1/2 celote,
pod opr. št. Dn 7372/2010, 16. 6. 2010, izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 1319-05/93, z dne 13. 5. 1993,
sklenjene med prodajalcem TAM Maribor,
družba za upravljanje in financiranje podjetij d.d., Maribor, Ptujska cesta 184, ki ga
je zastopal predsednik družbe Maksimiljan
Senica in kupci Milanom Veličkim in Nevenko Pšeničnik, stanujočih Župančičeva ulica
5, Maribor, s katero je prodajalec kupcema
prodal dvosobno stanovanje št. 5, v II. nadstropju stanovanjske stavbe v Mariboru, Župančičeva ulica 5, in na tem dovolil vknjižbo
lastninske pravice v korist kupcev, vsakega
do 1/2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki 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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 7. 2010
Dn 3980/2010
Os-4994/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Mojce Možič
in Petra Možiča, stanujočih Prešernova ulica
22, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice
na nepremičnini pripisani podvl. št. 802/10,
k.o. Maribor - Grad, v korist vsakega do
1/2, pod opr. št. Dn 3980/2010, 17. 6. 2010,
izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, pogodbe z dne
11. 5. 1990, sklenjene med Zadrugo za gradnjo in gospodarjenje s stanovanji in družinskimi stanovanjskimi hišami – Stanovanjska
zadruga Maribor, o.sub.o. Maribor, Gregorčičeva ulica 19, ki jo je zastopala upravnica
Regina Teržič in Andrejo Demšar Kastelic,
stanujočo Koroška 25, Ruše in Božidarjem
Kastelicem, stanujočim Jenkova ulica 76,
Maribor, s katero je Stanovanjska zadruga
Maribor prenesla lastninsko pravico na člana Stanovanjske zadruge Maribor Andrejo
Demšar in Božidarja Kastelica, na dvoinpolsobnem stanovanju levo od stopnišča v Prešernovi ulici 22, Maribor, na parc. št. 965,
pripisani vl. št. 802, k.o. Maribor – Grad, in
na njem dovolila vknjižbo skupne lastninske
pravice v korist Andreje Demšar Kastelic in
Božidarja Kastelica.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki 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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 7. 2010
Dn 7010/2010
Os-4995/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Majdice
Primožič, stanujoče Kardeljeva cesta 57,
Maribor, ki jo zastopa Flatmary, Marija Topolovec s.p., Trg Leona Štruklja 5, Maribor,
za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini pripisani podvl. št. 1696/87, k.o. Spodnje Radvanje, pod opr. št. Dn 7010/2010,
17. 6. 2010, izdalo sklep o začetku postopka

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 0505-12/91, z dne
15. 1. 1992, sklenjene na podlagi določil
Stanovanjskega zakona – SZ med prodajalcem TAM Maribor d.d., Ptujska cesta 184,
Maribor, ki ga je zastopal predsednik družbe
Maksimiljan Senica in kupcem Alojzem Gorinškom, stanujočim Kardeljeva cesta 57,
Maribor, s katero je prodajalec kupcu prodal
stanovanje št. 156, v X. nadstropju stanovanjske stavbe v Mariboru, Kardeljeva cesta
57, in na njem dovolil vknijižbo lastninske
pravice v korist kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 7. 2010
Dn 7447/2010
Os-4996/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Maje Kirar,
stanujoče Korte 8, Izola, ki jo zastopa Cekov nepremičnine d.o.o., Prešernova ulica
10 a, Maribor, po direktorici Nives Cekov, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini
pripisani podvl. št. 138/4, k.o. Koroška vrata,
pod opr. št. Dn 7447/2010, 17. 6. 2010, izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 1993, z dne
23. 6. 1993, sklenjene med prodajalci Matejem Hasajem in Mitjo Hasajem, po zakoniti zastopnici Cveti Hasaj, vsi stanujoči
Podrgrajsova ulica 2, Maribor, in kupcem
Tomislavom Ajdičem, stanujočim Ljubljanska ulica 29 a, Maribor, s katero sta prodajalca kupcu prodala dvosobno stanovanje
v l. nadstropju stavbe Gosposvetska cesta
17, Maribor, na parc. št. 1414, pripisani
vl. št. 138, k.o. Koroška vrata, in in njem
dovolila vknjižbo lastninske pravice v korist
kupca,
– pogodbe o prenosu lastninske pravice
z dne 2. 9. 1993, sklenjene med upnikom
Satex d.o.o., Vranji Vrh 21 b, Sladki Vrh,
ki ga je zastopal direktor Mladen Kerin in
dolžnikom Tomislavom Ajdičem, stanujočim
Razlagova ulica 24, Maribor, s katero je
dolžnik predal upniku dvosobno stanovanje v l. nadstropju stavbe Gosposvetska cesta 17, Maribor, na parc. št. 1414, pripisani
vl. št. 138, k.o. Koroška vrata, in na njem
dovolil vknjižbo lastninske pravice in pravice
uporabe na ime upnika,
– kupne pogodbe z dne 14. 9. 1993,
sklenjene med prodajalcem Satex d.o.o.,
Vranji Vrh 21 b, Sladki Vrh, ki ga je zastopal direktor Mladen Kerin in kupcema Štefanom Kodilo, stanujočim Turnerjeva ulica
21, Maribor, in Mladenom Kerinom, stanujočim Vinarska ulica 3 b, Maribor, s katero
je prodajalec kupcem prodal dvosobno stanovanje v l. nadstropju stavbe Gosposvetska cesta 17, Maribor, na parc. št. 1414,
pripisani vl. št. 138, k.o. Koroška vrata, in
na njem dovolil vknjižbo lastninske pravice
in pravice uporabe na ime kupcev, vsakega do 1/2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave oklica v Uradnem listu RS,
z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbi-

jajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 7. 2010
Dn 411/2010
Os-4882/10
Okrajno sodišče v Piranu je po okrajni
sodnici Tini Benčič v zemljiškoknjižni zadevi začeti na predlog predlagatelja: Ekobon,
podjetje za poslovne in finančne storitve,
d.o.o., Zvenikova 11, Kranj, ki ga zastopa
odv. družba Hočevar-Mokorel o.p.-d.o.o.
iz Kranja, zoper nasprotnega udeleženca: Gradis inženiring d.d. Ljubljana, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
in vknjižbe lastninske pravice, dne 14. 7.
2010 sklenilo:
Pri nepremičninah, vpisanih v podvl. št. 1822/137, k.o. Izola, z oznakama:
– 313.E, v naravi: apartma C24, v II.
nadstropju, obj. C, na naslovu: Morova 25c,
Izola, označen z rumeno polno črto, in
– 314.E, v naravi: parkirni boks P 56
C24, v kletni etaži;
last: Gradis Inženiring d.d. Ljubljana, Letališka cesta 33, Ljubljana, do celote, se
začne postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupne pogodbe št. SI 52-91-27,
sklenjene dne 31. 1. 1991 med Gradis –
Podjetje za inženiring Ljubljana p.o., kot prodajalcem, in Kompas – Hertz, kot kupcem,
katere izvirnik je izgubljen, obstaja pa fotokopija te listine.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist predlagatelja: Ekobon, podjetje za poslovne in finančne storitve, d.o.o., Zevnikova
11, Kranj, do celote.
Vknjižba se zahteva na podlagi kupne
pogodbe št. SI 52-91-27, sklenjene dne
31. 1. 1991, med Gradis – Podjetje za inženiring Ljubljana p.o., kot prodajalcem, in
Kompas – Hertz, kot kupcem, katere izvirnik
je izgubljen, obstaja pa fotokopija te listine,
zgodovinskega izpiska iz sodnega registra
za Gradis inženiring d.d., kupoprodajne
pogodbe, sklenjene dne 18. 3. 1999 med
Kompas Rent a car d.d., kot prodajalcem,
in Ekobon, podjetje za poslovne in finančne
storitve, d.o.o., kot kupcem, notarsko overjene pri notarju Miru Košaku iz Ljubljane,
dne 31. 5. 1999 pod št. OV 2352/99, ter
zgodovinskega izpiska iz sodnega registra
za Kompas Rent a car d.d.
Okrajno sodišče v Piranu poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 14. 7. 2010

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
I 303/2007
Os-2601/10
Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni
zadevi upnika Javni jamstveni in preživninski
sklad RS, Kotnikova 28, Ljubljana – dostava,
proti dolžniku Cirilu Kokalj, Hrib nad Ribčami
10, Kresnice, zaradi izterjave 554,56 EUR s
pp, dne 26. 3. 2010, sklenilo:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
dolžniku Cirilu Kokalj, nekdaj stanujočemu na naslovu Hrib nad Ribčami 10, Kresnice, sedaj neznanega prebivališča, se v tem
postopku postavi začasni zastopnik, odv.
Primož Kovač, Ljubljanska cesta 80, Domžale, ki bo v tem postopku zastopal dolžnika
vse dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec
ne nastopita pred sodiščem oziroma organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je dolžniku postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 26. 3. 2010
VL 173581/2009
Os-4448/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a, Koper, proti dolžniku Arifiu
Selver, Industrijska cesta 3, Radomlje, ki
ga zastopa zak. zast. odv. Marko Šinkovec,
Bevkova 8, Vir, Domžale, zaradi izterjave
62,13 EUR s pp, sklenilo:
Začasni zastopnik odv. Blaž Guna, Ljub
ljanska cesta 106, Domžale, se razreši.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Marko Šinkovec, Bevkova 8, Vir, Domžale.
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 7. 6. 2010
I 18206/2007
Os-4459/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska c. 3 a, Koper, zoper dolžnika Roka
Škarja, Lancovo 39, Radovljica, ki ga zastopa zak. zast. odvetnica Andreja Medved,
Slovenska c. 55/c, Ljubljana, zaradi izterjave
1.279,26 EUR s pp sklenilo:
dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Medved Andreja, Slovenska cesta
55/c, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 6. 2010
VL 203365/2009
Os-4461/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika EOS KSI d.lo.o., Dunajska
cesta 22, Ljubljana, ki ga zastopa Bojan Župevec – odvetnik, Hrvatski trg 3, Ljubljana,
proti dolžnici Kristini Kranjac, Bidovčeva ulica 012, Koper – Capodistria, zaradi izterjave
423,94 EUR, sklenilo:
dolžnici Kristini Kranjac, Bidovčeva ulica
012, Koper – Capodistria, se na podlagi 4.
točke drugega odstakva 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 odvetnica Marjana Manfreda, Vojkovo nabrežje 3, Koper.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem

oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 6. 2010
VL 171190/2009
Os-4493/10
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 Dušanki
Urbancl, Malgajeva ulica 2a, Celje, zaradi
izterjave 616,74 EUR, sklenilo:
dolžnici Dušanki Urbancl, Malgajeva ulica 2a, Celje, 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.
Klemen Vogrinec, Ljubljanska cesta 5a, Celje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 6. 2010
VL 137154/2009
Os-4495/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a, Koper, proti dolžniku Liman
Syla, Mariborska cesta 9, Slovenska Bistrica, zaradi izterjave 386,37 EUR, sklenilo:
dolžniku Liman Syla, Mariborska cesta
9, Slovenska Bistrica, 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.
Borut Mihurko, Razlagova 11, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 6. 2010
I 16/2010
Os-4120/10
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni zadevi upnika: Javni jamstveni in preživninski
sklad Republike Slovenije, Kotnikova ulica
28, Ljubljana, proti dolžniku Zuhdija Delić,
Kettejeva 16, Izola - Isola, ki ga zastopa zak.
zast. odvetnica Marjana Manfreda, Rozmanova 24c, Piran - Pirano, zaradi izterjave
2.728,09 EUR s pp, na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju sklenilo:
dolžniku se kot začasni zastopnik v izvršilni zadevi opr. št. I 16/2010 postavi odvetnico Marjano Manfreda iz Pirana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika v postopku vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da mu je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 7. 6. 2010
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Oklici dedičem
D 49/2010
Os-4017/10
Okrajno sodišče v Krškem po sodnici Ireni Renier v zapuščinski zadevi po dne 12. 1.
2009 umrlem Jakobu Centrihu, sinu Jakoba,
roj. 27. 4. 1931, nazadnje stanujočem Strma
pot 1, p. Krško, izven naroka dne 7. 6. 2010,
podaje oklic;
Zakoniti dedinji, po pokojnem Jakobu
Centrihu, Strma pot 1, p. Krško, zapustnikovi nečakinji, nazadnje živeči v Avstriji, katerih podatkov sodišče nima, se pozivata, da v
roku 1 leta od objave oklica na oglasni deski
tukajšnjega sodišča in v Uradnem listu RS,
priglasita svoje pravice do zapuščine.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 7. 6. 2010

Oklici pogrešanih
N 21/2009
Os-3883/10
V nepravdni zadevi za razglasitev pogrešane za mrtvo, po predlogu predlagajoče
stranke Silva Volčanška, stan. Župančičeva
10a, p. Krško, ki ga zastopa odvetnik Marko
Zupančič iz Brežic, se poziva vse, ki kaj vedo
povedati o življenju in smrti pogrešane Jožefe Volčanšek, roj. 25. 2. 1939, neznanega
zadnjega bivališča, o njeni smrti pa listinskega dokaza ni.
Morebitne podatke sporočite v roku treh
mesecev po objavi tega oklica sodišču z
navedbo številke N 21/2009, ker se bo v
nasprotnem po izteku roka, pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 3. 6. 2010
N 2/2010
Os-4355/10
Pri Okrajnem sodišču v Idriji teče postopek pod opr. št. N 2/2010, da se razglasi za
mrtvega Filipa Bezeljaka, roj. 12. 4. 1902, v
Mrzlem logu št. 9, Črni Vrh nad Idrijo.
Po podatkih iz spisa naj bi zgoraj imenovani umrl (bil ustreljen 5. 9. 1944, v kraju
Gorenja Trebuša), vendar o tem ne obstaja
nikakršna listina.
Sodišče je postopek za razglasitev za
mrtvega začelo na predlog predlagatelja,
sina Filipa Bezeljaka, Predgriže 11, Črni Vrh
nad Idrijo, ki ga zastopa odvetniška pisarna
Irme Rupnik Prelovec, Prelovčeva 5, Idrija. Predlagatelj Filip Bezeljak je pri Upravni
enoti Idrija sprožil postopek v zadevi priznanja statusa žrtve vojnega nasilja kot otrok,
katerega starš – oče Filip Bezelja, rojen
dne 12. 4. 1902, naj bi bil ubit ali pogrešan
zaradi nasilnih dejanj ali prisilnih ukrepov
drugih oboroženih sil. S tem izkazuje pravni
interes, da se Filipa Bezeljaka, roj. 12. 4.
1902, v Mrzlem logu št. 9, Črni Vrh nad
Idrijo, razglasi za mrtvega zaradi izpeljave
postopka priznanja statusa žrtve vojnega
nasilja. Pogrešanemu Filipu Bezeljaku, roj.
12. 4. 1902, v Mrzlem logu št. 9, Črni Vrh
nad Idrijo, je bila postavljena skrbnica za
posebni primer Justina Bezeljak, Predgriže
11, Črni Vrh nad Idrijo.
Pogrešanega, kot tudi vse druge, ki kaj
vedo o njegovem življenju pozivamo, da to
sporočijo sodišču v treh mesecih po objavi
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tega oklica, ker bo sodišče po poteku tega
roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Idriji
dne 28. 6. 2010
N 22/2010
Os-4556/10
Okrajno sodišče v Novem mestu v nepravdni zadevi predlagateljice Stanke Grašič, Ul. Rezke Dragarjeve 1, Ljubljana, ki jo
zastopa odvetnik Gregor Pirc iz Ljubljane,
proti nasprotnemu udeležencu Ivanu Robida,
nazadnje stanujočem Sela, p. Dolenjske Toplice, zaradi razglasitve pogrešanega Ivana
Robida za mrtvega, izdaja oklic;
poziva se Ivan Robida, roj. 11. 9. 1911,
nazadnje stanujoč Sela, p. Dolenjske Toplice, da se priglasi pri tuk. sodišču ali
pri skrbnici za poseben primer, Majdi Ani
Kristan, Mestne njive 5, Novo mesto, v
roku treh mesecev od dneva objave tega
oklica.
Po preteku treh mesecev bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljene skrbnice in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 6. 7. 2010
N 19/2010
Os-4646/10
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagatelja Ridarda
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Vrabca, Pliskovica 6, Dutovlje, ki ga zastopa Igor Trebec, odvetnik v Križu, zaradi
razglasitve nasprotnega udeleženca Serian
Antona, pok. Štefana, neznanega bivališča,
za mrtvega.
Pogrešani Serian Anton je sin Štefana.
Njegovi podatki o rojstvu in prebivališču
niso znani. Edini podatek o njem je vknjižba lastninske pravice v njegovo korist pri
vl. št. 161, k.o. Pliskovica, do celote.
Pogrešanca se poziva, da se oglasi,
vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešancu in njegovem življenju, zlasti smrti, pozivamo, da
naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v Sežani, v roku treh mesecev od objave tega
oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega
roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 9. 7. 2010

Pozivi za predlaganje
kandidatov za sodnike
porotnike
Su 140000/2010
Os-4868/10
V skladu z določilom drugega odstavka
46. člena Zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, s spremembami in dopol-

nitvami) predsednik Okrožnega sodišča v
Murski Soboti objavlja
poziv
predstavniškim organom občin in drugim pristojnim predlagateljem na območju
Okrožnega sodišča v Murski Soboti, da
predlagajo kandidate za 130 sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Murski Soboti.
Za sodnika porotnika je lahko imenovan
državljan, ki je dopolnil 30 let starosti, ki ni
bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, in
ki je zdravstveno ter osebnostno primeren
za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti ter
aktivno obvlada slovenski jezik.
Ker živi na področju Okrožnega sodišča
v Murski Soboti tudi avtohtona madžarska
narodna skupnost, je treba predlagati potrebno število kandidatov, ki aktivno obvladajo madžarski jezik.
Predloge, skupaj z dokazili, da kandidati
izpolnjujejo pogoje za imenovanje, ki jih
določa zakon, je treba poslati na naslov:
Okrožno sodišče v Murski Soboti, Urad
predsednika, Slomškova 21, 9000 Murska
Sobota, v roku 60 dni od objave tega poziva.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
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Preklici

Zavarovalne police preklicujejo
Adriatic
Slovenica
Zavarovalna
družba d.d. PE Novo mesto veljavnost
dokumentov: zel. karte 08-AZK-01/07
št. 1957897, 1957904, 1957594 in zel.
karte od št. 1922272 do 1922277, police
07-AOD-01/07, od št. 708115 do 00708124.
Ob-4869/10
Kolednik Bojan, Pohorje 35, Cirkulane,
zavarovalno polico, št. 50500027384.
gno‑313357
Pintarič Klaudia, Hrastje - Mota
91a, Radenci, zavarovalno polico, št.
50500054132, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnh‑313364
Potočnik Mojca, Golica 9, Laze v Tuhinju,
zavarovalno polico, št. 50500103097,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnc‑313394
Šegula Vladimir, Moškanjci 55a,
Gorišnica,
zavarovalno
polico,
št.
01 000013078, izdala zavarovalnica
Moja naložba pokojninska družba d.d.
gnm‑313384
Valenčak
Samo,
Kostanjeviška
24, Nova Gorica, zavarovalno polico,
št. 02 000001593, izdala Zavarovalnica
Maribor d.d. gng‑313390
Zavarovalno zastopanje, Srbska ulica
1, Maribor, zavarovalne police, št. 122000
000622,12000000623,122000000624,122
000000625,126000000232, izdala Wiener
Stadtische zavarovalnica. gns‑313353
Zavarovalno
zastopanje,
Srbska
ulica 1, Maribor, zavarovalne police,
št.
126000000233,
126000000234,
220000002777,
220000002898,
220000002904, izdala Wiener Stadtische
zavarovalnica. gnr‑313354

Spričevala preklicujejo
Ahačič Jure, Ulica heroja Verdnika 6,
Jesenice, spričevalo o končani Srednji
šoli Gimnazije Ledina, izdano leta 2006.
gnr‑313404
Brlan Anka, Goričica 9c, Preserje,
maturitetno spričevalo Srednje šole za
oblikovanje in fotografijo, izdano leta 1992,
izdano na ime Anka Mazi. gnf‑313391
Duler Manca, Pameče 92b, Slovenj
Gradec, maturitetno spričevalo Srednje
ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2002,
izdano na ime Šmalc Manca. gng‑313365
Kajtna Domen, V Toplice 28, Ljubljana
- Polje, maturitetno spričevalo Srednje
ekonomske šole v Ljubljani, Roška ulica,
izdano leta 2009. gnq‑313355
Kastelic Iztok, Vinogradniška cesta 21a,
Metlika, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Novo mesto, izdano leta 2010. gnd‑313393
Kavčič Kurnik Elizabeta, Kurnikova pot
3, Tržič, obvestilo o uspehu pri zaključnem
izpitu za 3. in 5. letnik ESIC Kranj Ekonomsko trgovska šola, izdano na Kavčič
Elizabeta. gnp‑313406

Kovačič Luka, Ocvirkova ulica 59,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
vzgojiteljske šole in gimnazije v Ljubljani,
izdano leta 2009. gnl‑313385
Lapoši Janez Janko, Murska ulica
41, Murska Sobota, spričevalo poklicne
mature SKŠ Rakičan, izdano leta 2004.
gnw‑313374
Lavrič Jaka, Polanškova ulica 12,
Ljubljana, indeks, št. 30060180, izdala
Pravna fakulteta. gnn‑313408
Legat Vesna, Cesta na Roglo 119,
Zreče, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Celje, izdano leta 2001. gnq‑313413
Majstorović Marko, Brilejeva ulica 22,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2008
in 2009. gnf‑313416
Oprešnik Sabrina, Javornik 59, Ravne
na Koroškem, spričevalo 3. letnika Srednje
šole za oblikovanje Maribor, izdano leta
2008. gnn‑313383
Ostanek Gregor, Medvedjek 35, Trebnje,
indeks, št. 18040333, izdala Filozofska
fakulteta. gnt‑313352
Povše Katja, Vihre 26, Mirna Peč, Novo
mesto, spričevalo 3. letnika Gimnazije Novo
mesto, izdano leta 2004. gni‑313367
Rems Mateja, Lahovče 48, Cerklje na
Gorenjskem, diplomo Srednje tekstilne,
obutvene in gumarske šole, izdana leta
1990, na ime Rozman Mateja. gnf‑313366
Robida Špela, Dobrova 48, Celje,
spričevalo 3. letnika Šole za hortikulturo in
vizualne umetnosti Celje, izdano leta 2009.
gnk‑313411
Srpčič Jan, Celovška cesta 99c,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Vič, izdano leta 2009. gns‑313403
Tršinar Tina, Gornji Rudnik III 009,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje šole
za oblikovanje in fotografijo, izdano leta
2007. gnb‑313370
Vagner Ervin, Sebeborci 76, Martjanci,
spričevalo o končani OŠ III. OŠ Murska
Sobota, izdano leta 1969. gni‑313388
Vargazon Tjaša, Lamutova ulica 35,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Šentvid - Ljubljana, izdano leta 2009.
gnz‑313371
Vozel Matic, Trg svobode 35b,
Trbovlje, spričevalo 4. letnika Gimnazije in
ekonomske srednje šole Trbovlje, izdano
leta 2010. gnq‑313380
Zečevič Goran, Kajuhova cesta 5,
Šoštanj, potrdilo o opravljeni poklicni maturi
Poklicne tehniške in računalniške šole
Velenje, izdano leta 2004. gnd‑313368
Zečevič Goran, Kajuhova cesta 5,
Šoštanj, obvestilo o uspehu pri poklicni
maturi Poklicne tehniške in računalniške
šole
Velenje,
izdano
leta
2004.
gnc‑313369
Zupanc Sabina, Znojile pri Krki 1, Krka,
spričevalo 1. in 3. letnika Srednje šole
Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, izdano leta
2006 in 2008. gnq‑313405
Zupančič Staša, Jakopičeva ulica 28,
Kamnik, spričevalo 3. letnika Srednje šole
za oblikovanje in fotografijo, izdano leta
2005. gnv‑313350

Zver Tomaž, Kobilje 87, Kobilje,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Murska
Sobota, izdano leta 2006. gnh‑313389
Žmavc Žiga, Rusjanov trg 2, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Poljane v
Ljubljani, izdano leta 2006. gnt‑313377

Drugo preklicujejo
Avtoprevoznik Kocjančič Slavko s.p.,
Izletniška pot 58, Koper - Capodistria,
voznikove kartice št. 1070500000513000,
izdane na ime Viler Janko. gnk‑313386
Babšek Franc s.p., Dolenjska cesta 348,
Škofljica, licence skupnosti št. 007497.
gng‑313415
Benec Sandi, Podklanec 6A, Vinica,
študentsko izkaznico, št. 63080212, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko.
gny‑313397
Bosnar Petra, Dolenjska cesta 57,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Vič v Ljubljani. gns‑313378
Capuder
Gašper,
Beblerjev
trg
12, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 01008414, izdala Pedagoška fakulteta.
gnm‑313359
Delikat Dušan Rajkovič s.p., Pot k
Savi 36, Ljubljana, delovno dovoljenje na
ime Pribanović Dejan, številka dovoljenja
9850916, izdal Zavod za zaposlovanje.
gnv‑313400
DP Constructio d.o.o., V dolini 6, Ljubljana,
delovno dovoljenje na ime Marković Slađa,
številka dovoljenja 9848591, izdal Zavod za
zaposlovanje. gnu‑313401
Eurotek Trebnje, d.o.o., Bič 11,
Veliki Gaber, dovolilnico št. 0003794, z
oznako 191/11, dovolilnici št. 1010999 in
št. 1011003, z oznako 070/11, izdala GZS
leta 2010. gno‑313407
Fornezzi Breda, Spodnji trg 19,
Lovrenc na Pohorju, študentsko izkaznico,
št. 21080115, izdala Fakulteta za družbene
vede v Ljubljani. gnv‑313375
Gnezda Primož, Gore 2 a, Idrija,
študentsko izkaznico, št. 71050136,
izdala Biotehniška fakulteta v Ljubljani.
gnu‑313376
Grašič Goran, Koroška cesta 8, Kranjska
Gora, študentsko izkaznico, št. 64050050.
gnp‑313381
Jelenič Barbara, Račice 14, Podgrad,
študentsko izkaznico, št. 21090220, izdala
Fakulteta za družbene vede. gni‑313363
Kastelic Tin, Streliška 5, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 22070770, izdala
Fakulteta za šport. gnw‑313399
Kohn Škoda Anita, Veliko Cirnik 36,
Šentjanž, licence v cestnem prometu,
št. 615722, izdalo Ministrstvo za promet leta
2001, na ime Anita Kohn. gne‑313392
Kovač
Andreja,
Pečarjeva
ulica
7a,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico
št. 01005761, izdala Pedagoška fakulteta.
gnj‑313387
Lazar
Miroslav,
Lendavska
45b,
Murska Sobota, potrdilo o opravljenem
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izpitu za reševalca iz vode št. 876/09/A2
z veljavnostjo od 13.5.2009-13.5.2012,
izdala Uprava RS za zaščito in reševanje
leta 2009. gnj‑313412
Lazić Mladen, Dolenji Podboršt 10,
Trebnje, licenco voznika, št. 007544/
BGD67-2-2935/2009, veljavno do 6. 5. 2010
in 007544/BGD67-3-3845/2008, veljavno
do 6. 5. 2009, izdala Obrtno-podjetniška
zbornica Slovenije. gnl‑313360
Marić Radmilo, Dolenji Podboršt 10,
Trebnje, licenco voznika, št. 007544SŠD67-4-742/2009, veljavno do 20. 2. 2010
in 007544/BGD67-2-3096/2008, veljavno do
11. 2. 2009. gnk‑313361
Muraz Nizke gradnje d.o.o., Pokopališka
15, Ljubljana, delovno dovoljenje na ime
Rahim Zahitović, številka dovoljenja
99289829086, izdal Zavod za zaposlovanje.
gnt‑313402
Pečnik Živa, Smrjenska cesta 9,
Škofljica, dijaško izkaznico, izdala Srednja
ekonomska šola Ljubljana. gnl‑313410
Pirš Dušan, Prešernova 27a, Radomlje,
izkaznico vojnega veterana, št. 7480, ser.
št. 130-220/2008, izdala UE Domžale.
gnf‑313395
Pliberšek Mojca, Koprivnik 3, Fram,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu
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v vzgoji in izobraževanju, izdal MŠŠ leta
2006. gnz‑313396
Poljšak Anton, Korte 44, Izola - Isola,
orožni list, št. OO130000046, izdala UE
Izola dne 29. 4. 2002. gno‑313382
Predan Leon, Slivniško Pohorje 17 b,
Pohorje, študentsko izkaznico, št. 22090120,
izdala Fakulteta za šport v Ljubljani.
gnr‑313379
PUH d.d., Hajdrihova 28, Ljubljana,
licence št. GE 0033394/01191 za
vozilo 305347 z reg. oznako LJ TT-156.
gnd‑313418
Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, službeno izkaznico javnega
uslužbenca Volaš Mladena, zap. št. 2444,
izdano dne 11. 10. 2007. Ob-4966/10
Šmon Ema, Steletova ulica 8, Ljubljana,
potrdilo o izobraževanju, izdal Center za
usposabljanje in izobraževanje Cene Štupar
leta 2010. gnx‑313398
Štromajer Ana, Kriška ulica 26, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 21070630,
izdala Fakulteta za družbene vede.
gnm‑313409
Šubic Tina, Trnje 14, Železniki,
študentsko izkaznico, št. 71090149, izdala
Biotehniška fakulteta. gnn‑313358

Tramin, d.o.o., Naklo, Ulica bratov
Praprotnik 21, Naklo, dovolilnice št.
1010320 za državo BIH oznaka 070.
gne‑313417
Transport Slejko, Slejko Milan s.p.,
Vitovlje 57, Šempas, izvod licence
št. 00851/004, za vozilo Mercedes Benz
Actros 1843L z reg. oznako KP 43-63L,
veljavnost od 30. 1. 2008 do 30. 1. 2013.
gnh‑313414
Vidojević Saša, Brežje 13, Ribnica,
potrdilo za voznike, št. 006026/MJ56-2656/2010, veljavnost od 15. 2. 2010 do
17. 2. 2011, izdala Obrtno-podjetniška
zbornica Slovenije. gnx‑313373
Žagar
Nina,
Dolenjska
cesta
348, Škofljica, študentsko izkaznico,
št. 19985524, izdala Ekonomska fakulteta,
izdana na Babšek Nina. gnu‑313351
Živković
Milenko,
Sestranska
vas 17, Gorenja vas, Certifikat NPK
št. 20431840.002.4.1, izdan 30. 6. 2006
pri Gospodarski zbornici Slovenije.
gny‑313372
Žohar Tadej, Borova vas 30, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 07060302, izdala
Fakulteta za varnostne vede Maribor.
gnt‑313356
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