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Leto XXI

Javni razpisi
Ob-3880/11
Na podlagi 11. člena 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, 31/10 in 79/10) in
219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809,
61/08 in 99/09 – ZIPRS1011) objavljamo
javni razpis
»Energetska sanacija domov
za starejše, katerih ustanovitelj
je Republika Slovenija in so
v pristojnosti Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve
ter opravljajo socialno varstveno
dejavnost« v okviru Operativnega
programa razvoja okoljske
in prometne infrastrukture za obdobje
2007–2013, 6. razvojne prioritete
»Trajnostna raba energije«,
1. prednostne usmeritve »Energetska
sanacija in trajnostna gradnja stavb«
1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa ter posredniškega telesa
Izvajalec javnega razpisa je Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve, ki je
vsebinsko pristojno ministrstvo na podlagi sklenjenega sporazuma s posredniškim
telesom Ministrstvom za gospodarstvo, št.
MDDSZ-9622, 9624/2010/JT z dne 12. 1.
2011.
Posredniško telo je Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju MG). MG zagotavlja finančna
sredstva kohezijske politike za namen trajnostne rabe energije.
Vsebinsko pristojno ministrstvo kot izvajalec razpisa je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju MDDSZ).
2. Pravne podlage za izvedbo javnega
razpisa:
– Uredba 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 (UL L, št. 210 z dne 31. 7.
2006, str. 25, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1083/2006/ES);
– Uredba Sveta (ES) št.1084/2006
z dne 11. julija 2006 o ustanovitvi Kohezijskega sklada in razveljavitvi Uredbe (ES)
št. 1164/94 (UL L, št. 210 z dne 31. 7. 2006,
str. 79, z vsemi spremembami, v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1084/2006/ES);

– Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006
z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
o splošnih določbah o Evropskem skladu
za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe
(ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta
in Sveta o Evropskem skladu za regionalni
razvoj (UL L, št. 371 z dne 27. 12. 2006,
str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1828/2006);
– Proračun Republike Slovenije za leto
2011 (Uradni list RS, št. 96/10);
– Proračun Republike Slovenije za leto
2012 (Uradni list RS, št. 96/10);
– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni
list RS, št. 96/10, 4/11);
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08,
99/09 – ZIPRS1011),
– Zakon o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02
– ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07
– ZSPDPO, 109/08 in 49/09, 38/10 – ZUKN
in 107/10);
– Energetski zakon (Uradni list RS,
št. 27/07 – UPB, 70/08, 22/10)
– 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, 3/10, 31/10 in 79/10);
– Nacionalni strateški referenčni okvir za
obdobje 2007–2013;
– Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje
2007–2013;
– Odločitev organa upravljanja o potrditvi
instrumenta Javni razpis »Energetska sanacija domov za starejše, katerih ustanovitelj
je Republika Slovenija in so v pristojnosti
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter opravljajo socialno varstveno dejavnost« v okviru Operativnega programa
razvoja okoljske in prometne infrastrukture
za obdobje 2007–2013, 6. razvojne prioritete »Trajnostna raba energije« 1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb« št. KS OP
ROPI/6/1/003-0-MG z dne 4. 7. 2011;
– Sporazum
št.:
MDDSZ-9622,
9624/2010/JT z dne 12. 1. 2011 o medsebojnem sodelovanju pri izvajanju javnega
razpisa za izbor operacij »Energetska sanacija stavb pravnih oseb javnega prava
s področja socialnega varstva, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in so v pristojnosti Ministrstva za delo, družino in socialne

zadeve«, v okviru Operativnega programa
razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prednostne
usmeritve Energetska sanacija in trajnostna
gradnja stavb med Ministrstvom za gospodarstvo in Ministrstvom za delo, družino in
socialne zadeve.
3. Predmet, namen razpisa in predvidene dejavnosti
3.1. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova prednostne
usmeritve »Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb«, v okviru Operativnega
programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«.
Predmet sofinanciranja so projekti (v nadaljevanju: operacije) praviloma z naslednjimi vsebinami energetske sanacije domov za
starejše, katerih ustanovitelj je Republika
Slovenija in so v pristojnosti Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve ter opravljajo socialno varstveno dejavnost (v nadaljevanju: SVZ):
· energetska sanacija ovoja stavb:
– toplotna izolacija fasad,
– toplotna izolacija podstrešja,
– zamenjava oken in vrat na lupini stavbe,
– toplotna izolacija tal.
· sanacija energetskih sistemov:
– sanacija ogrevalnih, hladilnih, klimatizacijskih in prezračevalnih sistemov (vgradnja termostatskih ventilov, regulacija in
hidravlično uravnoteženje ogrevalnih sistemov, merjenje in obračun stroškov za energijo po dejanski porabi, zamenjava toplotnih
podpostaj, izboljšave pri ventilatorjih, črpalkah, kompresorjih),
– vgradnja kotlov na lesno biomaso, toplotnih črpalk ter solarnih sistemov za ogrevanje in pripravo sanitarne vode ter toplote
za tehnologijo (kuhinje, pralnice, likalnice),
– izkoriščanje odpadne toplote za ogrevanje, hlajenje in pripravo tople sanitarne
vode,
· vgradnjo varčnih svetil in optimizacijo
razsvetljave,
· samodejno spremljanje porabe (energetski monitoring), ki omogoča spremljanje
kazalnikov uspešnosti investicije.
Operacije se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi in navodili organa upravljanja
v Republiki Sloveniji, objavljenimi na spletnem naslovu: http://www.eu-skladi.si/.
3.2 Namen razpisa
Predvidena je energetska sanacija stavb
SVZ.
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Energetska sanacija ovoja stavb SVZ zajema naložbe v izboljšanje toplotnih karakteristik obstoječih stavb, ki nimajo ustrezne
toplotne zaščite.
Pri izboljšanju sistemov za ogrevanje je
mišljeno spodbujanje nakupa kotlov na lesno
biomaso in optimizacija ogrevalnih, hladilnih,
klimatizacijskih in prezračevalnih sistemov.
Spodbujanje uporabe solarnih sistemov je
namenjeno povečanju uporabe obnovljivih virov energije za ogrevanje stavb in sanitarno
toplo vodo v različnih sektorjih porabe energije. Toplotne črpalke za centralno ogrevanje
prostorov predstavljajo energetsko učinkovit
in do okolja prijazen način ogrevanja. Toplota, ki jo iz okolice črpajo toplotne črpalke, je
v različne snovi akumulirana sončna energija, zato predstavlja obnovljivi vir energije.
Z vgradnjo varčnih svetil in optimizacijo
razsvetljave ter samodejnim spremljanjem
porabe energije dosegamo še dodatne prihranke energije.
3.3 Predvidene dejavnosti
Področje energetske sanacije v javnem
sektorju sestavlja:
· energetska sanacija ovoja stavb:
– toplotna izolacija fasad,
– toplotna izolacija podstrešja,
– zamenjava oken in vrat na lupini stavbe,
– toplotna izolacija tal.
· sanacija energetskih sistemov:
– sanacija ogrevalnih, hladilnih, klimatizacijskih in prezračevalnih sistemov (vgradnja termostatskih ventilov, regulacija in hidravlično uravnoteženje ogrevalnih sistemov,
merjenje in obračun stroškov za energijo po
dejanski porabi, zamenjava toplotnih podpostaj, izboljšave pri ventilatorjih, črpalkah,
kompresorjih),
– vgradnja kotlov na lesno biomaso, toplotnih črpalk ter solarnih sistemov za ogrevanje in pripravo sanitarne vode ter toplote
za tehnologijo (kuhinje, pralnice, likalnice),
– izkoriščanje odpadne toplote za ogrevanje, hlajenje in pripravo tople sanitarne
vode,
· vgradnjo varčnih svetil in optimizacijo
razsvetljave,
· samodejno spremljanje porabe (energetski monitoring), ki omogoča spremljanje
kazalnikov uspešnosti investicije.
4. Razpoložljiva sredstva, višina in način
sofinanciranja ter obdobje za porabo sredstev
4.1 Razpoložljiva sredstva in višina sofinanciranja
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje
operacij po tem javnem razpisu znaša
20.000.000,00 EUR, in sicer:
– v letu 2011: 2.000.000,00 EUR,
– v letu 2012: 13.000.000,00 EUR,
– v letu 2013: 5.000.000,00 EUR.
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega
sklada.
Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja
okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, prednostne usmeritve
»Energetska sanacija in trajnostna gradnja
stavb«.
Z nepovratnimi sredstvi bo sofinancirano
največ 90% upravičenih stroškov operacije.
Sofinancerska sredstva so v deležu 85%
namenska sredstva Evropske unije, Evrop-
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skega kohezijskega sklada, v deležu 15%
pa namenska sredstva slovenske udeležbe
za sofinanciranje kohezijske politike.
Sredstva za plačilo 10% upravičenih stroškov, stroškov primanjkljaja (neto prihodkov)
kot tudi vseh neupravičenih stroškov mora
zagotavljati SVZ.
Znesek sofinanciranja po tem javnem
razpisu se zniža pri operacijah, ki ustvarjajo
diskontirane neto prihodke v ekonomski dobi
investicije (v skladu z Delovnim dokumentom št. 4 Evropske komisije – Navodilom
za uporabo metodologije pri izdelavi analize
stroškov in koristi, ki je objavljeno na spletni
strani: http://www.eu-skladi.si/predpisi/navodila/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007–2013).
Financiranje razlike zagotavlja upravičenec.
Namenska sredstva EU za kohezijsko
politiko in sredstva slovenske udeležbe za
kohezijsko politiko so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunskih
postavkah Ministrstva za gospodarstvo (v
nadaljevanju: MG):
– štev. 9622

Trajnostna energija-07-13-EU

– štev. 9624

Trajnostna energija-07-13-slovenska udeležba.
V primeru, da v proračunskem letu ne
bodo porabljena sredstva v predvideni višini oziroma dinamika porabe sredstev ne bo
sledila predvideni dinamiki, se lahko ob upoštevanju proračunskih zmožnosti v naslednjih
proračunskih letih dinamika razpoložljivosti
sredstev spremeni.
V primeru, da bodo na voljo dodatna sredstva, bo prišlo do povišanja višine namenskih
sredstev v okviru tega javnega razpisa.
Upravičeni stroški za sofinanciranje
s sredstvi kohezijske politike so opredeljeni
v javnem razpisu (poglavje 5.) in v Navodilih
organa upravljanja o upravičenih stroških za
sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013. Stroški, ki niso
opredeljeni kot upravičeni, so neupravičeni
stroški za sofinanciranje s sredstvi kohezijske politike.
Najvišji znesek dodeljenih sredstev izhaja iz predložene investicijske dokumentacije
oziroma izračuna finančne vrzeli izdelane
v skladu z delovnim dokumentom št. 4 Evropske komisije Navodilom za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi,
če je vrednost operacije enaka ali višja od
1.000.000,00 EUR in se opredeli v pogodbi
o sofinanciranju.
4.2 Obdobje za porabo sredstev
Sredstva se upravičencu nakazujejo na
podlagi vsakega posameznega pravilnega
zahtevka za izplačilo, s priloženimi računi oziroma drugimi verodostojnimi knjigovodskimi
listinami, ki izkazujejo nastanek obveznosti
upravičenca. Rok za izplačilo je največ 30 dni
in začne teči z dnem prejema pravilnega zahtevka za izplačilo. Pravilnost zahtevka za izplačilo potrdi Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve (v nadaljevanju: MDDSZ), ki
opravi kontrolo pred izplačilom. Upravičenec
mora k zahtevku za izplačilo posredovati naslednje obvezne priloge:
– vsebinsko poročilo o izvajanju operacije,
– finančno poročilo o izvajanju operacije,
– zbirni obrazec stroškov,
– fotokopije dokazil (računov, situacij in
drugih verodostojnih knjigovodskih listin)
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– dokumentacijo za vse faze izvedbe javnega naročila (Predhodno informativno obvestilo, Sklep o začetku postopka, Objava
obvestila o javnem naročilu, Razpisna dokumentacija, Javno odpiranje ponudb, Odločitev o oddaji, Objava obvestila o oddaji,
Končno poročilo o postopku javnega naročila, pogodbe ipd.).
Upravičenec je dolžan najkasneje naslednji delovni dan po prejemu sredstev s strani proračuna RS nakazati sredstva izvajalcu
del, ki je izstavil račun oziroma situacijo, in
ministrstvu predložiti v roku 3 delovnih dni
dokazilo o plačilu obveznosti (fotokopija bančnega izpiska).
Upravičenec mora zagotoviti, da bo posamezna operacija zaključena najkasneje
do 31. 12. 2013. Do navedenega datuma
mora biti operacija fizično in finančno končana, kar pomeni, da morajo biti opravljene
vse predvidene aktivnosti ter izvršena vsa
plačila. Zadnji zahtevki za izplačilo s strani
upravičencev morajo biti poslani MDDSZ-ju
najkasneje do 15. 9. 2013.
Stroški so upravičeni do sofinanciranja,
če nastanejo v obdobju od dneva oddaje
vloge na razpis do 15. 9. 2013. Datum nastanka stroška je datum opravljene storitve
ali dobave blaga.
Kazalniki operacije morajo biti v celoti doseženi najkasneje 2 leti po izplačilu zadnjega
zahtevka za izplačilo, v nasprotnem primeru
je upravičenec dolžan povrniti vsa izplačana
sofinancirana sredstva, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva plačila do
dneva vračila.
S tem javnim razpisom se razpisujejo
sredstva v letih 2011, 2012 in v letu 2013.
Upravičenec bo v skladu s terminskim in
finančnim načrtom izvajanja operacije/projekta posredoval zahtevke za izplačilo na MDDSZ. Upravičenec skladno z določili pogodbe
poroča o izvajanju operacije oziroma projekta
v informacijskem sistemu ISARR preko modula za vnos podatkov – MVP. Podrobnejši
opis se nahaja v Navodilih za uporabo modula za vnos podatkov – MVP (ISARR).
5. Upravičeni nameni in upravičeni stroški
Upravičeni nameni so:
– gradbeni nadzor,
– energetska sanacija ovoja stavb, ki
zajema zamenjavo stavbnega pohištva ter
izvedbo toplotne izolacije zunanje lupine (zunanjih sten, plošče nad neogrevano kletjo,
tal in sten v ogrevani kleti, strehe, plošče
proti neogrevanemu podstrešju,...) obstoječih
objektov z gradbenimi konstrukcijami, katerih
največje dovoljene toplotne prehodnosti Umax
(W/m2K) za posamezne gradbene konstrukcije ne presegajo sledečih vrednosti:
1. Zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom

0,252

2. Stene med ogrevanimi prostori

0,81

3. Zunanja stena in strop proti terenu

0,252

5. Pod na terenu

0,27

6. Strop proti neogrevanemu podstrešju

0,18

7. Strop nad neogrevano kletjo

0,18

8. Strop ali tla, ki mejita na zunanji zrak ali odprti prehod ali tla na terenu pri panelnem – talnem ogrevanju

0,27

9. Poševna streha nad ogrevanim podstrešjem

0,18

10. Ravna streha

0,18

11. Lahke gradbene konstrukcije razen streh (pod 150 kg/m )

0,18

12. Okna in okenska vrata v gretih prostorih:

1,17

2

(Opomba: Kritina je upravičen strošek zgolj v primeru, če je ta neločljivo povezan s toplotno izolacijo.)
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– energetsko učinkoviti ogrevalni, hladilni, klimatizacijski in prezračevalni sistemi, ki vključujejo vgradnjo sodobnih naprav
in sistemov za ogrevanje, prezračevanje in
hlajenje prostorov oziroma pripravo sanitarne tople vode in toplote za tehnologijo (optimizacija sistemov, vgradnja prenosnikov
toplote za vračanje toplote zavrženega ali
odtočnega zraka, izboljšave na ogrevalnih
sistemih, izboljšave pri ventilatorjih, črpalkah, kompresorjih, vgradnja frekvenčne regulacije črpalk, ventilatorjev in drugih elektromotornih pogonov, vgradnja energijsko
varčnih kompresorjev za komprimiran zrak
in izraba odpadne toplote, ki nastane pri
komprimiranju zraka, vgradnja meritev porabe toplotne energije po objektih in večjih
porabnikih),
– energetsko učinkovita razsvetljava,
– raba obnovljivih virov, ki vključuje vgradnjo solarnih sistemov, kotlov na lesno biomaso ter toplotnih črpalk za ogrevanje prostorov, sanitarne vode in tehnologijo.
Upravičeni stroški lahko nastajajo le
v okviru upravičenih namenov in se presojajo, določajo in dokazujejo v skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških
za sredstva evropske kohezijske politike za
programsko obdobje 2007–2013.
Upravičeni stroški za te vsebine so:
– stroški gradbenega nadzora največ do
3% ocenjene vrednosti operacije,
– stroški za vgradnjo energijsko varčnega zunanjega stavbnega pohištva, ki vključujejo nabavo in vgradnjo oken in vrat, nabavo in vgradnjo zunanjih senčil, nabavo in
vgradnjo okenskih polic in obdelavo špalet,
– stroški za izvedbo toplotne izolacije zunanje lupine ki vključujejo postavitev
gradbenega odra, odstranitev obstoječega
ometa, nabavo in vgradnjo celotnega fasadnega sistema, obdelavo špalet, nabavo in
vgradnjo okenskih polic, nabavo in vgradnjo
izolacije podstrešja vključno s paro prepustno oziroma paro zaporno folijo, letvami
oziroma deskami (ter izvedbo odzračevalnih kanalov) nad špirovci, hidroizolacijo in
termoizolacijo kletnih prostorov skupaj z izdelavo silikonske bariere,
– stroški za energetsko učinkovite ogrevalne, hladilne, klimatizacijske in prezračevalne sisteme, ki vključujejo črpalke, ventilatorje, kompresorje in druge elektromotorne
pogone, regulacijske elemente in potrebne
armature, naprave za regeneracijo ali rekuperacijo toplote, izkoriščanje odpadne toplote za namene ogrevanja in hlajenja ter
pripravo sanitarne vode, centralni prezračevalni sistem s kanali z elementi za vpihovanje in odsesavanje ter krmilnimi elementi,
toplotno črpalko, ki je vključena v centralni
prezračevalni sistem, s pripadajočim krmilnim sistemom,
– stroški energetsko učinkovite razsvetljave, ki vključujejo vgradnjo varčnih svetilk,
vgradnjo regulacije osvetljevanja, foto senzorjev, senzorjev gibanja in časovnih stikal
vključno s potrebnimi instalacijskimi deli,
– stroški nastali zaradi rabe obnovljivih
virov za ogrevanje prostorov, ki vključujejo
nabavo in vgradnjo solarnih sistemov, kotlov na lesno biomaso ter toplotnih črpalk
za ogrevanje prostorov, sanitarne vode in
tehnologijo,
– stroški za sistem za energetski monitoring.
Stroški bodo upravičeni, če bodo operacije izvedene v skladu z določili zakona, ki
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ureja javno naročanje in drugo veljavno zakonodajo ter navodili organa upravljanja.
Stroški in izdatki so upravičeni, če:
– so z operacijo neposredno povezani,
so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu
s cilji operacije;
– so dejansko nastali: za dela, ki so bila
opravljena; za blago, ki je bilo dobavljeno;
za storitve, ki so bile izvedene;
– so pripoznani s vkladu s skrbnostjo
dobrega gospodarja;
– nastanejo in plačani v obdobju upravičenosti;
– temeljijo na vedostojnih knjigovodskih
in drugih listinah in
– so izkazani v skladu z veljavnimi pravili
skupnosti in nacionalnimi predpisi.
Upravičeni stroški so opredeljeni v javnem razpisu in v Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva
evropske kohezijske politike za programsko
obdobje 2007–2013. Stroški, ki niso opredeljeni kot upravičeni, so neupravičeni stroški
operacije.
Davek na dodano vrednost je po tem
javnem razpisu vselej neupravičeni strošek.
Neupravičene stroške operacije zagotavlja
SVZ iz lastnih sredstev.
Investicijska in projektna dokumentacija
sta neupravičen strošek.
Sončna elektrarna je neupravičen strošek.
Sanacija obstoječih elektroinštalacij je
neupravičen strošek
6. Pogoji za dodelitev sredstev
6.1 Upravičenci in prijavitelji
Prijavitelji po tem razpisu so SVZ, katerih
ustanovitelj je Republika Slovenija in so vpisani v razvid pri Ministrstvu za delo, družino
in socialne zadeve ter opravljajo socialno
varstveno dejavnost. Prijavitelj lahko prijavi
več operacij, če posamezna operacija predstavlja ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti, opredeljeno v točki 6.2.1.. Prijavitelj operacije postane upravičenec z dnem podpisa
pogodbe o sofinanciranju.
6.2 Splošni pogoji
1. Predmet operacije mora biti skladen
s predmetom in namenom tega javnega
razpisa in določili javnega razpisa ter razpisne dokumentacije. Cilji in kazalniki operacije morajo biti jasno opredeljeni in morajo doprinesti k ciljem razvojne prioritete
»Trajnostna raba energije« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture. Posamezna operacija mora predstavljati ekonomsko nedeljivo
celoto aktivnosti, ki izpolnjujejo natančno
določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in
imajo jasno opredeljene cilje in kazalnike,
skladne z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo. Operacija mora imeti v naprej
določeno trajanje ter določen začetek in konec operacije.
2. Pri vseh operacijah morajo pokrivanje 10% upravičenih stroškov, neupravičenih stroškov ter stroškov primanjkljaja (neto
prihodkov) zagotavljati SVZ iz lastnih virov;
operacije morajo zato biti ustrezno opredeljene v letnih programih dela in finančnih
načrtih.
3. Operacija mora imeti zaključeno finančno konstrukcijo oziroma ob upoštevanju virov po tem javnem razpisu zagotovljene vse ostale vire za izvedbo celotne
operacije (po tekočih cenah). Če kateri od
ostalih virov še ni zagotovljen, mora prijavitelj podati izjavo, da bo sredstva nadomestil

iz lastnih virov, v primeru da ti viri dejansko
ne bodo pridobljeni.
4. Ocenjena vrednost operacije po tekočih
cenah ne sme biti nižja od 300.000,00 EUR
brez DDV.
6.3 Posebni pogoji
1. Za operacije mora biti izdelana in
s strani direktorja oziroma pooblaščenega
zastopnika upravičenca potrjena investicijska dokumentacija, izdelana v skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije
na področju javnih financ (Uradni list RS,
60/06 in 54/10), ki v izračunu upošteva 7%
diskontno stopnjo.
2. V primeru, da je vrednost operacije
enaka ali višja od 1.000.000,00 EUR, mora
biti sestavni del tudi izračun finančne vrzeli izdelan v skladu z Delovnim dokumentom št. 4 Evropske komisije – Navodilom
za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi. Pri tem je potrebno upoštevati, da se prihranki pri stroških
za energijo in energente v finančni analizi ne izkazuje kot prihodke, temveč se jih
ustrezno upošteva kot eksternalije oziroma
družbene koristi v ekonomski analizi. Pri
operacijah, kjer je finančna vrzel pod 100%
se znesek, ki je osnova za izračun prispevka Skupnosti, zmanjša za finančno vrzel.
Vse operacije, ki imajo ocenjeno vrednost
pod 1.000.000,00 EUR in bi med izvajanjem
operacije dosegle ali presegle to mejno vrednost morajo naknadno zagotoviti izračun
finančne vrzeli.
3. Za operacije mora biti izdelana presoja
vplivov na okolje (PVO), če tako zahtevajo predpisi s področja varstva okolja oziroma
Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere
je treba izvesti presojo vplivov na okolje pridobljeno veljavno pravnomočno gradbeno
dovoljenje, če je potrebno, če ni, je dovolj
lokacijska informacija oziroma vsa potrebna
dokumentacija po Zakonu o graditvi objektov oziroma po upravnem postopku.
4. Popis obstoječega stanja objekta in
rabe energije za zadnja tri leta (podatki iz
razširjenega energetska pregleda ali popis
rabe energije).
5. Objekti, kjer je specifična raba energije
(ogrevanje in električna energija na ogrevalno površino) manjša od 140 kWh/m2/leto,
niso upravičeni do prijave na razpis.
6. Pri operacijah mora biti iz investicijskega dokumenta razvidno, da bodo pri načrtovanju in izvedbi operacije upoštevana
naslednja izhodišča varstva okolja:
– 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).
7. Sofinanciranje operacije, ki je predmet
prijave na javni razpis, ne sme predstavljati
državne pomoči.
6.4 Ostale zahteve
1. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
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in namenom razpisa in, ki bodo izpolnjevale pogoje za sodelovanje, ki so navedeni
v točkah 6.1. – 6.3. in ostale zahteve, ki so
navedene v točki 6.4., bo ocenila strokovna
komisija na osnovi naslednjih meril:
1) Specifični prihranki pri rabi energije (ogrevanje in električna energija)
v kWh/m2/leto do 40 točk (točke se bodo
zaokroževale na dve decimalki):

Specifična prihranki pri rabi energije (ogrevanje in električna
energija)

Točke

Od vključno 0 do 50 kWh/m2/leto
po enačbi: Točke = 0,6 * Specifični prihranki

od 0 do 29,99 točk

Od vključno 50 do 300 kWh/m /leto
po enačbi: Točke = 0,04 * Specifični prihranki + 28
2

od 30 do 39,99 točk

300 kWh/m /leto ali več.

40 točk

2

45
40
35
30
Toþke

2. Prijavitelj mora predložiti podpisano
izjavo:
– o seznanitvi in strinjanju z vsebino
javnega razpisa za prednostno usmeritev
»Energetska sanacija in trajnostna gradnja
stavb« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture
za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete
»Trajnostna raba energije« in o seznanitvi
in strinjanju z razpisno dokumentacijo tega
javnega razpisa,
– da je bil opravljen Razširjeni energetski
pregled javnih objektov z gradbeno fiziko, ki
upošteva priporočila Metodologije izvedbe
energetskega pregleda, april 2007, ki ga je
izdalo Ministrstvo za okolje in prostor in je
objavljen na spletni strani, www.aure.si (rubrika Energetska knjižnica). Razširjeni energetski pregled ne sme biti starejši od 5 let od
datuma objave javnega razpisa,
– da se v okviru stavb oziroma delov
stavb, ki so del vloge izvaja izključno javna
socialno varstvena dejavnost,
– da bo oprema, ki je predmet investicije predstavljala osnovno sredstvo prijavitelja
in ne bo predmet razpolaganja,
– o označevanju operacij, informiranju in
obveščanju javnosti, skladno z 8. in 9. členom Uredbe 1828/2006/ES in Navodila organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih
skladih v obdobju 2007–2013,
– o hranjenju dokumentacije na operaciji
v skladu z veljavnimi predpisi, vendar najmanj do 31. 12. 2020, kot dokazila za potrebe bodočih preverjanj. Pred iztekom tega
roka lahko ministrstvo ta rok podaljša,
– o dostopnosti dokumentacije operacije MDDSZ, posredniškemu telesu, organu
upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom,
– o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale
ob ugotovitvi dvojnega financiranja posamezne operacije, neupoštevanja veljavne
zakonodaje in navodil v vseh postopkih izvajanja operacije ali če delež sofinanciranja
operacije preseže maksimalno dovoljeno
stopnjo,
– o vodenju ločene knjigovodske evidence za operacijo in spremljanju prihodkov na
operaciji,
– o seznanitvi z elektronsko ali drugačno objavo imena operacije, naziva upravičenca in zneska javnih virov financiranja
operacije,
– o smiselnem zagotavljanju enakih možnosti v skladu z zakonodajo, ki pokriva
področje zagotavljanja enakih možnosti in
16. členom Uredbe 1083/2006/ES,
– o seznanitvi, da operacija ne sme predstavljati državne pomoči in da bo v primeru
nastopa elementov državne pomoči ravnal
v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja
državne pomoči ter o tem obvestil sofinancerja,
– o upoštevanju zakonodaje s področja
integritete in preprečevanja korupcije (Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
– Uradni list RS, št. 45/10, 26/11 in 30/11).
Pri izvedbi operacij mora biti dosledno
upoštevana vsa veljavna zakonodaja ter
pravila izvajanja kohezijske politike v Republiki Sloveniji.
7. Metodologija in merila za ocenjevanje vlog
Vse pravočasne in formalno popolne
vloge v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, ki bodo v skladu s predmetom
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Slika 1: Točke za specifične prihranke pri rabi energije (ogrevanje in električna energija)
Specifični prihranki pri rabi energije
vključuje prihranke električne energije in
toplote po izvedbi vseh planiranih ukrepov
glede na stanje pred energetsko sanacijo
in ne vsebujejo proizvodnje iz obnovljivih
virov energije. Specifične prihranke pri rabi
energije je potrebno normirati na temperaturni primanjkljaj za Ljubljano. Povprečna specifična raba energije za delovanje
objekta se izračuna na osnovi specifične
rabe energije za obdobje zadnjih treh let.
Temperaturni primanjkljaj v sezoni je vsota dnevnih razlik temperature med 20°C
in zunanjo povprečno dnevno temperaturo
zraka za tiste dni od 1. julija do 30. junija,
ko je povprečna dnevna temperatura nižja
ali enaka 12°C.
V primeru prijave večjega števila objektov, pri katerih je izračunana specifična raba
energije za vsak objekt posebej, je potrebno
izračunati povprečno specifično rabo energije za vse objekte skupaj tako, da se sešteje
vsa raba energije za delovaje vseh objektov
in se deli s celotno ogrevano površino vseh
objektov. Specifično rabo energijo za vse
objekte nato še normiramo glede na temperaturni primanjkljaj.
Operacije, ki iz merila specifični prihranki
pri rabi energije ne dosežejo vsaj 10 točk,
niso upravičene do sofinanciranja v okviru
tega razpisa.
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2) Delež obnovljivih virov energije po izvedbi sanacije do 30 točk:
Delež obnovljivih virov energije
Manj kot 1%
Od vključno 1% do vključno 5%
Nad 5% do vključno 10%
Nad 10% do vključno 50%
Več kot 50%

vloge. Prednost bo tako imela tista vloga, ki
je kot popolna prispela prej. Za čas in datum
dospelosti se štejeta ura in datum sprejete
vloge na naslovu MDDSZ-ja, v glavni pisarni, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
Kolikor vsa sredstva ne bodo dodeljena
pri prvem odpiranju vlog, bo razpisan dodatni rok za oddajo vlog.
Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja,
opredeljenega v finančni konstrukciji vloge,
ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.

Točke
0 točk
10 točk
20 točk
25 točk
30 točk

Delež obnovljivih virov energije je razmerje med proizvedeno toploto iz obnovljivih
virov energije in energijo, ki je potrebna za
ogrevanje in sanitarno toplo vodo ter toplote
za tehnologijo.
3) Specifična višina investicije do 30 točk
(točke se bodo zaokroževale na dve decimalki):
Specifična višina investicije
Več kot 4000 €/MWh/leto
Od vključno 1000 do 4000 €/MWh/leto
po enačbi: Točke = – 0,01 * Specifična višina investicije +40
Manj kot 1000 €/MWh/leto

Točke
0 točk
od 0 do 29,99 točk
30 točk

Specifična višina investicije je razmerje
med celotnimi upravičenimi stroški operacije
in predvidenimi letnimi prihranki energije, ki
bodo nastali zaradi energetske sanacije.
Operacije, ki iz merila specifične višine
investicije ne dosežejo vsaj 10 točk, niso
upravičene do sofinanciranja v okviru tega
razpisa.
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Slika 2: Točke za specifično višino investicije
Skupno maksimalno število doseženih
točk je 100, kar predstavlja seštevek točk
vseh treh meril.
Operacije, ki ne dosežejo vsaj 40 točk,
niso upravičene do sofinanciranja v okviru
tega razpisa.
Kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja operacij, ki so dosegle prag števila točk, presega razpoložljiva
sredstva, bodo sredstva dodeljena tistim
prijaviteljem, ki so dosegli najvišje število
točk. V primeru, da bo več operacij z enako
oceno, se bo upošteval vrstni red prispetja



8. Vsebina vloge
Prijavitelj vlogo na razpis pripravi tako,
da izpolni, datira, žigosa in podpiše obrazce
iz razpisne dokumentacije in jim priloži vse
zahtevane priloge.
Vloga lahko obravnava največ eno operacijo. Kadar prijavitelj na razpis prijavlja
več operacij, pripravi vlogo za vsako operacijo posebej in vloge predloži v ločenih
ovojnicah.
Vloga bo popolna, če bo sestavljena iz
naslednjih obveznih dokumentov:
1. prijavni obrazec (obrazec št. 1 s prilogo 1.1.);
– v obrazec se vpišejo zahtevani podatki
in z  označi strinjanje z navedbami;
– obrazec se datira in žigosa z žigom
prijavitelja;
– obrazec podpiše odgovorna oseba prijavitelja;
– kadar operacija zajema več upravičenih namenov, se jih označi v obrazcu;
– v obrazcu morajo biti vse vrednosti vpisane v zneskih po tekočih cenah (razen kadar v skladu z Uredbo o enotni metodologiji
za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni
list RS, št. 60/06 in 54/10) preračun stalnih
v tekoče cene ni potreben);
– zneski iz tabele finančne konstrukcije –
viri financiranja – morajo biti skladni z zneski
iz investicijskega dokumenta.
2. obrazec izjave (obrazec št. 2):
– v obrazcu se označi z  strinjanje
z vsemi navedbami v izjavi;
– obrazec se datira in žigosa z žigom
prijavitelja;
– obrazec podpiše odgovorna oseba prijavitelja.
3. obrazec podatkov o prijavitelju (obrazec št. 3):
– v obrazec se vpišejo zahtevani podatki;
– obrazec se datira in žigosa z žigom
prijavitelja;
– obrazec podpiše odgovorna oseba prijavitelja.
4. potrjena investicijska dokumentacija
– zahteve v zvezi z investicijsko dokumentacijo (v nadaljevanju: ID):
– ID mora biti izdelan v skladu z Uredbo
o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, 60/06 in
54/10
– Kolikor operacija presega 1.000.000,00
mora biti sestavni del ID tudi izračun finančne vrzeli ter določitev zneska nepovratne
pomoči EU, izdelana v skladu z Delovnim
dokumentom št. 4 Evropske komisije – Navodila za uporabo metodologije pri izdelavi
analize stroškov in koristi;
– ID mora jasno izkazovati namen, skladen z razpisom in razpisno dokumentacijo in
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izpolnjevanje vseh pogojev in zahtev, navedenih v razpisu in razpisni dokumentaciji ter
morajo jasno izkazovati izpolnjevanje vseh
pogojev in zahtev, navedenih v razpisu in
razpisni dokumentaciji;
– ID mora izkazovati, da operacija ne bo
imela negativnih vplivov na okolje;
– ID mora biti s pisnim sklepom potrjen
s strani direktorja oziroma pooblaščenega
zastopnika upravičenca. Sklep je obvezna
priloga vloge.
5. finančni načrt:
– finančni načrt se datira in žigosa z žigom prijavitelja;
– obrazec podpiše odgovorna oseba prijavitelja.
6. vzorec pogodbe o sofinanciranju s prilogami (obrazec št. 4):
– vzorec pogodbe mora biti na vsaki strani parafiran s strani prijavitelja;
– s svojo parafo prijavitelj izrazi strinjanje
z vsemi določili vzorca pogodbe;
– dejanska pogodba lahko od vzorca odstopa le zaradi objektivnih okoliščin.
7. obrazec izjave o višini načrtovanih
zahtevkov za izplačilo za upravičene stroške
operacije po obdobjih (obrazec št. 5)
– v obrazec se vpišejo zahtevani podatki;
– obrazec se datira in žigosa z žigom
prijavitelja;
– obrazec podpiše odgovorna oseba prijavitelja.
9. Način oddaje vloge, roki in datumi
odpiranja vlog
Javni razpis bo odprt do porabe sredstev.
Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz
razpisne dokumentacije je 24. 8. 2011.
Naslednja roka za oddajo vlog sta 14. 10.
2011, in 13. 1. 2012. Naslednja odpiranja
bodo izvedena kolikor sredstva ne bodo porabljena na predhodnem odpiranju, kar bo
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve objavilo v Uradnem listu RS.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici,
ki mora biti opremljena z obrazcem št. 6.
Nepravilno označene ovojnice in vloge, ki
ne bodo prispele pravočasno, se ne bodo
odpirale in bodo zavržene.
Vloga z dokumentacijo mora biti označena skladno z Navodili organa upravljanja
za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013.
V primeru obsežnejše dokumentacije je
potrebno mape oziroma fascikle z vlogo oddati v isti ovojnici, lahko pa tudi v več ovojnicah, pri čemer je potrebno vsako enako
opremljeno ovojnico dodatno označiti s številko ovojnice in skupnim številom ovojnic.
Prijavitelji oddajo vlogo ter spremembe
in umike vloge opremljene z obrazcem. Vlogo predložijo po pošti na naslov: Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana oziroma osebno
v glavno pisarno na naslovu MDDSZ-ja, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan
med 8. in 16. uro (v petek do 14.30).
Vloge morajo biti oddane najkasneje do
roka za oddajo vlog, ki je naveden v tem javnem razpisu oziroma do dne, ki bo objavljen
v Uradnem listu.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja,
razen tistih, ki se v skladu z internimi akti prijaviteljasmatrajo kot poslovna skrivnost in jih
kot takšne prijavitelj v vlogiposebej in jasno
označi. Poslovna skrivnost se lahko nanaša

na posamezen podatek ali na del vloge, ne
more pa se nanašati na celotno vlogo.
10. Odpiranja vlog in obveščanje o izboru
Odpiranje prispelih vlog ne bo javno in
bo izvedeno najkasneje v roku 3 delovnih
dni od poteka roka za oddajo vlog.
Vloga bo popolna, če bo vsebovala pravilno izpolnjene dokumente, opredeljene
v poglavju 8.. Pregled prispelih vlog in pozivanje k dopolnitvi formalno nepopolnih vlog
bo izvedeno najkasneje v roku 8 dni od odpiranja vsake vloge. Prijavitelji bodo lahko
vlogo dopolnjevali v roku 15 dni od prejema
zahtevka za dopolnitev vloge. Vloga se dopolnjuje v skladu s pozivom za dopolnitev
in tako, da je v svoji končni obliki celovita in
v vseh sestavinah usklajena.
Prijavitelji bodo o rezultatih oziroma izidu
razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni
od skrajnega roka za odpiranje vlog.
Vloge, ki ne bodo dopolnjene v določenem roku, bodo zavržene, vloge, ki ne bodo
skladne s predmetom in namenom razpisa
ter vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev
za sodelovanje iz točke 6.1do 6.3. in ostalih
zahtev iz točke 6.4., pa bodo zavrnjene.
O izboru in dodelitvi sredstev odloči
s sklepom minister delo družino in socialne
zadeve. Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v roku 60 dni
od odpiranja vlog. Morebitne pritožbe zoper
sklep predlagatelji vložijo na MDDSZ v roku
15 dni od prejema sklepa. Za odločanje
o pritožbi je pristojno MG. Vložena pritožba
ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Vlagatelj – pritožnik mora natančno
opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba
vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog.
MG mora o pritožbi odločiti s sklepom
v roku 15 dni.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnem naslovu ministrstva (http://www.mddsz.gov.si).
11. Dodatne informacije in obveščanje:
kontaktna oseba za vse eventualno potrebne dodatne informacije v zvezi z razpisno
dokumentacijo je Tomo Brezovar. Vse informacije morajo biti zahtevane v pisni obliki,
na naslov: tomo.brezovar@gov.si oziroma
po faksu na številko 01/369-79-18. Odgovori
se podajajo v pisni obliki na spletni strani
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve v rubriki »Vprašanja in odgovori«. Vsi
objavljeni odgovori imajo status dopolnitve
razpisne dokumentacije. Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve bo v 10 dneh po
objavi v Uradnem listu RS organiziralo informativni dan za prijavitelje. Čas in kraj bosta
objavljena naknadno na spletnem naslovu:
http://www.mddsz.gov.si.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Št. 47800-6/2011/3
Ob-3993/11
Republika Slovenija, Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva
20, Ljubljana, ki ga zastopa mag. Helena
Kamnar, generalna sekretarka Vlade Republike Slovenije (v nadaljevanju: Republika
Slovenija), v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in
Uredbo o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11) objavlja
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javni razpis
za prodajo premičnin po metodi
javne dražbe
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana.
2. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje je kuhinjska oprema (v kompletu), katere seznam je objavljen na spletni strani,
http://www.gsv.gov.si/si/o generalnem sekretariatu/javne objave/ravnanje s stvarnim
premoženjem/.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja kuhinjske opreme na podlagi prodajne pogodbe
po metodi javne dražbe.
4. Izklicna cena: izklicna cena za kuhinjsko opremo (v kompletu) je 5.000 EUR, najnižji znesek višanja kupnine je 100 EUR.
5. Način in rok plačila kupnine: kupnina
se plača v 8 dneh po sklenitvi pogodbe
na račun, št. 01100-6300109972 (nosilec:
RS – Proračun), sklic 18 15113-72029989220411. Plačilo kupnine v roku je bistvena
sestavina prodajne pogodbe.
6. Prehod lastništva: lastništvo preide na
kupca po plačilu kupnine. V primeru, da kupnina ni plačana v dogovorjenem roku, se
pogodba šteje za razdrto. Prevzem kuhinjske opreme bo možen po plačilu kupnine in
uskladitvi termina s prodajalcem.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo dne 1. 8. 2011 ob 10. uri na naslovu prodajalca: Gregorčičeva 27, 1000 Ljubljana,
velika sejna soba.
8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Sodelovanje na javni dražbi je možno po
predhodni prijavi. Prijave morajo prispeti v
glavno pisarno na Generalni sekretariat Vlade RS, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana, s
pripisom »Za javno dražbo- kuhinjska oprema« najkasneje do 1. 8. 2011, do 9. ure.
Zavezujoča ponudba mora vsebovati (dokumentacija je objavljena na spletni
strani organizatorja dražbe):
– podatke o ponudniku;
– potrdilo o plačani varščini;
– pooblastilo, ki se mora nanašati na
predmet javne dražbe. Če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec,
mora biti podpis pooblastitelja na pooblastilu
overjen pri notarju;
– za pravne osebe: izpisek iz sodnega
registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev;
– za fizične osebe oziroma pooblaščenca: kopijo osebnega dokumenta (potni list ali
osebna izkaznica);
– parafiran in podpisan vzorec prodajne
pogodbe.
Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali v
overjeni kopiji.
Ponudba veže dražitelja do zaključka
dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti
od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti.
9. Varščina
Dražitelji morajo najkasneje do 1. 8. 2011
do 9. ure vplačati varščino v višini 500,00
EUR, na račun, št. 01100-6300109972
(nosilec: RS – Proračun), sklic 18 15113720299-89220411 s pripisom »Javna dražba – Kuhinjska oprema št. 47800-6/2011«.
Najuspešnejšemu dražitelju se varščina všteje v kupnino, ostalim dražiteljem,
ki niso uspeli na javni dražbi, se varščina
vrne brezobrestno v roku 15 dni po končani
dražbi.
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Kolikor najugodnejši dražitelj ne podpiše
pogodbe v 8 dneh od poziva ali ne plača
kupnine v roku 8 dni po podpisu pogodbe,
se vplačana varščina zadrži.
10. Dodatne informacije
Zaprosila za podrobnejše informacije v
zvezi z ogledom in vprašanja v zvezi z javno dražbo se lahko naslovi na elektronski
naslov: gp.gs@gov.si.
Predmet nakupa si je mogoče ogledati
po predhodnem dogovoru. Kontaktna oseba prodajalca je Leon Gostiša, tel. 01/47815-73.
11. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
Premičnine so na prodaj po načelu videno – kupljeno, kasnejše reklamacije ne bodo
upoštevane.
Kupec trpi stroške demontaže in odvoza kuhinjske opreme. Termin demontaže in
odvoza bo moral kupec predhodno uskladiti
s prodajalcem glede na potek gradbeno obrtniških del v kuhinji vladne palače.
Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno. Javna dražba za premičnine je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno
ponovi isto najvišjo ponudbo. Ugovore proti
dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
Javno dražbo bo izvedla Komisija za izbiro najugodnejšega ponudnika v postopku
prodaje premičnin.
Prodajalec lahko kadarkoli do sklenitve
pravnega posla ustavi postopek prodaje, pri
čemer se ponudnikom povrne stroške v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne
dokumentacije. Obveznost prodajalca, da
sklene pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli drugim ponudnikom, je izključena.
Republika Slovenija
Generalni sekretariat Vlade RS
Št. 100-18/2011
Ob-3909/11
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, na podlagi
določil Odloka o proračunu Občine Ilirska
Bistrica za leto 2011 (Uradni list RS, št. 7/11,
z dne 4. 2. 2011) in Pravilnika o nadomestitvi
dela plače pripravnikov in za novo zaposlene osebe na območju Občine Ilirska Bistrica
(Uradne objave glasila Snežnik št. 5, z dne
31. julija 2003 in št. 4, z dne 30. 6. 2006,
spremembe in dopolnitve; v nadaljevanju:
pravilnik) objavlja
javni razpis
za nadomestitev dela plače pripravnikov
in za novo zaposlene osebe
na območju Občine
Ilirska Bistrica v letu 2011
1. Predmet javnega razpisa z navedbo
osnovnih pogojev in meril za izbor prejemnikov sredstev
Predmet javnega razpisa je nadomestitev dela plače pripravniku ali novo zaposleni
osebi na območju Občine Ilirska Bistrica, ko
delodajalec zaposli brezposelno osebo, ki
je iskala prvo zaposlitev. Namen nadomestitve dela plače pripravniku je povečevanje
možnosti zaposlovanja pripravnikov ali zaposlovanja ljudi, ki še niso bili zaposleni, na
območju Občine Ilirska Bistrica.
Finančna sredstva na podlagi tega razpisa in pravilnika lahko pridobi izvajalec –
delodajalec, ki izpolnjuje pogoje iz 2. točke
tega razpisa in, ki v času od 1. 1. 2011 in
najkasneje do 31. 12. 2011, realizira zaposlitev pripravnika ali brezposelne osebe, ki
išče prvo zaposlitev, na območju Občine
Ilirska Bistrica.
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Nadomestitev dela plače se odobri za
dobo enega leta od zaposlitve osebe, za
katero je bila odobrena nadomestitev dela
plače (oziroma za čas opravljanja pripravništva).
Z zaposlitvijo oseb iz prvega odstavka
tega člena mora delodajalec odpreti novo
zaposlitev. Nove zaposlitve nastale na podlagi zaposlitve pripravnikov oziroma zaposlitve oseb, ki še niso bile zaposlene, za
katere se namenja sredstva za nadomestitev dela plače, morajo biti po prenehanju
prejemanja nadomestitve dela plače ohranjene vsaj za enako dobo, kot je trajalo
prejemanje pomoči.
2. Finančna sredstva na podlagi tega
razpisa in pravilnika lahko pridobi izvajalec
– delodajalec (vse statusne oblike):
– z območja Občine Ilirska Bistrica, ki
izkaže pripravljenost, da pripravniku ali osebi, ki išče prvo zaposlitev, katera ima stalno
bivališče na območju Občine Ilirska Bistrica, omogoči pridobitev ustreznih delovnih
izkušenj in opravljanje pripravniškega oziroma strokovnega izpita in novo zaposlitev
po prenehanju prejemanja pomoči ohrani
vsaj za enako dobo, kot je trajalo prejemanje pomoči,
– ki ima v času veljavnosti izvajanja sofinanciranja registriran sedež in obratuje
v Občini Ilirska Bistrica,
– ki je registriran in predloži dokazilo
o registraciji – izpisek iz sodnega registra
(za gospodarske družbe); potrdilo, da je
vpisan pri davčnem organu – priglasitveni
list (za samostojne podjetnike); dokazila ne
smejo biti starejša od 30 dni,
– ki bo zagotovil mentorja za pripravnike,
– priloži krajši opis podjetja in delovnega
mesta, na katerega se bo zaposlila oseba
ter navede in obrazloži razloge za odprtje
nove zaposlitve,
– ki bo s pogodbo prevzel določene obveznosti ter v primeru zaposlitve pripravnika
posredoval končno poročilo o realizaciji programa pripravništva,
– ki bo ob dostavitvi poročila o realizaciji
koriščenja dodeljene pomoči dostavil tudi
fotokopijo obrazca M1/M2,
– ki ni v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije (za gospodarske družbe) – potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni,
– predloži potrdilo, da ima poravnane vse
davke in prispevke, določene z zakonom –
potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni,
– ki predloži izjavo, da v zadnjem mesecu pred prijavo na razpis na istih oziroma
podobnih delovnih mestih, za katera uveljavlja vlogo za sofinanciranje, ni zmanjšal skupnega števila zaposlenih in dostavil podatke,
iz katerih bo razvidno izpolnjevanje kriterija
novih zaposlitev iz tretjega odstavka 2. člena pravilnika, ki določa: »Izpolnitev kriterija
novih zaposlitev se ugotavlja na osnovi dodatnih zaposlitev v primerjavi s povprečjem
preteklih dvanajstih mesecev. Izpolnitev kriterija novih zaposlitev ni potrebna, če je obstoječe delovno mesto postalo nezasedeno
zaradi prostovoljnega odhoda, upokojitve,
prostovoljnega skrajšanja delovnega časa
ali zakonite odpustitve zaradi razloga nesposobnosti ali krivdnega razloga in ne kot
rezultat presežnih delavcev.«,
– ki predloži izjavo, da ni prejel sredstev
oziroma koliko sredstev je že prejel za isti
namen iz kakšnega drugega javnega vira,
– ki predloži izjavo, da jamči za resničnost in točnost podatkov.

Upravičenci lahko pridobijo sredstva
za nadomestitev dela plače pripravniku le
pod pogojem, da za isti namen niso prejeli
sredstev iz državnih ali mednarodnih virov,
do maksimalnega obsega sredstev v skladu z zakonodajo. Sredstva se posameznim
upravičencem lahko dodeli, če pomenijo
vzpodbudo za realizacijo namena in cilja
povečevanja možnosti zaposlovanja pripravnikov ali zaposlovanja ljudi, ki še niso
bili zaposleni, na območju Občine Ilirska
Bistrica oziroma so za to nujno potrebna.
Sredstva se dodeljujejo po shemi pomoči »de minimis«, odobreni Občine Ilirska Bistrica z mnenjem št. priglasitve:
M004-5880416-2007, z dne 11. 12. 2007 in
dopolnitve mnenja št. M004-5880416-2007/I
z dne 18. 2. 2009 in so državna pomoč, zato
se pri dodeljevanju in poročanju o dodeljenih
pomočeh upošteva področna zakonodaja.
3. Merila za izbor:
Prednost pri dodeljevanju sredstev imajo:
– delodajalci s področja gospodarstva,
– delodajalci, ki so pripravljeni zaposliti pripravnika oziroma osebo, ki išče prvo
zaposlitev, za nedoločen čas, podrejeno pa
delodajalci, ki so pripravljeni zaposliti navedene osebe za določen čas najmanj za
dobo predpisano s pravilnikom in tem razpisom, kjer imajo prednost tisti, ki ga zaposlijo
za daljšo dobo,
– v primeru izpolnjevanja enakih pogojev
ima pri zaposlovanju pripravnikov prednost
pripravnik z doseženim boljšim uspehom
v zadnjem letu izobraževanja.
4. Višina sredstev, ki so na razpolago
za predmet javnega razpisa:
Višina sredstev tega razpisa je
19.000,00 €.
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Občine Ilirska Bistrica za leto 2011 (Uradni list RS, št. 7/11), proračunska postavka 4001001 Pripravništvo – prve zaposlitve, konto 410208).
Pripravniku oziroma novo zaposleni osebi
se nadomesti največ do 50% izhodiščne plače (I. bruto) za posamezni tarifni razred po
splošni kolektivni pogodbi za gospodarstvo
ali za negospodarske dejavnosti glede na
to, za katero področje se dodelijo sredstva
za nadomestitev dela plače, za katerega je
delodajalec uspel s prijavo na razpisu.
5. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za nadomestitev dela plače pripravnika in opremljenost vlog
Javni razpis bo odprt do porabe sredstev,
vendar najdlje do 10. novembra 2011.
Zaključitev javnega razpisa pred objavljenim rokom se objavi na enak način kot sam
javni razpis. Odpiranje vlog ne bo javno.
Vloge upravičenci lahko oddajo osebno
ali po pošti priporočeno ali s povratnico.
Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici
na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica. Vloge morajo
imeti oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis –
Nadomestitev dela plače.«
6. Obravnava vlog in rok, v katerem bodo
prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Pravočasne in popolne vloge bo odprla,
pregledala in ocenila tri članska komisija,
ki jo imenuje župan in jo sestavljata dva
delavca občinske uprave in en član Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica. Komisija sestavi predlog za razdelitev sredstev,
ki ga predloži v obravnavo županu. Slednji
bo na podlagi poročila komisije, pogojev in
meril tega razpisa ter predpisanih kriterijev
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uporabe proračunskih sredstev s sklepom
odločil o prejemniku.
Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija
v roku treh dni od odpiranja vlog pisno pozvala, da vloge dopolnijo, v roku treh dni od
prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo
vlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnil,
se zavrže.
Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa praviloma v roku 30 dni od datuma vložitve prijave.
7. Razpisna dokumentacija je na razpolago na sedežu Občine Ilirska Bistrica,
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica,
v sprejemni pisarni, pritličje levo, vsak delovni dan, do izteka prijave na razpis. Prav
tako je razpisna dokumentacija na razpolago na spletni strani Občine Ilirska Bistrica,
http://www.ilirska-bistrica.si.
Druge informacije o javnem razpisu lahko vlagatelji dobijo na tel. 05/711-23-15, pri
Tanji Šajina ali na elektronskem naslovu:
tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 2/2011
Ob-3916/11
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje, 3320 Velenje, Slovenija, na podlagi
Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10) in Sklepa o spremembah in
dopolnitvah sklepa o načrtu pridobivanja in
razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2010 (Uradni list
RS, št. 13/11), objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnine z javnim
zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.
II. Predmet prodaje je nepremičnina –
stanovanje št. 4. v III etaži, v skupni izmeri
38,93 m2, ki se nahaja večstanovanjski stavbi
Šalek 98, Velenje, ki stoji na parc. št. 372,
k.o. Velenje, ID stavbe 3096, številka dela
stavbe 4.E, s pripadajočim zemljiščem za izhodiščno ceno 40.250,00 EUR brez davščin
(davka na promet nepremičnin in stroškov
zemljiškoknjižnega urejanja prenosa lastninske pravice).
III. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnina se prodaja za najmanj
izhodiščno ceno.
2. Davek od prometa nepremičnine, stroške overitve pogodbe pri notarju ter stroške
vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo plača
kupec.
3. Nepremičnina se prodaja po sistemu
»videno-kupljeno«.
4. Kupec mora skleniti pogodbo
v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za
uveljavitev predkupne pravice. Kolikor izbra-

ni ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe
v tem roku, zapade vplačana varščina v korist prodajalca.
5. Kupec mora plačati kupnino v roku
8 dni po izstavitvi računa. Plačilo kupnine
v navedenem roku je bistvena sestavina
prodajne pogodbe.
6. Nepremičnina je obremenjena z najemnim razmerjem za nedoločen čas. Najemnik ima predkupno pravico. Če uspeli
ponudnik ne bo najemnik, bo dolžan upoštevati vse pravice in obveznosti iz najemnega
razmerja. Zaradi spremembe lastništva nepremičnine se položaj najemnika stanovanja
ne sme poslabšati.
7. Kolikor bo med prejetimi ponudbami
več najugodnejših ponudnikov, bo Komisija
za razpolaganje, upravljanje in pridobivanje
stvarnega premoženja Mestne občine Velenje, pozvala vse najugodnejše ponudnike
k oddaji nove ponudbe.
IV. Pogoji sodelovanja:
1. Kot ponudniki lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe:
– pravne osebe s sedežem na območju
Republike Slovenije ali druge države Evropske unije in fizične osebe, ki so državljani
Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije. Dokazilo o državljanstvu
fizične osebe si, po pooblastilo ponudnika,
pridobi prodajalec pri pristojnem upravnem
organu. Sedež pravne osebe se izkazuje
z izpisom iz AJPES, ki si ga pridobi prodajalec,
– kolikor je ponudba podana po pooblaščencu, je potrebno predložiti pisno pooblastilo overjeno pri notarju.
2. Ponudnik je dolžan vplačati varščino
(kavcijo) za resnost ponudbe v višini 10%
od izhodiščne vrednosti nepremičnine na
podračun EZR Mestne občine Velenje,
št. 01333-0100018411, z obveznim sklicem
na št. 28 76333-7141998-10122011, in sicer do roka za oddajo ponudbe. Izbranemu
ponudniku bo varščina všteta v kupnino.
Ostalim ponudnikom se varščina vrne v roku
30 dni po izboru najugodnejšega ponudnika.
Znesek varščine se v nobenem primeru ne
obrestuje.
V. Vsebina pisne ponudbe:
Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba;
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba;
– matično in davčno številko ponudnika;
– fizične osebe: pooblastilo ponudnika
prodajalcu, da le ta pridobi dokazilo o državljanstvu (Priloga 1).
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe;
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– ponujeno ceno za nepremičnino, ki ne
sme biti nižja od izhodiščne cene;
– dokazilo o plačilu varščine v višini 10%
od izhodiščne vrednosti nepremičnine;
– lastnoročno podpisano pisno izjavo
ponudnika, da se strinja z vsemi pogoji razpisa;
– lastnoročno podpisano izjavi ponudnika, da ponudba velja še 90 dni od dneva
odpiranja ponudb;
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo
vplačane varščine.
VI. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najpozneje do 1. avgusta 2011 do 12. ure, na naslov Mestna
občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje,
z oznako: »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine – stanovanje
Šalek 98, Velenje«. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti označen polni naslov pošiljatelja
ponudbe. Ponudbe lahko ponudniki oddajo
v sprejemni pisarni Mestne občine Velenje
(pritličje) ali jih pošljejo priporočeno na zgoraj navedeni naslov.
2. Nepravočasne ponudbe ali pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, bo Komisija za razpolaganje, upravljanje in pridobivanje stvarnega premoženja Mestne
občine Velenje izločila in o tem obvestila
ponudnika. Ponudnik, ki je oddal ponudbo,
ki vsebuje vse sestavine ponudbe, ima pa
pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo
dopolni do odpiranja ponudb.
3. Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo v sejni sobi št. II/ Urada za razvoj
in investicije Mestne občine Velenje, dne
1. avgusta 2011, ob 14. uri. Predstavniki
ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti
pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom in pooblastilom ponudnika.
4. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila Komisija za razpolaganje, upravljanje in pridobivanje stvarnega premoženja
Mestne občine Velenje. Komisija bo vse ponudnike obvestila o izboru v roku 30 dni po
odpiranju ponudb.
5. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno ceno.
6. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe
o prodaji nepremičnine z najugodnejšim
ponudnikom oziroma lahko začeti postopek
do sklenitve pogodbe ustavi.
VII. Informacije: vse informacije in pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnine v času razpisa lahko zainteresirani
ponudniki dobijo na Mestni občini Velenje
pri Blaženki Čujež, od ponedeljka do petka,
med 9. in 12. uro, na tel. 03/896-16-74.
Mestna občina Velenje
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Javne dražbe
Št. 478-11/2011

Ob-3971/11
Popravek

V javni dražbi za prodajo nepremičnin
Mestne občine Novo mesto, št. 478-11/2011,
Ob-3867/11, objavljeni v Uradnem listu RS,
št. 55/11, dne 8. 7. 2011, se spremeni tekst
v 2. točki pod drugo tabelo in se pravilno
glasi:
»Nepremičnini parc. št. 160/162,
160/259, k.o. 1460 – Šentpeter sta komunalno opremljeni z naslednjo komunalno
opremo: priključni jašek kanalizacije, prosto-stoječa elektro omarica, uvoz na zemljiško parcelo. Nepremičnine imajo možnost
priključitve na vodovodno omrežje v neposredni bližini.
Nepremičnine parc. št. 160/279, 160/252
in 160/253, k.o. 1460 – Šentpeter niso komunalno opremljene.«
Mestna občina Novo mesto
Št. 3520-0008/2011-4
Ob-3884/11
Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji, na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08
in 49/09), Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list RS, št. 86/10),
Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11), Statuta Občine Rečica ob
Savinji (Uradni list RS, št. 11/07 in 54/10)
in sklepa 6. redne seje Občinskega sveta
Občine Rečica ob Savinji, z dne 7. 4. 2011,
št. 7.1. objavlja
javno dražbo
za prodajo občinskega premoženja
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Rečica ob Savinji, Rečica
ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji (v
nadaljevanju prodajalka).
2. Predmet prodaje je nepremičnina:
2.1. Zemljišče parc. št. 210/15, k.o. Spodnja Rečica, za izklicno ceno 1.700,00 €.
Zgoraj navedena nepremičnina se prodajajo po sistemu »videno – kupljeno«. Ogled
nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru po tel. 03/839-18-30 v obdobju sedmih dni pred javno dražbo.
3. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji:
Dražitelji morajo najkasneje 15 minut pred pričetkom javne dražbe prijaviti
svojo udeležbo ter priložiti:
– potrdilo o vplačani kavciji (original) ter
celotno številko računa (št. banke in št. računa za primer vračila kavcije),
– izpisek iz registra pravnih oseb (za
pravne osebe),
– pooblastilo za sodelovanje na javni
dražbi, če je oseba zastopnik,
– osebno izkaznico, davčno in telefonsko
številko (za fizične osebe).
Javna dražba bo ustna, v slovenskem
jeziku.
4. Višina kavcije: dražitelji se morajo pred
pričetkom javne dražbe izkazati s potrdilom o plačani kavciji, v višini 20% izklicne
cene, ki jo nakažejo na transakcijski račun,

št. 01409-0100020992, pri UJP Žalec z navedbo »plačilo kavcije«.
5. Vplačana kavcija: vplačana kavcija se
všteje dražitelju, ki je uspel na javni dražbi
v kupnino. Neuspelim dražiteljem se kavcija
vrne v roku 8 dni po opravljeni dražbi in sicer
v vplačanem znesku. Kavcija mora biti vplačana najkasneje na dan dražbe do 10. ure.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo 17. avgusta 2011 ob 13. uri, v sejni sobi
Občine Rečica ob Savinji.
7. Najnižji znesek višanja: izklicna cena
na javni dražbi se povečuje za 100 €. Za
dražitelja, ki pred pričetkom javne dražbe
prijavi svojo udeležbo ter priloži vsa zahtevana potrdila, pa ne pristopi k licitaciji predmeta javne dražbe, se šteje, da je od licitacije odstopil in se mu kavcija ne vrne.
8. Na javni dražbi uspe dražitelj
Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Dražba je končana, ko voditelj
dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče
podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku
dražbe.
Občina si pridržuje pravico, da ne sklene
pogodbe z najboljšim ponudnikom.
9. Način in rok plačila kupnine: kupec
je dolžan kupnino poravnati v 30 dneh po
podpisu pogodbe.
10. Plačilo celotne kupnine
Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla.
Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno
pogodbo najkasneje v 15 dneh po zaključku
javne dražbe. Če izbrani kupec ne sklene
prodajne pogodbe v navedenem roku, se
šteje, da je od nakupa odstopil, vplačana
kavcija pa mu zapade kot skesnina. Tudi
v primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se
kavcija zadrži, pogodba pa razdre.
Kupec je dolžan poravnati davek na nepremičnine, stroške sestave in overitve pogodbe ter prepisa v zemljiško knjigo.
Primopredaja nepremičnin se opravi po
overitvi pogodbe in plačilu celotne kupnine.
Občina Rečica ob Savinji
Št. 164/2011
Ob-3930/11
Občina Šentilj, Maistrova ul. 2, 2212
Šentilj v Slov. gor., v skladu z določbami
Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) ter Odloka o proračunu Občine Šentilj za leto 2011
(MUV, št. 4/2011) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja dražbe:
Občina Šentilj, Maistrova ul. 2. 2212 Šentilj
v Slov. gor., tel. 02/650-62-00, e-mail: obcina@sentilj.si.
2. Opis predmeta prodaje:
Kompleks bivše carine in mejne policije
na starem mejnem prehodu Šentilj, parc.
št. 24/47, v izmeri 108 m2, 27/48, v izmeri
180 m2, parc. št. 27/52, v izmeri 217 m2,
parc. št. 27/2, v izmeri 630 m2 in parc.
št. 27/39 cesta, v izmeri 1598 m2, vsa zemlji-

šča k.o. Šentilj v Slov. gor., skupaj, v izmeri
2733 m2. Posamezni nakup nepremičnin ni
mogoč.
3. Vrsta pravnega posla za predmet prodaje pod 2. točko: prodajna pogodba.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja:
Izklicna cena za m2 zemljišča je 100,00 €,
najnižji znesek višanja je 10,00 €. Davek na
promet nepremičnin ni vključen v ceni in ga
plača kupec poleg kupnine.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino kupec plača na zakladniški račun Občine Šentilj, št. 01318-0100009155,
odprt pri UJP Slovenska Bistrica v roku
15 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe v enkratnem znesku. Kupec je poleg
kupnine dolžan plačati še davek na promet
nepremičnin, stroške notarskega zapisa
prodajne pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice.
Plačilo celotne kupnine je bistvena
sestavina pravnega posla. Kolikor kupec
ne poravna kupnine na določen način in
v določenem roku po sklenjeni pogodbi,
se šteje prodajna pogodba za razdrto. Po
plačilu kupnine v celoti in poravnavi vseh
stroškov se bo kupcu nepremičnina izročila
v posest.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo organizirala v sredo, 10. avgusta 2011,
v prostorih Občine Šentilj, v sejni sobi, Maistrova ul. 2, Šentilj, s pričetkom ob 10. uri.
Kandidati se bodo morali 30 minut pred
začetkom javne dražbe izkazati z dokazili,
navedenimi pod zap. št. 9 te objave. Če
udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oziroma ne izpolnjuje spodaj
navedenih pogojev, ne more sodelovati na
javni dražbi.
7. Varščina
Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo do začetka javne dražbe
vplačati varščino v višini 27.330,00 € izklicne cene za celotno kvadraturo na račun
Občine Šentilj, št. 01318-0100009155, odprt
pri UJP Slovenska Bistrica.
– Z vplačilom varščine sprejme dražitelj
obveznost pristopiti k dražbi.
– Uspelemu dražitelju se bo vplačana
varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo
brezobresnto vrnjena v roku 8 dni po opravljeni javni dražbi.
– V primeru, da uspeli dražitelj ne bi sklenil pogodbe ali plačal kupnine, organizator
javne dražbe obdrži varščino.
8. Pogoji prodaje:
– Prodajno pogodbo bo sklenjena v obliki
notarskega zapisa.
– Nepremičnine bodo prodane dražitelju,
za katerega bo komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.
– Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku
javne dražbe. V nasprotnem primeru se bo
štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Šentilj pravico zadržati vplačano varščino.
– Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest, s pravico vpisa
lastninske pravice v zemljiški knjigi.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– Plačilo celotne kupnine v roku 15 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe. Če kupec ne poravna
kupnine na določen način in v določenem
roku po sklenjeni prodajni pogodbi, se šteje
prodajna pogodba za razdrto.
9. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo domača
ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu
s pravnim redom RS lahko postane lastnik
nepremičnin ter se pravočasno in pravilno
prijavi, tako, da predloži naslednje podatke
oziroma dokumente:
– Potrdilo o plačani varščini in priloženo
številko lastnega računa oziroma TRR za
primer vračila varščine.
– Izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od treh mesecev (velja za pravno osebo).
– Predloži izvirnik veljavnega osebnega
dokumenta (potni list ali osebna izkaznica)
in davčno številko, če se prijavi fizična oseba oziroma predloži priglasitveni list, ki ne
sme biti starejši od treh mesecev, če se
prijavi samostojni podjetnik.
– Predloži pooblastilo, ki se nanaša
na predmet javne dražbe, pri čemer mora
biti podpis overjen pri notarju, v primeru če
se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži
pooblaščenec.
Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa
kopijo listine, ki je overjena pri notarju.
10. Podrobnejši pogoji in pravila javne
dražbe:
– Javna dražba bo ustna, v slovenskem
jeziku.
– Nepremičnine bodo prodane po načelu
»videno – kupljeno«, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne
bodo upoštevane.
– Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
– Javno dražbo vodi komisija ter je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za nepremičnine. Takrat predsednik komisije ugotovi komu in po kakšni ceni
je bil predmet javne dražbe prodan in kupca
pozove k podpisu pogodbe.
– Če izklicna cena ni bila dosežena, je
javna dražba neuspešna.
– Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe. Morebitne spore reši voditelj javne dražbe.
11. Ogled: ogled nepremičnin je mogoč
v torek, 9. avgusta 2011, med 9. in 12. uro.
12. Občina Šentilj lahko do sklenitve
pravnega posla – podpisa prodajne pogodbe, brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti postopek javne dražbe ustavi.
V tem primeru se dražiteljem povrne vplačana varščina v roku 8 dni brez obresti.
13. Dodatne informacije o pogojih
in predmetu javne dražbe lahko interesenti pridobijo na tel. 02/650-62-00 oziroma
02/650-62-04 ali e-poštnem naslovu. renata.kurbus@sentilj.si in obcina@sentilj.si.
Občina Šentilj

Ob-3950/11
Občina Prevalje na podlagi 21. člena
Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11)
objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Prevalje, občinska uprava,
Trg 2a, Prevalje, tel. 02/82-46-100, faks
02/82-46-124.
2. Opis predmeta prodaje in izklicna
cena:
Posamezni del stavbe št. 5, v stavbi
št. 192, k.o. 884 – Farna vas (ID 5574858).
Posamezni del stavbe z identifikacijsko številko 5.E (884-192-5), nestanovanjska raba št. 5, v pritličju in kleti, v izmeri
144,99 m2, v stavbi z naslovom Na Fari 42,
Prevalje, stoječi na parc.št. 140/9, k.o. 884Farna vas.
Posameznemu delu stavbe pripada solastninski delež na skupnih delih in napravah in zemljišču s parc.št. 140/9, k.o. 884
– Farna vas.
Izklicna cena: 59.000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet
nepremičnin.
Najnižji znesek višanja: 300,00 EUR.
3. Izvedba javne dražbe:
– Javna dražba se bo izvedla v mali sejni sobi Občine Prevalje, Trg 2a, Prevalje/II.
nadstropje, dne 1. 8. 2011, ob 12. uri.
– Javna dražba bo ustna in jo bo izvajala
pristojna komisija.
– Udeleženci, ki želijo sodelovati na
javni dražbi, morajo pred začetkom javne
dražbe vplačati varščino v višini 10% skupne izklicne cene nepremičnine na TRR
Občine Prevalje, št. 01375-0100010242,
z navedbo »plačilo varščine za javno dražbo nepremičnine Fara 42/5«. Plačana
varščina se uspelemu dražitelju vračuna
v kupnino, neuspelemu dražitelju pa bo
vrnjena brez obresti v roku 10 dni od dneva dražbe.
– Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične
in pravne osebe iz držav EU. Pravne osebe,
ki so registrirane v RS, morajo prodajalcu predložiti ustrezno dokazilo o registraciji,
ki ne sme biti starejše od 30 dni, vse pravne
osebe pa tudi notarsko overjeno pooblastilo
za zastopanje na javni dražbi. Fizične osebe morajo predložiti osebni dokument ter
davčno številko.
– Dražitelji se morajo najpozneje četrt ure pred začetkom javne dražbe osebno oglasiti na kraju dražbe ter v urejeni
mapi predložiti fotokopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled:
a) originalno potrdilo o vplačani varščini,
b) izpisano celotno številko TRR za primer vračila varščine,
c) izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) v originalu oziroma druge ustrezne
evidence v originalu, star največ 30 dni,
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d) originalno notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi za pooblaščence,
e) osebno izkaznico ali drug osebni dokument s fotografijo (fizične osebe, s.p.-ji,
zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci),
f) izpisano davčno številko oziroma ID
številko za DDV, EMŠO oziroma matično
številko in telefonsko številko;
– Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
– Ugovori na potek javne dražbe se lahko dajo do sestave dražbenega zapisnika,
rešuje pa jih predsednik komisije za izvedbo
javne dražbe.
– V primeru, da sta dva ali več ponudnikov, ki ponudijo enako najvišjo ceno ali
izklicno ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden od ponudnikov ne zviša svoje ponudbe.
– Ponudba veže do zaključka javne
dražbe in ponudnik do tedaj ne more odstopiti, ali jo na kakršen drug način razveljaviti.
– Dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
4. Drugi pogoji javne dražbe: nepremičnina je naprodaj po načelu »videno –
kupljeno«, kupec nima pravice uveljavljati
kasnejših reklamacij. V izklicno ceno niso
zajeti predpisani davki in jih plača kupec.
Poleg tega je kupec dolžan poravnati stroške notarske overitve pogodbe, stroške cenitve v višini 492,40 EUR in vse stroške
v zvezi s prenosom lastninske pravice in
vknjižbe v zemljiški knjigi, ter stroške objave
javne dražbe.
Obstaja zakonita predkupna pravica
etažnih lastnikov, zato v primeru uspešne
javne dražbe pogodba ne bo sklenjena
z najuspešnejšim dražiteljem, kolikor bo
kateri od predkupnih upravičencev uveljavljal predkupno pravico.
5. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po
zaključku javne dražbe. Kupec mora celotno
kupnino poravnati v roku 8 dni po podpisu
pogodbe na TRR prodajalca, sicer se šteje,
da je odstopil od pogodbe in v tem primeru
prodajalec zadrži vplačano varščino. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je
bistvena sestavina prodajne pogodbe. Po
plačilu celotne kupnine in po poravnanih
vseh stroških, se bodo kupcu nepremičnine
izročile v last.
6. Natančnejše podatke o nepremičnini
lahko interesenti dobijo na tel. 02/82-46-116,
ogled nepremičnin pa je mogoč po predhodni telefonski najavi na isti številki.
7. Ustavitev postopka: Občina Prevalje
lahko postopek javne dražbe in začeti postopek prodaje nepremičnin ustavi vse do
podpisa prodajne pogodbe, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti,
dolžna pa je vrniti brez obresti, vplačano
varščino.
Občina Prevalje
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Razpisi delovnih mest
Št. 76/2011
Ob-3913/11
Svet Centra za socialno delo Krško na
podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 Odl. US:
U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US U-I- 34/98,
36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 56. in
57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, 3/07 – UPB2, 23/07, 41/07, 122/07
Odl. US: U-I-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre in
62/10 – ZUPJS) 13. člena Statuta Centra za
socialno delo Krško ter sklepa 3. redne seje
Sveta zavoda CSD Krško z dne 16. 6. 2011,
razpisuje prosto delovno mesto
direktorja (m/ž) Centra za socialno
delo Krško.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat,
ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje v skladu z 56., 57. in 69. členi
Zakona o socialnem varstvu in sicer:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem
varstvu, najmanj 5 let delovnih izkušenj;
ali
višja strokovna izobrazba iz 69. člena
Zakona o socialnem varstvu, 20 let delovnih
izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih
in vodstvenih delovnih mestih na področju
socialnega varstva;
– opravljen strokovni izpit po Zakonu
o socialnem varstvu;
– opravljen program za vodenje socialno
varstvenega zavoda, ki ga določi socialna
zbornica v soglasju s Strokovnim svetom
Republike Slovenije za splošno izobraževanje.
Ne glede na pogoj iz tretje alineje je
lahko za direktorja imenovan tudi kandidat,
ki nima opravljenega programa za vodenje,
mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu
od začetka opravljanja nalog direktorja.
Mandat direktorja traja 5 let. Z imenovanim direktorjem se sklene delovno razmerje
za določen čas trajanja mandata.
Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo
kandidati predložiti življenjepis ter program
dela z vizijo za mandatno obdobje.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku
15 dni od objave razpisa v zaprti ovojnici
na naslov: Center za socialno delo Krško,
Cesta krških žrtev 11, 8270 Krško, z oznako
na ovojnici: »Razpis za direktorja«.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku
30 dni po končanem izbirnem postopku.
Svet Centra za socialno delo Krško
Ob-3935/11
Na podlagi 34. člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 23. člena
Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS,
št. 42/02 in 103/07) 56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 3/07 – ZSV-UPB-2 s spremembami) ter
v skladu z dne 12. 7. 2011 sprejetim sklepom seje Sveta Varstveno delovnega centra
Vrhnika - Idrija, Varstveno delovni center
Vrhnika - Idrija, Rožna ulica 16, 5280 Idrija,
objavlja prosto delovno mesto
direktorja Varstveno delovnega centra
Vrhnika - Idrija.
Kandidat, ki se bo prijavil na prosto delovno mesto, mora poleg splošnih pogojev

za zaposlitev v javnem sektorju izpolnjevati
naslednje pogoje:
Kandidat/ka mora poleg splošnih pogojev, ki so določeni z zakonom, izpolnjevati
še naslednje pogoje:
– imeti mora visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo v skladu z 69. členom Zakona o socialnem varstvu in pet
let delovnih izkušenj ali višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem
varstvu, dvajset let delovnih izkušenj, od
tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega
varstva,
– strokovni izpit v skladu z 69. členom
Zakona o socialnem varstvu,
– ob prijavi na ta razpis mora predložiti
svoj program razvoja varstveno delovnega
centra,
– kandidat/ka mora imeti tudi opravljen
program za vodenje socialno varstvenega
zavoda.
V skladu s 56. členom Zakona
o socialnem varstvu je lahko za direktorja/ico,imenovan/a tudi kandidat/tka, ki nima
opravljenega programa za vodenje, mora pa
ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja/ice.
Prijava mora vsebovati:
1. pisno izjavo kandidata o opravljenem
programu za vodenje socialnovarstvenega
zavoda, ki ga določi socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno
izobraževanje, v kateri navede tudi zaporedno številko iz evidence izpitov – kolikor
kandidat nima opravljenega programa, pa
izjavo, da ga bo opravil v 1 letu od začetka
opravljanja nalog direktorja,
2. pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz
katere mora biti razvidna stopnja in smer
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je
bila izobrazba pridobljena, v kateri navede
tudi zaporedno številko iz evidence izpitov
oziroma druga ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogoja glede izobrazbe,
3. pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpopolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. V izjavi kandidat navede datum
sklenitve in datum prenehanja delovnega
razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter
kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem
delodajalcu,
4. pisno izjavo kandidata o opravljenem
strokovnem izpitu po Zakonu o socialnem
varstvu, v kateri navede tudi zaporedno številko iz evidence izpitov,
5. predložen program dela Varstveno delovni center Vrhnika - Idrija.
Izbran kandidat bo imenovan za direktorja/ico Varstveno delovnega centra za mandatno obdobje 5 let.
Pisne prijave naj kandidati pošljejo
v roku 10 dni po objavi v Uradnem listu RS,
v zaprti ovojnici, na naslov: Svet Varstveno delovni center Vrhnika - Idrija, Rožna
ulica 16, 5280 Idrija, z oznako: »Za razpis
direktorja« in pripisom »Ne odpiraj«. Če je
zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki
Sloveniji se izteče rok s pretekom prvega

naslednjega delavnika. O izbiri bodo prijavljeni kandidati obveščeni v zakonskem
roku.
Svet zavoda
Varstveno delovnega centra
Vrhnika - Idrija
Št. 110-85/2011
Ob-3952/11
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 19. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
87/09, 57/10 – skl. US in 86/10 – ZJNepS):
– 1 prosto mesto vodje okrožnega državnega tožilstva na Okrožnem državnem tožilstvu v Novi Gorici.
Razpisni pogoji:
V skladu z drugim odstavkom 56. člena
Zakona o državnem tožilstvu je za vodjo
okrožnega državnega tožilstva lahko imenovan državni tožilec, ki izpolnjuje pogoje
za okrožnega državnega tožilca.
V skladu z 19. členom Zakona o državnem tožilstvu v zvezi s 15. členom Zakona
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo, 120/08 Odl.
US), mora prijava kandidata vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v obliki Europass CV:
h t t p : / / w w w. e u r o p a s s . c e d e f o p . e u r o pa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI) z opisom strokovne dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi
z dokazili in dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za imenovanje na mesto vodje
okrožnega državnega tožilstva.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za imenovanje na mesto vodje okrožnega
državnega tožilstva lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za funkcijo vodje okrožnega državnega tožilstva od upravljavca
matičnega registra, podatek o državljanstvu
pa od upravljavca centralne evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, po
objavi do 1. 9. 2011.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-39/2011
Ob-3960/11
Ministrstvo za pravosodje na podlagi
4. člena v zvezi s tretjim odstavkom 1. člena Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih
sodišč (Uradni list RS, št. 64/01 in 59/02),

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
zaradi izvajanja Zakona o ratifikaciji arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške
(BHRAS) (Uradni list RS, – Mednarodne pogodbe, št. 57/10 (Uradni list RS, št. 11/10)),
zlasti drugega odstavka 2. člena Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške ter 4. člena
Zakona o ratifikaciji arbitražnega sporazuma
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške razpisuje:
– mesto enega člana arbitražnega sodišča.
Naloga arbitražnega sodišča je določitev poteka meje med Republiko Slovenijo
in Republiko Hrvaško na kopnem in morju;
stika Republike Slovenije z odprtim morjem
in režima za uporabo ustreznih morskih območij ter izrek razsodbe v sporu (prvi in tretji
odstavek 3. člena Arbitražnega sporazuma
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške).
Razpisni pogoji:
– univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev na sodniško mesto vrhovnega sodnika po določbah zakona,
ki ureja sodniško službo ali pogoje za izvolitev za sodnika ustavnega sodišča,
– aktivno znanje angleškega jezika.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva
ulica 3, Ljubljana. Prijave je potrebno vložiti v 30 dneh po objavi. K prijavi mora biti
priložen tudi opis strokovne dejavnosti po
zadnjem pridobljenem strokovnem oziroma
znanstvenem naslovu.
Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave
Št. 82/2011
Ob-3943/11
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Trubarjeva 11, Maribor, na podlagi
22. člena Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 86/10) in na podlagi
Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni
list RS, št. 34/11) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Prodajalec: Javni sklad Republike
Slovenije za podjetništvo, Trubarjeva 11,
Maribor.
2. Predmet prodaje: opremljeni pisarniški prostori, in sicer mansardni prostori na
naslovu Trubarjeva 11, Maribor, ki sestojijo iz pisarniških prostorov, v skupni izmeri
212,34 m2, pomožnih prostorov, v izmeri
24,01 m2, hodnika, v izmeri 50,57 m2 in
kletnih prostorov, v izmeri 23,10 m2, stoječi
na parc. št. 803/1, 803/3, 803/4 in 803/5, vl.
št. 1411, k.o. Maribor – grad.
3. Cena: izhodiščna cena za nepremičnino skupaj z opremo znaša 455.000,00 EUR.
Prodaja nepremičnine pod ceno, nižjo od izhodiščne, ni možna. V izhodiščni ceni ni zajet davek. Davek plača kupec. Nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno.
4. Način in rok plačila kupnine: kupnino
za nakup nepremičnine bo kupec poravnal
v roku 30 dni od podpisa pogodbe na TRR
prodajalca oziroma v skladu z dogovorom.
Plačilo kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
5. Vrsta pravnega posla in pogoji nakupa: prodajna pogodba se bo sklenila z izbranim ponudnikom v roku 15 dni po prejemu
sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe
v roku 15 dni, lahko prodajalec podaljša rok
za sklenitev pogodbe, vendar ne za več
kot 15 dni. Če ponudnik v navedenem roku
ne podpiše pogodbe, velja, da je odstopil
od pogodbe. V tem primeru ima prodajalec
pravico obdržati dano varščino.
6. Varščina za resnost ponudbe: za
resnost ponudbe so ponudniki dolžni najkasneje dva dni pred rokom, ki velja za
oddajo ponudbe, vplačati varščino v višini
1% izhodiščne cene na TRR prodajalca, št.
SI56 0110 0695 0960 475, odprt pri UJP, ter
obvezno navesti namen nakazila: varščina.
Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino. Neizbranemu ponudniku bo varščina brez obresti vrnjena
v roku 15 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
7. Pisna ponudba mora vsebovati
– firmo oziroma ime in priimek ter sedež
oziroma naslov ponudnika,
– navedbo ponujene cene,
– davčno, matično oziroma EMŠO, telefonsko številko in št. TRR,
– izjavo o veljavnosti ponudbe še najmanj 90 dni po preteku roka za oddajo ponudb,
– potrdilo o plačilu varščine, ki ga potrdi
poslovna banka, ki je izvedla plačilo,
– notarsko overjeno pooblastilo, v primeru, da se ponudba odda po pooblaščencu,

– dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti lastninsko pravico na nepremičnini
v Republiki Sloveniji (kopija osebne izkaznice ali potnega lista in davčno številko za
fizične osebe; izpis iz poslovnega registra in
davčno številko za pravne osebe),
– pisno izjavo, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj navedene sestavine.
8. Merilo za izbor: merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena. V primeru,
da dva ali več ponudnikov ponudi isto ceno,
se bodo s ponudniki izvedla dodatna pogajanja.
9. Omejitve v zvezi s postopkom prodaje:
ta objava ne zavezuje Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, da z najboljšim ali katerim koli drugim ponudnikom
sklene prodajno pogodbo. Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo lahko do
sklenitve pravnega posla brez kakršnekoli
odškodninske odgovornosti prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to
navedel razloge.
10. Rok za oddajo ponudbe
ponudniki morajo oddati pisne ponudbe
v zaprti kuverti najkasneje do 16. 8. 2011
(dan oddaje ponudbe na pošto) do 10. ure,
in sicer po pošti ali osebno na naslov: Javni
sklad Republike Slovenije za podjetništvo,
Trubarjeva 11, Maribor. Na ovojnici mora
biti naveden naziv oziroma ime ponudnika
z oznako: »Javni razpis za nakup poslovnih prostorov – Ne odpiraj!«. Ponudbe lahko predložijo domače ali tuje fizične in pravne osebe, pod pogojem, da so državljani RS
ali druge države članice EU. Ponudba, ki bo
prispela po razpisnem roku, se bo štela kot
nepravočasna in bo zaprta vrnjena pošiljatelju. Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo, bo pozvan k dopolnitvi, če ponudba
vsebuje bistvene elemente, vendar je dokumentacija pomanjkljiva. Rok za dopolnitev
take ponudbe je najmanj tri dni od prejema
poziva za dopolnitev.
11. Kraj in čas odpiranja ponudb: javno
odpiranje ponudb bo 18. 8. 2011 ob 13. uri,
v prostorih Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, Partizanska 54, Maribor. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati z osebnim dokumentom (fizične
osebe) ali pisnim pooblastilom za sodelovanje pri javnem odpiranju ponudb (pravne
osebe).
12. Ogled nepremičnine na Trubarjevi
11, Maribor in ostale informacije: vse dodatne informacije dobite pri Sonji Horvat,
tel. 02/234-12-50. Ogled nepremičnine na
Trubarjevi 11, Maribor, je mogoč po predhodnem dogovoru.
Javni sklad Republike Slovenije
za podjetništvo
Št. 2111-11-0181
Ob-3940/11
Na podlagi pete alinee prvega odstavka 12. člena Zakona o spodbujanju
razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04),
drugega odstavka 8. člena Pravilnika o podeljevanju javnega pooblastila na podro-

čju turizma (Uradni list RS, št. 68/08) ter
6. točke javnega natečaja za izbor nosilca
javnega pooblastila za podeljevanje licenc
za opravljanje dejavnosti organiziranja in
prodaje turističnih aranžmajev in vodenje
registra teh licenc ter izvajanje preizkusov
znanja za osebe, ki pridobivajo naziv turistični vodnik in turistični spremljevalec in
druge s tem postopkom povezane upravne
naloge, v postopku podelitve javnega pooblastila, ministrica za gospodarstvo izdaja
naslednjo odločbo:
1. Na podlagi izvedenega javnega natečaja se javno pooblastilo za:
– podeljevanje licenc za opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih
aranžmajev in vodenje registra teh licenc
(Sklop A) in
– izvajanje preizkusov znanja za osebe, ki pridobivajo naziv turistični vodnik in
turistični spremljevalec in druge s tem postopkom povezane upravne naloge (Sklop
B), podeli Turistično gostinski zbornici pri
Gospodarski zbornici Slovenije, Dimičeva
13, 1000 Ljubljana.
2. Vsi pogoji v zvezi z izvajanjem storitev
iz podeljenega javnega pooblastila, začetek
in morebitni preklic javnega pooblastila, se
določijo s pogodbo.
3. Javno pooblastilo se podeli za 4 leta.
4. Z dnem začetka veljavnosti pogodbe
o podelitvi javnega pooblastila po tej odločbi, preneha veljati javno pooblastilo, podeljeno z odločbo št. 014-9/2008-25 (Uradni
list RS, št. 85/08).
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 007-6/2011/9
Ob-3893/11
Na podlagi četrtega odstavka 24. člena
Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 88/10) Ministrstvo
za pravosodje objavlja razrešitev:
1. Jožefa Zidarja, sodnega izvedenca,
imenovanega za strokovno področje gradbeništvo, podpodročja gradbeništvo splošno, gradbeni objekti ter stavbna zemljišča
in sodnega cenilca, imenovanega za strokovno področje gradbeništvo, podpodročja
gradbeništvo splošno, gradbeni objekti, komunala, nizke gradnje, operativa in projektiranje, stavbna zemljišča ter visoke gradnje,
z dnem 17. 6. 2011.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 05/11
Ob-3885/11
Na podlagi sklepa upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije z dne 6. 7. 2004
v zvezi z 31. členom Zakona o odvetništvu
in 67. členom Statuta Odvetniške zbornice
Slovenije, 9. člena Pravilnika Odvetniške
zbornice Slovenije o vodenju imenika odvetnikov, imenika odvetniških kandidatov in
imenika odvetniških pripravnikov ter 7. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o merilih in postopkih za ugotavljanje
primernosti poslovnih prostorov in opreme,
potrebne za opravljanje odvetniškega poklica, objavljamo obvestilo:
I. V imenik odvetnikov se vpišejo:
Bernard Zupanc, z dnem 24. 5. 2011
vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Ker-
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snikova ulica 1 (tel. 08/205-38-00, faks:
01/434-59-80).
Boris Brecelj, z dnem 10. 5. 2011 vpiše
v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice
Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Dvořakova 11a (zaposlen v Odvetniški družbi Brecelj Korošec Mate Zupančič d.o.o.-o.p.,
tel. 01/234-54-00, faks: 01/234-54-34).
Andrej Jurjevčič, z dnem 10. 5. 2011
vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Poljanski nasip 8 (zaposlen pri odvetniku Matjažu
Panteliču).
Jurij Preložnik, z dnem 24. 5. 2011 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Celju, Ulica
XIV. divizije 8 (tel. 03/490-19-23, faks:
03/490-19-23).
Tadej Vodičar, z dnem 24. 5. 2011 vpiše
v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice
Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Bleiweisova
cesta 30 (tel.: 01/438-00-00, 01/438-00-02,
faks: 01/438-00-25).
Miriam Kranjac Tomažič, z dnem 3. 6.
2011 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljub
ljani, Dalmatinova 4 (tel. 01/434-12-96, faks:
01/231-72-98).
Sabina Palčič, z dnem 11. 7. 2011 vpiše
v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice
Slovenije, s pisarno v Starem trgu pri Ložu,
Pot na Ulako 7a (tel. 081/610-033, faks:
081/610-034).
Urša Klep, z dnem 14. 6. 2011 vpiše
v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice
Slovenije, s pisarno v Celju, Gledališka 2
(zaposlena v Odvetniški družbi Klep, o.p.,
d.o.o.).
Saša Kundih, z dnem 1. 7. 2011 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Celju, Gledališka
ulica 4.
Tomaž Žiger, z dnem 14. 6. 2011 vpiše
v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice
Slovenije, s pisarno v Mariboru, Tomšičeva
45 (zaposlen pri odvetniku Bojanu Grubarju).
Primož Hohnjec, z dnem 1. 7. 2011 vpiše
v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice
Slovenije, s pisarno v Mariboru, Partizanska
cesta 13a.
Aljoša Ravnikar, z dnem 21. 7. 2011 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice
Slovenije, s pisarno v Kranju, Bleiweisova
cesta 30.
Metod Žagar, z dnem 1. 7. 2011 vpiše
v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice
Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Celovška
cesta 150 (zaposlen pri odvetniku mag.
Roku Ušeničniku).
Klara Miletič, z dnem 1. 7. 2011 vpiše
v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice
Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Bleiweisova
cesta 30.
Martin Šafar, z dnem 14. 6. 2011 vpiše
v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice
Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Resljeva
25 (zaposlen v Odvetniški pisarni Šafar in
partnerji, d.o.o.).
Jernej Kos, z dnem 14. 6. 2011 vpiše
v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice
Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Likozarjeva
6 (zaposlen pri odvetnici Carmen Dobnik).
Mitja Kocmut, z dnem 14. 6. 2011 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Tivolska
cesta 48 (zaposlen v Odvetniški družbi Rojs,
Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o.).

Gašper Dernovšek, z dnem 14. 6. 2011
vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Grosupljem,
Taborska cesta 13 (zaposlen v Odvetniški
družbi Čeferin o.p., d.o.o.).
Barbara Ulčar, z dnem 15. 6. 2011 vpiše
v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice
Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Šlandrova
ulica 4 (zaposlena v Odvetniški pisarni Ulčar
& partnerji d.o.o.).
Ana Čeh, z dnem 15. 6. 2011 vpiše
v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice
Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Šlandrova
ulica 4 (zaposlena v Odvetniški pisarni Ulčar
& partnerji d.o.o.).
Biljana Čamber Pavli, z dnem 14. 6. 2011
vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Šestova
ulica 2 (zaposlen pri Avbreht, Zajc in partnerji odvetniška družba o.p., d.o.o.).
II. Iz imenika odvetnikov se izbrišejo:
Obveščamo vas, da se Maja Blatnik Gorenšek, odvetnica iz Raven na Koroškem,
Koroška cesta 14 (zaposlena v Odvetniški
pisarni Kos, Štumpfl in partnerji, d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem),
z dnem 20. 2. 2011 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije na
podlagi 7. točke prvega odstavka 30. člena
Zakona o odvetništvu.
Obveščamo vas, da se Andreja Bercieri,
odvetnica iz Ljubljane, Miklošičeva cesta 16,
z dnem 30. 6. 2011 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se
je sama odrekla opravljanju odvetniškega
poklica.
Prevzemnica odvetniške pisarne Andreje Bercieri je Nina Radulovič, odvetnica iz
Ljubljane, Trdinova ulica 5.
Obveščamo vas, da se Tatjana Prelog
Kolenc, odvetnica iz Maribora, Partizanska
cesta 23, z dnem 2. 7. 2011 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sama odrekla opravljanju
odvetniškega poklica zaradi upokojitve.
Prevzemnica odvetniške pisarne Tatjane
Prelog Kolenc je Ljubica Kočnik Jug, odvetnica iz Maribora, Partizanska cesta 23.
Obveščamo vas, da se Tjaša Mlinarič,
odvetnica iz Maribora, Trg Leona Štuklja 5
(zaposlena pri odvetniku Dušanu Logarju),
z dnem 5. 6. 2011 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se
je sama odrekla opravljanju odvetniškega
poklica.
Obveščamo vas, da se dr. Bojan Kukec,
odvetnik z Vrhnike, Cankarjev trg 8, z dnem
3. 5. 2011 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, zaradi smrti.
Prevzemnik odvetniške pisarne odvetnika dr. Bojana Kukca je Stanislav Mauri, odvetnik z Vrhnike, Cankarjev trg 11.
Obveščamo vas, da se Janez Rigler, odvetnik iz Ljubljane, Šmartinska cesta 130,
z dnem 30. 6. 2010 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker
se je sam odrekel opravljanju odvetniškega
poklica zaradi upokojitve.
Prevzemnica poslov odvetniške pisarne
odvetnika Janeza Riglerja je odvetnica Lucija Kovač, Odvetniška pisarna Alič & Kovač
d.o.o., Ljubljana, Šmartinska cesta 130.
Obveščamo vas, da se Nevenka Stanić,
odvetnica iz Kopra, Pristaniška 12, z dnem
30. 6. 2011 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sama
odrekla opravljanju odvetniškega poklica.
Prevzemnik odvetniške pisarne Nevenke
Stanić je Peter Kos, odvetnik iz Kopra, Vojkovo nabrežje 23.
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Obveščamo vas, da se Ljubo Kolbl, odvetnik iz Maribora, Partizanska 13 a, z dnem
15. 6. 2011 izbriše iz imenika odvetnikov
Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je
sam odrekel opravljanju odvetniškega poklica zaradi upokojitve.
Prevzemnik poslov odvetniške pisarne
odvetnika Ljuba Kolbla je Saša Jenčič, odvetnik iz Maribora, Partizanska 13a.
Obveščamo vas, da se Dragan Graorac, odvetnik iz Maribora, Cafova ulica 2,
z dnem 30. 6. 2011 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker
se je sam odrekel opravljanju odvetniškega
poklica.
Prevzemnik poslov odvetniške pisarne
odvetnika Dragana Graoraca je Albin Ploj,
odvetnik iz Maribora, Ulica heroja Bračiča
18.
Obveščamo vas, da se Tatjana Ivić, odvetnica iz Ljubljane, Dalmatinova 2, z dnem
30. 6. 2011 izbriše iz imenika odvetnikov
Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je
sama odrekla opravljanju odvetniškega poklica zaradi upokojitve.
Prevzemnika odvetniške pisarne Tatjane
Ivić sta odvetnik Peter Pavlič in odvetnik
Slavko Pukšič, oba iz Ljubljane, Dalmatinova 2.
III. Preselitve
Obveščamo vas, da Judita Svetina, odvetnica iz Trzina, z dnem 1. 6. 2011 preseli sedež pisarne z naslova Motnica 17,
Trzin, na novi naslov: Cesta na Brdo 85,
1000 Ljubljana, tel. 031/571-579, faks:
01/422-80-57.
Obveščamo vas, da je Branka Štanc,
odvetnica iz Celja, preselila sedež pisarne
z naslova Glavni trg 7, Celje, na novi naslov: Vrunčeva ulica 1, 3000 Celje, tel./faks:
03/548-23-20.
Obveščamo vas, da je Slobodanka Klinc,
odvetnica iz Ljubljane, preselila sedež pisarne z naslova Nazorjeva ulica 8, Ljub
ljana, na novi naslov: Nazorjeva ulica 12,
1000 Ljubljana, tel. 01/425-32-32, faks:
01/251-17-32.
Obveščamo vas, da je mag. Gordana
Vran, odvetnica iz Ljubljane, preselila sedež
pisarne z naslova Nazorjeva ulica 8, Ljub
ljana, na novi naslov: Nazorjeva ulica 12,
1000 Ljubljana, tel. 01/251-17-30, faks:
01/251-17-32.
Obveščamo vas, da je Bojan Klenovšek, odvetnik iz Ljubljane, preselil sedež
pisarne z naslova Nazorjeva ulica 8, Ljub
ljana, na novi naslov: Nazorjeva ulica 12,
1000 Ljubljana, tel. 01/251-17-33, faks: 01/251-17-32.
Obveščamo vas, da je Tadeja Žibred,
odvetnica iz Novega mesta, z dnem 1. 6.
2011 preselila sedež pisarne z naslova Rozmanova ulica 8, Novo mesto, na novi naslov: Vrhovčeva ulica 14, 8000 Novo mesto,
tel. 07/-302-20-62, faks: 07/302-20-64.
Obveščamo vas, da je Robert Čebular,
odvetnik iz Domžal, z dnem 30. 5. 2011
preselil sedež pisarne z naslova Ljubljanska
cesta 106, Domžale, na novi naslov: Ulica Ivana Pengova 18, 1230 Domžale,
tel. 01/721-99-61, faks: 01/721-99-62.
Obveščamo vas, da je Samo Ilc, odvetnik iz Kranja, preselil sedež pisarne
z naslova Glavni trg 20, Kranj, na novi naslov: Bleiweisova cesta 30, 4000 Kranj,
tel. 05/902-90-06, faks: 059/029-007.
Obveščamo vas, da Janja Žejn, odvetnica iz Ljubljane, z dnem 21. 6. 2011 preseli sedež pisarne z naslova Pražakova
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ulica 10, Ljubljana, na novi naslov: Dunajska
cesta 78, 1000 Ljubljana, tel. 01/236-15-50,
faks: 01/236-15-55.
Obveščamo vas, da Darko Repenšek,
odvetnik iz Velenja, z dnem 1. 7. 2011 preseli sedež pisarne z naslova Trg mladosti
6, Velenje, na novi naslov: Trška cesta 7,
3254 Podčetrtek, tel. 03/897-29-50, faks:
03/897-29-51.
Obveščamo vas, da je Odvetniška družba Brumen o.p., d.o.o., Maribor z dnem
1. 6. 2011 preselila sedež družbe z naslova
Vošnjakova ulica 29, Maribor, na novi naslov: Ob gozdu 7, 2000 Maribor, tel./faks:
05/994/37-09.
Obveščamo vas, da Franci Matoz,
odvetnik iz Ljubljane, z dnem 1. 7. 2011
preseli sedež pisarne z naslova Dunajska 158, Ljubljana, na novi naslov: Pristaniška 43a, 6000 Koper, tel. 05/663-85-00,
faks: 05/663-85-10.
Obveščamo vas, da Veronika Ermenc,
odvetnica iz Domžal, z dnem 1. 7. 2011
preseli sedež pisarne z naslova Kolodvorska 6, Domžale, na novi naslov: Ljub
ljanska cesta 106, 1230 Domžale, tel./faks:
05/992-23-35.
IV. Spremembe
Obveščamo vas, da je firma odvetniške družbe: Odvetniška družba ZakonjšekRupnik-Stankić o.p., Ljubljana, Čufarjeva
ulica 1, spremenjena in sicer se spremenjena firma glasi: Odvetniška družba Stankić-Rupnik o.p., d.o.o., Ljubljana, Čufarjeva
ulica 1.
Obveščamo vas, da je firma odvetniške
družbe: Odvetniška družba Brulc in Gaberščik o.p., d.o.o., Ljubljana, Beethovnova
ulica 4, spremenjena in sicer se spremenjena firma glasi: Odvetniška družba Brulc,
Gaberščik in Kikelj o.p., d.o.o., Beethovnova
ulica 4, 1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da je firma odvetniške
družbe: Odvetniška družba Krainer in partnerji o.p. d.n.o., Gorenjska cesta 2, 4240
Radovljica, spremenjena in sicer se spremenjena firma glasi: Odvetniška družba Krainer
in partnerji o.p. d.o.o., Gorenjska cesta 2,
4240 Radovljica.
Obveščamo vas, da se na podlagi obvestila Območne geodetske uprave Ljubljana
št. 2122-450/2011-5 z dne 3. 5. 2011 ukine
obstoječa hišna št. iz Tivolska cesta 30,
kjer ima odvetnica Klara Miletič odvetniško pisarno v: Bleiweisova cesta 30, Ljub
ljana.
V. Odvetniki – spremembe:
Obveščamo vas, da odvetnik Franc Rojko z dnem 1. 5. 2011 posluje zgolj kot odvetnik družbenik Odvetniške družbe Matoz
o.p., d.o.o., Pristaniška 43a, 6000 Koper.
Obveščamo vas, da Luka Brezovec,
odvetnik iz Ljubljane, Štefanova ulica 15,
z dnem 31. 5. 2011 preneha opravljati odvetništvo kot samostojni odvetnik in z dnem
1. 6. 2011 nadaljuje delo kot odvetnik Odvetniške družbe Brezovec, o.p., d.o.o., Ljub
ljana, Štefanova ulica 15.
Obveščamo vas, da Igor Cek, odvetnik iz
Kopra, Vojkovo nabrežje 23, z dnem 31. 5.
2011 preneha opravljati odvetništvo kot samostojni odvetnik in z dnem 1. 6. 2011 nadaljuje delo kot odvetnik Odvetniške pisarne
Cek d.o.o., Koper, Vojkovo nabrežje 23.
Obveščamo vas, da z dnem 25. 5. 2011
preneha samostojno odvetništvo odvetnika
Andreja Jernejčiča iz Ljubljane, Dunajska
cesta 78, glede na to, da je pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška družba
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Jernejčič, o.p., d.o.o., Dunajska cesta 78,
1000 Ljubljana
Odvetnik Andrej Jernejčič z dnem 26. 5.
2011 nadaljuje delo kot odvetnik Odvetniške družbe Jernejčič, o.p., d.o.o., Dunajska
cesta 78, 1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da Benjamin Peternelj, rojen 31. 8. 1977 v Ljubljani, odvetnik
iz Ljubljane, Tržaška cesta 216 a, z dnem
28. 5. 2011 preneha delovno razmerje v Odvetniški družbi Krapenc in odvetniki, o.p.,
d.o.o., Ljubljana in se z dnem 29. 5. 2011
zaposli v Odvetniški družbi Jernejčič, o.p.,
d.o.o., Dunajska cesta 78, 1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da Mateja Dren, rojena
21. 11. 1980 v Slovenj Gradcu, odvetnica iz
Ljubljane, Štefanova ulica 5, z dnem 31. 5.
2011 preneha delovno razmerje pri odvetniku Goranu Kanalcu in se z dnem 1. 6. 2011
zaposli v Odvetniški družbi Kanalec, o.p.,
d.o.o., Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da je odvetniku Maksu
Mihelčiču z dnem 31. 12. 2010 prenehalo
delo v Odvetniški družbi Kekec in Mihelčič
o.p., d.n.o., Gregorčičeva 2, Kamnik in da
se je z dnem 1. 1. 2011 zaposlil v Odvetniški družbi Vesel in Devjak, d.o.o., o.p., Trg
osvobodilne fronte 13, 1000 Ljubljana.
VI. Popravek
Obveščamo vas, da se Miriam Kranjac
Tomažič, rojena 1. 10. 1955 v Ljubljani,
z dnem 3. 6. 2011 vpiše v imenik odvetnikov
Odvetniške zbornice Slovenije in ne z dnem
2. 6. 2011, kot smo navedli v obvestilu z dne
25. 5. 2011.
Odvetniška zbornica Slovenije
Št. 023-2/2011-89
Ob-3883/11
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe
o stvarnem premoženju države, in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št 34/11) in 5. člena Statuta Doma upokojencev Center, Tabor - Poljane, Ljubljana,
št. 010-1/04, Dom upokojencev Center, Tabor - Poljane objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnega prostora v najem
1. Ime in sedež organizatorja in upravljavca javnega zbiranja ponudb je Dom
upokojencev Center, Tabor - Poljane, MŠ:
5051070, DŠ: SI87980193, Tabor 10, 1000
Ljubljana.
2. Predmet oddaje v najem je opremljen
poslovni prostor, na naslovu Poljanska
cesta 14, Ljubljana, ki v naravi lahko predstavlja pisarno ali trgovino, v izmeri 15 m2,
s souporabo skupnih prostorov (sanitarij).
Ponudbe ponudnikov morajo vsebovati
naslednje dokumente:
1. Izpisek iz sodnega registra za opravljanje dejavnosti.
2. Višina najemnine, ki jo je ponudnik
pripravljen plačati.
Ponudbe z zahtevanimi dokazili naj ponudniki pošljejo v roku 15 dni od objave
na naslov: Dom upokojencev Center, Tabor
- Poljane, Tabor 10, Ljubljana s pripisom:
»Javna ponudba za najem poslovnega prostora – Ne odpiraj«.
Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki bodo
prispele po razpisnem roku, se ne bodo
upoštevale – o tem bodo ponudniki pisno
obveščeni.
Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponudbena cena.

Pred prevzemom poslovnega prostora
je izbrani ponudnik dolžan plačati varščino za čas uporabe prostora v višini ene
mesečne najemnine. Po prenehanju najemnega razmerja se varščina, valorizirana
z indeksom rasti življenjskih potrebščin vrne
upravičencu.
Dom upokojencev Center, Tabor - Poljane, Ljubljana si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika v primeru spremenjenih okoliščin.
Vse dodatne informacije v zvezi z javno
ponudbo dobite po tel. 01/234-73-06 (Zlata
Marin). Ogled poslovnega prostora je mogoč po dogovoru.
Dom upokojencev Center,
Tabor - Poljane
Ob-3891/11
Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev
in proizvajalcev fonogramov Slovenije (Zavod IPF), Šmartinska 152, 1000 Ljubljana,
v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih
pravicah (ZASP) objavlja Začasno tarifo
za storitev snemanja in časovnega zamika
v kabelskih sistemih.
I. Ta tarifa ureja določitev višine nadomestila za sorodne pravice izvajalcev in
proizvajalcev fonogramov pri javni priobčitvi
fonogramov v okviru storitve snemanja in
časovnega zamika pri radiodifuzni retransmisiji radijskih in TV programov, z izvzemom kabelske retransmisije videogramov
z uporabljenimi fonogrami.
Opredelitev pojmov
II. Za potrebe te tarife imajo besedne
zveze in pojmi, uporabljeni v tej tarifi, naslednji pomen:
– Storitev snemanja – storitev, ki končnemu uporabniku omogoča poljubno snemanje radiodifuzno oddajanih fonogramov,
bodisi na strežnik ponudnika ali na napravo,
na kateri storitev ne deluje samostojno brez
ponudnikove storitve.
– Storitev časovnega zamika – storitev,
ki končnemu uporabniku omogoča, da »zamakne« čas, v katerem radiodifuzna organizacija oddaja svoj program, tako da si lahko
program ali določen del programa ogleda
izven časa, ko je bil ta program ali njegov
del dejansko radiodifuzno oddajan.
– Sorodne pravice – pravice izvajalcev in
proizvajalcev fonogramov, ki so upravičeni
do nadomestila pri javni priobčitvi fonogramov, katere se po določilih Zakona o avtorski in sorodnih pravicah uveljavljajo kolektivno in jih v imenu navedenih upravičencev
kolektivno uveljavlja Zavod IPF.
Redna tarifa
III. Mesečno nadomestilo za storitev
snemanja ali storitev časovnega zamika pri
radiodifuzni retransmisiji radijskih in TV programov se določi na 0,008 EUR za vsako
posamezno naročniško ali uporabniško razmerje ali priključek, ki končnemu uporabniku
(potencialnemu naročniku storitve) omogoča individualno izbiranje TV programov (v
nadaljevanju obračunska enota).
Nadomestilo iz prejšnjega odstavka, ki
se zaračunava za vsako storitev posebej
(torej ločeno za storitev snemanja in storitev
časovnega zamika), ne vsebuje pripadajočega davka na dodano vrednost, njegova
višina pa se letno povečuje z indeksom rasti
življenjskih potrebščin.
Znižana tarifa
IV. Ponudnikom storitev, za kateri se
določa ta tarifa, ki bodo z Zavodom IPF
v roku 45 od objave te tarife v Uradnem li-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
stu RS sklenejo pogodbo, s katero se bodo
zavezali redno mesečno poročati o številu obračunskih enot, plačevati nadomestilo
v rokih, določenih s pogodbo in dovoljevati
preverjanje pravilnosti posredovanih podatkov, potrebnih za vsakokratno odmero mesečnega nadomestila, bo Zavod za storitev
snemanja ali storitev časovnega zamika
pri radiodifuzni retransmisiji radijskih in TV
programov odmerjal mesečno nadomestilo
v višini 0,006 EUR za vsako posamezno
obračunsko enoto.
Nadomestilo iz prejšnjega odstavka, ki
se zaračunava za vsako storitev posebej
(torej ločeno za storitev snemanja in storitev
časovnega zamika), ne vsebuje pripadajočega davka na dodano vrednost, njegova
višina pa se letno povečuje z indeksom rasti
življenjskih potrebščin.
V primeru, da ponudnik storitev končnim
uporabnikom ponuja obe storitvi, bo Zavod
IPF ponudnikom iz prvega odstavka te točke
za obe storitvi zaračunal enotno mesečno
nadomestilo v višini 0,0084 EUR za vsako posamezno obračunsko enoto, v kar ni
vključen pripadajoči davek na dodano vrednost, nadomestilo pa se letno povečuje
z indeksom rasti življenjskih potrebščin.
Novi ponudniki storitev
V. Za ponudnike storitev, ki bodo začeli
ponujati storitev snemanja ali storitev časovnega zamika pri radiodifuzni retransmisiji
radijskih in TV programov po izteku roka iz
IV. točke te začasne tarife, bodo upravičeni
do zaračunavanja nadomestila pod pogoji
iz IV. točke te začasne tarife, kolikor bodo
z Zavodom IPF sklenili pogodbo iz prvega
odstavka IV. točke te začasne tarife v roku
45 dni po začetku ponujanja posamezne
storitve.
Ponudniki, ki začasno prekinejo ponujanje storitev, za katere se določa ta tarifa,
po začetku ponovnega ponujanja storitev
ne štejejo za nove ponudnike. Do pravic iz
drugega odstavka VI. točke te začasne tarife so upravičeni šele po preteku obdobja iz
prvega odstavka VI. točke te začasne tarife,
šteto v času aktivnega ponujanja storitve,
na katero se pravica zahtevati obračunavanje nadomestila po znižani stopnji nanaša,
oziroma dejanskega obračunavanja nadomestila za to storitev (pri čemer se časovno
obdobje, ki je preteklo preden je ponudnik
prekinil ponujanje storitve, ponudniku všteje v celotno obdobje iz prvega odstavka VI.
točke te začasne tarife).
VI. Kolikor ponudnik iz IV. ali V. točke te
začasne tarife krši pogodbo ali zamuja s plačilom katerega od računov za nadomestilo,
ki se odmerja na podlagi te tarife, za več kot
60 dni, mu Zavod IPF brez posebnega obveščanja v obdobju 18 mesecev zaračunava
nadomestilo po določilih III. točke te tarife.
Po izteku obdobja iz prejšnjega odstavka lahko ponudnik iz IV. oziroma V. točke
te začasne tarife Zavod IPF pisno zaprosi
za ponovno obračunavanja nadomestila po
pogojih iz IV. točke te začasne tarife, Zavod
IPF je dolžan taki zahtevi ugoditi in nadomestilo za prvi prihodnji obračunski mesec po
prejemu zahteve ponudnika storitev obračunati po pogojih iz IV. točke te tarife, kolikor
pri ponudniku v obdobju iz prvega odstavka
te točke niso izpolnjeni pogoji iz istega odstavka te točke, po katerih bi mu Zavod IPF
v primeru zaračunavanja nadomestila po
pogojih iz IV. točke te začasne tarife začel
obračunavati nadomestilo po pogojih iz III.
točke te začasne tarife.

VII. Za obračun nadomestila v višini in po
pogojih iz IV. točke te začasne tarife lahko
po preteku obdobja na način in pod pogoji,
določenimi v prejšnji točki te začasne tarife,
zaprosi tudi ponudnik storitve, kateremu Zavod IPF obračunava nadomestilo v višini in
pod pogoji iz III. točke te začasne tarife.
Zavod IPF
Ob-3881/11
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 14/07 in 86/10), Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09, 100/09
in 49/10) Letnega programa prodaje občinskega stvarnega in finančnega premoženja
za leto 2011 in Posamičnega programa ravnanja stvarnega premoženja, Občina Pivka
z dne 22. 3. 2011 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja
last Občine Pivka
1. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Pivka, Kolodvorska
cesta 5, 6257 Pivka, tel. 05/721-01-00, faks:
05/721-01-02.
2. Opis predmeta prodaje:
2.1. Stanovanje in klet št. 10, v izmeri
46,27 m2 Dolnja Košana 9, 6256 Košana,
parc. št. 559/5, k.o. Košana,
2.2. Stanovanje in shramba št. 1, v izmeri 56,32 m2 Vilharjeva ulica 21, 6257 Pivka,
parc. št. 1206/11, k.o. Petelinje,
2.3 Stanovanje in shramba št. 9, v izmeri
50,17 m2 Kolodvorska cesta 14, 6257 Pivka,
parc. št. 4219/3, k.o. Petelinje,
2.4 Stanovanjska stavba z zemljiščem,
v izmeri 750 m2 Pod Kerinom 1, 6257 Pivka,
parc. št. 4003/5, k.o. Radohova vas,
2.5. Stanovanje in klet št. 24, v izmeri
30,02 m2 Vilharjeva ulica 21, 6257 Pivka,
vpisano v vložku 1318/25, k.o. Petelinje,
2.6. Stanovanje in shramba št. 4, v izmeri 30,11 m2 Postojnska cesta 18, 6257 Pivka,
vpisane v vložku št. 1334/4, k.o. Petelinje,
2.7 Stanovanje in shramba št. 15, v izmeri 49,39 m2 Dolnja Košana 7, Košana,
vpisan v vložku št. 1156/13, k.o. Košana,
2.8. Stanovanje in shramba št. 19, v izmeri 74,09 m2 Vilharjeva ulica 11, 6257 Pivka, parc. št. 1206/11, k.o. Petelinje.
3. Stanovanji pod številko 2.5. in 2.6. sta
zasedeni z najemnikom, ki ima sklenjeno
najemno pogodbo za neprofitno stanovanje za nedoločen čas. Na podlagi 176. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS,
št. 69/03 in spremembe) ima najemnik za
izlicitirano ceno predkupno pravico. Če najemnik ne izkoristi svoje predkupne pravice,
se mu položaj iz najemnega razmerja ne
sme poslabšati.
Nepremičnine se prodajo po načelu videno – kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati na nepremičnini kasnejših reklamacij.
Kupec kupuje nepremičnine v stanju, kakršno je in ne more uveljavljati večjih pravic,
kot jih je imel lastnik.
Predpisane davčne dajatve na promet
nepremičnine in stroške overitve pogodbe
plača prodajalec, vse ostale stroške (stroške prenosa lastninske pravice, itd.) plača
kupec.
4. Vrsta pravnega posla: z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni od poziva k sklenitvi
pogodbe. Če izbrani ponudnik v tem roku
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ne sklene pogodbe, se šteje, da je odstopil
od nakupa, prodajalec pa zadrži njegovo
kavcijo.
5. Izklicne cene za nepremičnine, ki
so predmet prodaje:
5.1 Stanovanje in klet št. 10,
v izmeri 46,27 m2 Dolnja Košana 9, znaša
44.654,31 EUR,
5.2. Stanovanje in shramba št. 1,
v izmeri 56,32 m2 Vilharjeva ulica 21, znaša
57.790,66 EUR,
5.3 Stanovanje in shramba št. 9, v izmeri
50,17 m2 Kolodvorska cesta 14, znaša 55.
035,80 EUR,
5.4 Stanovanjska stavba z zemljiščem,
v izmeri 750 m2 Pod Kerinom 1, znaša
252.000 EUR,
5.5. Stanovanje in klet št. 24,
v izmeri 30,02 m2 Vilharjeva ulica 21, znaša
25.650,00 EUR,
5.6. Stanovanje in shramba št. 4, v izmeri 30,11 m2 Postojnska cesta 18, znaša
27.720,00 EUR,
5.7. Stanovanje in shramba št. 15,
v izmeri 49,39 m2 Dolnja Košana 7, znaša
33.750,00 EUR,
5.8. Stanovanje in shramba št. 19,
v izmeri 74,09 m2 Vilharjeva ulica 11, znaša
77.556,33 EUR.
Prodajalec je dolžan plačati predpisane
davčne dajatve na promet nepremičnin in
stroške notarske overitve te pogodbe, vse
ostale stroške (stroške prenosa lastninske
pravice, itd.) plača kupec.
6. Rok za plačilo kupnine (zmanjšano
za vplačano varščino) je 8 dni po podpisu
prodajne pogodbe oziroma od izstavitve računa, ki ga izda Občina Pivka. Kupec je po
podpisu pogodbe dolžan plačati vrednost
nepremičnin po ponujeni ceni. Plačilo celotne kupnine-vrednosti nepremičnine v roku,
ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.
Po plačilu celotne kupnine se opravi
zemljiškoknjižni prenos.
7. Varščina: interesenti, ki želijo sodelovati na javnem razpisu morajo vplačati varščino v višini 10% ponujene cene. Varščino
se nakaže na zakladniški podračun Občine
Pivka, št. računa: 01291-0100016298, pri
Banki Slovenije z navedbo:
»plačilo varščine Dolnja Košana 9«,
»plačilo varščine Vilharjeva 21«,
»plačilo varščine Kolodvorska 14«,
»plačilo varščine Pod Kerinom 1«,
»plačilo varščine Vilharjeva ulica 21«,
»plačilo varščine Postojnska cesta 18«,
»plačilo varščine Dolnja Košana 7« in
»plačilo varščine Vilharjeva 11«.
Vplačana varščina se izbranemu ponudniku šteje v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni
od dneva odpiranja ponudb in sicer v vplačanem znesku. Kolikor ponudnik, ki je uspel
na razpisu ne sklene prodajne pogodbe,
odstopi od nakupa ali ne plača kupnine, organizator javnega razpisa obdrži vplačano
varščino.
8. Pisna ponudba mora vsebovati naslednje elemente:
– pravne osebe morajo k ponudbi priložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, šteto od dneva, ki je predviden za odpiranje ponudb, samostojni podjetniki morajo priložiti izpis iz poslovnega registra Slovenije, fizične osebe pa fotokopijo
veljavnega osebnega dokumenta;
– fizične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podat-
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ke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča,
EMŠO, davčno številko, matično številko;
– pravne osebe morajo navesti: naziv in
sedež, davčno številko, matično številko in
navedbo zakonitega zastopnika ter podpisnika pogodbe;
– ponujeno ceno za nepremičnino, ki ne
sme biti nižja od izklicne cene;
– pisno izjavo ponudnika, da se strinja
s pogoji javnega razpisa;
– dokazilo o plačilu varščine, ki znaša 10% ponujene cene ter celotno številko transakcijskega računa in naziv banke
za primer vračila varščine, da ponudnik ne
uspe s svojo ponudbo.
9. Ponudba mora biti veljavna še najmanj 45 dni po preteku roka za odpiranje
ponudb.
10. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do ponedeljka, 8. 8. 2011 do 12. ure, na naslov:
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257
Pivka, z oznako: »Javno zbiranje ponudb
– Dolnja Košana 9, Vilharjeva ulica 21, Kolodvorska 14, Pod Kerinom 1, Vilharjeva
ulica 21, Postojnska cesta 18, Dolnja Košana 7 in Vilharjeva ulica 11– Ne odpiraj«.
11. Kraj in čas odpiranja ponudb: komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje
nepremičnine bo odprla in pregledala pravočasne ponudbe v torek, dne 9. 8. 2011 ob
10. uri, v prostorih Občine Pivka. Odpiranje
ponudb bo komisijsko.
Ponudba, ki bo prispela po razpisnem
roku (nepravočasna ponudba) in pa pravočasne nepopolne ponudbe, bodo izločene
iz postopka, o čemer bodo ponudniki pisno obveščeni. Ne glede na navedeno bodo
pozvani ponudniki, ki so oddali nepopolno
ponudbo k dopolnitvi ponudbe, če ponudba
vsebuje vse bistvene elemente, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev
te ponudbe je pet dni po prejemu poziva za
dopolnitev.
12. Merilo za izbor: nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana
Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo
ponudbo in bo s sklepom župana izbran za
najugodnejšega ponudnika. Edino merilo za
izbor najugodnejše ponudbe je višina ponujene kupnine. Najugodnejši ponudnik je tisti,
ki v ponudbi ponudi najvišjo ceno. V primeru,
če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bodo lahko z najugodnejšimi
ponudniki opravljena dodatna pogajanja.
13. Omejitve v zvezi s postopkom prodaje: obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše
pogoje, je izključena.
Organizator javnega zbiranja ponudb
lahko postopek prodaje ustavi do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se ponudnikom
povrne vplačana kavcija brez obresti. O morebitni ustavitvi postopka bodo ponudniki pisno obveščeni.
14. Ogled nepremičnin in informacije:
vse dodatne informacije o pogojih javnega
razpisa in natančnejše podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo v času uradnih
ur na tel. 05/721-01-00 (kontaktna oseba:
Martina Kobal). Ogled je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javnega zbiranja
ponudb je objavljeno tudi na internetnem
naslovu: http://www.pivka.si.
Občina Pivka
Ob-3882/11
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Za-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
kona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07),
43. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07) in Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne
občine Ljubljana za leto 2010, ki je priloga
Odloka o proračunu Mestne občine Ljub
ljana za leto 2010 (Uradni list RS, št. 7/10)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
v lasti Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb:
Prodajalec: Mestna občina Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka:
5874025000, ID št. za DDV: SI67593321.
Organizator javnega zbiranja ponudb:
Javni stanovanjski sklad Mestne občine
Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
2.1. Predmet javnega zbiranja ponudb je
naslednja nepremičnina: enostanovanjska
hiša na naslovu Stožice 29c v Ljubljani, ki
je povezana z nepremičnino s parc. št. 590,
k.o. Stožice, ki po podatkih GURS v naravi predstavlja dvorišče, v izmeri 44 m2, stanovanjsko stavbo, v izmeri 79 m2 ter gospodarsko poslopje (garažo) v izmeri 24 m2 in je
vpisana v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Ljubljani v katastrski občini Stožice.
2.2. Nepremičnina je prosta vseh bremen. Pravno stanje nepremičnine je urejeno.
2.3. Izhodiščna cena: 138.500,00 EUR .
2.4. Davek na promet nepremičnine, ki
bo odmerjen na podlagi sklenjene prodajne
pogodbe, plača prodajalec.
3. Pogoji prodaje
3.1. Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki zasebne listine.
3.2. Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika.
Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se najugodnejšemu
ponudniku lahko podaljša rok za sklenitev
pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni ali pa
zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši
ponudnik tudi v podaljšanem roku ne podpiše pogodbe se bo štelo, da je od nakupa
odstopil in ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino.
3.4. Po plačilu celotne kupnine se bo
kupcu nepremičnina izročila v last in posest
s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi v skladu
z določili prodajne pogodbe.
3.5. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
4. Način in rok plačila kupnine: kupnino
bo kupec poravnal na podračun enotnega
zakladniškega računa Mestne občine Ljub
ljana, št. 01261-0100000114, sklic na številko 4112-1201-0000, v roku 30 dni od dneva
sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem
znesku. Kupec je poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še stroške vknjižbe lastninske
pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
5.1. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:

– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine),
– navedbo nepremičnine, na katero se
ponudba nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 5.4. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
5.2. Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami v roku 15 dni od
dneva objave javnega zbiranja ponudb (to
je najkasneje do vključno 1. 8. 2011). V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu
z določili tega razpisa je pristojna komisija
ne bo upoštevala.
5.3. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnine »Stožice 29c, Ljubljana« na
naslov: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana.
5.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– kopijo osebnega dokumenta (fizična
osebe),
– overjen izpis iz poslovnega registra
(samostojni podjetniki posamezniki) ne starejši od 3 mesecev od dneva odpiranja ponudb,
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe) ne starejši od 3 mesecev od dneva odpiranja ponudb,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega
zbiranja ponudb,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do
90 dni od dneva, ko poteče rok za oddajo
ponudbe.
6. Varščina
6.1. Ponudniki morajo do izteka roka za
oddajo ponudb vplačati varščino, ki znaša
10% izhodiščne cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, številka: 01261-0100000114,
sklic na številko: 4112-1201-0000, z navedbo »plačilo varščine – javno zbiranje ponudb
Stožice 29c, Ljubljana – in navedbo imena
in priimka oziroma naziva ponudnika«
6.2. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli v postopku javnega
zbiranja ponudb pa se varščina vrne brez
obresti v roku 8 dni po opravljenem izboru
najugodnejšega ponudnika.
6.3. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
7. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in natančnejše podatke o predmetni nepremičnini, dobijo interesenti na Javnem stanovanjskem
skladu Mestne občine Ljubljana, Zarnikova
3, 1000 Ljubljana: kontaktna oseba Aleš Tomažin, tel. 01/306-15-86.
Ogled nepremičnine in ogled dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen
po predhodni najavi, na tel. 01/306-15-86
(Aleš Tomažin).
8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
8.1. Komisija bo javno odpirala prispele ponudbe dne 4. 8. 2011, s pričetkom
ob 9. uri na sedežu organizatorja javnega
zbiranja ponudb Javnega stanovanjskega
sklada Mestne občine Ljubljana, Zarnikova
3, v sejni sobi v III. nadstropju.
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8.2. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko
kupnino, v roku 10 delovnih dni pozvala
k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
8.3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 15 dni od odpiranja prispelih ponudb.
8.4. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma komisija Javnega stanovanjskega sklada Mestne
občine Ljubljana s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno v Uradnem listu RS, na spletni strani Javnega stanovanjskega sklada Mestne
občine Ljubljana, www.jssmol.si in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana (www.ljubljana.si) ter na oglasni deski na sedežu JSS
MOL, Zarnikova 3, Ljubljana.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana
Št. 324/11
Ob-3892/11
Občina Izola – Comune di Isola, Sončno
nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa mag.
Igor Kolenc, v skladu z 22. členom Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10, v nadaljnjem besedilu ZSPDSLS),
35. členom Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11, v nadaljevanju
Uredba), Odlokom o proračunu Občine Izola
za leto 2011 (Uradne objave Občine Izola,
št. 03/2011, v nadaljevanju Odlok) in Letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Izola za leto 2011,
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Občine Izola
1) Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Izola,
Sončno nabrežje 8, 6310 Izola.
2) Opis predmeta javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena:
Predmet javnega zbiranja ponudb so nepremičnine, kot sledi:
a) prodaja nepremičnine s parc. št. 1072/3,
k.o. Izola, funkcionalni objekt, v izmeri 15 m2,
po izhodiščni ceni 4.050,00 EUR;
b) prodaja posameznega dela št. 1020
v stavbi št. 474, k.o. 2626 – Izola, na
parc. št. 1770, k.o. Izola, po izhodiščni ceni
8.921,00 EUR. Nepremičnina je zasedena.
Najemnik ima predkupno pravico;
c) prodaja posameznega dela št. 2 v stavbi
št. 1081, k.o. 2626 – Izola, na parc. št. 1595,
k.o. Izola, po izhodiščni ceni 12.531,00 EUR.
Nepremičnina je zasedena. Najemnik
ima predkupno pravico. Kupec se s pogodbo zaveže, da ne bo spreminjal namembnosti
navedene nepremičnine;
d) prodaja nepremičnine s parc. št. 2730/5,
k.o. Izola, njiva, v izmeri 91 m2, po izhodiščni
ceni 24.700,00 EUR;
e) prodaja nepremičnine s parc. št. 3234/2,
k.o. Malija, vinograd, v izmeri 236 m2, po izhodiščni ceni 27.150,00 EUR, nepremičnina
s parc. št. 3235/2, k.o. Malija, sadovnjak,
v izmeri 20 m2 in njiva, v izmeri 82 m2, po
izhodiščni ceni 11.700,00 EUR;
f) prodaja nepremičnine s parc. št. 1704/1,
k.o. Izola, dvorišče, v izmeri 284 m2, po

izhodiščni ceni 29.394,00 EUR; kupec se
zaveže, da ne bo oviral vzpostavitve javne
površine za motorni promet;
g) prodaja nepremičnine s parc.
št. 330/1, k.o. Izola, porušena poslovna
stavba, v izmeri 269 m2, po izhodiščni ceni
215.820,00 EUR; glede nepremičnine je
sklenjena gradbena pogodba za gradnjo
večstanovanjskega objekta »Premrlova«.
Izhodiščna cena predstavlja izklicno
ceno v razpisnem postopku, in je bila določena na podlagi opravljene cenitve s strani
sodnega cenilca in izvedenca za gradbeno
stroko.
Izhodiščna cena ne vsebuje morebitnega
davka na dodano vrednost oziroma davka
na promet nepremičnin.
Ponudniki morajo v ponudbi kot merilo
za izbor ponuditi čim višjo kupnino, vendar
najmanj v višini izhodiščne cene.
Plačilo kupnine v roku 30 dni po sklenitvi
prodajne pogodbe predstavlja bistveno sestavino pogodbe.
V primeru, da dva ponudnika s popolnimi ponudbami ponudita enako najvišjo višino nadomestila, se med njima, skladno
z 35. členom ZSPDSLS, izvede pogajanja.
3) Vrsta pravnega posla in pogoji prodaje
Predmet javnega razpisa je pridobitev
lastninske pravice na zgoraj navedenih nepremičninah po sklenitvi prodajne pogodbe. Nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo. Izbrani ponudnik bo moral
skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni
po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem
primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil, Občina Izola pa ima pravico zadržati
vplačano varščino.
Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa
lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v pristojni zemljiški knjigi.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči davek, overitev
podpisa pri notarju in stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime.
4) Pojasnila ponudnikom in ogled nepremičnin, ki so predmet javnega razpisa
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na Občini Izola, Uradu za
okolje in prostor, Oddelek za nepremičnine,
Postojnska 3, Izola ali po tel. 05/660-02-32,
kontaktna oseba Stefanija Rajčić Sedlarević, elektronski naslov: stefanija.rajcic@izola.si.
Nepremičnine, ki so predmet javnega
razpisa si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru s pooblaščeno za vodenje
UOP Patricijo Fabijančič Močibob. Vse podrobnejše informacije z zvezi z ogledom se
lahko naslovi na elektronski naslov: patricija.fabijancic-mocibob@izola.si.
5) Kraj in čas zbiranja ponudb
Ponudnik je dolžan vplačati varščino
v višini 10% izklicne cene na račun Občine
Izola, TRR št.: 01240-0100006381, sklic 00
4781512011. Neizbranim ponudnikom bo
varščina (brezobrestno) vrnjena po poteku
roka veljavnosti ponudb oziroma po podpisu
pogodbe z izbranim ponudnikom. Kolikor izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v roku
30 dni od poziva, se vplačana varščina zadr-
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ži, sklenitev prodajne pogodbe pa se ponudi
drugemu najugodnejšemu ponudniku.
Najemniki imajo predkupno pravico.
Ponudniki predložijo ponudbo na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi potrebnimi dokazili, vključno
s potrdilom o plačilu varščine v višini 10%
od izklicne cene.
Razpisna dokumentacija je dostopna na
spletni strani: http://www.izola.si, oglasna
deska.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame tudi osebno v vložišču Občine Izola,
vsak delovni dan v času uradnih ur, do izteka razpisnega roka.
Razpisna dokumentacija je brezplačna.
Ponudbe se predložijo v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za nakup
nepremičnine pod točko a/b/c/d/e/f/g/«, najpozneje do 1. 8. 2011 do 24. ure, na naslov:
Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov ponudnika.
Ponudbe je do navedenega datuma v delovnem času mogoče oddati tudi osebno na
vložišču Občine Izola, Sončno nabrežje 8,
Izola, v pritličju, soba št. 1.
Ponudbe morajo biti veljavne do vključno
3 mesece od dneva zaključka razpisnega
roka.
6) Drugi pogoji
Ponudbo lahko podajo 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.
Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje,
določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
Ponudba mora biti pripravljena na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudbi morajo biti priložene vse
zahtevane priloge, vključno z dokazilom
o vplačilu varščine.
Izbrani ponudnik prevzame nepremičnine z vsemi bremeni.
7) Postopek po odpiranju ponudb: odpiranje ponudb se bo izvedlo dne 4. 8. 2011
ob 13. uri, v sobi št. 9, Postojnska ulica 3,
Izola, 1. nadstropje. Nepravočasnih in nepopolnih ponudb komisija ne bo upoštevala.
Skladno s prvim odstavkom 37. člena uredbe, postopek odpiranja ponudb ni javen.
8) Pristojni organi
Pristojni organ za vodenje postopka javnega razpisa je Urad za okolje in prostor,
Oddelek za nepremičnine Občine Izola.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika obveščeni v roku 15 dni po opravljeni izbiri.
9) Drugi pogoji: Občina Izola si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji
nepremičnin in neodplačno ter časovno
neomejeno služnost za potrebe izgradnje
objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.
10) Negativna pogodbena klavzula: Občina Izola lahko kadarkoli ustavi postopek
prodaje nepremičnin in sklenitve pravnega
posla, pri čemer ponudnikom povrne dokazljive stroške v postopku javnega razpisa.
Občina Izola
Št. 478-121/2011
Ob-3908/11
Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10),
Uredbe o stvarnem premoženju države in
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samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Šentjur v posamični vrednosti nad 20.000 EUR za leto
2011, 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
747-13-23; faks 03/5743-446, e-pošta: obcina.sentjur@sentjur.si.
II. Predmet prodaje in izklicna vrednost:
Pod A) 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 k.o. 1133 – Goričica, za izhodiščno ceno 68.180,00 EUR
brez DDV;
P/2. Zemljišče parc. št. 264/11 pašnik,
v izmeri 637 m2, vpisano v k.o. 1133 – Goričica, za izhodiščno ceno 44.590,00 EUR
brez DDV;
P/3. Zemljišče parc. št. 264/12 pašnik,
v izmeri 835 m2, vpisano v k.o. 1133 – Goričica, za izhodiščno ceno 58.450,00 EUR
brez DDV;
P/4. Zemljišče parc. št. 264/13 pašnik,
v izmeri 870 m2, vpisano v k.o. 1133 – Goričica, za izhodiščno ceno 60.900,00 EUR
brez DDV;
P/5. Zemljišče parc. št. 264/14 pašnik,
v izmeri 880 m2, vpisano v k.o. 1133 – Goričica, za izhodiščno ceno 61.600,00 EUR
brez DDV;
P/6. Zemljišče parc. št. 264/15 pašnik,
v izmeri 771 m2, vpisano v k.o. 1133 – Goričica, za izhodiščno ceno 53.970,00 EUR
brez DDV;
P/7. Zemljišče parc. št. 264/19 pašnik,
v izmeri 481 m2, vpisano v k.o. 1133 – Goričica, za izhodiščno ceno 33.670,00 EUR
brez DDV;
P/8. Zemljišče parc. št. 264/21 pašnik,
v izmeri 557 m2, vpisano v k.o. 1133 – Goričica, za izhodiščno ceno 38.990,00 EUR
brez DDV;
P/9. Zemljišče parc. št. 264/23 pašnik,
v izmeri 649 m2, vpisano v k.o. 1133 – Goričica, za izhodiščno ceno 45.430,00 EUR
brez DDV;
P/10. Zemljišče parc. št. 264/25 pašnik,
v izmeri 879 m2, vpisano v k.o. 1133 – Goričica, za izhodiščno ceno 61.530,00 EUR
brez DDV;
P/11. Zemljišče parc. št. 264/26 pašnik,
v izmeri 884 m2, vpisano v k.o. 1133 – Goričica, za izhodiščno ceno 61.880,00 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. 1133 – Goričica, za izhodiščno ceno 57.190,00 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. 1133 – Goričica, za izhodiščno ceno 61.740,00 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. 1133 – Goričica, za izhodiščno ceno 60.340,00 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

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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. 5. 2012. 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.
Pod B) V stanovanjski coni III/1 – Pod
Vrbco v Šentjurju prodaja komunalno opremljene gradbene parcele s parc. št. 237/3
travnik, v izmeri 615 m2, vpisano v k.o. 1138
– Šentjur pri Celju, za izhodiščno ceno
43.050,00 EUR brez DDV.
Zemljišče leži v območju, ki se ureja
z Odlokom o zazidalnem načrtu stanovanjske cone III/1 Šentjur pri Celju (Uradni list
RS, št. 13/88, 1/91, 37/97, 83/02, 13/05 in
50/06) in je namenjeno gradnji individualnega stanovanjskega objekta.
V izhodiščno vrednost nepremičnine
20% DDV ni vključen.
Pod C) V stanovanjski coni v Šentjurju (Nova vas) prodaja stavbnega zemljišča
parc. št. 147/1 gozd, v izmeri 3170 m2 in
parc. št. 149/1 pašnik, v izmeri 1625 m2,
vpisano v k.o. 1142 – Tratna, za izhodiščno
ceno 124.670,00 EUR brez DDV.
Zemljišče leži v območju, ki se ureja
z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih
Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 78/03) in
je namenjeno gradnji eno in dvostanovanjskih objektov višinskega gabarita obstoječe
grajene strukture širšega območja.
V izhodiščno vrednost nepremičnine komunalni prispevek in 20% DDV nista vključena.
III. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnine pod točko C se prodajajo kot zaokrožena celota.
2. Nakup po načelu videno – kupljeno,
prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje. Prodajalec
ne prevzema odgovornosti glede geološke
stabilnosti tal.
3. 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.
4. Na razpisu lahko sodelujejo fizične
in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za
pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in v roku podajo pravilne
ponudbe.
5. Pisna ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine:
– podatke o kupcu (ime in priimek ter
naslov stalnega prebivališča fizične osebe
oziroma naziv ter sedež pravne osebe);
– navedbo davčne in EMŠO (fizične osebe) oziroma matične številke (pravne osebe);
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe (pod točko A z navedbo zaporedne
številke, B ali C);
– višino ponujene cene (brez DDV), ki ne
sme biti nižja od izhodiščne;

– pisno izjavo, da sprejema vse razpisne
pogoje z lastnoročnim podpisom ponudnika
oziroma pooblaščenca.
K ponudbi je potrebno predložiti:
– 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;
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
– dokazilo o vplačani varščini, številko
transakcijskega računa in naziv banke za
vračilo varščine.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj navedene sestavine.
6. 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.
7. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če
ponudba vsebuje vse elemente ponudbe,
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor
ponudba tudi v roku, določenim za dopolnitev ne bo popolna, je prodajalec ne bo
upošteval.
8. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe
pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih pogojev, ne bodo
upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po
roku za oddajo ponudb, bodo zapečatene
vrnjene ponudniku.
9. 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
izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec
izvedel pogajanja. Izbran bo ponudnik, ki bo
ponudil najvišjo ceno.
10. Ponudbe morajo biti veljavne do
vključno 3 mesece od dneva zaključka razpisnega roka.
11. Celotno kupnino mora kupec poravnati v 30 dneh od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Rok plačila kupnine je
bistvena sestavina pravnega posla.
12. Izbrani ponudnik je za nepremičnino
pod točko C dolžan poravnati komunalni
prispevek, ki bo zaračunan ob izdaji gradbenega dovoljenja.
13. 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.
14. 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.
15. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, ali katerimkoli ponudnikom
je izključena.
IV. Drugi pogoji:
Za nepremičnine pod točko A in B je rok
za začetek gradnje dve leti od dneva sklenitve prodajne pogodbe, rok dokončanja 3.
gradbene faze je tri leta od dneva sklenitve
prodajne pogodbe.
Prodajalec si na predmetnih nepremičninah izgovarja neodplačno služnostno pravico za potrebe gradnje, vzdrževanja in upra-
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vljanja objektov in omrežij javne komunalne
infrastrukture ter služnost dostopa do komunalne infrastrukture. Omejitve se vpišejo
v zemljiško knjigo.
V. Sklenitev pogodbe
Izbrani ponudnik mora najkasneje
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.
VI. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe
Ponudba mora biti dostavljena na naslov: Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur
z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine
– 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 23. 8. 2011 do 12. ure. Javno odpiranje ponudb bo dne 23. 8. 2011 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
Št. 430-6/2010
Ob-3912/11
Občina Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11), sklepa Občinskega sveta Občine Sežana, št. 032-1/2010-14 z dne 18. 2.
2010 ter sklepa župana št. 478-13/10 z dne
10. 5. 2011, Občina Sežana objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
parc. št. 3791/10, 3791/11 in 3791/12,
vse k.o. Sežana
1. Navedba prodajalca: Občina Sežana,
Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Predmet prodaje in izhodiščna vrednost:
a) Zemljišče parc. št. 3791/11 neplodno, v izmeri 4225 m2, k.o. Sežana. Izhodiščna (najnižja) vrednost za prodajo je
340.726,00 €. V izhodiščni ceni ni zajet
20% davek na dodano vrednost, ki ga plača
kupec.
b) Zemljišče parc. št. 3791/12 neplodno, v izmeri 4455 m2, k.o. Sežana. Izhodiščna (najnižja) vrednost za prodajo je
359.274,00 €. V izhodiščni ceni ni zajet
20% davek na dodano vrednost, ki ga plača
kupec.
c) Zemljišče parc. št. 3791/10 neplodno,
v izmeri 396 m2, k.o. Sežana. Izhodiščna
(najnižja) vrednost za prodajo je 31.000,00 €.

V izhodiščni ceni ni zajet 20% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
3. Lokacija in namembnost prodajanih
zemljišč:
Zemljišči pod a) in b) sta nastali s parcelacijo zemljišča s parc.št. 3791/7, k.o. Sežana
(odločba Geodetske uprave RS, Območna
geodetska uprava Koper, Geodetska pisarna Sežana, Kosovelova ulica 1, Sežana;
št. odločbe 02112-158/2011-3 z dne 15. 6.
2011). Zemljišči se nahajata na območju,
ki ga ureja Odlok o prostorskih ureditvenih
pogojih za mesto Sežana – zahod (Uradni
list RS, št. 23/08), območje urejanja: območje za proizvodnjo P-12, ureditvena enota:
dvoranski objekti »d«, kar pomeni:
P – območja za proizvodnjo
Območja proizvodnih dejavnosti (P) so
namenjena proizvodnim, poslovnim dejavnostim, trgovini za občasno oskrbo, storitvenim dejavnostim, gostinstvu kot spremljajoči
dejavnosti osnovni rabi (brez stanovanj).
a) dopustne so naslednje namembnosti
oziroma dejavnosti:
– proizvodne dejavnosti,
– gradbeništvo,
– skladiščenje,
– servisi in storitvene dejavnosti,
– oskrbne dejavnosti in trgovina,
– gostinstvo, šport in rekreacija kot dopolnilna dejavnost osnovni rabi.
b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, nadomestne gradnje objektov, odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti obstoječih
objektov v dejavnosti, ki so določene za
obravnavano namensko rabo površin,
– novogradnje objektov, razen v ureditvenih enotah parkovne (p) in druge zelene
površine (z) in igrišča (zi),
– postavitve enostavnih objektov (pomožni objekti za lastne potrebe, ograje, pomožni infrastrukturni objekti, začasni in vadbeni objekti, spominska obeležja in urbana
oprema),
– ureditve infrastrukture (prometno
omrežje in naprave, komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežja in naprave
za zveze),
– ureditve javnih površin;
– deponije razsutih tovorov niso dopustne.
Merila in pogoji za oblikovanje v ureditveni enoti »d«:
“d” – dvorane in delavnice (večji objekti,
proizvodne dvorane, skladišča)
V ureditveni enoti »d – dvorane in delavnice« so dopustne postavitve delavnic, dvoran in njim sorodnih objektov, za oblikovanje
objektov velja:
Urbanistično oblikovanje:
– novogradnje in nadomestne gradnje
objektov morajo biti od parcelne meje odmaknjene najmanj 4 m, če v grafičnih prikazih ni določeno drugače. Za visoke objekte
(nad P+1+M oziroma višine kapi 8 m in več
nad urejenim/raščenim terenom) morajo biti
odmiki min. 5 m, da se zagotovi nemoteno
vzdrževanje in raba objektov,
– zazidanost gradbene parcele je lahko
največ 70%, pri čemer morajo biti zagotovljeni vsi pogoji za varnost, rabo in vzdrževanje objekta.
Arhitekturno oblikovanje stavb:
– dozidave in nadzidave obstoječih
objektov so dopustne na tak način, da se
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s tem doseže enotno in celovito oblikovanje
zaključene stavbne mase,
– maksimalni vertikalni gabarit objektov
je lahko 12 m.
V ureditveni enotah so dopustni tudi
objekti z značilnostmi oblikovanja b – bloki
(za poslovne objekte...), vendar višino, ki ne
presega 15 m.
Zemljišče pod c) se nahaja na območju,
ki ga ureja Odlok o prostorsko ureditvenih
pogojih za mesto Sežana – zahod (Uradni
list RS, št. 23/08), območje urejanja: območje mešane rabe M-32, ureditvena enota:
dvoranski objekt »d«, kar pomeni:
M – območja mešane rabe
Območja mešane rabe (M) so namenjena oskrbi, storitvam, manjšim proizvodnim
dejavnostim (manjši obseg, manjši vplivi),
poslovnim dejavnostim (brez stanovanj).
a) dopustne so naslednje namembnosti
oziroma dejavnosti:
– terciarne dejavnosti,
– šport in rekreacija, kultura, poslovni
prostori dejavnosti,
– proizvodne dejavnosti, ki prekomerno
ne vplivajo na okolje.
b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, nadomestne gradnje objektov, odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti obstoječih
objektov v dejavnostih, ki so določene za
obravnavano namensko rabo,
– novogradnje objektov, razen v ureditvenih enotah parkovne (p) in druge zelene
površine (z) in igrišča (zi),
– postavitve enostavnih objektov (pomožni objekti za lastne potrebe, ograje, pomožni infrastrukturni objekti, začasni in vadbeni objekti, spominska obeležja in urbana
oprema),
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno in energetsko omrežje in naprave,
omrežja in naprave za zveze),
– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve javnih površin,
– deponije razsutih tovorov niso dopustne.
Merila in pogoji za oblikovanje v ureditveni enoti »d«:
“d” – dvorane in delavnice (večji objekti,
proizvodne dvorane, skladišča)
V ureditveni enoti »d – dvorane in delavnice« so dopustne postavitve delavnic, dvoran in njim sorodnih objektov, za oblikovanje
objektov velja:
Urbanistično oblikovanje:
– novogradnje in nadomestne gradnje
objektov morajo biti od parcelne meje odmaknjene najmanj 4 m, če v grafičnih prikazih ni določeno drugače. Za visoke objekte
(nad P+1+M oziroma višine kapi 8 m in več
nad urejenim/raščenim terenom) morajo biti
odmiki min. 5 m, da se zagotovi nemoteno
vzdrževanje in raba objektov,
– zazidanost gradbene parcele je lahko
največ 70%, pri čemer morajo biti zagotovljeni vsi pogoji za varnost, rabo in vzdrževanje objekta.
Arhitekturno oblikovanje stavb:
– dozidave in nadzidave obstoječih
objektov so dopustne na tak način, da se
s tem doseže enotno in celovito oblikovanje
zaključene stavbne mase,
– maksimalni vertikalni gabarit objektov
je lahko 12 m.

Stran

1714 /

Št.

57 / 15. 7. 2011

V ureditveni enotah so dopustni tudi
objekti z značilnostmi oblikovanja b – bloki
(za poslovne objekte...), vendar višino, ki ne
presega 15 m.
4. Vrsta pravnega posla:
– prodaja zemljišč.
5. Varščina:
5.1. Ponudniki, ki želijo sodelovati na
razpisu, morajo plačati varščino za resnost
ponudbe v višini 10% izhodiščne vrednosti
posamezne nepremičnine. Ponudbi za nakup posameznega zemljišča je treba priložiti
potrdilo o plačilu varščine.
5.2. Varščina se nakaže na transakcijski
račun Občine Sežana, št. 01311-0100005909,
s pripisom št. 430-6/2010, in sicer do dneva
izteka roka za zbiranje ponudb. Plačilo varščine je pogoj za sodelovanje pri nakupu
posamezne predmetne nepremičnine.
5.3. V primeru, da ponudniki vplačajo
varščino in ne posredujejo ponudbe, Občina
Sežana varščino obdrži. Prav tako Občina
Sežana obdrži varščino v primeru, da ponudnik po plačilu varščine ponudbo za nakup
posamezne nepremičnine umakne.
5.4. Ponudniku, ki na razpisu ne bo
uspel, se mu varščina brez obresti vrne
v roku 15 dni od prejema obvestila o izboru.
Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina
vračuna v kupnino.
6. Prodajni pogoji in merila:
6.1. Nepremičnine se bodo prodajale za
najmanj izhodiščno ceno.
6.2. Nakup bo potekal po načelu videno
– kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov
zaradi napak ne bo upoštevano.
6.3. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Izbran
bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne
pogoje in ponudil najvišjo ceno. V primeru,
da dva ali več ponudnikov za nakup posameznega zemljišča ponudijo isto ceno,
lahko komisija pozove najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali se z njimi
opravi dodatna pogajanja ali opravi med
najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri
čemer se za izklicno ceno določi ceno, ki so
jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši
ponudniki.
7. Pogoji sodelovanja:
7.1. Kot ponudniki 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 Republiki Sloveniji
ali državi članici Evropske unije, in ki v roku
podajo pravilne ponudbe.
7.2. Ponudba za nakup nepremičnine
mora vsebovati naslednje:
– podatke o ponudniku: naziv kupca, njegov točen naslov in ostale podatke (EMŠO
in davčno številko za fizične osebe; matično in davčno oziroma identifikacijsko št. za
DDV za pravne osebe);
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe;
– izpisek iz sodnega registra, ki izkazuje
dejansko stanje za pravne osebe oziroma
priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike. Izpisek iz sodnega registra oziroma priglasitveni list ne sme biti starejši od
30 dni;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
za pravne osebe;
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe;
– višino ponujene cene (brez DDV), ki ne
sme biti nižja od izhodiščne cene;
– dokazilo o vplačilu varščine;
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– pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje;
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo
vplačane varščine.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj navedene sestavine.
8. Drugi pogoji:
– Ponudnik lahko ponudbo za nakup posamezne nepremičnine umakne ali dopolni
do roka za sprejem ponudbe, ki je določen
v razpisu. V primeru umika ponudbe se varščina ne vrne.
– Izbrani ponudnik plača davek na dodano vrednost, stroške overitve podpisa pri
notarju in morebitne druge stroške v zvezi
z pogodbo.
– Kupnino je izbrani ponudnik dolžan
plačati v roku 15 dni od sklenitve pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v prej določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se
pogodba razdre, varščina pa zadrži.
– Izbrani ponudnik je dolžan poravnati
komunalni prispevek, ki bo zaračunan ob
izdaji gradbenega dovoljenja.
– Ponudba ponudnika mora biti veljavna
najmanj 90 dni od oddaje ponudbe.
– Prodajalec si na predmetnih nepremičninah izgovarja neodplačno služnostno
pravico za potrebe gradnje in vzdrževanja
objektov in omrežij javne komunalne infrastrukture, kolikor le ta obstaja. Omejitve se
vpišejo v zemljiško knjigo.
9. Obvestilo o izbiri ponudnika:
– Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 15 dneh po sprejemu odločitve
o izbiri najugodnejšega ponudnika.
– Občina Sežana 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. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena.
– O neuspelem javnem zbiranju ponudb
bo občina obvestila ponudnike v 8 dneh od
odpiranja prispelih ponudb.
10. Sklenitev pogodbe:
– Izbrani ponudnik mora s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje
v roku 15 dneh od prejema obvestila o izboru. V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene
pogodbe v navedenem roku iz razlogov na
strani ponudnika, bo Občina Sežana zadržala plačano varščino in sklenila pogodbo
z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
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 overitev.
Zemljiškoknjižni prenos vrši kupec. Kupec
pridobi lastninsko pravico na nepremičnini
po plačilu celotne kupnine.
11. Rok, naslov in obrazci za predložitev
ponudbe:
11.1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici
s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnin v k.o. Sežana« naj ponudniki
oddajo v sprejemni pisarni Občine Sežana
(pritličje stare stavbe, soba št. 1) ali pošljejo
priporočeno na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
11.2. Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcih razpisne dokumentacije,
ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu

občine (pritličje stare stavbe, soba št. 1) ali
na spletni strani, www.sezana.si.
11.3. Rok za zbiranje ponudb je vključno
do 1. 8. 2011, do 10. ure.
11.4. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne
bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih
navedenih pogojev, ne bodo upoštevane.
Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb, bodo zapečatene vrnjene ponudniku.
12. Javno odpiranje ponudb:
12.1. Javno odpiranje ponudb bo opravila s sklepom imenovana komisija dne 2. 8.
2011 ob 13. uri, v mali sejni sobi Občine
Sežana.
12.2. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati z osebnim dokumentom oziroma
pisnim pooblastilom ponudnika.
13. Informacije: podrobnejše informacije
v zvezi z razpisom lahko ponudniki dobijo na
tel. 05/731-01-00 ali 05/731-01-07.
Občina Sežana
Št. 030-0002/2011-32
Ob-3929/11
Občina Poljčane, Bistriška cesta 65,
2319 Poljčane, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10), določil Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), 17. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS,
št. 5/07 in 53/10) in sklepa 7. redne seje
Občinskega sveta Občine Poljčane z dne
28. 6. 2011, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo zemljišč za izgradnjo
poslovno-trgovskega objekta
1. Ime in sedež organizacije javnega
zbiranja ponudb: Občina Poljčane, Bistriška
cesta 65, 2319 Poljčane, tel. 02/802-92-23,
faks: 02/802-92-26.
2. Predmet javne ponudbe in opis zemljišča:
Predmet prodaje sta nepremičnini parc.
št. 247/2, v izmeri 488 m2 in parc. št. 247/9,
v izmeri 5754 m2 (skupna izmera: 6242 m2),
obe k.o. Poljčane, ki sta v lasti Občine Poljčane.
Zemljišči se nahajata v Zg. Poljčanah,
nedaleč od centra Poljčan v smeri proti
Rogaški Slatini in neposredno ob izjemno
prometni državni cesti Poljčane – Rogaška
Slatina. Predmetni zemljišči predstavljata
stavbni zemljišči nekoč urejenega letnega
kopališča Poljčane. Zemljišči sta popolnoma ravninske, pravilne oblike ter komunalno
urejeni. Zemljišče parc. št. 247/2, k.o. Poljčane je v Dolgoročnem planu – prostorski
del – Občine Slovenska Bistrica za obdobje
1986–2000, dopolnjen 2003 (Uradni list RS,
št. 42/92, 35/94, 41/97, 72/99, 59/03, 131/04
in 47/06) opredeljeno kot nezazidano stavbno zemljišče, zemljišče parc. št. 247/9, k.o.
Poljčane pa je opredeljeno kot zazidano
stavbno zemljišče. Predmetni zemljišči sta
urejeni na podlagi Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralni
naselji v Občini Poljčane (Uradni list RS,
št. 97/08).
Na nepremičninah, ki se prodajata, mora
izbrani ponudnik zgraditi trgovsko – poslovni
objekt z naslednjimi karakteristikami:
– minimalna tlorisna površina 1600 m2,
– zgrajeni poslovno – trgovski objekt
mora imeti zagotovljen poslovni prostor
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za pošto v velikosti 180 m2 s pripadajočim
deležem na funkcionalnih prostorih in parkirišču glede na delež poslovnega prostora v celotnem objektu ter ustrezno število
brezplačnih parkirnih mest za obiskovalce
(najmanj 80).
3. Izhodiščna cena
Na podlagi cenitvenega poročila sodno zapriseženega cenilca gradbene stroke, znaša izhodiščna cena nepremičnin
262.000,00 EUR za 6242 m2 zemljišča. Izhodiščna cena ne vključuje davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec. V ceno
prav tako ni zajet komunalni prispevek, ki
se bo obračunal glede na predložen projekt
investitorja v upravnem postopku z odmerno
odločbo.
4. Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudb je vključno 5. avgust 2011 do 12. ure.
Ponudbe se oddajo do zgoraj navedenega roka in ure v sprejemni pisarni Občine
Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane
ali pošljejo na naslov Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane s pripisom
Javno zbiranje ponudb za prodajo zemljišč
»Ne odpiraj«, vendar morajo na naslov prispeti do zgoraj določenega datuma in ure.
Ponudbe, ki bodo prispele po razpisanem roku (nepravočasne ponudbe), nepravilno označene ponudbe ter pravočasne,
vendar nepopolne ponudbe, bo komisija, ki
je pooblaščena za izvedbo postopka izločila
in o tem obvestila ponudnika.
5. Vsebina ponudbe
Popolna pisna ponudba mora vsebovati
in ji je potrebno priložiti:
5.1 Podatke o ponudniku:
– naziv/firma ponudnika,
– sedež,
– identifikacijsko številko za DDV,
– matično številko,
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe oziroma izpis iz poslovnega registra
Slovenije za samostojne podjetnike,
– kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe,
– pooblaščena oseba ponudnika za podpis pogodbe,
– pooblaščena kontaktna oseba v zvezi
s ponudbo.
5.2 Ponujeno cena zemljišč, ki ne sme
biti nižja od izhodiščne cene, ki je navedena
v 3. točki predmetnega razpisa.
5.3 Predloženo idejno programsko zasnovo trgovsko – poslovnega objekta.
5.4 Originalno potrdilo o vplačani varščini
v višini 10% ponujene cene za zemljišča na
račun, številka 01400 – 0100020075, sklicna številka 00 – 76996 – 7141000 – 2011
z navedbo »Varščina za nakup nepremičnin« in celotno številko računa (št. računa in
naziv banke) za primer vračila varščine.
5.5 Izjavo o roku dokončanja izgradnje
objekta.
5.6 Izjavo o vezanosti na ponudbo, ki je
do sklenitve pogodbe.
5.7 Izjavo, da ponudnik sprejema pogoje
razpisa.
5.8 Izjavo banke, da bo v primeru, če
bo ponudnik izbran in bo občina zahtevala,
izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in pravočasno
izvedbo del v višini pogodbene vrednosti
z veljavnostjo do končnega datuma prevzema objekta – pridobitve uporabnega
dovoljenja.
Razpisna dokumentacija je objavljena na
uradni spletni strani Občine Poljčane; www.

poljcane.si. Ponudniki lahko razpisno dokumentacijo dvignejo tudi v sprejemni pisarni
Občine Poljčane ali jo zahtevajo po e- pošti
na naslovu: karmen.furman@poljcane.si.
6. Kriteriji, ki jih mora investitor zadovoljevati/pogoji za sodelovanje pri javni ponudbi
6.1 Nepremičnina se prodaja po načelu
»videno – kupljeno«.
6.2 Ponudba je zavezujoča in dokončna.
6.3 Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnin na območju Republike
Slovenije po veljavnih predpisih.
6.4 Ponudnik mora pred iztekom roka za
zbiranje ponudb plačati varščino, s katero
jamči za resnost ponudbe in izpolnjevanje
pogodbenih obveznosti in predložiti originalno potrdilo o vplačani varščini v višini 10%
ponujene cene zemljišča, s priloženo celotno številko svojega računa (št. računa
in naziv banke) za primer vračila varščine.
Varščina se nakaže na račun Občine Poljčane, številka 01400 – 0100020075, sklicna
številka 00 – 76996 – 7141000 – 2011 z navedbo »Varščina za nakup nepremičnin«.
Ponudniku, ki ne bo izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti
vrnjena v roku 15 dni od datuma izbire ponudnika. Izbranemu ponudniku bo varščina
všteta v kupnino.
7. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika: najvišji seštevek števila točk po
naslednjih sklopih:
1. ponujena višina kupnine: 50 točk.
Ponujena cena za m2 zemljišča se bo ocenjevala po naslednjih kriterijih:
– najvišja ponujena kupnina prejme
50 točk, vsaka naslednja nižja ponudba 5
točk manj;
2. predložena idejna programska zasnova: 50 točk. Merila, po katerih se ocenjuje predložena programska zasnova so:
2.1 velikost poslovno – trgovskega
objekta 20 točk:
– ponudnik, ki zagotovi največji poslovno – trgovski center po m2 prejme 20
točk, vsaka naslednja nižja ponudba prejme
5 točk manj.
2.2 delež ponudnika v panogi prodaje
na drobno z izdelki vsakdanje potrošnje 20
točk:
– največje število točk prejme ponudnik, ki zagotovi ponudbo običajnega supermarketa, njegova prisotnost v občini pa prispeva k največji konkurenčnosti na področju
prodaje na drobno z izdelki vsakdanje potrošnje, vsaka naslednja nižja ponudba prejme
5 točk manj.
2.3 dodatne ugodnosti za prodajalca 10 točk:
– največje število 10 točk prejme ponudnik, ki občini ponudi največ dodatnih
ugodnosti na področju urejanja prostora in
okolice ter druge namenske donacije za nepremičnino parc. št. 247/10, k.o. Poljčane
z namenom, da Občina Poljčane na nepremičnini parc. št. 247/10, k.o. Poljčane uredi
otroško igrišče in igrišče za odbojko na mivki. Vsaka naslednja nižja ponudba prejme
2 točki manj.
Glede na zgoraj navedena merila lahko ponudnik zbere največ 100 točk. Kot najugodnejša se bo štela ponudba z najvišjim
seštevkom zbranih točk. Če je med prejetimi
ponudbami več ponudnikov z enakim številom točk, lahko komisija, imenovana za
izvedbo javnega razpisa:
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– pozove vse najugodnejše ponudnike
k oddaji nove ponudbe ali
– opravi z najugodnejšimi ponudniki
dodatna pogajanja.
8. Posebna določila
Z izbranim ponudnikom se bo sklenila
prodajna pogodba, s katero se na ponudnika prenese lastninska pravica na nepremičninah, ki sta predmet razpisa. Plačilo
kupnine se opravi najkasneje v roku 8 dni
od sklenitve prodajne pogodbe oziroma od
izstavitve računa. To določilo je bistvena
sestavina prodajne pogodbe. Kolikor izbrani
ponudnik v dogovorjenem roku kupnine ne
plača, se mu zaračunajo zakonite zamudne
obresti ali pa se pogodba razveljavi. Prav
tako se bo ponudnik v pogodbi zavezal pričeti z gradnjo objekta v roku 6 mesecev
po podpisu prodajne pogodbe, v nasprotnem primeru bo ponudnik na pisni poziv
občine dolžan zemljišče vrniti občini v last
in posest.
9. Odpiranje ponudb in izbor ponudnika
Komisija, imenovana s sklepom župana,
bo dne 8. avgusta 2011 ob 10. uri na sedežu Občine Poljčane, Bistriška cesta 65,
2319 Poljčane, javno odprla vse pravočasno
prispele in pravilno označene ponudbe. Pripombe na javnem odpiranju lahko podajo le
ponudniki in s pisnim pooblastilom tudi njihovi pooblaščenci. Prepoznih in nepravilno
označenih ponudb komisija ne bo obravnavala (prepozno prispele ponudbe bodo
zapečatene vrnjene ponudnikom). Razpis
se šteje kot uspel tudi v primeru, če se javi
le en ponudnik.
10. Rok za izbiro najugodnejšega ponudnika: o izidu javnega razpisa bodo kandidati obveščeni v roku največ 15 dni od
izteka roka za predložitev ponudb.
11. Omejitve prodajalca v zvezi s postopkom razpolaganja: Občina Poljčane si
pridržuje pravico, da kadarkoli ustavi začeti
postopek do sklenitve pravnega posla, brez
odškodninske odgovornosti.
12. Kontaktna oseba: podrobnejše informacije o javnem zbiranju ponudb lahko
ponudniki dobijo na Občini Poljčane, na
tel. 02/802-92-23, Karmen Furman, v času
uradnih ur. Ogled nepremičnine je možen
po predhodnem dogovoru.
Občina Poljčane
Št. 478-0021/2010-221
Ob-3944/11
Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10),
35. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11) Sklepa Občinskega sveta Občine Ravne na Koroškem
št. 563 in 565, z dne 1. 7. 2009, Občina
Ravne na Koroškem objavlja poziv za
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb je Občina
Ravne na Koroškem, MŠ:5883628, DŠ: SI
48626244, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne
na Koroškem.
2. Predmet prodaje je zemljišče parc.
št. 1038/4, v izmeri 929 m2, k.o. Ravne, ki
ima status stavbnega zemljišča.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb, je prodaja.
4. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo
o vplačani varščini v višini 10% ponujene
cene. Varščina se nakaže na naslov Obči-
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na Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5,
Ravne na Koroškem, transakcijski račun,
št. 01303-0100009987, z navedbo »Varščina – javno zbiranje ponudb«.
5. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime in priimek
oziroma firmo, naslov oziroma sedež,
EMŠO oziroma matično številko, davčno
številko, številko transakcijskega računa,
naziv in naslov banke za vračilo kavcije),
priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini
10% ponujene cene ter natančno navesti
ponujeno ceno;
– ponudniki morajo ponudbo predložiti
najkasneje v roku 15 dni od objave v Uradnem listu RS, v zaprti ovojnici na naslov:
Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot
5, 2390 Ravne na Koroškem z oznako »Ponudba za zemljišča – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen naslov
pošiljatelja;
– izbrani ponudnik mora v roku 15 dni
od prejema sklepa o izbiri s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru
lahko lastnik k podpisu pogodbe pozove
naslednjega najugodnejšega ponudnika
in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe
noče podpisati;
– izbrani ponudnik nosi vse stroške
v zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka, stroški notarskih storitev, cenitev in
zemljiškoknjižnih dejanj).
6. Izhodiščna cena za nepremičnino je
20.892,44 €. Kupnino je potrebno plačati
v roku 30 dni od podpisa pogodbe z nakazilom na transakcijski račun Občine Ravne
na Koroškem.
7. Plačilo kupnine v roku, je bistvena sestavina pravnega posla.
8. Ponudniki so vezani na dano ponudbo do konca postopka javnega zbiranja ponudb.
9. Objava javnega zbiranja ponudb ne
zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim
ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo
za nepremičnino, ki je predmet tega razpisa. Prodajalec lahko prekine in razveljavi
postopek prodaje do podpisa pogodbe, ponudniki pa zaradi tega ne morejo zahtevati
odškodnine.
10. Ostale določbe:
– nepremičnina se prodaja po načelu
videno – kupljeno;
– upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo enake ali višje od izhodiščne cene;
– ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom;
– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb;
– uspelemu ponudniku bo vplačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez
obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa
o izboru.
11. Informacije o predmetu prodaje, za
namen oblikovanja ponudbe za nakup, lahko interesenti pridobijo v ponedeljek, torek in četrtek od 7.30 do 10. ure in od 11.
do 15. ure, v sredo od 7.30 do 10. ure in
od 11. do 17. ure in v petek od 7.30 do
10. ure in od 11. do 13. ure pri Ireni Došen,
na tel. 02/821-60-36. Ogled je možen na
podlagi predhodne telefonske najave ali na
e-mail: irena.dosen@ravne.si.
12. Javno odpiranje ponudb bo dne 3. 8.
2011 ob 12. uri, v sejni sobi Občine Ravne
na Koroškem.
Občina Ravne na Koroškem
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Št. 478-0026/2010-221
Ob-3945/11
Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10),
35. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11) Sklepa Občinskega sveta Občine Ravne na Koroškem
št. 563 in 565, z dne 1. 7. 2009, Občina
Ravne na Koroškem objavlja poziv za
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb je Občina
Ravne na Koroškem, MŠ:5883628, DŠ: SI
48626244, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne
na Koroškem.
2. Predmet prodaje sta dve gradbeni
parceli:
– K7 – parc. št. 495/140, v izmeri 989 m2
in
– K8 – parc. št. 495/138, v izmeri 943 m2,
obe k.o. Podgora.
3. Zemljišči sta gradbeni parceli in sta
namenjeni za stanovanjsko gradnjo – gradnjo enodružinskih stanovanjskih hiš.
4. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb, je prodaja.
5. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo
o vplačani varščini v višini 10% ponujene
cene. Varščina se nakaže na naslov Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5,
Ravne na Koroškem, transakcijski račun,
št. 01303-0100009987, z navedbo »Varščina – javno zbiranje ponudb«.
6. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime in priimek
oziroma firmo, naslov oziroma sedež,
EMŠO oziroma matično številko, davčno
številko, številko transakcijskega računa,
naziv in naslov banke za vračilo kavcije),
priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini
10% ponujene cene ter natančno navesti
ponujeno ceno;
– ponudniki morajo ponudbo predložiti
najkasneje v roku 15 dni od objave v Uradnem listu RS, v zaprti ovojnici na naslov:
Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova
pot 5, 2390 Ravne na Koroškem z oznako
»Ponudba za zemljišče K__ – Ne odpiraj«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen
naslov pošiljatelja;
– z izbranim najugodnejšim ponudnikom
se v roku 15 dni po opravljeni izbiri sklene prodajna pogodba, ki jo pripravi prodajalec. Rok za sklenitev pogodbe se lahko
podaljša, vendar ne več kot za 15 dni ali
pa prodajalec zadrži njegovo varščino. Če
najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe
niti v podaljšanem roku, lahko prodajalec
zadrži varščino.
7. Izhodiščna cena za nepremičnino
z oznako: K7 – parc. št. 495/140, k.o. Podgora, v izmeri 989 m2 – z izhodiščno ceno
16.609,56 €; K8 – parc. št. 495/138, k.o.
Podgora, v izmeri 943 m2 – z izhodiščno
ceno 23.755,60 €.
8. Kupnino je potrebno plačati v roku
30 dni od podpisa pogodbe, z nakazilom na
transakcijski račun Občine Ravne na Koroškem, št. 01303-0100009987.
9. Plačilo kupnine v roku, je bistvena sestavina pravnega posla.
10. Ponudniki so vezani na dano ponudbo do konca postopka javnega zbiranja
ponudb.
11. Objava javnega zbiranja ponudb ne
zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim

ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za
nepremičnino, ki je predmet tega razpisa.
Prodajalec lahko prekine in razveljavi postopek prodaje do podpisa pogodbe, ponudniki
pa zaradi tega ne morejo zahtevati odškodnine, povrnejo se jim lahko samo stroški
v višini izkazanih stroškov za prevzem dokumentacije.
12. Ostale določbe:
– kupci nosijo vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka, stroški notarskih storitev in vpisa lastninske pravice
v zemljiško knjigo), stroške parcelacije in
stroške cenitve;
– stroški komunalnega prispevka niso
vključeni v ceno zemljišča;
– kupci morajo v roku 30 dni od podpisa pogodbe ob plačilu kupnine plačati še
akontacijo komunalnega prispevka v višini 5.000,00 €, pred izdajo gradbenega dovoljenja, pa bo izdana dokončna odločba
o komunalnem prispevku, s katero se bo
komunalni prispevek poračunal;
– nepremičnina se prodaja po načelu
videno – kupljeno;
– upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo enake ali višje od izhodiščne cene;
– prodajalec si pridržuje pravico do dodatnih pogajaj z najugodnejšimi ponudniki;
– ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom;
– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb;
– uspelemu ponudniku bo vplačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez
obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa
o izboru.
13. Informacije o predmetu prodaje,
za namen oblikovanja ponudbe za nakup,
lahko interesenti pridobijo v ponedeljek, torek in četrtek od 7.30 do 10. ure in od 11.
do 15. ure, v sredo od 7.30 do 10. ure in
od 11. do 17. ure in v petek od 7.30 do
10. ure in od 11. do 13. ure pri Ireni Došen,
na tel. 02/821-60-36. Ogled je možen na
podlagi predhodne telefonske najave ali na
e-mail: irena.dosen@ravne.si.
14. Javno odpiranje ponudb bo dne 3. 8.
2011 ob 13. uri, v sejni sobi Občine Ravne
na Koroškem.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 352-80-0006/2006-221
Ob-3946/11
Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10),
35. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11) Sklepa Občinskega sveta Občine Ravne na Koroškem
št. 563 in 565, z dne 1. 7. 2009, Občina Ravne na Koroškem objavlja poziv za
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb je Občina
Ravne na Koroškem, MŠ:5883628, DŠ: SI
48626244, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne
na Koroškem.
2. Predmet prodaje je nepremičnina,
del poslovne stavbe, na naslovu Gledališka
ulica 6 in 4, Ravne na Koroškem z ident.
št. 882-102-3 in 882-102-4, z neto tlorisno
površino 880,29 m2, ki stoji na zemljišču parc.
št. 126/5, k.o. Ravne, s pripadajočim zemljiščem parc. št. 128, v izmeri 1271 m2 in parc.
št. 126/4, v izmeri 866 m2, k.o. Ravne. Celo-
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ten objekt je vpisan v kataster stavb, sestavlja
ga pet etažnih delov, vendar se prodaja brez
treh etažnih delov. Iz prodaje so izločeni naslednji deli; stanovanje z ident. št. 882-102-1
in toplotna podpostaja z ident. št. 882-102-5,
ki se nahajata v pritličju prizidka k poslovni
stavbi ter stanovanje z ident. št. 882-102-2, ki
se nahaja v pritličju glavne zgradbe.
3. Na lokaciji je možna stanovanjska in
mirna poslovna dejavnost.
4. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb, je prodaja.
5. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo
o vplačani varščini v višini 10% ponujene
cene. Varščina se nakaže na naslov Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5,
Ravne na Koroškem, transakcijski račun,
št. 01303-0100009987, z navedbo »Varščina za nakup poslovne stavbe – javno zbiranje ponudb«.
6. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime in priimek
oziroma firmo, naslov oziroma sedež,
EMŠO oziroma matično številko, davčno
številko, številko transakcijskega računa,
naziv in naslov banke za vračilo kavcije),
priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini
10% ponujene cene ter natančno navesti
ponujeno ceno;
– ponudniki morajo ponudbo predložiti
najkasneje v roku 15 dni od objave v Uradnem listu RS, v zaprti ovojnici na naslov:
Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova
pot 5, 2390 Ravne na Koroškem z oznako
»Ponudba za nakup poslovne stavbe – Ne
odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
označen naslov pošiljatelja;
– z izbranim najugodnejšim ponudnikom
se v roku 15 dni po opravljeni izbiri sklene prodajna pogodba, ki jo pripravi prodajalec. Rok za sklenitev pogodbe se lahko
podaljša, vendar ne več kot za 15 dni ali
pa prodajalec zadrži njegovo varščino. Če
najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe
niti v podaljšanem roku, lahko prodajalec
zadrži varščino.
7. Izhodiščna cena za nepremičnino je
208.083,24 €.
8. Kupnino je potrebno plačati v roku
30 dni od podpisa pogodbe z nakazilom na
transakcijski račun Občine Ravne na Koroškem, št. 01303-0100009987.
9. Plačilo kupnine v roku, je bistvena sestavina pravnega posla.
10. Ponudniki so vezani na dano ponudbo do konca postopka javnega zbiranja
ponudb.
11. Objava javnega zbiranja ponudb ne
zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim
ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za
nepremičnino, ki je predmet tega razpisa.
Prodajalec lahko prekine in razveljavi postopek prodaje do podpisa pogodbe, ponudniki
pa zaradi tega ne morejo zahtevati odškodnine, povrnejo se jim lahko samo stroški
v višini izkazanih stroškov za prevzem dokumentacije.
12. Ostale določbe:
– kupci nosijo vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka, stroški notarskih storitev in vpisa lastninske pravice
v zemljiško knjigo), stroške parcelacije in
stroške cenitve;
– nepremičnina se prodaja po načelu
videno – kupljeno;
– upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo enake ali višje od izhodiščne cene;
– prodajalec si pridržuje pravico do dodatnih pogajaj z najugodnejšimi ponudniki;
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– ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom;
– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb;
– uspelemu ponudniku bo vplačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez
obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa
o izboru.
13. Informacije o predmetu prodaje,
za namen oblikovanja ponudbe za nakup,
lahko interesenti pridobijo v ponedeljek, torek in četrtek od 7.30 do 10. ure in od 11.
do 15. ure, v sredo od 7.30 do 10. ure in
od 11. do 17. ure in v petek od 7.30 do
10. ure in od 11. do 13. ure pri Ireni Došen,
na tel. 02/821-60-36. Ogled je možen na
podlagi predhodne telefonske najave ali na
e-mail: irena.dosen@ravne.si.
14. Javno odpiranje ponudb bo dne 3. 8.
2011 ob 14.15, v sejni sobi Občine Ravne
na Koroškem.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 039-1/2011
Ob-3951/11
Občina Krško, Cesta Krških žrtev 14,
8270 Krško, objavlja na podlagi Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10) in Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11)
javno zbiranje ponudb
za ustanovitev služnostnih pravic
za postavitev sončnih elektrarn na
objektih v lasti Občine Krško
I. Služnostna zavezanka: Občina Krško,
Cesta Krških žrtev 14, 8270 Krško (v nadaljevanju: Občina).
II. Predmet služnostne pravice
Predmet ustanovitve služnostne pravice
so primerne strešne površine in tisti deli
objektov ali funkcionalnih zemljišč, katerih
uporaba je potrebna izključno samo za postavitev in obratovanje mikro ali malih fotovoltaičnih elektrarn (v nadaljevanju MFE) na
naslednjih nepremičninah.
Objekt
Zdravstveni dom Krško, CKŽ 132c
Zdravstvena postaja Senovo, Bohorska c. 2
Glasbena šola Krško, Kolodvorska 2
Športna dvorana pri OŠ Jurija Dalmatina Krško
OŠ Leskovec pri Krškem, brez športne dvorane
Dom XIV. divizije Senovo
OŠ in telovadnica Raka
OŠ in telovadnica Podbočje
Telovadnica pri OŠ Adama Bohoriča Brestanica
Vrtec Krško, enota Kekec, Delavska 10

Kat. občina, parc. št.
Leskovec, 972/9
Dovško, 161.S
Stara vas, 202/12
Stara vas, 542/3
Leskovec, 934
Dovško, 457/14
Raka, 990/10
Podbočje, 643/38,
Brestanica, 308/2
Stara vas 400/37

Na OŠ Podbočje je možno postaviti MFE
samo na jugozahodnem obnovljenem delu
strehe in telovadnici.
III. Nadomestilo za ustanovljeno služnost
(v nadaljevanju nadomestilo)
Občina zaračuna nadomestilo v enkratnem znesku po podpisu pogodbe. Nadomestilo za celotno obdobje 25 let mora izbrani
kandidat plačati v roku 30 dni od dneva
izstavitve računa. Plačilo nadomestila v pogodbeno dogovorjenem roku je bistvena sestavina te pogodbe, pri čemer se šteje, da
je v primeru zamude s plačilom, ta pogodba
razvezana po samem zakonu.
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V nadomestilo niso vključeni stroški tekočega vzdrževanja in stroški obratovanja
MFE, ti so izključno stvar in breme služnostnega upravičenca.
IV. Osnovni pogoji služnostnega razmerja
Služnost se ustanavlja na primernih strešnih površinah in tistih delih nepremičnin,
ki so potrebne za postavitev in nemoteno
obratovanje MFE.
Pri strešnih površinah z naklonom nad
5°morajo biti postavitve fotonapetostnih
modulov izvedene vzporedno s strešno kritino, da ne bodo kazili arhitekture objekta.
Na ravnih in položnih strehah naklona do
5° se moduli lahko položijo z naklonom do
30°.
Služnostni upravičenec v času veljavnosti pogodbe prevzema vso finančno odgovornost za vodotesnost strešnih površin na
katerih je namestil MFE in odpravo posledic, če pride do zamakanja strehe.
Služnostni upravičenec mora v času
veljavnosti pogodbe o služnosti MFE in
strešne površine, ki so predmet služnosti
zavarovati pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Služnostni upravičenec v času trajanja
pogodbe ne sme izvajati nobenih posegov
na strešnih površinah brez pisnega soglasja
občine.
Služnostni upravičenec ima ob vsakem
času pravico dostopa do MFE, da zagotovi
nujna dela za njeno nemoteno obratovanje
v polnem obsegu. Druga vzdrževalna in
obratovalna dela bo služnostni upravičenec
izvedel tako, da ne bo motil dela ostalih
uporabnikov objekta.
Občina se zavezuje omogočiti služnostnemu upravičencu neoviran dostop in
rabo strehe in delov nepremičnine, ki jih
mora uporabljati izključno za nemoteno
obratovanje MFE. S podpisom pogodbe
o ustanovitvi stvarne služnosti bo občina
dala služnostnemu upravičencu soglasje
za namestitev naprav za krmiljenje MFE.
Za primer ko bo občina opravila, gradbena,
obratovalna in investicijsko-vzrževalna dela
na objektu, služnostni upravičenec ni upravičen do vložitve kakršnega koli zahtevka,
še posebej iz naslova odškodnine in izgubljenega dobička.
Služnost se ustanavlja za dobo 25 let.
Po izteku služnosti preidejo MFE v funkcionalnem stanju v last in posest občine.
V. Pogoji sodelovanja
Ponudniki so lahko fizične in 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 kopijo osebnega dokumenta (potni
list,osebna izkaznica). Sedež pravne osebe
se izkazuje z izpisom iz AJPES. Na razpisu
lahko sodelujejo samo ponudniki, ki so registrirani za proizvodnjo električne energije
za kar morajo predložiti ustrezno dokazilo
(fizične osebe potrdilo o vpisu v Poslovni
register, pravne osebe izpis iz AJPES).
Ponudba se bo štela za pravilno, če bo
ponudnik predložil:
– Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku
(priloga št. 1).
– Fizične osebe: potrdilo o državljanstvu
ali kopijo osebnega dokumenta.
– Pravne osebe: overjen izpisek iz AJPES, ki ne sme biti starejši od 10 dni.
– Dokazilo, da je ponudnik registriran za
proizvodnjo električne energije.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– Izpolnjen, žigosan in podpisan obrazec »Izjava o sprejemu pogojev postopka
zbiranja ponudb« (priloga št. 2).
– Izpolnjena izjava ponudnika, da ponudba velja še 90 dni od dneva odpiranja
ponudb (priloga št. 3).
– Izpolnjen obrazec »Ponudba« iz katerega bo razvidno število lokacij-objektov,
nazivna moč sončnih elektrarn in višina ponujene najemnine z izjavo, da je pregledal
in da sprejema obstoječe stanje streh glede
primernosti postavitev MFE (priloga št. 4).
– Reference; navedite tudi število zgrajenih MFE, vsaj 3 MFE moči nad 50 kW. Ponudniki, ki ne izpolnjujejo pogoja se izločijo
iz nadaljnje obravnave (priloga št. 5).
– Izpolnjene obrazce oziroma Izjave naročnikov o sodelovanju s ponudnikom (priloga št. 6).
– Garancijo za resnost ponudbe skladno
z zahtevano vsebino (priloga št. 7).
Ponudnik lahko da ponudbo za ustanovitev služnostne pravice za vse v II. točki
navedene objekte ali samo za posamezne objekte, pri čemer bo v primeru enakih skupnih zneskov ponujenih nadomestil
imel prednost ponudnik, ki bo v svoji ponudbi navedel večje število objektov z večjo
nazivno močjo MFE.
Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 2. 8. 2011
do 10. ure, na naslov: Lokalna energetska
agencija Dolenjska – Posavje – Bela krajina,
Cesta krških žrtev 30, 8270 Krško, z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za ustanovitev
služnosti za postavev MFE«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov
pošiljatelja. Nepravočasne ali nepopolne
ponudbe občina ne bo upoštevala.
VI. Merila za ocenjevanje ponudb
Merilo za ocenjevanje ponudb bo višina
skupnega zneska ponujenega nadomestila.
Kot najugodnejši, bo izbran tisti ponudnik,
ki bo ponudil najvišje nadomestilo za služnost.
VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
Odpiranje ponudb bo javno. Obravnavo
prispelih ponudb bo izvedla strokovna komisija dne 2. 8. 2011 ob 12. uri, na sedežu
naročnika, v sejni sobi »E«.
Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo izpolnjeval vse pogoje razpisa in
bo ocenjen kot najugodnejši ponudnik po
merilih.
Občina si na podlagi zbiranja ponudb
pridržuje pravico do nadaljnjih pogajanj
s ponudniki, oziroma pravico izbrati ustrezen postopek po petem odstavku 37. člena
Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10).
Občina na podlagi tega zbiranja ponudb
ni zavezana k sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti z najugodnejšim
ponudnikom oziroma lahko začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla
ustavi brez navedbe razlogov in brez odškodninske obveznosti, pri čemer se ponudnikom eventualno vrnejo stroški v višini
izkazanih stroškov za prevzem razpisne
dokumentacije.
VIII. Informacije: ponudniki lahko pridobijo podrobne informacije za pripravo ponudbe na naslovu Lokalna energetska agencija
Dolenjska – Posavje – Bela krajina, Cesta
krških žrtev 30, Krško, (tel. 07/488-11-50)
med 7. in 15. uro.
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Priloga št. 1
PODATKI O PONUDNIKU

NAZIV PONUDNIKA:
NASLOV PONUDNIKA:
KONTAKTNA OSEBA:
ELEKTRONSKI
OSEBE:

NASLOV

KONTAKTNE

TELEFON:
FAKS:
ID za DDV
PONUDNIKA:

oz.

DAVýNA

ŠTEVILKA

MATIýNA ŠTEVILKA:
__________________________________

ŠTEVILKE TRR-jev Z NAVEDBO BANK:

__________________________________
__________________________________

ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS
POGODBE:

Kraj in datum:

Ponudnik:
Žig in podpis:

žig

ponudnik (podpis)
1

_______________
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Priloga št. 2
IZJAVA O SPREJEMU POGOJEV POSTOPKA ZBIRANJA PONUDB

Izjavljamo, da z oddajo ponudbe potrjujemo, da v celoti sprejemamo pogoje postopka zbiranja
ponudb za ustanovitev služnosti za postavitev sonþnih elektrarn.

Kraj in datum:

Ponudnik:
Žig

Podpis:

žig

ponudnik (podpis)
1

_______________
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Priloga št. 3
IZJAVA O VELJAVNOSTI PONUDBE

Izjavljamo, da ponudba velja še 90 dni od dneva oddaje ponudbe.

Kraj in datum:

Ponudnik:
Žig

Podpis:

žig

ponudnik (podpis)
1

_______________
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Priloga št. 4

PONUDBA

Za ustanovitev služnostne pravice na strešnih površinah na objektih v lasti
Obþine Krško
Na osnovi objave zbiranja ponudb za ustanovitev stvarne služnosti za namen postavitve sonþnih
elektrarn dajemo naslednjo ponudbo za ustanovitev stvarne služnosti z enkratnim avansnim
plaþilom za celotno obdobje 25 let.
Naslov objekta

Moþ MFE Ponujeno
v kWp
nadomestilo
EUR

v

SKUPAJ
Izjavljamo, da je naša ponudba izdelana v skladu s pogoji postopka zbiranja ponudb.
Izjavljamo, da je naša ponudba izdelana na osnovi ogledov obstojeþega stanja streh v ponudbi
navedenih objektov, ki ga sprejemamo in glede postavitev sonþnih elektrarn nimamo dodatnih
zahtev do lastnika.
Nadomestilo za služnost bomo plaþali v roku 30 dni po izstavitvi raþuna.
Naziv in naslov ponudnika:
Ime in priimek pooblašþene osebe:
Kraj in datum,………………………………………

žig

Žig in podpis:

ponudnik (podpis)
1

_______________
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Priloga št. 5
REFERENCE: SEZNAM IZVEDENIH PROJEKTOV IZGRADENJ MFE V ZVEZI Z
DEJAVNOSTJO, KI JE PREDMET JAVNEGA NAROýILA
Zap
Št.

Naroþnik

Nazivna moþ MFE

Leto postavitve MFE

1

2

3

4

5
OPOMBE:
Dokazila v obliki priloženih izjav za vsak posel - pogodbo posebej, izdana s
strani ponudnika, ki potrjujejo ponudnikovo kvalitetno in pravoþasno izpolnitev
pogodbenih obveznosti, so obvezni sestavni del te priloge.
Naroþila, ki ne bodo potrjena z dokazili v obliki izjave (priloga št. 6), ki bodo z izjavo
potrjevala ponudnikovo kvalitetno in pravoþasno
izpolnitev pogodbenih
obveznosti, se ne bodo upoštevala pri ugotavljanju sposobnosti ponudnika!
kraj:

____________________

datum: ____________________

žig

žig

podpis odgovorne osebe
___________________

ponudnik (podpis)
1

_______________
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Priloga št. 6
IZJAVA NAROýNIKA O SODELOVANJU S PONUDNIKOM
(Izjavo je potrebno priložiti za vsako posamezno gradnjo, ki je navedena med referenþnimi
storitvami v ponudbi).
Naroþnik:

__________________________________________________________
(Navedite naziv naroþnika, naslov in

kraj)
Izvajalec
____________________________________________________________
(ponudnik):
(Navedite svoj naziv – naziv podjetja, ki se prijavlja na
razpis)
Naziv naroþila:
___________________________________________________
(Navedite ime oz. naziv projekta)
Obdobje trajanja naroþila: ______________________________________________
(Navedite obdobje trajanja
projekta od – do)
Opis naroþila: ___________________________________________________________
(Na kratko opišite vsebino naroþila)
___

_______________________________________________________________________

Odgovorna oseba zgoraj navedenega naroþnika izjavljam:
x da je ponudnik dejansko izvedel izgradnjo MFE v skladu s pogodbo;
x da pri naroþniku obstajajo dokazila o dejanski izvedbi navedenih del;
x da smo kot naroþnik zadovoljni s kvaliteto izvedenih del;
x da izvajalca brez zadržkov priporoþamo tudi drugim potencialnim uporabnikom, ki bi rabili
tovrstna dela.
Za navedene podatke in njihovo resniþnost prevzemam popolno odgovornost.
Kraj in datum:
Podpis odgovorne osebe naroþnika:

Žig
_____________________________

žig

ponudnik (podpis)
1

_______________
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Priloga št. 7
GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE
Naziv banke
kraj in datum
Upraviþenec: Garancija št
V skladu z javnim razpisom, objavljenim v Uradnem listu Republike Slovenije, številka .......... , z dne ..............za
nabavo naslednjega blaga (izdelavo naslednje storitve):

1 ............................
za

potrebe

naroþnika

(t.j.

upraviþenca

iz

te

garancije)

......................................

je

ponudnik

......................... dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, preskrbeti naroþniku banþno garancijo

v višini 1.000,00 EUR.

Banka se zavezuje, da bo plaþala navedeni znesek v naslednjih primerih:
a) þe ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v þasu njene veljavnosti, navedene v ponudbi
ali
b) þe ponudnik, ki ga je naroþnik v þasu veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:
- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z doloþbami navodil ponudnikom
ali
- ne predloži ali zavrne predložitev banþne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z
doloþbami navodil ponudnikom.
Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naroþnikovega prvega pisnega zahtevka plaþali naroþniku zgoraj
navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, þe v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani
znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.
Zahtevek za unovþitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:
1. originalno pismo naroþnika za unovþenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plaþila, da so zahtevek za unovþenje podpisale osebe, ki so
pooblašþene za zastopanje in
3. original Garancije št ......... / .........
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovþeni znesek. Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran
ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko
izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naroþnikom in mu ne izroþi garancije za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti, vendar pa najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe.
ýe od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplaþilo garantiranega zneska do .............. , ta garancija
preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena.
Ta garancija ni prenosljiva.
Morebitne

spore

med

upraviþencem

in

banko

rešuje

stvarno

pristojno

sodišþe

v

Krškem.

Banka

Vzorec banþne garancije za resnost ponudbe je predpisan s Pravilnikom o vrstah finanþnih zavarovanj, s katerimi
ponudnik zavaruje izpolnitev svoje obveznosti v postopku oddaje javnega naroþila. Ponudnik ponudbi priloži
originalno banþno garancijo, ki mora vsebinsko in pomensko ustrezati vzorcu.

žig

ponudnik (podpis)
1
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Obþina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, MŠ 5874572 , ID št. za DDV SI18845673,
ki jo zastopa župan Franc Bogoviþ, kot služnostna zavezanka,
(v nadaljevanju Obþina)
in
………………………………………………,MŠ……….……, ID št. za DDV SI……….., ki jo
zastopa……………………………………………….
(v nadaljevanju služnostni upraviþenec)

skleneta:

POGODBO O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI ZA POSTAVITEV SONýNIH
ELEKTRARN
1. þlen
UVODNE UGOTOVITVE
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
x

da je Obþina lastnik naslednjih nepremiþnin:
KAT.OBýINA, PARC.ŠT.
Leskovec, 972/9
Dovško, 161.S
Stara vas, 202/12
Stara vas, 542/3
Leskovec, 934
Dovško, 457/14
Raka, 990/10
Podboþje, 643/38,
Brestanica, 308/2
Videm, 157.S,158.S, 47/1
Stara vas 400/37

OBJEKT
Zdravstveni dom Krško, CKŽ 132c
Zdravstvena postaja Senovo, Bohorska c. 2
Glasbena šola Krško, Kolodvorska 2
Športna dvorana pri OŠ Jurija Dalmatina Krško
OŠ in športna dvorana Leskovec pri Krškem
Dom XIV. divizije Senovo
OŠ in telovadnica Raka
OŠ in telovadnica Podboþje
Telovadnica pri OŠ Adama Bohoriþa Brestanica
Vrtec Krško, Prešernova 13 a
Vrtec Krško, enota Kekec, Delavska 10
x
x
x
x

da želi Obþina s služnostnim upraviþencem skleniti pogodbo o ustanovitvi stvarne
služnosti zaradi postavitev mikro in malih fotovoltaiþnih elektrarn (v nadaljevanju MFE),
da je služnostni upraviþenec registriran za opravljanje dejavnosti proizvodnje elektriþne
energije in sklepa to pogodbo za potrebe namestitve in zagotovitve nemotenega
obratovanja MFE v celotnem obdobju trajanja služnosti,
da se ta pogodba sklepa v javnem interesu
da je pravna podlaga za sklenitev te pogodbe Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11),

1
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2. þlen
PREDMET POGODBE
Predmet pogodbe je ustanovitev stvarne služnosti zaradi izgradnje in vzpostavitve obratovanja
MFE v tej pogodbi navedeni nazivni moþi in za dogovorjeno nadomestilo na naslednjih objektih:
Naslov objekta

Nazivna
Višina
moþ MFE nadomestila
v kWp
EUR

v

SKUPAJ

Služnost po tej pogodbi obsega:
x Pravico izgradnje MFE na navedenih objektih, vkljuþno z vsemi potrebnimi instalacijami,
napravo za krmiljenje MFE in priklopom na elektriþno omrežje
x Pravico do stalnega, neomejenega dostopa do MFE za potrebe njenega obratovanja in
vzdrževanja

3. þlen
NADOMESTILO ZA SLUŽNOST
Nadomestilo za celotno obdobje 25 let za vse v 2. þlenu navedene objekte znaša………….EUR
(brez DDV), od tega znaša DDV ……..EUR, skupna vrednost nadomestila z obraþunanim DDV
znaša ……..EUR. Obþina bo po obojestranskem podpisu te pogodbe izstavila raþun, ki ga bo

2
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služnostni upraviþenec v roku 30 dni po dnevu izstavitve raþuna v celoti plaþal s plaþilnim
nalogom obþini na podraþun št………………………..pri banki…………………………
Plaþilo nadomestila za služnost se lahko izvede tudi v obliki financiranja obnove streh objektov,
ki so predmet tega razpisa, kar bosta pogodbeni strani uredili s posebnim aneksom k tej
pogodbi.
Plaþilo nadomestila v pogodbeno dogovorjenem roku je bistvena sestavina te pogodbe, pri
þemer se šteje, da je v primeru zamude s plaþilom, ta pogodba razvezana po samem zakonu.

4. þlen
IZGRADNJA - POSTAVITEV MFE
Služnostni upraviþenec lahko takoj po plaþilu nadomestila priþne z izvedbo postavitev MFE na
objektih, ki so navedeni v 2. þlenu te pogodbe.
Služnostni upraviþenec se zavezuje:
x prevzeti v svoje breme vse stroške izgradnje MFE na objektih, ki so predmet te pogodbe
ter izvedbo vseh potrebnih instalacij, ki so potrebne za obratovanje navedenih objektov
na naþin, da se stanje navedenih objektov ne bo poslabšalo,
x prevzeti vso odgovornost za vodotesnost strešnih površin na katerih ima služnost v þasu
trajanja pogodbe in s predmetom služnosti ravnati kot dober gospodar,
x pridobiti vsa potrebna soglasja in dovoljenja za zakonito obratovanje MFE,
x pri vseh izvedbenih delih izvajati vse potrebne ukrepe varstva pri delu,
x pisno obvešþati Obþino ob priþetkih delovanja MFE,
x prevzeti v svoje breme vse stroške v zvezi z zagotovitvijo tehniþnih pogojev za
postavitev in obratovanje MFE.

5. þlen
VZDRŽEVANJE MFE IN STREHE
Tekoþe in investicijsko vzdrževanje strehe ki pripada MFE krije služnostni upraviþenec.
Služnostni upraviþenec mora o potrebnih popravilih predhodno pisno obvestiti Obþino in
ravnatelja ali direktorja javnega zavoda, ki upravlja z zadevnim objektom.
Služnostni upraviþenec ima ob vsakem þasu pravico dostopa do MFE, da zagotovi nujna dela za
njeno nemoteno obratovanje v polnem obsegu. Druga vzdrževalna in obratovalna dela bo
služnostni upraviþenec izvedel tako, da ne bo motil dejavnosti ostalih uporabnikov objekta.
Služnostni upraviþenec ima pravico in dolžnost izvedbe vseh del, s katerimi se ohranja MFE v
dobrem stanju in v obsegu, ki omogoþa maksimalno možno proizvodnjo elektriþne energije.
V primeru vzdrževanja ali prenove MFE se Obþina strinja, da ne bo ovirala potrebnih postopkov
za izvedbo del. Obþina se obvezuje, da bo v okolici objekta, ki je predmet najema omejevala rast
visoke vegetacije in ne bo gradila objekte, ki bi povzroþali senþenje MFE.
3
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Služnostni upraviþenec se izrecno odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom, še posebej iz naslova
odškodnine in izgubljenega dobiþka, za primer ko bo Obþina opravila, gradbena, obratovalna in
investicijsko-vzrževalna dela na objektu.

6. þlen
INTABULACIJSKA KLAVZULA
Glede na vsebino pogodbe, služnostna zavezanka Obþina Krško, matiþna številka 5874572,
Cesta krških žrtev 14, Krško, izrecno in brezpogojno dovoljuje, da se v zemljiški knjigi pri
Okrajnem sodišþu v Krškem, pri nepremiþninah parc.št. 972/9 k.o. Leskovec, parc.št. 161.S k.o.
Dovško, parc.št. 202/12 k.o. Stara vas, parc.št. 542/3 k.o. Stara vas, parc.št. 934 k.o. Leskovec,
parc.št. 457/14 k.o. Dovško, parc.št. 990/10 k.o. Raka, parc.št. 643/38 k.o. Podboþje, parc.št.
308/2 k.o. Brestanica, in parc.št. 400/37 k.o. Stara vas, vknjiži služnostna pravica z naslednjo
vsebino: »za namen postavitve sonþnih elektrarn v skladu z grafiþno prilogo te pogodbe in za
þas trajanja 25 let od dneva veljavnosti pogodbe«, v korist služnostnega upraviþenca oziroma na
ime imetnika : ______________________, matiþna številka _______, _______________,
______.
Glede na vsebino pogodbe, služnostni upraviþenec ______________________, matiþna
številka _______, _______________, ______, že s podpisom te pogodbe, izrecno in
brezpogojno dovoljuje, da se po 25 letih od dneva veljavnosti pogodbe, v zemljiški knjigi pri
Okrajnem sodišþu v Krškem, pri nepremiþninah parc.št. 972/9 k.o. Leskovec, parc.št. 161.S k.o.
Dovško, parc.št. 202/12 k.o. Stara vas, parc.št. 542/3 k.o. Stara vas, parc.št. 934 k.o. Leskovec,
parc.št. 457/14 k.o. Dovško, parc.št. 990/10 k.o. Raka, parc.št. 643/38 k.o. Podboþje, parc.št.
308/2 k.o. Brestanica, in parc.št. 400/37 k.o. Stara vas, vknjiži izbris služnostne pravice z
naslednjo vsebino: »za namen postavitve sonþnih elektrarn v skladu z grafiþno prilogo te
pogodbe in za þas trajanja 25 let od dneva veljavnosti pogodbe«, v korist služnostne zavezanke
oziroma na ime imetnika : Obþina Krško, matiþna številka 5874572, Cesta krških žrtev 14,
Krško.

7. þlen
TRAJANJE POGODBE
Ta pogodba je sklenjena in zaþne veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni strani in velja 25 let od
dneva nastanka veljavnosti.
Pred iztekom veljavnosti te pogodbe pogodbeni strani opravita primopredajo z zapisnikom.
Po izteku veljavnosti te pogodbe:
x MFE v fukcionalnem stanju preidejo v last in posest Obþine.
x v kolikor bo to zahtevala Obþina, je služnostni upraviþenec dolžan v roku 30 dni odstraniti
vse naprave in opremo v zvezi z MFE , zatesniti odprtine in spraviti strehe v funkcionalno

4
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stanje. V tem primeru se Obþina odpoveduje prevzemu posesti in lastninske pravice na
napravah in opremi MFE.
Obþina na svoje stroške uredi izbris služnosti v zemljiški knjigi v skladu z
zemljiškoknjižnim dovolilom iz 2. odstavka 6. þlena te pogodbe.

8. þlen
PRENEHANJE POGODBE
Ta pogodba preneha veljati po 25 letih od dneva nastanka veljavnosti.
Pogodba lahko preneha veljati tudi kadarkoli na osnovi pisnega dogovora obeh pogodbenih
strani ali njunih pravnih naslednikov.
V primeru prenehanja pogodbe pred pretekom pogodbenega roka ima obþina predkupno pravico
do odkupa MFE po amortizirani vrednosti.
V primeru odsvojitve MFE mora služnostni upraviþenec pridobiti pisno soglasje Obþine.

9. þlen
Vsaka od pogodbenih strani mora doloþiti skrbnika pogodbe in o tem in o spremembi skrbnika
pisno obvestiti drugo pogodbeno stran.

10. þlen
Morebitne spore v zvezi s to pogodbo bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, v kolikor to
ne bo mogoþe, pa pred stvarno in krajevno pristojnim sodišþem v Krškem.

11. þlen
Pogodba je sestavljena v šestih (6) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stran po
tri (3) izvode od katerih služnostni upraviþenec prejme originalen izvod notarsko overjene
pogodbe, ki jo posreduje na pristojno okrajno sodišþe za vpis v zemljiško knjigo.
Stroške overitve in vpisa listine v zemljiško knjigo in druge morebitne dajatve nosi služnostni
upraviþenec.
Številka: _________________________
Krško, dne _________________

Krško, dne ______________________

SLUŽNOSTNI UPRAVIýENEC

OBýINA KRŠKO
Franc Bogoviþ, župan

5

Občina Krško

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Evidence sindikatov
Št. 434-101-2/2011/2
Ob-3720/11
Pravila statuta sindikata – Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Sindikat GKZ
Pohorje Slovenska Bistrica, Kolodvorska
ulica 35A, 2310 Slovenska Bistrica, ki je
bil sprejet na ustanovnem sestanku članov
sindikata, dne 28. 12. 2010, se hranijo pri
Upravni enoti Slovenska Bistrica, pod zaporedno številko 02, z dne 25. 5. 2011.
Matična številka AJPES-PRS 2393859.
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Objave po Zakonu
o elektronskih komunikacijah
Št. 11-020-000242

Ob-3914/11

Obvestilo
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije objavlja Obvestilo o zaključku javnega poziva za pridobitev mnenj zainteresirane javnosti glede
dodelitve treh številk skrajšanega izbiranja
iz območja 116QRT
Agencija za pošto in elektronske komunikacije RS je dne 3. 6. 2011 v Uradnem listu
RS, št. 43/2011 in na svoji spletni strani objavila Javni poziv za pridobitev mnenj zainteresirane javnosti glede dodelitve treh številk
skrajšanega izbiranja iz območja 116QRT, ki
so namenjene dostopu do usklajenih storitev z družbeno vrednostjo. V tridesetdnevnem roku je agencija prejela odgovor enega
interesenta in sicer:
– Zveza prijateljev mladine Slovenije, Miklošičeva 16, 1000 Ljubljana.
Interesent želi pridobiti evropsko kratko
številko 116111, ki je namenjena storitvi »telefon za otroke v stiski«.
V primeru izpolnjevanja pogojev bo
agencija interesentu v upravnem postopku
izdala odločbo o dodelitvi številk.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
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Objave gospodarskih družb
Št. 11-000610
Ob-3906/11
V skladu z določili ZGD-1 upravi družb
Ceste-Kanalizacija storitve d.o.o., Lava 42,
3000 Celje in VOC Celje, d.d., Lava 42, 3000
Celje, obveščata delničarje družbe VOC Celje, d.d., da je bila pristojnemu Okrožnemu
sodišču v Celju, dne 8. 7. 2011 predložena
pogodba o pripojitvi, ki sta jo upravi družb
sklenili dne 27. 6. 2011. Pripojitev prevzete družbe Ceste-Kanalizacija storitve d.o.o.
k prevzemni družbi VOC Celje, d.d. se izvede po stanju na dan obračuna pripojitve,
1. 1. 2011.
Skupščina prevzemne družbe je sklicana
na dan 23. 8. 2011.
Ceste-Kanalizacija storitve d.o.o.
direktorica: Lena Korber
VOC Celje, d.d.
direktor: Bogdan Kočevar

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-3890/11
Na podlagi določila prve alineje drugega
odstavka 520. člena Zakona o gospodarskih družbah, direktor družbe MOJDENAR
IT, informacijske tehnologije d.o.o., Parmova ulica 14, 1000 Ljubljana, matična številka 1555642000, objavlja, da je skupščina družbenikov dne 20. 6. 2011 soglasno
sprejela sklep, da se osnovni kapital družbe
od sedanjih 500.094,00 EUR zmanjša za
477.259,68 EUR na 22.834,32 EUR, in sicer
zaradi izstopa družbenice MD IT, informacijske tehnologije, d.o.o. iz družbe. Družba
je dolžna družbenici, ki izstopa iz družbe,
najkasneje v treh letih od dneva izstopa izplačati ocenjeno vrednost njenih poslovnih
deležev po stanju ob izstopu z obrestmi po
obrestni meri, po kateri se obrestujejo bančni denarni depoziti na vpogled. Pri tem je
bilo na skupščini družbe v soglasju z vsemi
družbeniki ugotovljeno, da je ocenjena vrednost obeh poslovnih deležev izstopajoče
družbenice po stanju ob izstopu enaka vsoti
njenih osnovnih vložkov, in torej znaša skupaj 477.259,68 EUR.
Direktor družbe MOJDENAR IT, informacijske tehnologije d.o.o. poziva upnike, da
se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo
z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
MOJDENAR IT, informacijske
tehnologije d.o.o.
direktor Jernej Breška
Ob-3937/11
Skupščina družbe I.A.P. d.o.o., Ljubljana
s sedežem v Ljubljani, Stegne 21c, je na
svoji seji dne 7. 7. 2011 pod 3. točko dnevnega reda sprejela sklep:
skupščina ugotavlja izstop družbenikov
in sprejema spremembo osnovnega kapitala.
Dosedanji osnovni kapital družbe v višini
140.419,21 EUR, se zaradi izstopa družbenikov dne 8. 6. 2011 in 16. 6. 2011 zniža za
7.260,88 EUR tako, da znaša novi osnovni
kapital družbe 133.158,33 EUR.

Upnike družbe pozivamo, da se zglasijo
pri družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala I.A.P. d.o.o.,
Ljubljana.
Direktor I.A.P. d.o.o., Ljubljana
Niko Bavec

Sklici skupščin
Ob-3815/11
Na podlagi 32. člena Statuta družbe
ZRMK holding, d.d., Upravni odbor sklicuje
14. sejo skupščine
družbe ZRMK holding, d.d.,
Ljubljana, Dimičeva 12,
ki bo v četrtek, 18. 8. 2011 ob 9. uri,
na sedežu družbe v Ljubljani, Dimičeva 12,
sejna dvorana v I. nadstropju, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa upravnega odbora je:
Izvoli se:
– Za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat, univ. dipl. prav.
– Preštevalca glasov: dr. Blaž Dolinšek,
Anita Kastelic.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Majda Lokošek.
2.a) Seznanitev z letnim in konsolidiranim poročilom za leto 2010 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom upravnega odbora
o preveritvi letnega in konsolidiranega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih
družbah in podelitev razrešnice upravnemu
odboru družbe.
Skupščina se seznani z letnim in konsolidiranim poročilom za leto 2010, z revizorjevim poročilom in pisnim poročilom
upravnega odbora o preveritvi letnega in
konsolidiranega poročila.
Upravni odbor predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: v skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo upravnega odbora za leto 2010 in mu podeli razrešnico.
2.b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2010.
Upravni odbor predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12.
2010 znaša 310.466,41 EUR in se v skladu s statutom družbe uporabi za naslednje
namene:
– del bilančnega dobička v višini
95.950,00 EUR se na podlagi 36. člena statuta družbe razdeli:
1. znesek 67.165,00 EUR delničarjem
v obliki dividend tako, da znaša brutto izplačana dividenda 0,50 EUR/delnico.
Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje v roku 90 dni od dneva
zasedanja skupščine, in sicer po stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo družbe
na dan 17. 8. 2011.
2. znesek 28.785,00 EUR zaposlenim
v hčerinskih družbah ZRMK holding d.d.,
kot udeležbo zaposlenih na dobičku druž-

be, v skladu s statutom in pravilniki družb
ter z upoštevanjem zakona o dohodnini in
drugih veljavnih zakonskih predpisov RS,
najkasneje v roku 90 dni od dneva zasedanja skupščine.
Preostanek bilančnega dobička, v znesku 214.516,41 EUR, se ne razdeli.
3. Preklic pooblastila upravnemu odboru
za pridobivanje lastnih delnic in zmanjšanje
osnovnega kapitala družbe.
Upravni odbor predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: skupščina družbe
preklicuje sklep št. 3, sprejet na 13. skupščini družbe z dne 19. 8. 2010, s katerim
je upravnemu odboru podelila pooblastilo
za pridobivanje lastnih delnic in zmanjšanje
osnovnega kapitala družbe.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2011.
Upravni odbor predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2011 skupščina
imenuje družbo ABC revizija d.o.o., Dunajska 101, 1000 Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda, vključno z Letnim in konsolidiranim
poročilom za leto 2010 z mnenji revizorja
in Poročilom upravnega odbora o preveritvi
letnega poročila, je delničarjem dostopno na
pogled na sedežu družbe: Dimičeva 12, Ljub
ljana, vsak delavnik od 9. do 12. ure v času
od dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine. V skladu s četrtim odstavkom 296. člena ZGD-1 (Uradni list
RS, št. 65/09) bo sklic skupščine z utemeljitvijo predlaganih sklepov objavljen na spletni
strani družbe, www.gi-zrmk.si.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in
sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če
bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1. Predlog
sklepa se pošlje na naslov: ZRMK holding,
d. d., Dimičeva 12, 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: ZRMK holding, d. d.,
Dimičeva 12, Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na
sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
imetniki navadnih delnic, ki so kot imetniki
delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to
je 14. 8. 2011 in bodo do istega dne pisno
prijavili svojo udeležbo v tajništvu na sedežu
družbe: Dimičeva 12, Ljubljana.
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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
dvorana bo odprta eno uro pred začetkom
zasedanja skupščine.
ZRMK holding, d.d.
predsednik upravnega odbora:
mag. Boštjan Kralj
Ob-3886/11
Na podlagi Statuta delniške družbe Oniks
Invest d.d. in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), sklicujemo
5. redno skupščino
delniške družbe Oniks Invest d.d.,
ki bo dne 23. 8. 2011 ob 13. uri, v sejni
sobi na sedežu družbe Spodnji Plavž 26,
Jesenice.
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednika skupščine se izvoli Gregor Kozamernik.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Predstavitev;
– sprejetega revidiranega letnega poročila in poročila upravnega odbora o preveritvi
letnega poročila za poslovno leto 2010,
– sprejetega revidiranega konsolidiranega letnega poročila in poročila upravnega
odbora o preveritvi konsolidiranega letnega
poročila za poslovno leto 2010,
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani s sprejetim revidiranim letnim poročilom družbe Oniks Invest d.d. za poslovno leto 2010 in Poročilom
upravnega odbora o preveritvi letnega poročila ter sprejetim revidiranim konsolidiranim
letnim poročilom družbe Oniks Invest d.d. za
poslovno leto 2010 in Poročilom upravnega
odbora o preveritvi konsolidiranega letnega
poročila.
3. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2010 in o podelitvi razrešnice upravnemu odboru.
Predlog sklepa:
3.1. Ugotovitev in uporaba bilančnega
dobička.
Na dan 31. 12. 2010 znaša bilančni dobiček družbe Oniks Invest d.d.
5.345.273,40 EUR. Bilančni dobiček se ne
razporedi in v celotnem znesku ostane kot
preneseni dobiček, o uporabi katerega bo
odločeno v naslednjih poslovnih letih.
3.2. Razrešnica upravnemu odboru.
Predlog sklepa: skupščina upravnemu
odboru v skladu s 294. členom ZGD-1 podeli razrešnico za delo v poslovnem letu
2010.
4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2011.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
revizorja za poslovno leto 2011 revizijsko
družbo IN Revizija Družba za revidiranje in
svetovanje d.o.o., Ljubljana.
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Glasovanje in udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, ki
so kot imetniki delnic vpisani v centralnem
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine in svojo udeležbo in morebitnega
pooblaščenca pisno prijavijo tako, da prijava in pooblastilo prispeta na sedež družbe
najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pooblastila za zastopanje
se ob prijavi dajo v hrambo družbi.
Zahteve za dopolnitev dnevnega reda
skupščine
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem skupščina odloča ali če skupščina pri
posamezni točki dnevnega reda ne sprejme
sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje
7 dni po objavi tega sklica.
Delničarski predlogi sklepov za objavo
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog
sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini
ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do
tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Pravica do obveščenosti
Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti v skladu
s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1, po
katerem mora poslovodstvo na skupščini
dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk
dnevnega reda.
Gradivo
Celotno gradivo za sejo skupščine,
vključno z letnim poročilom in poročilom
upravnega odbora ter s predlogi sklepov in
obrazložitvami za vse točke dnevnega reda,
je na vpogled v tajništvu družbe vsak delovni dan od objave sklica, od 8. do 12. ure.
Nova seja
Če skupščina ob navedeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 14. uri v istem prostoru. Skupščina bo
v tem primeru veljavno sklepala in odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala družbe.
Oniks Invest d.d.
Ob-3887/11
Na podlagi 43. člena Statuta družbe Metrel d.d., uprava sklicuje
17. skupščino
delničarjev Metrel d.d.,
ki bo v sredo, dne 24. 8. 2011 ob 13.30,
na sedežu družbe v Horjulu, Ljubljanska
cesta 77.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je: izvoli se predsednik skupščine Edvard Reven.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Vojko
Pintar.
2. Seznanitev skupščine s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila za leto 2010 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.

Skupščina se seznani s pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2010.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2010.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2010.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepov:
Bilančni dobiček za leto 2010 znaša
2.049.473,49 EUR in se uporabi:
– 242.335,00 EUR za dividende, to je
1,00 EUR bruto dividende na delnico.
Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje v 60 dneh po sklepu skupščine in sicer po stanju delničarjev, vpisanih
v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru pri KDD na dan zasedanja
skupščine in na način, kot ga bo določila
uprava.
– Dividende se izplačajo iz čistega dobička za leto 2009.
– 903.569,25 EUR se razporedi v druge
rezerve iz dobička.
– 903.569,25 EUR ostane nerazporejen
in je sestavljen iz preostanka čistega dobička za leto 2010.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2011.
Nadzorni svet daje predlog sklepa: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2011
skupščina imenuje družbo BM Veritas Revizija d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana.
5. Razno
Gradiva za skupščino so delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe, vsak delovni dan
od 11. do 13. ure od dneva sklica skupščine dalje.
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 poslovodstva družbe na sedežu družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo
pri KDD, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno. Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovanje na njej
je predhodna prijava udeležbe. Delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, morajo
najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe
pisno prijaviti svojo udeležbo ter prijavi priložiti pisno pooblastilo, če jih bo na skupščini
zastopal pooblaščenec.
Metrel d.d.
Edvard Reven
v.d. generalnega direktorja
Ob-3888/11
Na podlagi 44. člena Statuta družbe Metrel DUS d.d., uprava sklicuje
13. skupščino
delničarjev Metrel DUS d.d.,
ki bo dne 24. 8. 2011 ob 14.30, na sedežu družbe v Horjulu, Ljubljanska cesta 77.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Janez Hočevar.
Za preštevalki glasov se izvolita Anica
Verbič in Renata Zdešar.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Vojko
Pintar.
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2. Seznanitev skupščine s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila za leto 2010 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani s pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2010.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2010;
z njo potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2010.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2010.
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček za leto 2010 znaša
435.196,18 in se uporabi:
– 130.874,00 EUR za dividende, to je
1,00 EUR bruto dividende na delnico.
Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje v 60. dneh po sklepu skupščine in sicer po stanju delničarjev, vpisanih
v delniško knjigo družbe na dan zasedanja
skupščine, in na način, kot ga bo določila
uprava.
– Dividende se izplačajo iz čistega dobička za leto 2009.
– 152.161,09 EUR se razporedi v druge
rezerve iz dobička,
– 152.161,09 EUR ostane nerazporejen
in je sestavljen iz čistega dobička za leto
2010.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2011.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta družbe za pooblaščeno revizijsko
družbo za leto 2011 skupščina imenuje
družbo BM Veritas Revizija d.o.o., Dunajska
cesta 106, Ljubljana.
5. Imenovanje delniškega odbora.
Predlog sklepa: skupščina imenuje delniški odbor izmed 10(deset)% največjih delničarjev za mandat enega leta v sestavi:
Stanislav Nagode, Milan Železnik, Ivanka
Praprotnik in Sandi Dobrovoljc.
6. Pooblastilo za nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa:
Skupščina Metrel DUS d.d. pooblašča
upravo, da lahko v obdobju med 1. 8. 2011
in 1. 8. 2012 kupuje lastne delnice, po ceni,
ki ne bo višja od knjigovodske vrednosti
delnice v času sklenitve pogodbe o nakupu
lastnih delnic. Uprava lahko pridobiva lastne
delnice za nemene iz 247. člena ZGD-1.
Skupni delež pridobljenih lastnih delnic ne
sme preseči 10% vseh delnic družbe. O trgovanju z lastnimi delnicami uprava poroča
na sejah nadzornega sveta.
Uprava je pooblaščena na podlagi tega
pooblastila pridobljene delnice umakniti brez
nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Skupščina pooblašča nadzorni svet za uskladitev besedila statuta družbe
z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala, ki bi bilo izvedeno zaradi umika lastnih
delnic, kadarkoli pridobljenih na podlagi pooblastila skupščine družbe.
Gradiva za skupščino so delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe, vsak delovni dan
od 11. do 13. ure od dneva sklica skupščine dalje.
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 poslovodstva družbe na sedežu družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Poobla-

stilo mora biti pisno. Pogoj za udeležbo na
skupščini in glasovanje na njej je predhodna
prijava udeležbe. Delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, morajo najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijaviti svojo udeležbo ter prijavi priložiti pisno
pooblastilo, če jih bo na skupščini zastopal
pooblaščenec.
Metrel DUS d.d.
Zvone Teržan
direktor
Ob-3889/11
Na podlagi 7.3. točke Statuta Mariborske
livarne Maribor, d.d., Oreško nabrežje 9,
2000 Maribor, uprava družbe sklicuje
17. sejo skupščine
družbe Mariborske livarne Maribor
d.d., in ločeno glasovanje imetnikov
navadnih imenskih kosovnih delnic
razreda A,
ki bo dne, 18. 8. 2011 ob 13. uri, v Mariborski livarni Maribor, v jedilnici hale A,
Oreško nabrežje 9, Maribor ter predlaga
naslednji dnevni red in sprejem sklepov
skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Izvoli se predsedujoči skupščine in verifikacijska komisija v sestavi predsednika in
dveh preštevalcev glasov.
Seji bo prisostvoval notar Stanislav Bohinc iz Maribora.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta o sprejemu letnega poročila za leto
2010 ter odločanje o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) skupščina se je seznanila s poročilom
nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za leto 2010;
b) skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto
2010.
3. Sprejem sklepa o poenostavljenem
zmanjšanju osnovnega kapitala.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe, ki
znaša 18,159.194,91 EUR se poenostavljeno zmanjša za 7,794.954,17 EUR, tako, da
po zmanjšanju znaša 10,364.240,74 EUR.
Zmanjšanje se izvede zaradi kritja prenesene izgube in čiste izgube poslovnega leta.
4. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepa:
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve
Statuta družbe Mariborske livarne Maribor
d.d. in sicer:
1. V prvem odstavku točke 4.1. se število »18,159.194,91« nadomesti s številom
»10,364.240,74«.
2. Spremembe in dopolnitve stopijo
v veljavo z dnem vpisa v sodni register.
5. Imenovanje revizorja za leto 2011.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2011 se imenuje
Auditor Revizijska d.o.o., Murkova 4, Ptuj.
6. Izvolitev novega člana nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: zaradi poteka mandata, se za članico nadzornega sveta MLM
d.d., predstavnico delničarjev, za mandatno
obdobje 4 let, s pričetkom od dneva izvolitve
na skupščini, izvoli mag. Valerija Kirbiš.
7. Ločeno glasovanje imetnikov navadnih imenskih kosovnih delnic razreda A.
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Predlog izrednega sklepa:
Imetniki navadnih imenskih kosovnih delnic razreda A soglašajo s sklepom skupščine MLM d.d. o poenostavljenem zmanjšanju
osnovnega kapitala pod točko 3. dnevnega
reda 17. skupščine MLM d.d., dne 18. 8.
2011, s katerim se osnovni kapital, ki znaša
18,159.194,91 EUR poenostavljeno zmanjša za 7,794.954,17 EUR, tako, da po zmanjšanju znaša 10,364.240,74 EUR. Zmanjšanje se izvede zaradi kritja prenesene izgube
in čiste izgube poslovnega leta.
Predlagatelj sklepov pod točko 1. je
uprava, pod točko 2., 3., 4. in 7. uprava in
nadzorni svet, pod točko 5. in 6. nadzorni
svet.
Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine in so najmanj do
konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine prijavili svojo udeležbo pri družbi. Ločenega glasovanja pod točko 7. se lahko
udeležijo le imetniki navadnih imenskih kosovnih delnic razreda A.
Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice
na skupščini prek zakonitih zastopnikov in
pooblaščencev. Pooblastilo mora biti v pisni
obliki in ga je potrebno predložiti na sedež
družbe. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci izkažejo svojo identiteto z osebnim
dokumentom in pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki z izpiskom iz sodnega registra
in osebnim dokumentom.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa o katerem naj skupščina odloča, ali, če
skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo
pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati
družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz
300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov
nadzornega sveta ali revizorja iz 301. člena
ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in
sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če
bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine, družbi poslal predlog za objavo
v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1
in bodo razumno utemeljeni.
Vpogled v predloge sklepov in obrazložitev točk
Na sedežu družbe Mariborske livarne
Maribor d.d., Oreško nabrežje 9, 2000 Maribor, so od dneva sklica skupščine pa vse do
vključno dneva zasedanja skupščine, vsak
dan, v času od 11. do 13. ure, dostopni na
vpogled: predlog sklepov z navedbo, kateri
organ je dal posamezni predlog, obrazložitev točk dnevnega reda, letno poročilo za
leto 2010, poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, besedilo predlaganih sprememb statuta družbe.
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Pravica do obveščenosti
Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1.
Skupščina bo odločala o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Skupščina odloča z večino oddanih glasov če zakon ali statut ne določa
drugače. Vsaka delnica prinaša v skupščini
en glas.
Družba ima izdanih 2.676.067 navadnih
imenskih kosovnih delnic z glasovalno pravico in 1.678.656 kumulativnih prednostnih
imenskih kosovnih delnic, od teh jih ima
719.424 glasovalno pravico. Tako ima družba skupaj 3,395.491 delnic z glasovalno
pravico. Družba je tudi imetnica 267.606
lastnih delnic, ki na podlagi zakona nimajo glasovalnih pravic. Skupno število delnic z glasovalno pravico je na dan objave
sklica 3,127.885 delnic.
Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku pol ure od napovedane
skupščine, skupščina ponovno sestane in
glasuje ne glede na število prisotnih delnic.
Vse delničarje pozivamo, da se zglasijo na mestu zasedanja skupščine vsaj pol
ure pred začetkom skupščine in s podpisom
liste prisotnih potrdijo svojo prisotnost ter
prevzamejo glasovnice.
Mariborska livarna Maribor, d.d.
Uprava
Ob-3902/11
Na podlagi 40. člena Statuta delniške
družbe AGIS Zavore d.d., Ptuj, uprava družbe sklicuje
16. redno skupščino družbe
AGIS Zavore d.d. Ptuj,
Rajšpova ulica 16, Ptuj,
ki bo v sredo, dne 24. 8. 2011 ob 12 uri,
na sedežu družbe Rajšpova ulica 16, Ptuj,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
1.1. Izvolijo se predsedujoči skupščine in
dva preštevalca glasov. Seji skupščine bo
prisostvoval vabljeni notar Andrej Šoemen.
2. Seznanitev s Poročilom nadzornega
sveta družbe o pregledu in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2010, sprejem
sklepa o pokrivanju čiste izgube poslovnega
leto 2010 in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
2.1. Skupščina se seznani s »Poročilom
nadzornega sveta skupščini družbe o pregledu in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2010«.
2.2. Čisti poslovni izid – čista izguba poslovnega leta 2010 v znesku
760.676,99 EUR ostane nepokrita.
2.3. Skupščina podeli upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem
letu 2010, s čimer se potrdi in odobri njuno
delo v letu 2010.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za poslovno leto 2011.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
3.1. Skupščina družbe imenuje za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2011
Auditor revizijska družba d.o.o., Murkova 4,
2250 Ptuj.
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Presečni dan za uresničitev glasovalne
pravice
Skupščine se lahko udeležijo in njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisanih v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih
papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju presečni
dan), to je dne 20. 8. 2011.
Drugi pogoji za udeležbo in glasovanje
na skupščini
Skupščine se lahko udeleži in na njej
glasuje delničar, ki bo svojo udeležbo in
glasovanje na skupščini prijavil pri družbi najpozneje do konca četrtega dne pred
skupščino.
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 odloča skupščina, ali če
skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda.
Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega
reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine,
to je do 22. 7. 2011.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju:
nasprotni predlog) ali predloge za volitve
revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlogi). Nasprotni oziroma
volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine,
to je do 22. 7. 2011, družbi poslal predlog
za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1.
Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve
točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo
Gradivo za skupščino je od dneva sklica
skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine v času od 9. do 12. ure
dostopno in brezplačno na vpogled na sedežu družbe Rajšpova ulica 16, Ptuj in sicer
v tajništvu družbe.
Na vpogled je naslednje gradivo:
– predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezen predlog,
– obrazložitev in utemeljitve točk dnevnega reda,
– letno poročilo za leto 2010,
– poročilo nadzornega sveta o pregledu
in sprejemu letnega poročila za poslovno
leto 2010,
– sklep št. 30/36R/2011 in zapisnik 38.
seje nadzornega sveta,
Pravica do obveščenosti
Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1.
Drugo
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino vsaj 20 minut pred zasedanjem,
zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema
glasovnic za glasovanje na skupščini.
Za udeležbo na skupščini se delničarji
izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci delničarjev in zastopniki delničarjev pa z originalnim pisnim pooblastilom in
osebnim dokumentom.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedanega pričetka skupščina ponovno sestane in
je sklepčna ne glede na višino zastopanega
kapitala.
AGIS Zavore d.d., Ptuj
direktor družbe
Franc Ferčič, dipl. inž. str.
Ob-3903/11
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 24. člena Statuta Skupne pokojninske družbe d.d., Trg republike 3, Ljubljana, uprava družbe sklicuje
14. sejo skupščine
Skupne pokojninske družbe d.d.,
Trg republike 3, Ljubljana,
ki bo dne 18. 8. 2011 ob 12. uri, v sejni
sobi družbe v VIII. nadstropju na Trgu republike 3, Ljubljana.
Dnevni red skupščine in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter ugotovitev, da je na skupščini prisoten notar Miro Košak iz Ljubljane, ki bo
sestavil zapisnik,
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa:
»Skupščina pokojninske družbe imenuje:
– za predsedujočega skupščine: Zlatka
Kavčiča,
– za člana verifikacijske komisije: Lopatič
Helena in Tomaž Završnik.«
3. Seznanitev z Letnim poročilom Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana za
poslovno leto, ki se je zaključilo 31. decembra 2010 in Poročilom nadzornega sveta
Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana
za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa:
»Skupščina delničarjev Skupne pokojninske družbe, Ljubljana, se je seznanila
s sprejetim letnim poročilom za poslovno
leto 2010 in s pisnim poročilom nadzornega sveta Skupne pokojninske družbe d.d.,
Ljubljana o preveritvi in potrditvi letnega poročila.
Skupščina se je seznanila s prejemki
organov vodenja in nadzora.
Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010.«
4. Poročilo notranje revizije za leto
2010.
Predlog sklepa: »na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana, skupščina sprejme poročilo notranje revizije za leto 2010
v predloženem besedilu.«
5. Delitev bilančnega dobička.
Predlog sklepa: »izkazan bilančni dobiček za leto 2010 v višini 1.114.816,04 EUR
se v celoti razporedi med nerazporejeni dobiček.«
6. Imenovanje revizorja za revizijo poslovanja za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa: »na predlog nadzornega
sveta se za revizorja Skupne pokojninske
družbe d.d., Ljubljana, za leto 2011 imenuje
revizijska družba KPMG Slovenije, podjetje
za revidiranje, d.o.o.«
7. Imenovanje pooblaščenega aktuarja.
Predlog sklepa: »na predlog uprave se
za pooblaščenega aktuarja Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana, imenuje Liljan
Belšak.«
8. Pravila določitve drugih pravic uprave.
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Predlog sklepa: »skupščina se je seznanila s pravili določitve drugih pravic organov
vodenja.«
V skladu s 298. členom ZGD je predlagatelj sklepa pod točko 6. in 8. nadzorni
svet, predlagatelja vseh ostalih sklepov pa
sta uprava in nadzorni svet družbe.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani konec četrtega dne pred
skupščino, to je 14. 8. 2011, v delniško
knjigo pri KDD-Centralni klirinško depotni
družbi, d.d., Ljubljana in ki osebno, po zastopniku ali pooblaščencu, pisno prijavijo
svojo udeležbo na sedežu družbe, v času
od objave tega sklica do vključno konec četrtega dne pred skupščino, to je 14. 8. 2011.
Pooblaščenci za zastopanje delničarjev se
v enakem roku prijavijo s pooblastilom.
Glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku. Pooblastila za zastopanje na skupščini morajo biti predložena
družbi v pisni obliki in morajo za fizične
osebe vsebovati ime in priimek ter naslov
pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum
izdaje pooblastila ter podpis pooblastitelja,
za pravne osebe pa poleg dneva in kraja
izdaje pooblastila še ime, priimek in naslov
pooblaščenca ter firmo in podpis zakonitih
zastopnikov pooblastitelja.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
v sedmih dnevih po objavi sklica skupščine
pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega
reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina
odloča, ali če skupščina pri posamezni točki
dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.
Delničarji, 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 podajo predloge sklepov
iz 300. člena ZGD-1 ali predloge sklepov iz
301. člena ZGD-1. Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in sporoči na način
iz 296. člena ZGD-1, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, poslal
družbi predlog za objavo v skladu z 300.
oziroma 301. členom ZGD-1.
Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti v skladu
z 305. členom ZGD-1.
Delničarji bodo prejeli potrdila o številu
delnic po pošti.
Gradiva, ki so podlaga za odločanje
skupščine pri posameznih točkah dnevnega reda, so na vpogled na sedežu Skupne
pokojninske družbe d.d., vsak delovni dan
od dneva objave tega sklica do skupščine,
od 9. do 13. ure.
Skupščina je sklicana za 12. uro. Če
skupščina ob napovedani uri ne bi bila
sklepčna, bo nova seja z enakim dnevnim
redom istega dne ob 13. uri.
Skupna pokojninska družba d.d.,
uprava družbe
Peter Krassnig
član uprave
Aljoša Uršič
predsednik uprave
Št. 11-000048
Ob-3904/11
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 22. člena Statuta delniške družbe Projektiva – Inženiring

Celje, d.d., Opekarniška 15d, Celje, uprava
sklicuje
10. sejo skupščine
delniške družbe Projektiva – Inženiring
Celje, d.d.,
ki bo v torek, 23. 8. 2011 ob 10. uri, v sejni sobi VOC Celje, d.d., Lava 42, Celje.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
2. Seznanitev skupščine s Poročilom
nadzornega sveta o sprejetem letnem poročilu za leto 2010, sklepanje o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2010,
seznanitev s prejemki uprave in članov nadzornega sveta družbe za leto 2010, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
družbe za leto 2010.
3. Seznanitev skupščine z odstopom člana nadzornega sveta – predstavnika kapitala in izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta – predstavnika kapitala.
Uprava in nadzorni svet družbe predlagata k točkam dnevnega reda skupščine
naslednje sklepe:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta k točki. 1:
Za predsednico skupščine se izvoli Darinka Rom Krajnc.
Za preštevalki glasov se izvolita Gordana
Verk in Mateja Martinčič.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Gregor Kovač iz Celja.
2. Seznanitev skupščine s Poročilom
nadzornega sveta o sprejetem letnem poročilu za leto 2010, sklepanje o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2010,
seznanitev s prejemki uprave in članov nadzornega sveta družbe za leto 2010, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
družbe za leto 2010.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta k točki. 2:
2.1. Skupščina se je seznanila s Poročilom nadzornega sveta o sprejetem letnem
poročilu za leto 2010.
2.2.
a) Višina bilančnega dobička po stanju na
dan 31. 12. 2010 znaša 147.509,30 EUR.
b) Bilančni dobiček v višini 147.509,30
EUR ostane v celoti nerazporejen in bo
o njem odločeno v naslednjih letih.
2.3. Skupščina se je seznanila z informacijo o prejemkih uprave in članov nadzornega sveta družbe, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2010.
2.4. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2010.
3. Seznanitev skupščine z odstopom člana nadzornega sveta – predstavnika kapitala in izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta – predstavnika kapitala.
Predlog sklepa nadzornega sveta k točki 3:
3.1. Skupščina se je seznanila z odstopom člana nadzornega sveta – predstavnika kapitala Tomaža Dreva z dnem 30. 6.
2011.
3.2. Skupščina za nadomestnega člana
nadzornega sveta – predstavnika kapitala
izvoli. Bogdana Kočevarja z mandatno dobo
do 24. 8. 2014.
Gradivo
Gradivo za dnevni red s predlogi in utemeljitvijo sklepov, letno poročilo in poroči-
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lo nadzornega sveta, podatki o prejemkih
uprave in članov nadzornega sveta v letu
2010 in ostalo gradivo, je na vpogled delničarjem na sedežu družbe, Opekarniška 15d,
Celje, vsak delavnik v tednu od 8. do 10. ure
od dneva objave tega sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega
reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina
odloča, ali če skupščina pri posamezni točki
dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge iz 300. člena ZGD-1
(nasprotni predlog) ali predlog sklepa iz
301. člena ZGD-1 (volilni predlog). Uprava
bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica, ki
bodo razumno utemeljeni in za katere bo
delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da
bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave
in da bo druge delničarje pripravil do tega,
da bodo glasovali za njegov predlog. Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in
sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če
bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine, družbi poslal predlog za objavo
v skladu s 300. členom ZGD-1.
Pravica do obveščenosti
Delničarji lahko pravico do obveščenosti
v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničujejo
na skupščini. Uprava jim je dolžna podati
zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni
odgovori in podatki potrebni za presojo točk
dnevnega reda skupščine.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo lastniki navadnih delnic in prinosniških delnic oziroma
njihovi pooblaščenci, zastopniki, člani nadzornega sveta in uprave. Delničarji lastniki prinosniških delnic so dolžni prinosniške
delnice tri dni pred zasedanjem skupščine
deponirati pri notarju in se na skupščini izkazati s potrdilom. Glasovalno pravico imajo
delničarji s številom glasov, ki je enako številu delnic, ki jih imajo kot delničarji vpisane
v delniški knjigi konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine, tj. 19. 8. 2011, in ki
najkasneje konec četrtega dne pred skupščino, tj. 19. 8. 2011, upravi družbe pisno
prijavijo svojo udeležbo. Vsaka delnica velja
en glas. Udeleženci se pred sejo skupščine
prijavijo v sprejemni pisarni pol ure pred
začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni
so najavljeni udeleženci dolžni podpisati
seznam navzočih udeležencev in prevzeti
glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za
udeležbo na skupščini, in druga gradiva.
Način glasovanja
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi
glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu
v sejno dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno. Za fizične
osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj in datum,
podpis pooblastitelja ter podatke o pooblaščencu; za pravne osebe pa ime in priimek,
naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig
pooblastitelja.
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Opozorilo! Če skupščina ob napovedani
uri ne bo sklepčna, se počaka pol ure. Čez
pol ure je skupščina sklepčna, če so navzoči delničarji, ki zastopajo 26% osnovnega
kapitala.
Projektiva – Inženiring Celje, d.d.
direktor:
Pukl Rajko
Št. 11-000612
Ob-3905/11
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 9. člena Statuta
delniške družbe VOC Celje, vzdrževanje in
obnova cest d.d., direktor sklicuje
13. sejo skupščine
delniške družbe VOC Celje, vzdrževanje
in obnova cest, d.d.,
ki bo v torek, 23. 8. 2011 ob 11. uri,
v sejni sobi družbe VOC Celje d.d., Lava
42, Celje.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
2. Seznanitev skupščine s Poročilom
nadzornega sveta o sprejetem revidiranem
letnem poročilu za leto 2010, sklepanje
o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2010, seznanitev s prejemki uprave
in članov nadzornega sveta družbe za leto
2010, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2010.
3. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2011.
4. Soglasje k postopku pripojitve družbe
Ceste-kanalizacija storitve d.o.o. k družbi
VOC Celje, d.d. in sprejem sprememb statuta družbe.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta
družbe.
6. Poslovanje s skladom lastnih delnic.
Uprava in nadzorni svet družbe predlagata k točkam dnevnega reda skupščine
naslednje sklepe:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta k točki. 1:
Za predsednico skupščine se izvoli Darinka Rom Krajnc.
Za preštevalki glasov se izvolita Gordana
Verk in Mateja Martinčič.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Gregor Kovač iz Celja.
2. Seznanitev skupščine s Poročilom
nadzornega sveta o sprejetem revidiranem
letnem poročilu za leto 2010, sklepanje
o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2010, seznanitev s prejemki uprave
in članov nadzornega sveta družbe za leto
2010, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2010
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta k točki. 2:
2.1. Skupščina se je seznanila s Poročilom nadzornega sveta o sprejetem revidiranem letnem poročilu za leto 2010.
2.2. a) Višina bilančnega dobička po stanju na dan 31. 12. 2010 znaša
1.019.253,32 EUR.
b)
Bilančni
dobiček
v
višini
1.019.253,32 EUR ostane v celoti nerazporejen in bo o njem odločeno v naslednjih
letih.
2.3. Skupščina se je seznanila z informacijo o prejemkih uprave in članov nadzornega sveta družbe, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem
letu 2010.
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2.4. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2010.
3. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2011.
Predlog sklepa nadzornega sveta k točki 3:
Za revizorja družbe za poslovno
leto 2011 skupščina imenuje družbo
AUDIT&CO, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Lendavska 18, 9000 Murska
sobota. Če revizorska družba spremeni pogoje izvedbe revizije glede na dano ponudbo, je nadzorni svet pooblaščen imenovati
drugega revizorja.
4. Soglasje k postopku pripojitve družbe Ceste-kanalizacija storitve d.o.o. k družbi VOC Celje, d.d. in spremembe statuta
družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta k točki 4:
4. 1. Skupščina soglaša s postopkom
pripojitve družbe Ceste- kanalizacija storitve
d.o.o. k družbi VOC Celje, d.d..
4.2. Sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve Statuta VOC Celje, vzdrževanje in obnova cest, d.d. v predlaganem
besedilu.
4.3. Skupščina pooblašča vabljenega notarja, da izdela prečiščeno besedilo statuta
v skladu s sprejetimi spremembami.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta
družbe.
Predlog sklepa nadzornega sveta k točki 5:
5.1 Skupščina izvoli nadzorni svet
v sestavi: Marjan Vengust in Vida Oberžan
kot predstavnika kapitala. Mandatna doba
članov nadzornega sveta traja štiri leta.
5.2. Skupščina se seznani, da je svet
delavcev izvolil Dušana Griviča za člana
nadzornega sveta – predstavnika delavcev,
z mandatno dobo od 22. 6. 2011 do 22. 6.
2015.
6. Poslovanje s skladom lastnih delnic.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta k točki 6:
6.1. Skupščina na podlagi osme alineje
prvega odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih družbah pooblašča upravo družbe, da lahko po svojem preudarku in v dobrobit družbe kupi lastne delnice družbe,
s tem, da:
a) najvišja nakupna cena ne sme presegati 50% knjigovodske vrednosti delnice
na dan odkupa, najnižja pa ne manj kot
13,40 EUR na delnico.
b) skupni nominalni znesek kupljenih
delnic ne sme presegati 10% osnovnega
kapitala
c) pooblastilo iz 1. točke tega sklepa
velja 18 mesecev od dneva sprejetja tega
sklepa.
6.2. Pri pridobivanju in odsvajanju lastnih
delnic uprava ni vezana na določilo 221. člena Zakona o gospodarskih družbah.
6.3. Uprava je pooblaščena, da pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic ob smiselni uporabi člena 337. Zakona o gospodarskih družbah izključi prednostno pravico
dotedanjih delničarjev.
6.4. Skupščina pooblašča upravo, da
lahko lastne delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega
kapitala družbe.
Gradivo
Gradivo za dnevni red s predlogi in utemeljitvijo sklepov, letno poročilo in poročilo
nadzornega sveta, predlog sprememb sta-

tuta, podatki o prejemkih uprave in članov
nadzornega sveta v letu 2010 in ostalo gradivo, je na vpogled delničarjem na sedežu družbe, Lava 42, Celje, vsak delavnik
v tednu od 8. do 10. ure od dneva objave
tega sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani družbe (www.
voc-celje.si).
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega
reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina
odloča, ali če skupščina pri posamezni točki
dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge iz 300. člena ZGD-1
(nasprotni predlog) ali predlog sklepa iz
301. člena ZGD-1 (volilni predlog). Uprava
bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica, ki
bodo razumno utemeljeni in za katere bo
delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da
bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave
in da bo druge delničarje pripravil do tega,
da bodo glasovali za njegov predlog. Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in
sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če
bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine, družbi poslal predlog za objavo
v skladu s 300. členom ZGD-1.
Pravica do obveščenosti
Delničarji lahko pravico do obveščenosti
v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničujejo
na skupščini. Uprava jim je dolžna podati
zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni
odgovori in podatki potrebni za presojo točk
dnevnega reda skupščine.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci, zastopniki
in člani uprave in člani nadzornega sveta.
Glasovalno pravico imajo delničarji s številom glasov, ki je enako številu delnic, ki jih
imajo kot delničarji vpisane pri Centralnem
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD, d.d. Ljubljana konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, tj.
19. 8. 2011, in ki najkasneje konec četrtega
dne pred skupščino, tj. 19. 8. 2011, upravi
družbe pisno prijavijo svojo udeležbo. Vsaka
delnica velja en glas. Udeleženci se pred
sejo skupščine prijavijo v sprejemni pisarni
pol ure pred začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni so najavljeni udeleženci dolžni
podpisati seznam navzočih udeležencev
in prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot
vstopnica za udeležbo na skupščini, in druga gradiva.
Način glasovanja
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi
glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu
v sejno dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno. Za fizične
osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj in datum,
podpis pooblastitelja ter podatke o pooblaščencu; za pravne osebe pa ime in priimek,
naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig
pooblastitelja.
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Opozorilo! Če skupščina ob napovedani
uri ne bo sklepčna, se počaka pol ure. Čez
pol ure je skupščina sklepčna, če so navzoči delničarji, ki zastopajo 51% osnovnega
kapitala.
VOC Celje, vzdrževanje
in obnova cest, d.d.,
direktor:
Bogdan Kočevar
Ob-3907/11
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06) in
38. člena Statuta družbe TKI Hrastnik, d.d.,
Za Savo 6, Hrastnik, uprava in nadzorni
svet sklicujeta
šestnajsto skupščino
delniške družbe,
ki bo 16. 8. 2011 ob 14. uri, v prostorih
sejne sobe uprave družbe, Za Savo 6, Hrastnik, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje delovnih teles skupščine.
a. imenovanje predsednika skupščine,
b. imenovanje preštevalcev glasov,
c. imenovanje notarja za sestavo notarskega zapisa.
Predlog sklepa:
Skupščina sprejme predlog za imenovanje delovnih teles skupščine po predlogu
uprave kot sledi:
– predsednik skupščine: Franci Vozlič,
– preštevalci glasov: se določi naknadno,
– notarka: Marjana Kolenc-Rus.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2010 in pisnim
poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom uprave o poslovanju za
leto 2010 in pisnim poročilom nadzornega
sveta.
3. Predlog o razdelitvi bilančnega dobička za poslovno leto 2010 in podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2010.
Predlog sklepa:
1) Na predlog uprave in pozitivnega mnenja nadzornega sveta se bilančni dobiček
v poslovnem letu 2010 v višini 35.185,50 €
razdeli na naslednje sestavine kapitala:
a) 1.759,29 € na zakonske rezerve,
b) 33.426,21 € pa ostane nerazporejen
dobiček.
2) Predlog sklepa:
Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010.
4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2011.
Predlog sklepa: za revizorja družbe,
ki bo revidiral letne računovodske izkaze
družbe TKI Hrastnik, d.d. za leto 2011, se
na predlog nadzornega sveta imenuje revizorska hiša KPMG d.o.o., Ljubljana.
5. Sprejem spremembe Statuta družbe
TKI Hrastnik, d.d.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta TKI Hrastnik, d.d. se
sprejme spremembe Statuta družbe TKI
Hrastnik, d.d. ter se sprejme čistopis statuta v predloženem besedilu.
6. Odpoklic članov nadzornega sveta TKI
Hrastnik, d.d.
Predlog sklepa: na osnovi sprejema
sprememb Statuta družbe TKI Hrastnik,
d.d. in prehoda na enotirni sistem upravljanja družbe, se odpokliče člane nadzornega

sveta TKI Hrastnik, d.d. z dnem 16. 8. 2011
v naslednji sestavi: Stevica Čeko, dr. Matevž Kmet, Andreja Slapšak, Jelka Klemenc,
Jože Bovhan.
7. Imenovanje članov upravnega odbora
družbe-predstavnikov delničarjev.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave se imenuje člane
upravnega odbora TKI Hrastnik, d.d.-predstavnike delničarjev kot sledi: dr. Marjan
Dovč, dr. Matevž Kmet, Branko Majes, Stevica Čeko.
Gradivo in dostopnost dokumentov
Popolno gradivo za predlagani dnevni
red, vključno s predlogi sklepov in predlaganim čistopisom statuta, je na vpogled v tajništvu družbe, vsak delovni dan, od 8. do
12. ure, od dneva objave sklica skupščine
do dneva skupščine in na uradni spletni
strani družbe, www.tki.si. Na skupščini se
odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem
dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali
če skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda,
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega
sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve
za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo po elektronski pošti, in sicer na e-mail
naslov: franci.vozlic@tki.si ali priporočeno
po pošti.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
skladno s prvim odstavkom 300. in 301. člena ZGD-1. Uprava družbe bo na enak način
kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge
delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje
pogoje:
– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh
po objavi tega sklica skupščine;
– ki bodo razumno utemeljeni;
– za katere bo delničar – predlagatelj pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine,
poslal družbi razumno utemeljen predlog.
Delničar lahko predloge sklepov družbi sporoči tudi po elektronski pošti na e-mail naslov: franci.vozlic@tki.si.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščenosti iz
305. člena ZGD-1.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Pravico do udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zastopniki in poobla-
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ščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:
– ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo najkasneje do konca četrtega dne pred
skupščino in
– ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih delnic
vrednostnih papirjev pri KDD konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine (presečni
dan), to je do konca dne 12. 8. 2011.
Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali
pooblaščenci se morajo na zahtevo izkazati
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pravne osebe pa tudi
z izpisom iz sodnega registra.
Zaradi sestavitve seznama udeležencev,
prosimo delničarje oziroma njihove pooblaščence, da se prijavijo vsaj 10 minut pred
začetkom zasedanja v sejni sobi družbe,
kjer so dolžni podpisati seznam prisotnih
delničarjev ter prevzeti glasovalne lističe.
Osnovni kapital družbe je razdeljen na
1.091.287 kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka delnica njenemu imetniku
en glas na skupščini.
Pooblastilo za zastopanje in pridobitev
glasovalne pravice na skupščini delniške
družbe, pridobljena na podlagi organizirano
zbiranih pooblastil, morajo biti pridobljena
na način, kot to določa Zakon o prevzemnih
(ZPre) Uradni list RS, št. 47/97, člen 61 in 62
ter je o nameri, razlogih ter o načinu zbiranja
pooblastil treba predhodno obvestiti Agencijo za trg vrednostnih papirjev.
Za sprejem skupščinskih sklepov je potrebna večina oddanih glasov, razen če zakon ali statut ne določata drugače.
TKI Hrastnik, d.d.
uprava
direktor
Branko Majes, univ. dipl. oec.
nadzorni svet
predsednik
Stevica Čeko, univ. dipl. oec.
Št. 33/2011
Ob-3910/11
Na podlagi 20. člena Statuta družbe Drava Vodnogospodarsko podjetje Ptuj, d.d.,
uprava družbe sklicuje
14. redno sejo skupščine
družbe Drava Vodnogospodarsko
podjetje Ptuj, d.d.,
ki bo dne 23. 8. 2011 ob 12.30, v poslovnih prostorih družbe na Ptuju, Žnidaričevo
nabrežje 11, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa št. 1:
Za predsednika skupščine se izvoli: Bratoljub Šauperl.
Za preštevalki se izvolita: Milena Zdolšek
in Mateja Draškovič.
Na seji bo prisoten notar Andrej Šoemen
iz Ptuja.
2. Seznanitev skupščine s poročilom in
sklepi NS, o potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2010 in stališčem NS
k revizijskemu poročilu za leto 2010.
Predlog sklepa št. 2: skupščina se seznani s poročilom in sklepi nadzornega
sveta o potrditvi letnega poročila družbe za
poslovno leto 2010 in stališčem nadzornega
sveta k revizijskemu poročilu za leto 2010.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa št. 3/1: ugotovi se,
da znaša bilančni dobiček družbe VGP
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Drava Ptuj d.d. na dan 31. 12. 2010,
1,529.755,81 EUR.
Bilančni dobiček za leto 2010 se uporabi:
– 24.446,00 EUR za dividende, to je
0,17 EUR/bruto dividende na delnico. Družba bo delničarjem izplačala dividende v nerevalorizirani vrednosti najkasneje do 30. 9.
2011 in sicer po stanju delničarjev vpisanih
v centralnem registru na presečni dan, to je
konec dne 19. 8. 2011,
– 1,505.309,81 EUR je preneseni dobiček.
Izplačilo za dividende se opravi iz nerazporejenega dobička iz leta 1999 in leta 2000
v skupni višini 24.446,00 EUR.
Predlog sklepa št. 3/2: skupščina podeljuje upravi družbe Dragu Klobučar, ki je do
2. 5. 2010 opravljal funkcijo uprave družbe,
Borutu Roškar, ki je od 3. 5. 2010 dalje opravljal funkcijo uprave družbe in članom nadzornega sveta, razrešnico za leto 2010.
4. Pooblastilo upravi družbe za nakup
lastnih delnic.
Predlog sklepa št. 4: skupščina delničarjev družbe na podlagi osme alineje prvega
odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih
družbah, pooblašča upravo družbe, za obdobje 36 mesecev od dneva sprejema tega
sklepa, za nakup lastnih delnic v imenu in
za račun družbe, katerih skupno število ne
sme presegati 14.380 lastnih delnic družbe,
pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za
namene iz tega pooblastila, skupaj z drugimi
lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, ne
sme presegati 10% (odstotkov) osnovnega
kapitala družbe.
Lastne delnice se lahko pridobivajo za
vse zakonsko opredeljene namene, razen
izključno zaradi trgovanja, pri čemer njihova
nakupna cena ne sme biti nižja od 8 EUR in
ne višja od 32 EUR.
Skupščina pooblašča upravo družbe za
umik na podlagi tega pooblastila pridobljenih lastnih delnic brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe. Nadzorni svet družbe je pooblaščen za
uskladitev besedila statuta družbe z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala, ki
bi bilo izvedeno zaradi umika lastnih delnic,
kadarkoli pridobljenih na podlagi tega pooblastila skupščine družbe.
5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2011.
Predlog sklepa št. 5: za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2011 skupščina
imenuje revizijsko družbo ECUM Revizija
d.o.o, Ulica Gradnikove brigade 4, 1000
Ljubljana.
6. Spremembe Statuta družbe.
Predlog sklepa št. 6: skupščina sprejme
spremembe statuta družbe in prečiščeno
besedilo statuta v predlagani obliki.
7. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa št. 7: sejnina za udeležbo
na seji nadzornega sveta znaša za posameznega člana nadzornega sveta 150 EUR
neto, za predsednika nadzornega sveta
200 EUR neto.
Člani nadzornega sveta so upravičeni do
povračila stroškov, ki nastanejo zaradi seje
NS (potni stroški, dnevnice, nočnine ipd.).
V primeru, da član oziroma predsednik ni
prisoten na seji NS, ni upravičen do izplačila sejnine.
8. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Predlagatelj sklepov je:
– pod točko 1,2,3,4,6,7 uprava in nadzorni svet družbe;
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– pod točko 5 nadzorni svet družbe.
Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:
– ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo
na skupščini upravi družbe po telefaksu na
številko 02/787-50-13 ali elektronski pošti na
naslov: mail@vgp-drava.si ali s priporočeno
pošiljko v tajništvu uprave na sedežu družbe, ali osebno s podpisom v tajništvu družbe
najpozneje konec četrtega dne pred dnem
zasedanja skupščin,
– ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško
depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine (presečni
dan), to je konec dne 19. 8. 2011.
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 točko 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 iz
300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov
nadzornega sveta ali revizorjev iz 301. člena
ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog).
Uprava družbe bo na enak način kot ta
sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali pogoje iz 300.
oziroma 301. člena ZGD-1, in sicer:
– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh
po objavi tega sklica skupščine,
– ki bodo razumno utemeljeni,
– za katere bo delničar – predlagatelj pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Ne glede na prej navedeno, volilnega predloga o volitvah članov nadzornega
sveta ali revizorja ni treba utemeljiti.
Gradivo in dostopnost dokumentov
Na sedežu družbe, na naslovu Žnidaričevo nabrežje 11, Ptuj, v tajništvu uprave vsak
delovnik od 9. do 12. ure, v času od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine je dostopno gradivo:
– sklic skupščine,
– predlogi sklepov z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezni predlog in obrazložitev vsake točke dnevnega reda,

– letno poročilo družbe za leto 2010,
– poročilo nadzornega sveta družbe o pregledu in potrditvi letnega poročila
družbe za poslovno leto 2010 s stališčem
nadzornega sveta k revizijskemu poročilu
za leto 2010.
Ta sklic skupščine je objavljen tudi na
spletni strani družbe, www.vgp-drava.si.
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 eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidence in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Sejna soba bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
VGP Drava Ptuj d.d.
Borut Roškar, uprava družbe
Ob-3917/11
Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe Induplati,
industrija platnenih izdelkov, d.d., uprava
družbe Induplati, industrija platnenih izdelkov, d.d., Zgornje Jarše, Kamniška cesta 24,
1235 Radomlje, sklicuje
18. skupščino
delniške družbe Induplati,
industrija platnenih izdelkov, d.d.,
Zgornje Jarše, Kamniška cesta 24,
1235 Radomlje
Skupščina bo v torek, 23. 8. 2011, ob
9.15, v sejni sobi poslovne stavbe na naslovu Vojkova cesta 58, Ljubljana, v I. nadstropju.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
1.2. Imenujeta se predsednik skupščine
in preštevalec glasov. Na seji skupščine prisostvuje vabljeni notar.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2010 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, odločanje
o bilančnem dobičku in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
2.1. Bilančni dobiček družbe, ki na dan
31. 12. 2010 znaša 1.180.880,54 EUR,
ostane nerazporejen in se v celoti izkaže
kot preneseni dobiček.
2.2. Potrdi in odobri se delo direktorice
Petre Švajger v poslovnem letu 2010 ter se
ji na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli
razrešnica.
2.3. Potrdi in odobri se delo predsednice
in vseh članov nadzornega sveta družbe
v poslovnem letu 2009 ter se jim za to poslovno leto na podlagi 293. in 294. člena
ZGD-1 podeli razrešnica.
Predlagatelj sklepov k točki 2. dnevnega
reda sta uprava in nadzorni svet družbe.
Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:
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– ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo
na skupščini upravi družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Prijava
za udeležbo na skupščini je pravočasna, če
jo družba prejme najpozneje do konca dne
19. 8. 2011,
– ki bodo kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni
klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine,
to je konec dne 19. 8. 2011 (v nadaljnjem
besedilu: presečni dan).
Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo
priložiti pooblastilo. Pravne osebe morajo
prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek
iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje
podatke po stanju ob prijavi.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če
skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda,
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega
sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge. Uprava družbe bo na
enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali
naslednje pogoje:
– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh
po objavi tega sklica skupščine,
– ki bodo razumno utemeljeni,
– za katere bo delničar - predlagatelj pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Predlog delničarja se objavi in sporoči
na način iz 296. člena tega zakona le, če
je delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog.
V skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.
Gradivo in dostopnost dokumentov
Na sedežu družbe Zgornje Jarše, Kamniška cesta 24, 1235 Radomlje, vsak delovni
dan od dneva objave skupščine do dneva
skupščine od 10. do 12. ure in na spletni
strani družbe, www.induplati.si, je dostopno
gradivo za skupščino:
– sklic skupščine, ki vsebuje predloge
sklepov z navedbo, kateri organ družbe je
dal posamezni predlog in obrazložitev vsake
točke dnevnega reda, ki sta jo predlagala
uprava oziroma nadzorni svet družbe,
– bilance družbe za poslovno leto 2010
s poročilom nadzornega sveta v skladu
z 282. členom ZGD-1,
– izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega
odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1).
Drugi podatki v zvezi s skupščino
Skupščina veljavno odloča, če je na seji
prisotnih več kot 30% vseh glasov. Kolikor
v prvem sklicu ni zagotovljena sklepčnost,
se seja skupščine, z istim dnevnim redom,

prične čez pol ure in se na njej veljavno
odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
Induplati,
industrija platnenih izdelkov, d.d.
Petra Švajger, direktorica
Ob-3918/11
Na podlagi 7. člena Statuta delniške
družbe Stol Industrija pohištva d.d., Kamnik
sklicujem
15. skupščino
delničarjev Stol
Industrija pohištva d.d., Kamnik,
Ljubljanska cesta 45, 1241 Kamnik,
ki bo v torek, dne 23. 8. 2011 ob 9.45,
v sejni sobi poslovne stavbe na naslovu
Vojkova cesta 58, Ljubljana, v I. nadstropju,
z naslednjim dnevnim redom.
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti skupščine.
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: imenujeta se predsednik
skupščine in preštevalec glasov. Na seji
skupščine prisostvuje vabljeni notar.
3. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2010 in konsolidiranim letnim poročilom za
leto 2010, z mnenjem pooblaščenega revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, odločanje
o bilančnem dobičku in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1. Bilančni dobiček družbe, ki na dan
31. 12. 2010 znaša 4.481.442,36 EUR,
ostane nerazporejen in se v celoti izkaže
kot preneseni dobiček.
3.2. Potrdi in odobri se delo direktorja
Aleksandra Jereba v poslovnem letu 2010
ter se mu na podlagi 293. in 294. člena
ZGD-1 podeli razrešnica.
3.3. Potrdi in odobri se delo predsednika
in vseh članov nadzornega sveta družbe
Stol, d.d. Kamnik v poslovnem letu 2010 ter
se jim na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1
podeli razrešnica.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa:
Za revidiranje računovodskih izkazov
družbe za poslovno leto 2011 se imenuje
revizijska družba DINAMIC d.o.o., Topliška
cesta 2A, 8000 Novo mesto.
Predlagatelj sklepov k točki 2. in 3. dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet družbe, predlagatelj sklepa k točki 4. dnevnega
reda pa le nadzorni svet družbe.
Gradivo za skupščino, ki obsega ta sklic
skupščine, predloge vseh sklepov z utemeljitvami, revidirano letno poročilo družbe za
leto 2010, konsolidirano letno poročilo za
leto 2010 ter poročilo nadzornega sveta za
leto 2010, je delničarjem dostopno v tajništvu poslovne stavbe na naslovu Korenova
cesta 5, 1241 Kamnik, vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, od objave tega sklica
v Uradnem listu RS dalje.
Gradivo je objavljeno tudi na spletni strani družbe, www.stol.si, kjer so objavljene
tudi izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega
odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1).
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice bodo imeli
samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo izpolnili naslednja pogoja (kumulativno):
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– ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo
na skupščini upravi družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Prijava
za udeležbo na skupščini je pravočasna, če
jo družba prejme najpozneje do konca dne
19. 8. 2011,
– ki bodo kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni
klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine,
to je konec dne 19. 8. 2011 (v nadaljnjem
besedilu: presečni dan).
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če
skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda,
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega
sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge. Uprava družbe bo na
enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge 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.
Skupščina veljavno odloča, če so na seji
prvega sklica prisotni delničarji z glasovalnimi pravicami, ki predstavljajo vsaj petnajst
odstotkov vseh glasov. Kolikor v prvem sklicu ni zagotovljena sklepčnost, se seja skupščine, z istim dnevnim redom, prične čez pol
ure in se na njej veljavno odloča ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Stol, Industrija pohištva, d.d. Kamnik
direktorica:
Andreja Budja Jurca
Ob-3919/11
Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe Kompas International, turistična in trgovinska družba,
d.d., direktor družbe Kompas International,
turistična in trgovinska družba, d.d., Vojkova
cesta 58, 1000 Ljubljana, sklicuje
22. skupščino družbe
Kompas International, turistična
in trgovinska družba, d.d.,
Vojkova cesta 58, Ljubljana
Skupščina bo v torek, 23. 8. 2011, ob
8.45, v sejni sobi na sedežu družbe v Ljub
ljani, Vojkova cesta 58, Ljubljana, v I. nadstropju.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
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Predlog sklepa:
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
1.2. Imenujeta se predsednik skupščine
in preštevalec glasov. Na seji skupščine prisostvuje vabljeni notar.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2010 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, odločanje
o bilančnem dobičku in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
2.1. Bilančni dobiček družbe, ki na dan
31. 12. 2010 znaša 442.146,12 EUR, ostane nerazporejen in se v celoti izkaže kot
preneseni dobiček.
2.2. Potrdi in odobri se delo direktorja in
nadzornega sveta družbe v poslovnem letu
2009 ter se direktorju in članom nadzornega
sveta na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1
podeli razrešnica.
3. Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta in imenovanje novega člana
nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Skupščina ugotavlja, da je član nadzornega sveta Dejan Sadek dne 1. 6. 2011
podal odstopno izjavo in mu na podlagi odstopne izjave članstvo v nadzornem svetu
družbe preneha z dnem 23. 8. 2011 ter ga
skupščina z dnem 23. 8. 2011 razreši.
Skupščina za članico nadzornega sveta, predstavnico delničarjev, imenuje Angelo
Osolnik, stanujočo Krtina 32, 1233 Dob.
Članica je imenovana od dneva te skupščine dalje za mandatno dobo 4 let.
Predlagatelj sklepov k točki 2. dnevnega
reda sta uprava in nadzorni svet družbe,
k točki 3. pa nadzorni svet.
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 konec četrtega dne pred skupščino. Prijava
za udeležbo na skupščini je pravočasna, če
jo družba prejme najpozneje do konca dne
19. 8. 2011,
– ki bodo kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni
klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine,
to je konec dne 19. 8. 2011 (v nadaljnjem
besedilu: presečni dan).
Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo
priložiti pooblastilo. Pravne osebe morajo
prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek
iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje
podatke po stanju ob prijavi.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če
skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 ob-
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javila tiste dodatne točke dnevnega reda,
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega
sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge. Uprava družbe bo na
enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali
naslednje pogoje:
– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh
po objavi tega sklica skupščine,
– ki bodo razumno utemeljeni,
– za katere bo delničar-predlagatelj pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Predlog delničarja se objavi in sporoči
na način iz 296. člena tega zakona le, če
je delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog.
V skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.
Gradivo in dostopnost dokumentov
V tajništvu družbe na naslovu Vojkova
cesta 58, Ljubljana, I. nadstropje, vsak delovni dan od dneva objave skupščine do
dneva skupščine od 10. do 12. ure in na
spletni strani družbe, www.kompas-yachting.com je dostopno gradivo za skupščino:
– sklic skupščine, ki vsebuje predloge
sklepov z navedbo, kateri organ družbe je
dal posamezni predlog in obrazložitev vsake
točke dnevnega reda, ki sta jo predlagala
uprava oziroma nadzorni svet družbe,
– letno poročilo družbe za poslovno leto
2010 s poročilom nadzornega sveta v skladu z 282. členom ZGD-1,
– izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega
odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1).
Drugi podatki v zvezi s skupščino
Skupščina veljavno odloča ne glede na
število prisotnih glasov delničarjev.
Kompas Int d.d.
Damjan Vezjak, direktor
Št. 100008559
Ob-3931/11
Na podlagi 34. člena Statuta delniške
družbe ETI Elektroelement d.d. in 295. člena
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1),
uprava družbe sklicuje
17. skupščino družbe
ETI Elektroelement d.d.,
Obrezija 5, 1411 Izlake,
ki bo dne 30. 8. 2011 ob 12. uri, v konferenčni dvorani na sedežu družbe Obrezija
5, 1411 Izlake.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in organov skupščine.
2. Predstavitev letnega poročila z mnenjem revizorja, predstavitev poročila nadzornega sveta, odločanje o bilančnem dobičku
ter podelitev razrešnic upravi in nadzornemu
svetu za leto 2010.
Predlog sklepa: a) Bilančni dobiček družbe ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5, 1411
Izlake za leto 2010, ki skladno z letnim poročilom znaša 1.067.606,59 EUR, se uporabi
na naslednji način:
–
za
razdelitev
delničarjem
772.287,50 EUR, tako da znašajo dividende na delnico 1,55 EUR bruto,

– preostali del bilančnega dobička se
odvede v druge rezerve iz dobička.
Dividende bodo upravičencem izplačane
do 31. 10. 2011. Upravičenci do dividend so
delničarji, zakonito vpisani v centralni register pri KDD na dan zasedanja skupščine.
Predlog sklepa: b) Podeli se razrešnici
upravi in nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu 2010.
3. Poročilo uprave skladno s tretjim odstavkom 247. člena ZGD-1.
4. Seznanitev skupščine z novimi člani nadzornega sveta, ki zastopajo interese
zaposlenih.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta, ki
zastopajo interese delničarjev.
Predlog sklepa: za nove člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev,
se za 4-letni mandat, ki začne teči 10. 11.
2011 imenujejo: Radovan Bolko, Marjan
Kramar, Bernhard Josef Müller.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2011.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno leto 2011 se imenuje revizijska družba
KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje,
d.o.o., Ljubljana.
Predlog sklepa k točki 2 dnevnega reda
sta oblikovala uprava in nadzorni svet družbe, predloga sklepov pod točko 5. in 6. pa
nadzorni svet družbe.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo najmanj 1/20 osnovnega kapitala, lahko
skladno s prvim odstavkom 298. členom
ZGD-1 zahtevajo dopolnitev dnevnega reda
najkasneje do 22. 7. 2011. 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 lahko skladno s 300. členom
ZGD-1 k vsaki točki dnevnega reda v pisni
obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh
po objavi sklica skupščine, to je najkasneje
do 22. 7. 2011, poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na
skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja
ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil
do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Za delničarjev predlog o volitvah članov
nadzornega sveta ali revizorjev, se skladno
s 301. členom ZGD-1 smiselno uporabljajo
določbe 300. člena ZGD-1. Volilnega predloga v tem primeru ni treba utemeljiti.
Vsak delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti skladno
s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1.
Celotno gradivo za skupščino, letno in
revizijsko poročilo ter predlogi sklepov in
obrazložitve posameznih sklepov, so delničarjem v popolnem besedilu na vpogled od
objave sklica skupščine na sedežu družbe:
Obrezija 5, 1411 Izlake, vsak delovnik od 8.
do 11. ure, gradivo pa tudi na spletni strani
družbe, www.eti.si/novinarsko_sredisce/obvestila_delnicarjem.aspx.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji (ali njihovi pooblaščenci ter zastopniki),
ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem
registru vrednostnih papirjev konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine, in so za
pridobitev delnic pridobili dovoljenje izdajatelja, če je bilo to v času pridobitve potrebno.
Vsi udeleženci morajo svojo udeležbo pisno
prijaviti upravi družbe najkasneje do konca
četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
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Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati za fizične osebe ime in priimek ter
rojstni datum pooblaščenca in pooblastitelja,
kraj in datum ter podpis pooblastitelja, za
pravne osebe pa ime in priimek ter datum
rojstva pooblaščenca in firmo ter podpis in
žig pooblastitelja. Pooblastila je treba deponirati najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine pri upravi družbe.
Delničarji lahko uresničujejo glasovalno
pravico neposredno na skupščini, družba ne
omogoča glasovalne pravice z elektronskimi
sredstvi ali po pošti.
Prostor, v katerem bo skupščina, bo odprt
pol ure pred uradnim začetkom skupščine.
ETI Elektroelement d.d.
Uprava
Ob-3932/11
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 7.4. točke Statuta delniške družbe CM Celje, d.d.- Ceste
mostovi Celje, družba za nizke in visoke
gradnje, Lava 42, Celje, upravni odbor družbe sklicuje
18. sejo skupščine
delniške družbe CM Celje, d.d. –
Ceste mostovi Celje,
družba za nizke in visoke gradnje,
Lava 42, 3000 Celje,
ki bo v četrtek, 25. 8. 2011 ob 11. uri,
v prostorih CM Celje, d.d., Lava 42, Celje.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
2. Seznanitev skupščine s Poročilom
upravnega odbora o sprejetem revidiranem
letnem poročilu družbe CM Celje, d.d. za
leto 2010 in o sprejetem revidiranem letnem
poročilu Skupine CM Celje za leto 2010,
sklepanje o uporabi bilančnega dobička za
poslovno leto 2010, seznanitev s prejemki
članov upravnega odbora za leto 2010, podelitev razrešnice upravnemu odboru družbe za leto 2010.
3. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2011.
4. Poslovanje s skladom lastnih delnic.
Upravni odbor družbe predlaga k posameznim točkam dnevnega reda naslednje
sklepe:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa k točki 1:
Za predsednico skupščine se izvoli Darinka Rom Krajnc.
Za preštevalki glasov se izvolita Gordana
Verk in Mateja Martinčič.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Gregor Kovač iz Celja.
2. Seznanitev skupščine s Poročilom
upravnega odbora o sprejetem revidiranem
letnem poročilu družbe CM Celje, d.d. za
leto 2010 in o sprejetem revidiranem letnem
poročilu Skupine CM Celje za leto 2010,
sklepanje o uporabi bilančnega dobička za
poslovno leto 2010, seznanitev s prejemki
članov upravnega odbora za leto 2010, podelitev razrešnice upravnemu odboru družbe za leto 2010.
Predlog sklepa k točki 2:
2.1. Skupščina se je seznanila s Poročilom upravnega odbora družbe o sprejetem
revidiranem letnem poročilu družbe CM Celje, d.d. za leto 2010 in o sprejetem revidiranem letnem poročilu Skupine CM Celje
za leto 2010.

2.2.a) Višina bilančnega dobička po stanju na dan 31. 12. 2010 znaša 5.976.488,38
EUR.
b)
Bilančni
dobiček
v
višini
5.976.488,38 EUR ostane v celoti nerazporejen in bo o njem odločeno v naslednjih
letih.
2.3. Skupščina se je seznanila z informacijo o prejemkih članov upravnega odbora,
ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli
v poslovnem letu 2010.
2.4. Skupščina podeljuje razrešnico
upravnemu odboru družbe za poslovno leto
2010.
3. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2011.
Predlog sklepa k točki 3:
Za revizorja družbe za poslovno leto
2011 skupščina imenuje družbo AUDIT&CO,
družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Lendavska 18, 9000 Murska Sobota. Če revizorska družba spremeni pogoje izvedbe
revizije glede na dano ponudbo, je upravni
odbor pooblaščen imenovati drugega revizorja.
4. Poslovanje s skladom lastnih delnic ter
pooblastilo za nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa k točki 4:
4.1. Skupščina na podlagi osme alineje
prvega odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih družbah pooblašča upravni odbor, da lahko po svojem preudarku in v dobrobit družbe kupi lastne delnice družbe,
s tem, da:
a) najvišja nakupna cena ne sme presegati petdeset odstotkov nad knjigovodsko
vrednostjo delnice na dan odkupa, najnižja
pa ne manj kot petdeset odstotkov knjigovodske vrednosti,
b) skupni nominalni znesek kupljenih
delnic ne sme presegati 10% osnovnega
kapitala,
c) pooblastilo iz 1. točke tega sklepa
velja 18 mesecev od dneva sprejetja tega
sklepa.
4.2. Pri pridobivanju in odsvajanju lastnih
delnic upravni odbor ni vezan na določilo
221. člena Zakona o gospodarskih družbah.
4.3. Upravni odbor je pooblaščen, da
pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic ob smiselni uporabi 337. člena Zakona
o gospodarskih družbah izključi prednostno
pravico dotedanjih delničarjev.
4.4. Skupščina pooblašča upravni odbor,
da lahko lastne delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega
kapitala družbe.
Gradivo
Gradivo za dnevni red s predlogi in utemeljitvijo sklepov, letno poročilo in poročilo upravnega odbora, podatki o prejemkih
članov upravnega odbora v letu 2010 in
ostalo gradivo, je na vpogled delničarjem
na sedežu družbe, Lava 42, Celje, vsak
delavnik v tednu od 8. do 10. ure od dneva
objave tega sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine. Sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani družbe
(www.cm-celje.si).
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega
reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina
odloča, ali če skupščina pri posamezni točki
dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.
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Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge iz 300. člena ZGD-1
(nasprotni predlog) ali predlog sklepa iz
301. člena ZGD-1 (volilni predlog). Upravni
odbor bo na enak način kot ta sklic skupščine objavil tiste predloge, ki bodo poslani
družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica,
ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo
delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo
na skupščini ugovarjal predlogu upravnega
odbora in da bo druge delničarje pripravil do
tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi
in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1
le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine, družbi poslal predlog za
objavo v skladu s 300. členom ZGD-1.
Pravica do obveščenosti
Delničarji lahko pravico do obveščenosti
v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničujejo
na skupščini. Upravni odbor jim je dolžan
podati zanesljive podatke in odgovore na
vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so
takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci, zastopniki in
člani upravnega odbora. Glasovalno pravico
imajo delničarji s številom glasov, ki je enako
številu delnic, ki jih imajo kot delničarji vpisane pri Centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev pri KDD, d.d. Ljubljana
konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, tj. 19. 8. 2011, in ki najkasneje konec
četrtega dne pred skupščino, tj. 19. 8. 2011,
upravnemu odboru družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo. Vsaka delnica velja en glas.
Udeleženci se pred sejo skupščine prijavijo
v sprejemni pisarni pol ure pred začetkom
zasedanja. V sprejemni pisarni so najavljeni
udeleženci dolžni podpisati seznam navzočih udeležencev in prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo na
skupščini, in druga gradiva.
Način glasovanja
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi
glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu
v sejno dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno. Za fizične
osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj in datum,
podpis pooblastitelja ter podatke o pooblaščencu; za pravne osebe pa ime in priimek,
naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig
pooblastitelja.
Opozorilo! Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se počaka pol ure.
Čez pol ure je skupščina sklepčna, če je
prisotnih vsaj 40% vseh glasov osnovnega
kapitala.
CM Celje, d.d.
predsednik upravnega odbora
Marjan Vengust
Ob-3936/11
Na podlagi 9.3.3. točke Statuta delniške
družbe Sivent, d.d., Ljubljana, upravni odbor
družbe sklicuje
14. sejo skupščine
družbe Sivent, ustanavljanje,
financiranje in upravljanje družb, d.d.,
Ljubljana,
ki bo v sredo, 24. 8. 2011 ob 11. uri, na
sedežu družbe, Tehnološki park 19, Ljub
ljana.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa upravnega odbora:
za predsednika skupščine se izvoli Tomaža
Lahajnerja, za preštevalko glasov se izvoli
Nino Jurkovič. Seji prisostvuje vabljeni notar
Miro Bregar iz Litije.
2. Predstavitev letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila za poslovno
leto 2010 in poročila upravnega odbora
o rezultatih preveritve letnega poročila in
konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2010, informacija o višini prejemkov
članov upravnega odbora v letu 2010 ter
podelitev razrešnice upravnemu odboru in
izvršni direktorici družbe za poslovno leto
2010.
2.1 Predlog sklepa upravnega odbora:
skupščina podeljuje razrešnico upravnemu
odboru za poslovno leto 2010.
2.2 Predlog sklepa upravnega odbora:
skupščina podeljuje razrešnico izvršni direktorici za poslovno leto 2010.
3. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2011.
Predlog sklepa upravnega odbora: za
pooblaščenega revizorja za pregled računovodskih izkazov družbe Sivent, d.d., Ljub
ljana za poslovno leto 2011 se imenuje družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje,
d.o.o., Ljubljana.
Udeležba na skupščini in prijava udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Delničar, ki se želi udeležiti skupščine
in na njej glasovati, mora svojo udeležbo
na skupščini pisno prijaviti družbi vsaj tri
dni pred skupščino in je bil vpisan v delniško
knjigo pri KDD d.d. Ljubljana na dan 21. 8.
2011. Delničar mora svojo identiteto izkazati z osebno izkaznico oziroma z izpisom iz
registra pravnih oseb in pooblastilom. Pooblastilo mora biti pisno.
Udeleženci lahko dvignejo glasovnice v poslovnih prostorih družbe najmanj 1
uro pred začetkom skupščine. Zaradi potreb
identifikacije upravičencev do udeležbe in
glasovanja, lahko uresničuje svoje glasovalne pravice le tisti delničar, ki se skupščine
udeleži pravočasno.
Gradivo
Popolno gradivo s predlogi sklepov, letno
poročilo, konsolidirano letno poročilo, poročilo upravnega odbora o delu in preveritvi
letnega poročila, in konsolidiranega letnega
poročila je delničarjem na vpogled na sedežu družbe od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine, in
sicer vsak delavnik od 10. do 13. ure.
V primeru, da ob napovedanem času
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 12. uri,
v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih
delničarjev.
Sivent, d.d., Ljubljana
Upravni odbor
Ob-3938/11
Na podlagi 43. člena Statuta družbe Elektro Gorenjska, d.d., uprava sklicuje
16. redno sejo skupščine
Elektra Gorenjska, podjetja za
distribucijo električne energije, d.d.,
ki bo v sredo, dne 24. 8. 2011 ob 13. uri,
na sedežu družbe v Kranju, Ulica Mirka Va-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
dnova 3a (sejna soba – II. nadstropje), z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa predsednika uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat, univ. dipl. prav.
– za preštevalca glasov: Romana Božnar, univ. dipl. ekon., Marjeta Rozman,
univ. dipl. prav. in Ixtlan Forum, d.o.o.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Marija Murnik.
2.a) Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2010 z mnenjem revizorja,
poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, predstavitev konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2010
z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu ter informacija
o prejemkih članov vodenja in nadzora.
Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2010, z revizorjevim poročilom
in poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila ter konsolidiranim letnim
poročilom družbe za poslovno leto 2010
z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta.
Poleg tega se skupščini družbe poda
informacija o prejemkih članov vodenja in
nadzora ter o izplačanem regresu za letni
dopust za leto 2011. Prejemki članov vodenja in nadzora so navedeni na strani 151 in
152 letnega poročila družbe.
b) Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni dobiček na dan 31. 12. 2010 v znesku
1.968.614,25 € se uporabi tako, da se razporedi v druge rezerve iz dobička.
Skupščina potrjuje in odobri delo uprave
in nadzornega sveta v poslovnem letu 2010
ter jima podeljuje razrešnico.
3. Plačilo članom nadzornega sveta in
njegovih komisij.
Uprava in nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Skladno s Priporočili AUKN za odločanje
o sejninah in plačilih za člane nadzornih
svetov pripadajo članom nadzornega sveta
Elektro Gorenjska, d.d. naslednja plačila:
a) Sejnine:
Sejnina za člana nadzornega sveta in/ali
komisije znaša 330 € za redno ali izredno
sejo, za korespondenčne seje pa 80% sejnine redne seje.
Skupni znesek sejnin ne sme presegati
50% plačila za opravljanje funkcije na leto,
ne glede na število sej. Ko skupni znesek
izplačanih sejnin doseže 50% višine plačila, članom nadzornega sveta sejnina ne
pripada več.
Članom nadzornega sveta se povrnejo
tudi materialni stroški, ki nastanejo v zvezi
z delom v nadzornem svetu (stroški prevoza, dnevnice, nastanitveni, administrativni
in drugi stroški).
b) Plačilo za opravljanje funkcije
Plačilo za opravljanje funkcije na člana
nadzornega sveta znaša 12.000 € bruto na
leto, za predsednika nadzornega sveta pa
18.000 €.
Članom nadzornega sveta se izplačuje mesečna akontacija plačila vsak mesec,
v katerem so dejansko opravljali funkcijo
člana nadzornega sveta.
c) Doplačilo za posebne obveznosti
Članom komisij nadzornega sveta pripada za opravljanje funkcije 25% višine

plačila za opravljanje funkcije, predsednikom komisij pa doplačilo v znesku 50%
plačila za opravljanje funkcije. Doplačila
za opravljanje funkcij v komisijah ne morejo
preseči 50% plačila za opravljanje funkcije
v nadzornem svetu, čeprav je član v več
komisijah.
4. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Z namenom uskladitve osnovnega kapitala družbe po določilu prve točke 6. člena
Statuta družbe v povezavi z Delno odločbo
Republike Slovenije, Upravne enote Tržič,
št. 321-56/92-6 z dne 6. 12. 2010, ki je postala pravnomočna dne 27. 12. 2010, izdano v denacionalizacijskem postopku za HE
Pristava, s katero je bilo ugodeno zahtevku
za vračilo podržavljenega premoženja, tako
da se HE Pristava vrne v last in posest denacionalizacijskemu upravičencu, se osnovni kapital družbe po postopku iz 381. člena
ZGD-1 zmanjša za 396.350,35 EUR z umikom 51.560 navadnih prosto prenosljivih kosovnih delnic imetnice Republike Slovenije,
neodplačno danih družbi na razpolago od
Republike Slovenije, tako da po zmanjšanju
osnovni kapital znaša 72.019.068,61 EUR in
je razdeljen na 17.302.071 navadnih prosto
prenosljivih kosovnih delnic.
5. Dopolnitve dejavnosti družbe ter spremembe in dopolnitve statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednja sklepa:
a) Potrdi se dopolnitev dejavnosti družbe tako, da se doda šifra dejavnosti 72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije.
Dopolnitev dejavnosti velja z dnem potrditve na skupščini.
b) Sprejme se dopolnitev statuta, ki se
nanaša na dopolnitev dejavnosti družbe.
V statutu družbe se v členu 2 doda dejavnost:
– 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in
tehnologije.
c) Potrdi se sprememba statuta, ki se
nanaša na zmanjšanje osnovnega kapitala
družbe.
V 4. členu statuta se številka
»72.415.418,96« črta in se jo nadomesti s številko »72.019.068,61,« številka
»17.353.631« pa se črta in se jo nadomesti
s številko »17.302.071.«
d) Sprejme se dopolnitev statuta, da odloča skupščina s 3/4 večino zastopanega
kapitala o prodaji deležev ali dokapitalizaciji
hčerinskih družb.
V 48. členu statuta se v drugem stavku
doda alineja:
»– o prodaji deležev ali dokapitalizaciji
hčerinskih družb.«
6. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2011.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2011 skupščina imenuje družbo Deloitte Revizija d.o.o., Davčna
ulica 1, 1000 Ljubljana.
7. Seznanitev skupščine družbe z novima članoma nadzornega sveta – predstavnikoma zaposlenih.
Skupščina družbe se seznani, da je Svet
delavcev družbe Elektro Gorenjska, d.d. na
seji dne 6. 7. 2011 izvolil Vojka Omana in Leopolda Zupana za člana nadzornega sveta
družbe Elektro Gorenjska, d.d. iz vrst pred-
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stavnikov zaposlenih z mandatom od dne
7. 8. 2011 do 7. 8. 2015.
8. Zavarovanje odškodninske odgovornosti organov vodenja in nadzora.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: nadzorni
svet predlaga skupščini, da organa vodenja
in nadzora lahko zavarujeta odgovornost iz
naslova opravljanja del in nalog vodenja in
nadzora za zavarovalno vsoto do 1 milijona
evrov.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega
reda, vključno z Letnim poročilom za leto
2010 z mnenjem revizorja, Konsolidiranim
poročilom skupine za leto 2010, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
in konsolidiranega poročila in s Predlogom
sprememb in dopolnitev statuta družbe, je
delničarjem dostopno na pogled v tajništvu
uprave družbe na naslovu: Ulica Mirka Vadnova 3a, Kranj, vsak delavnik od 9. do
12. ure v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
V skladu s četrtim odstavkom 296. člena
ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09 s spremembami) bo sklic skupščine z utemeljitvijo
objavljen tudi na spletni strani družbe, www.
elektro-gorenjska.si.
Nasprotni predlogi
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in
sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če
bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1. Predlog
sklepa se pošlje na naslov: Elektro Gorenjska, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, Kranj.
Razširitev dnevnega reda
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: Elektro Gorenjska, d.d.,
Ulica Mirka Vadnova 3a, Kranj.
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 prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme njihovo prijavo udeležbe najpozneje do konca četrtega
dne pred skupščino, to je do vključno 20. 8.
2011, in ki so kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 20. 8. 2011.
Prijava se pošlje po pošti na naslov: Elektro Gorenjska, d.d., Ulica Mirka Vadnova
3a, 4000 Kranj s pripisom 'za skupščino'.
Prijave na skupščino ni mogoče podati
z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi.
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. 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.
Delničarje vabimo, da na upravo že pred
skupščino na elektronski naslov renata.kriznar@elektro-gorenjska.si naslovijo svoja
vprašanja. Odgovori bodo podani na skupščini, po njej pa bodo objavljeni tudi na uradnih internetnih straneh družbe.
Elektro Gorenjska, d.d.
mag. Bojan Luskovec
predsednik uprave
Ob-3942/11
Na podlagi drugega odstavka 295. in četrtega odstavka 281. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 32. člena Statuta Gradis IPGI, d.d., uprava Gradis IPGI,
d.d. sklicuje
17. skupščino
Gradis IPGI, d.d., Ljubljana,
Industrijska cesta 2,
ki bo 23. 8. 2011 ob 9.30, v prostorih
družbe na naslovu Industrijska cesta 2,
Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine.
a) ugotovitev sklepčnosti ter ugotovitev,
da je na skupščini prisoten notar iz Ljub
ljane, ki bo sestavil zapisnik,
b) imenovanje preštevalca glasov
in predsednika skupščine.
Predlog sklepa št. 1: za predsednika
skupščine se imenuje Miha Grilec, za preštevalca glasov se imenuje Robert Špehar.
2. Predstavitev Letnega poročila Gradis
IPGI, d.d. za poslovno leto 2010 z mnenjem
revizijske družbe in z mnenjem nadzornega
sveta k Letnemu poročilu za poslovno leto
2010 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa št. 2.1: skupščina družbe
podeli razrešnico za poslovno leto 2010 direktorju Alešu Vahčič in prokuristu Robertu
Špehar.
Predlog sklepa št. 2.2: skupščina družbe podeli razrešnico za poslovno leto
2010 predsedniku nadzornega sveta Mihi
Grilcu, namestniku predsednika nadzornega sveta Roku Pivku in članici nadzornega
sveta Kristini Rovšek.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2011.
Predlog sklepa št. 3: za poslovno leto
2011 se za revizorja družbe imenuje KPMG
Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 4:
Za člane nadzornega sveta družbe se
imenujejo s štiri letnim mandatom od 4. 2.
2012 dalje naslednji člani nadzornega sveta:
Miha Grilec, Rok Pivk, Kristina Rovšek.
Sklepa pod točkama 1. in 2.2 predlaga uprava, sklepe pod točkami 2.1, 3 in
4 predlaga nadzorni svet.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji, ki so konec četrtega dne pred
dnevom zasedanja skupščine vpisani v del-
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niško knjigo, ki se vodi pri KDD. Delničar,
ki ima pravico do udeležbe na skupščini,
se lahko udeleži skupščine in uresničuje
glasovalno pravico, če najpozneje konec
četrtega dne pred skupščino, to je konec
19. 8. 2011, prijavi svojo udeležbo. Delničar,
ki ima pravico do udeležbe na skupščini,
lahko pooblasti pooblaščenca za udeležbo
in za uresničevanje glasovalne pravice na
skupščini. Pooblaščenec mora pisno pooblastilo predložiti najkasneje do začetka zasedanja skupščine.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine najkasneje v roku
sedem dni pošljejo družbi pisno zahtevo za
dodatno točko dnevnega reda. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog
delničarja se objavi le, če delničar v roku
sedmih dni po objavi sklica skupščine pošlje družbi razumno utemeljen predlog in
pri tem sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave in nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog. Delničarji
lahko uresničujejo na skupščini pravico do
obveščenosti skladno s prvim odstavkom
305. člena ZGD-1.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega
registra oziroma drugim dokazilom o zakonitem zastopstvu.
Uresničevanje glasovalne pravice
Glasuje se osebno, vsaka delnica šteje
en glas.
Osnovni kapital in število glasovalnih
pravic ob sklicu skupščine
Osnovni kapital Gradis IPGI, d.d., ki znaša 800.667,48 EUR, je razdeljen na 191.872
navadnih kosovnih imenskih delnic. Število
vseh glasovalnih pravic na dan sklica skupščine je 191.872.
Gradivo
Gradivo je delničarjem na vpogled na
sedežu družbe Gradis IPGI, d.d. od 22. 7.
2011 dalje, vsak torek in četrtek od 9. do
11. ure.
Uprava
Gradis IPGI, d.d.
Št. 153/11
Ob-3947/11
Na podlagi 8.3. člena Statuta TKK Pro
izvodnja kemičnih izdelkov Srpenica ob Soči
d.d., Srpenica 1, 5224 Srpenica, sklicuje
uprava družbe
15. redno skupščino družbe
TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov
Srpenica ob Soči d.d., Srpenica 1,
5224 Srpenica,
ki bo v torek, 23. 8. 2011 ob 14. uri, na
sedežu družbe TKK Srpenica d.d. v Srpenici, Srpenica 1, v sejni sobi.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta št. 1.1.
Za predsednika skupščine se izvoli Marko Štrukelj.
Za preštevalki glasov se imenujeta Romana Melinc in Nika Muznik.
Za zapisnikarja se imenuje notar Edvard
Sivec.
2. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom družbe TKK Srpenica d.d. za leto 2010
in Konsolidiranim letnim poročilom za leto
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2010, skupaj s Poročilom neodvisnega revizorja, seznanitev s Poročilom nadzornega
sveta družbe o preveritvi letnega poročila
ter seznanitev skupščine s prejemki članov
vodenja in nadzora.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta št. 2.1.
a) Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe TKK Srpenica d.d. in Konsolidiranim letnim poročilom za leto 2010,
skupaj s Poročilom neodvisnega revizorja
ter Poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila.
b) Skupščina se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za
opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2010.
3. Uporaba bilančnega dobička družbe
TKK Srpenica d.d. ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta št. 3.1.
Bilančni dobiček za leto 2010 v višini
8.612.889,36 EUR se uporabi:
– za dividende v višini 1,00 EUR na delnico, kar znaša 253.789,00 EUR,
– za oblikovanje drugih rezerv iz dobička 3.000.000,00 EUR,
– za prenos v naslednje leto v znesku
5.359.100,36 EUR; o uporabi bo odločala
skupščina v naslednjih letih.
Za izplačilo dividend se uporabi dobiček
iz leta 2002.
Upravičenci do izplačila dividend so delničarji, vpisani v delniško knjigo pri KDD na
dan 19. 8. 2011.
Dividende se delničarjem izplačajo
v 30 dneh od sklepa skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta št. 3.2.:
Skupščina potrdi in odobri delo uprave
družbe TKK Srpenica d.d. v letu 2010 in
upravi podeli razrešnico.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta št. 3.3.:
Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta družbe TKK Srpenica d.d. v letu
2010 in nadzornemu svetu podeli razrešnico.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2011.
Predlog nadzornega sveta št. 4.1.
Skupščina imenuje za revizorja družbe
TKK Srpenica d.d. za poslovno leto 2011
revizijsko družbo ABC Revizija, družba za
revizijo in sorodne storitve d.o.o., 1000 Ljub
ljana, Dunajska c. 101, Slovenija.
5. Plačilo članom nadzornega sveta
družbe v obliki enkratnega plačila.
Predlog sklepa uprave št. 5.1.
Skupščina določa članom nadzornega sveta družbe TKK Srpenica d.d. enkratno plačilo v skupnem bruto znesku
13.780,00 EUR in sicer:
– predsedniku 3.180,00 EUR,
– članom 2.650,00 EUR.
Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalnih pravic:
Prijava in udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno in predloženo družbi ter
shranjeno na sedežu družbe najkasneje
3 dni pred skupščino in ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo tisti

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
delničarji, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:
– ki bodo, najpozneje konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine, pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini;
· osebno v tajništvu družbe Srpenica 1,
· ali priporočeno po pošti;
– ki bodo kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo, ki se vodi pri centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev
pri KDD – Centralni klirinško depozitni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine (v nadaljnjem besedilu: presečni dan).
O vseh točkah dnevnega reda bo glasovanje javno. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki se ob prijavi izkažejo
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz
sodnega /poslovnega registra.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, kateri skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda (razširitev dnevnega reda). Zahtevi morajo v pisni
obliki predložiti predlog sklepa, o katerem
naj skupščina odloča, ali če skupščina pri
posamezni točki dnevnega reda ne sprejme
sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.
Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev
zahteve za dodatno točko dnevnega reda,
morajo zahtevo poslati družbi najpozneje
sedem dni po objavi sklica skupščine. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom
298. člena ZGD-1-UPB3 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih
bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica
skupščine.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
iz člena 300 ZGD-1-UPB3 ali volilne predloge za volitve članov nadzornega sveta ali
revizorjev iz 301. člena ZGD-1-. Nasprotni
oziroma volilni predlog se objavi oziroma
sporoči na način iz 296. člena ZGD-1-UPB,
le če bodo ti družbi poslani v roku 7 dni po
objavi sklica skupščine in, ki bodo izpolnjevali pogoje iz člena 300. in 301. ZGD-1-UPB
in bodo razumno utemeljeni.
Pravica do obveščenosti
Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1-UPB3.
Gradivo in vpogled v gradivo skupščine
Gradivo za skupščino, ki vključuje:
– Obrazložitve in utemeljene predloge
sklepov s prilogami,
– Letno poročilo družbe TKK Srpenica
d.d. za leto 2010,
– Konsolidirano letno poročilo Skupine
TKK za leto 2010
– Poročilo neodvisnega revizorja,
– Poročilo nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila družbe TKK Srpenica d.d.
za leto 2010,
je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe od dneva objave sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine, vsak
delavnik med 13. in 15. uro. Sklic skupščine je objavljen na spletnem naslovu družbe TKK Srpenica d.d.: http://www.tkk.si/ od
dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine.
TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov
Srpenica ob Soči d.d.
Uprava družbe

Ob-3948/11
Na podlagi točke 7.6. Statuta delniške
družbe TUS KO-SI, družba za proizvodnjo
netkanih tkanin d.d., Slovenj Gradec, vabi
uprava družbe delničarje na sejo
15. skupščine
družbe TUS KO-SI, d.d.,
ki bo v torek, 23. 8. 2011, s pričetkom
ob 12. uri, v prostorih gostišča Aerodrom,
Mislinjska Dobrava 110, Šmartno pri Slovenj Gradcu.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme sklep v naslednjem besedilu:
»Imenujejo se organi skupščine:
Za predsednika skupščine se imenuje
Simon Jeglič.
Za preštevalce glasov se imenujeta
Branka Jurjec in Jelka Pečoler.
Skupščina se seznani, da bo na skupščini prisotna notarka Sonja Kralj.«
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
za poslovno leto 2010.
Nadzorni svet seznanja skupščino, da je
bilo letno poročilo potrjeno na seji nadzornega sveta.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
skupščina sprejme naslednji sklep:
Predlog sklepa:
a) »Bilančni dobiček v višini 3.314.788,00
EUR ostane nerazporejen.«
b) »Skupščina potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2010 in podeljuje upravi družbe in članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2010.«
4. Nagrada nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: »skupščina potrjuje
nagrado članom nadzornega sveta v višini 6.000,00 EUR netto (predsedniku 40%,
članoma vsakemu 30%) iz tekočega poslovanja.«
5. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: »za revizorja družbe za
poslovno leto 2011 se imenuje KPMG Slovenija, d.o.o., Železna cesta 8/a, Ljubljana.«
Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo na seji skupščine pisno najavijo
vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine (upoštevane bodo pisne prijave, prispete na sedež družbe do vključno 22. 8. 2011 in ki so
na dan 31. 7. 2011 vpisani v delniško knjigo
TUS KO-SI, d.d.).
Delovno gradivo bo po objavi sklica
skupščine na vpogled do seje skupščine, in
sicer v kadrovski službi na sedežu družbe,
vsak delovni dan od 9. do 12. ure.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne v istih prostorih z istim dnevnim
redom ob 13. uri. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih
delnic.
TUS KO-SI d.d.
uprava družbe
Primož Mlačnik
Ob-3949/11
Na podlagi Statuta družbe Florina d.d.
in v skladu z določbami Zakona o gospo-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
darskih družbah (ZGD-1), uprava družbe
sklicuje
14. redno sejo skupščine
delničarjev družbe Florina d.d.,
ki bo v četrtek, 18. 8. 2011 ob 13. uri,
na sedežu družbe na naslovu Pri vrtnariji 8,
Maribor (Zrkovci).
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Po odprtju skupščine se ugotovi prisotnost delničarjev.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa:
2.1 Na predlog uprave in ob soglasju
nadzornega sveta se za predsednika skupščine imenuje Damijan Verdnik, za preštevalki glasov pa Brigita Petelinek in Mihela
Kurnik Lovrec. Seji bo prisostvoval vabljeni
notar Stanislav Bohinc.
3. Obravnava letnega poročila za poslovno leto 2010 ter seznanitev s pisnim
poročilom nadzornega sveta družbe Florina
d.d. za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa:
3.1 Skupščina družbe Florina d.d. se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2010
ter s poročilom nadzornega sveta družbe
Florina d.d. za poslovno leto 2010.
4. Pokrivanje čiste izgube poslovnega
leta 2010, podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
4.1 Skupščina družbe Florina d.d. se
seznani, da se čista izguba poslovnega leta 2010, ki je na dan 31. 12. 2010
znašala 440.198,00 EUR, na predlog
uprave in ob soglasju nadzornega sveta,
v višini 178.820,00 EUR pokrije iz nerazporejenega dobička iz preteklih let, v višini
261.378,00 EUR pa iz kapitalskih rezerv.
4.2 Skupščina potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2010 in ji podeli razrešnico za poslovno leto 2010.
4.3 Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2010 in mu
podeli razrešnico za poslovno leto 2010.
Prijava udeležbe na skupščini in dostopnost gradiva za skupščino
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo tisti delničarji, ki bodo konec četrtega dne pred sejo
skupščine vpisani v delniško knjigo družbe,
ki jo vodi centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, KDD, Ljubljana,
ter bodo svojo udeležbo na skupščini pisno
prijavili najpozneje konec četrtega dne pred
sejo skupščine. Pooblaščenec delničarja, ki
je pravilno in pravočasno prijavil udeležbo,
se izkaže z veljavnim pisnim pooblastilom, ki
ostane shranjeno pri družbi ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja.
Delničarji lahko morebitne nasprotne predloge sklepov k posameznim točkam dnevnega reda ali zahtevo za dodatno
točko dnevnega reda zaradi objave, v skladu z določili veljavnega ZGD-1, pisno sporočijo upravi najpozneje v sedmih dneh po
objavi sklica.
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo
svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena veljavnega ZGD-1.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
voljo na vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak ponedeljek in sredo, med 9.
in 10. uro, od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Florina d.d.
Sabina Medeot, direktorica

Ob-3953/11
Na podlagi 27. člena Statuta družbe Lesokov Brežice d.d., Cesta bratov Cerjakov
43, 8250 Brežice, sklicuje uprava
18. sejo skupščine
družbe Lesokov Brežice d.d.,
ki bo dne 18. 8. 2011 ob 14. uri, na sedežu družbe v Brežicah, Cesta bratov Cerjakov 43.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
je sklepčna. Izvolijo se organi skupščine
po predlogu uprave. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar Vidic iz Sevnice.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2010 in pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
letnega poročila 2010, seznanitev skupščine s prejemki uprave in članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe za leto 2010, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2010 ter prejemki uprave
in članov nadzornega sveta.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
za leto 2010.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) ugotovi se, da je na dan 31. 12. 2010
bilančna izguba oziroma bilančni dobiček
enak 0 EUR.
b) skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem
letu 2010.
4. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Zaradi poteka mandata dosedanjim članom nadzornega sveta z dnem 12. 11. 2011
skupščina izvoli nove člane nadzornega
sveta: Cirnski Marijo, Huis Petra.
Izvoljeni člani nadzornega sveta se izvolijo za mandatno obdobje 4 let, s pričetkom
mandata z dnem 13. 11. 2011.
Gradivo za skupščino vključno s predlogi
sklepov in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda, letnim poročilom družbe, poročilom nadzornega sveta in ostalim gradivom
iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
vsak delovni dan med 8. in 12. uro.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se
pisno prijavijo najpozneje konec četrtega
dne pred skupščino in so kot lastniki delnic vpisani v delniško knjigo pri centralnem
registru prav tako konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje v roku sedem dni po objavi sklica
skupščine pisno zahtevajo dodatno točko
dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki
priložiti predlog sklepa oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne
sprejme sklepa.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi, če je predlog
razumno utemeljen, poslan na sedež družbe
v roku sedmih dni od objave sklica skupščine in delničar pri tem sporoči, da bo na
skupščini ugovarjal predlogu organa vode-
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nja ali nadzora in bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1.
Če se ugotovi, da na dan zasedanja
skupščine ob napovedani uri ni zagotovljena
sklepčnost, se zasedanje skupščine preloži
in se z istim dnevnim redom opravi ob isti uri
sedmi delovni dan od dneva napovedanega
prvega zasedanja.
Lesokov Brežice d.d.
direktor družbe
Ob-3962/11
Na podlagi 41. člena Statuta delniške
družbe SORA Medvode d.d. – v likvidaciji,
likvidacijski upravitelj družbe sklicuje
13. sejo skupščine
delniške družbe SORA Medvode d.d. –
v likvidaciji, Gorenjska cesta 12,
1215 Medvode,
ki bo v ponedeljek, dne 22. 8. 2011 ob
14. uri, na sedežu družbe SORA Medvode
d.d., Gorenjska cesta 12, 1215 Medvode.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Vinko
Krizmanič, za preštevalca glasov pa Mojca
Šuštaršič in Miha Gregorš.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Razrešitev članov upravnega odbora.
Predlog sklepa: na podlagi podanih odstopnih izjav se z veljavnostjo 15. 5. 2009
razrešijo člani upravnega odbora Irena Bolčič, Marijan Ostroško in Vinko Krizmanič.
3. Obravnava začetne likvidacijske bilance družbe.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z začetno likvidacijsko bilanco družbe.
4. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov
družbe.
Predlog sklepa:
Skupščina za posebnega revizorja, ki naj
preveri vodenje posameznih poslov družbe
Sora industrija pohištva Medvode d.d. – v likvidaciji, imenuje revizijsko družbo Constantia Plus d.o.o., Dunajska c. 160, 1000 Ljub
ljana. Posebni revizor naj preveri vodenje
poslov v obdobju od sprejema sklepa skupščine o prenehanju družbe in začetku postopka likvidacije, to je od 24. 4. 2009 dalje
do sprejema tega sklepa, in sicer:
– posle sklenjene z družbo List d.o.o.,
Ljubljana, Brilejeva 3, Ljubljana,
– posle najema poslovnih prostorov,
– posle unovčenja likvidacijske mase za
vse postavke višje od 500,00 EUR,
– posle poplačevanja obveznosti do
upnikov družbe in posledice s tem povezanih zamud.
Posebni revizor je dolžan skladno z določilom 320. člena ZGD-1 o ugotovitvah posebne revizije pripraviti pisno poročilo.
5. Sprejem sklepa o nadaljevanju družbe
po 422. členu ZGD-1.
Predlog sklepa: na podlagi 422. člena
ZGD-1 se sprejme odločitev, da družba deluje dalje, postopek likvidacije družbe se
z dnem 22. 8. 2011 ustavi. V statutu družbe
se pri polni in skrajšani firmi briše dodatek
»– v likvidaciji«.
Z veljavnostjo 22. 8. 2011 se kot zakoniti
zastopnik družbe Sora Medvode d.d. razreši
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likvidacijski upravitelj družba Facig d.o.o.,
Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana, kot likvidacijsko podjetje.
Skupščina izvoli s 6-letnim mandatom
naslednje člane upravnega odbora predstavnike kapitala za obdobje od 22. 8. 2011
do 21. 8. 2017: Franc Gajšek, Darko Mastnak, Vinko Krizmanič.
Skupščina ugotavlja, da je družba po
kriterijih iz 55. člena ZGD-1 majhna družba,
zaradi česar se Franc Gajšek, v skladu z določilom 291. člena ZGD-1, imenuje za predsednika upravnega odbora in za izvršnega
direktorja, Darko Mastnak se imenuje kot
neizvršni član upravnega odbora in za namestnika predsednika upravnega odbora,
Vinko Krizmanič pa se imenuje za neizvršnega člana upravnega odbora.
Plačilo za opravljaje funkcije članov
upravnega odbora se določi v razmerju do
plačila predsednika upravnega odbora, pri
čemer znaša mesečno plačilo predsednika
eno polovico povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji, plačilo namestnika predsednika znaša 80% plačila predsednika in plačilo članom znaša 60% plačila predsednika
upravnega odbora.
Za navedena plačila so člani upravnega odbora dolžni opravljati vse dolžnosti,
ki jih predvideva zakon, vključujejo pa tudi
njihovo dolžnost izvedbe rednih tedenskih
kolegijev v družbi z vsemi aktivnostmi, ki so
za to potrebne.
Člani upravnega odbora imajo pravico
tudi do nadomestila stroškov in drugih plačil,
ki jih predvideva zakon.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki
so najpozneje do konca četrtega dne pred
izvedbo skupščine, vpisani kot imetniki delnic v centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d.. Udeležbo na skupščini morajo delničarji, oziroma
njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki,
pisno prijaviti upravi družbe najpozneje do
konca četrtega dne pred izvedbo skupščine.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prihodu na skupščino izkažejo z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom.
Delničarji lahko v skladu in pod pogoji iz
prvega odstavka 298. člena ZGD-1 zahtevajo dopolnitve dnevnega reda.
Delničarji lahko družbi v pisni obliki sporočijo svoje utemeljene nasprotne predloge
k posameznim točkam dnevnega reda. Predlogi delničarjev bodo objavljeni na način in
v skladu s 300. členom ZGD-1.
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega
odstavka 305. člena ZGD-1.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu likvidacijskega upravitelja, na naslovu Dalmatinova 2, Ljubljana,
vsak delovni dan od 10. do 12. ure od dneva
objave tega sklica dalje do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Likvidacijski upravitelj

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ja Loterija Slovenije, d.d., Ljubljana, Gerbičeva 99, ki je imetnica 3.568 delnic Športne
loterije d.d., kar predstavlja 20% osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njen
pravni interes za vložitev zahteve za dopolnitev dnevnega reda 21. seje skupščine,
sklicane za 5. 8. 2011, ob 12: uri, katere
sklic je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Razglasni del, št. 53/11 dne
1. 7. 2011, objavlja dodatno točko dnevnega
reda skupščine, ki glasi:
5. Predlog za razrešitev člana nadzornega sveta in imenovanje novega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Na podlagi odstopne izjave se z dnem
sprejema sklepa skupščine razreši član nadzornega sveta družbe Športna loterija d.d.,
Milan Ževart.
Za člana nadzornega sveta družbe Športna loterija d.d. se imenuje mag. Mateja
Režun. Mandat novo imenovanega člana
nadzornega sveta prične z dnem sprejema
sklepa o imenovanju.
Obrazložitev:
Loterija Slovenije, d.d., predlaga, da skupščina razreši člana nadzornega sveta Milana
Ževarta, ki je podal odstopno izjavo in za novega člana nadzornega sveta imenuje mag.
Matejo Režun, univ. diplomirano ekonomistko
in magistro poslovnih ved, direktorico financ
in računovodstva v Loteriji Slovenije, d.d.
Mag. Mateja Režun ima več kot dvajsetletne
izkušnje na področju financ in računovodstva
ter korporativnega upravljanja. Bila je članica
in predsednica nadzornega sveta Unior Zreče, članica in predsednica nadzornega sveta
Comet Zreče, predsednica nadzornega sveta
Rimskih term in podpredsednica nadzornega
sveta Jata Emona ter članica nadzornega
sveta Gorenje NO. S svojim znanjem in izkušnjami bo aktivno prispevala k delovanju
nadzornega sveta in zastopala interese vseh
delničarjev.
Športna loterija d.d.
Janez Bukovnik,
predsednik uprave

Razširitve dnevnih redov

Ob-3959/11
Uprava družbe Elektro Ljubljana d.d. je
dne 6. in 8. julija 2011 s strani delničarja KD
Kapital d.o.o., ki je imetnik delnic, ki predstavljajo 5,92% osnovnega kapitala družbe, prejela pisni zahtevi za dodatne točke
dnevnega reda sklica skupščine, objavljene
v Uradnem listu RS, št. 53/11 z dne 1. 7.
2011 in nasprotne predloge k predlaganim
sklepom. Na podlagi navedene zahteve in
v skladu z 298. in 300. členom ZGD-1 uprava družbe objavlja dodatne točke dnevnega reda skupščine in nasprotne predloge
delničarja KD Kapital d.o.o. k predlaganim
sklepom skupščine, ki bo dne 26. 8. 2011
ob 10. uri na sedežu družbe v Ljubljani,
Slovenska cesta 58, v veliki sejni sobi v I.
nadstropju, ki glasijo:
Skupščini družbe pri 3. točki dnevnega reda predlagamo sprejem naslednjega
sklepa:
Predlog sklepa delničarja KD Kapital
d.o.o.
a) Potrdi se dopolnitev dejavnosti družbe
tako, da se dodajo šifre dejavnosti:

Ob-3915/11
Uprava družbe Športne loterije d.d.,
Ljubljana, Dunajska cesta 22, v skladu
z 298. členom Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1 in na podlagi zahteve delničar-

62. 010 Računalniško programiranje
62.020 Svetovanje o računalniških
napravah in programih
62.030 Upravljanje računalniških naprav
in sistemov

62.090
63.110
63.120
63.990
69.103
70.100
70.210
70.220
73.120
77.330
77.400
78.100
78.200
78.300
82.110
82.190
82.200
85.590
85.600

Druge z informacijsko tehnologijo
in računalniškimi storitvami
povezane dejavnosti
Obdelava podatkov in s tem
povezane dejavnosti
Obratovanje spletnih portalov
Drugo informiranje
Druge pravne dejavnosti
Dejavnost uprav podjetij
Dejavnost stikov z javnostjo
Drugo podjetniško in poslovno
svetovanje
Posredovanje oglaševalskega
prostora
Dajanje pisarniške opreme in
računalniških naprav v najem in
zakup
Dajanje pravic uporabe
intelektualne lastnine v zakup,
razen avtorsko zaščitenih del
Dejavnost pri iskanju zaposlitve
Posredovanje začasne delovne
sile
Druga oskrba s človeškimi viri
Nudenje celovitih pisarniških
storitev
Fotokopiranje, priprava
dokumentov in druge posamične
pisarniške dejavnosti
Dejavnost klicnih centrov
Drugje nerazvrščeno
izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje
Pomožne dejavnosti za
izobraževanje

b) V statutu družbe se:
– v 2. členu dodajo vse dejavnosti točke
a. iz tretje točke dnevnega reda skupščine
družbe;
– v prvem odstavku 48. členu statuta se
za četrto alineo doda nova alinea, ki glasi:«
– odprodaji oziroma razpolaganju lastništva
v hčerinskih družbah in statusnih spremembah le-teh«, dosedanja peta alinea prvega
odstavka postane 6.
Sprejmejo se predlagane dopolnitve
statuta, kot so opredeljene v točki b) tega
sklepa.
Čistopis statuta na podlagi sprejetega
sklepa skupščine potrdi notar.
Utemeljitev:
Skupščini se predlaga, da dopolni dejavnost družbe in s tem omogoči družbi povečevanje prihodkov. Hkrati pa s predlagano
spremembo statuta zaradi izvedbe postopka
izčlenitve zagotoviti lastnikom družbe transparenten nadzor nad razpolaganjem hčerinske družbe, na katero se prenese dejavnost z izčlenitvijo.
Predlog umika 7. točke dnevnega reda:
Soglasje skupščine za delitev po postopku
izčlenitve s prevzemom.
Utemeljitev:
Uprava in nadzorni svet družbe v svojih
poročilih navajata, da zahteva za izvedbo
izčlenitve s prevzemom izhaja iz:
– 23.b Energetskega zakona (Uradni list
RS, št. 27/07 – UPB2 s spremembami in
dopolnitvami),
– Direktive 2009/72/ES (v nadaljevanju
direktiva), ki od operaterja zahteva, da je
neodvisen od drugih dejavnosti, ki niso povezane z distribucijo,
– Ugotovitve Računskega sodišča, ki
z revizijskim poročilom št. 1206-5/2008-29
z dne 24. 3. 2009 ugotavlja, da mora družba SODO d.o.o. biti neodvisna pri izvajanju
GJS SODO.
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Po našem mnenju razlogi za izvedbo postopka izčlenitve niso utemeljeni, ker:
– družba ne izpolnjuje pogoje iz 23.b
člena Energetskega zakona in je zato ne
moremo obravnavati kot sistemskega operaterja,
– z ustanovitvijo družbe SODO d.o.o. in
vzpostavitvijo najemnega razmerja na električnem omrežju je bilo zadoščeno zahtevam direktive,
– Ugotovitve o nepravilnostih se nanašajo na poslovanje družbe SODO d.o.o, ki
je sistemski operater in ne na poslovanje
družbe.
Zgoraj navedeni razlogi kažejo na to, da
vsebinska utemeljitev, ki jo je navedla uprava kot razlog za izvedbo postopka izčlenitve
s prevzemom ne vzdrži, hkrati pa predlagatelj postopka delničarjem ni predstavil ekonomske utemeljenosti tega postopka. Zaradi
navedenega predlagamo umik predmetne
točke dnevnega reda, dokler predlagatelj ne
pripravi zadostne ekonomske argumentacije
in ustreznih projekcij poslovanja v primeru
izvedbe tega projekta
Uvrstitev nove 7. točke na dnevni red:
Predložitev poslovnega načrta do leta 2015
in imenovanje pooblaščenega ocenjevalca,
ki bo ocenil vrednost pogodb in določenih
neopredmetenih sredstev.
Predlog sklepa delničarja KD Kapital
d.o.o.
a) Uprava je dolžna da najkasneje do
30. 9. 2011 pripravi in delničarjem predloži:
– poslovni načrt za družbo Elektro Ljub
ljana d.d. za srednjeročno obdobje poslovanja od leta 2011 do 2015, narejen

ob predpostavki, da se postopek izčlenitve
s prevzemom ne opravi,
– poslovna načrta družbe in njene hčerinske družbe Elektro energija d.o.o., oba
za srednjeročno obdobje poslovanja od leta
2011 do 2015,
– predstavitev ekonomske upravičenosti
izvedbe postopka izčlenitve s prevzemom.
b) Imenuje se družbo P&S CAPITAL
d.o.o. za oceno vrednosti:
– kratkoročnih in dolgoročnih pogodb
z dobavitelji električne energije
– pogodb z odjemalci električne energije
(kar vključuje pravne in fizične osebe, ki
nabavljajo električno energijo na trgu »na
debelo« in »na drobno«).
Ocena vrednosti se opravi na dan 31. 12.
2010 oziroma na obračunski dan izvedbe izčlenitve družbe s prevzemom.
Utemeljitev
Obračunski
dan
izčlenitve,
kot
sta predlagala uprava in nadzorni svet je
31. 12. 2010. V Poročilu uprave o izčlenitvi
družbe je navedeno, da se v obdobju, od
dneva izčlenitve do vpisa v sodni register
ločeno, v posebnih računovodskih evidencah, vodi računovodstvo za prenosno in
novo izčlenjeno družbo. Zato predlagamo,
da se predloži projekcija poslovanja družbe
in hčerinske družbe za obdobje 2011–2015,
ki vključuje napoved izkaza uspeha in bilance stanja za navedeno obdobje. V gradivu za skupščino je namreč navedeno, da
se računovodstvo vodi pod predpostavko,
da bo izčlenitev vpisana v sodno poslovni
register, kar pomeni, da vodi računovodstvo, kakor da bi bila izčlenitev z dnem
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obračuna izčlenitve že opravljena. Iz navedenega sklepamo, da so podatki o poslovanju izčlenjene družbe od 1. 1. 2011
dalje dostopni in zbrani. Posebej zahtevamo, da se vrednotijo tudi kratkoročne in
dolgoročne pogodbe z dobavitelji o nakupu
in dobavi električne energije (količinsko in
vrednostno) ter njihov vpliv na predvideno
poslovanje izčlenjenih tržnih delov elektro
podjetij in vrednoti lista odjemalcev. Za izvedbo navedenih vrednotenj predlagamo
pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij in prilagamo njihove reference.
Uvrstitev nove 8. točke na dnevni red:
Razrešitev in imenovanje novega člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev
Predlog sklepa delničarja KD Kapital
d.o.o.
Skupščina družbe odpokliče doseda
njega člana nadzornega sveta Aleša Šaverja.
Skupščina družbe za obdobje do 25. 8.
2013, namesto Aleša Šaverja imenuje Janeza Bojca.
Utemeljitev
Manjšinski delničarji predstavljamo pomemben delež lastniškega kapitala v družbi.
Zato menimo, da smo upravičeni do aktivnega upravljanja družbe tudi preko nadzornega sveta, in imenovanja kandidata
v nadzorni svet, ki je predstavnik največjega manjšinskega lastnika. Predlagamo, da
je nadomestni član imenovan za čas do
izteka mandata odpoklicanemu članu nadzornega sveta.
Elektro Ljubljana d.d.
Uprava družbe
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Zavarovanja terjatev
SV 540/2011
Ob-3963/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarja Gorazda Šifrerja
iz Maribora, opravilna številka SV 540/2011
z dne 11. 7. 2011, se pri zastavljeni nepremičnini na podlagi notarskega zapisa notarja
Gorazda Šifrerja opr. št. SV 565/2009 z dne
31. 8. 2009, del poslovne stavbe v etaži
v pritličju desno, v bruto izmeri 270,00 m2,
kar v naravi predstavlja pisarne št. 141, 142,
143, 144, 153, 154, 155, 156 ter del avle
št. 050 in del vetrolova št. 049 in del hodnika št. 048, ki stoji na parceli št. 2531/23,
k.o. Tezno, vpiše sprememba imetnika hipoteke, vpisane v korist Draga Kreslina,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
210.882,46 EUR s pripadki; novi imetnik
pravice je Karmen Varga, Levstikova ulica 1,
2331 Pragersko.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 9/2011
Os-3732/11
Izvršitelj Milan Otoničar iz Postojne
je v izvršilni zadevi tega sodišča opr. št.
In 9/2011 upnice Marije Mikuletič, Mala
Bukovica 8, Ilirka Bistrica, ki jo zastopa
odvetnik Branko Gvozdić iz Sežane, proti
dolžnici Stanovanjski zadrugi Ilirska Bistrica z.b.o., Ulica 7. maja 12, Ilirka Bistrica,
zaradi izterjave 5.981,77 EUR s pp, dne
20. 5. 2011, opravil rubež nepremičnin, ki
nista vpisani v zemljiško knjigo, in sicer
poslovnega prostora številka 1, v izmeri
59,10 m2 in poslovnega prostora št. 2, v izmeri 52,70 m2, v pritličju večstanovanjske
stavbe številka 608, na parc. št. 692/16-0,
k.o. 2524 Trnovo, na naslovu Ulica 7. maja
12, Ilirska Bistrica. Rubež ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 23. 6. 2011
In 985/2009
Os-3719/11
Izvršitelj Andrej Šramel je dne 8. 4. 2011,
s pričetkom ob 8. uri, v zadevi In 985/2009,
Okrajno sodišče v Mariboru zoper dolžnika Bena Horvat, Zgornja Kungota 78, 2201
Zgornja Kungota, za upnika Raifeisenbank
gmbh. Bahnstrasse 22, 9141 Eberndorf,
v kraju Zgornja Kungota 78, 2201 Zgornja
Kungota, opravil rubež nepremičnine: dvosobnega stanovanja št. 4, v prvem nadstropju – levo, večstanovanjske hiše na naslovu
Zgornja Kungota 78, 2201 Zgornja Kungota, ki stoji na parc. št. 697/4, k.o. Zgornja
Kungota.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 6. 2011
VL 191814/2010
Os-3783/11
Okrajno sodišče v Novem mestu je v izvršilni zadevi upnika Etažni lastniki večstanovanjske stavbe Vavpotičeva ulica 7, Novo
mesto, ki jih zastopa Terca d.o.o. Šentrupert, Šentrupert 124, Šentrupert, zoper dolžnika Gregorja Rusa, Veliko Mlačevo 46,
Grosuplje, zaradi izterjave 345 EUR s pp
na podlagi sklepa VL 191814/2010 z dne
14. 3. 2011, po izvršitelju Janku Zorčiču
dne 11. 5. 2011 zarubilo nepremičnino, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, in sicer stanovanje v večstanovanjskem bloku št. 954, v 2.
nadstropju na naslovu Vavpotičeva ulica 7,
Novo mesto v bruto in neto izmeri 51,10 m2,
last dolžnika Gregorja Rusa.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 27. 6. 2011

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
VL 118309/2009
Os-3463/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnice Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa Dr-

žavno pravobranilstvo Republike Slovenije,
Šubičeva ulica 2, Ljubljana, proti dolžnici
Renati Deduš, Lackova cesta 34A, Maribor – dostava, zaradi izterjave 871,95 EUR
sklenilo:
dolžnici
Renati
Deduš,
Lackova
cesta 43A, Maribor – dostava, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
Šega David, Prešernova ulica 26A, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse
dotlej, dokler organ, pristojen za socialne
zadev, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 4. 2011
II P 608/2007
Os-3641/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Maji Kolničar Stanković, v pravdni
zadevi tožeče stranke Republike Slovenije, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo
Republike Slovenije, Šubičeva 2, Ljubljana,
proti toženi stranki 1. Jadranki Kovačič, Puciharjeva ulica 29, Škofljica, ki jo zastopa
Aleksandra Jurak, odvetnica v Ljubljani, 2.
Lojzetu Kovačič, Tržaška cesta 40, Ljub
ljana, in 3. Robertu Kovačič, Gornji vrh 2B,
Premična pošta Primskovo, zaradi plačila
6.259,39 EUR s pripadki, dne 10. 6. 2011
sklenilo:
drugotoženi stranki Lojzetu Kovačiču,
neznanega prebivališča, nazadnje Tržaška
cesta 40, Ljubljana, se v zadevi pod opr.
št. II P 608/2007 postavi začasni zastopnik
odvetnik Anže Lapajne, Dunajska cesta 160,
Ljubljana.
Začasni zastopnik bo v navedeni zadevi
zastopal drugotoženo stranko od dneva postavitve dalje, dokler drugotožena stranka
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 6. 2011
II D 636/2010
Os-3756/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici – svétnici Alenki Rozman, v zapuščinski zadevi po pokojni Marji Kopač, rojeni
1. 12. 1926, umrli 17. 1. 2010, nazadnje stanujoči v Ljubljani, Bičevje 1, državljanki Republike Slovenije, dne 11. 2. 2011 sklenilo:
dedinji Evi Škerl, rojeni 15. 12. 1956, se
postavi začasni zastopnik odvetnik Ladislav
Hafner, Kersnikova ulica 6/II, Ljubljana.
Začasni zastopnik ima v tem postopku
vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika, in sicer vse do takrat, dokler dedinja
Eva Škerl ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 2. 2011

VL 39438/2011
Os-3826/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnika Krekova družba za storitve,
trgovino, posredništvo d.o.o., Partizanska
cesta 5, Maribor, proti dolžniku Borisu Ostrovršnik, Polhov Gradec 32, Polhov Gradec, ki
ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Anže
Lapajne, Dunajska cesta 160, Ljubljana, zaradi izterjave 674,16 EUR s pp, sklenilo:
dolžniku Borisu Ostrovršnik, Polhov Gradec 32, Dobrova – Polhov Gradec, 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 odvetnik Anže Lapajne, Dunajska cesta 160,
Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 5. 2011
VL 46667/2011
Os-3833/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, ki
jo zastopa Aleksandra Hartman, Ulica Vita
Kraigherja 4, Maribor, proti dolžnici Moniki
Vogrin Magerl, Padežnikova ulica 16, Maribor, ki jo zastopa zakoniti zastopnik odvetnik
Darko Vran, Ulica talcev 3, Maribor, zaradi
izterjave 3.474,62 EUR, sklenilo:
dolžnici Moniki Vogrin Magerl, Padežnikova ulica 16, Maribor, se na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Darko Vran, Ulica talcev 3, 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 24. 5. 2011
II P 795/2010
Os-3299/11
Okrajno sodišče v Mariboru je dne
22. 10. 2010, na podlagi 5. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 in nadaljnji),
v pravdni zadevi tožeče stranke Posojilnice
Bank Pliberk, registrirane zadruge z omejitvenim jamstvom, Pliberk, Avstrija, ki jo zastopa David Pogorevc, odvetnik v Slovenj
Gradcu, zoper toženi stranki 1. Dejanu Tomažič in 2. Iris Časl, oba stanujoča Prušnikova ulica 26, Maribor, drugo toženi stranki
Iris Časl postavilo začasnega zastopnika,
Simona Brenceta, odvetnika v Mariboru.
Začasni zastopnik bo v zgoraj navedenem pravdnem postopku zastopal toženo
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stranko vse do takrat, dokler ne bo tožena
stranka ali njen pooblaščenec nastopil pred
sodiščem oziroma dokler ne bo organ, pristojen za socialne zadeve, sporočil, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 5. 2011
In 188/2010
Os-3784/11
Okrajno sodišče v Novem mestu je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav
d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, zoper dolžnika Jordana Stošića in Nikole Stošića,
Novo mesto, Šolska cesta 50, zaradi izterjave 2.350,92 EUR s pp, na podlagi 4. tč.
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju dolžnikoma, zaradi
nemožnosti vročitve sodnih pisanj postavilo
začasno zastopnico Jasno Simčič, odvetnico iz Novega mesta.
Začasna zastopnica bo zastopala interese dolžnika v tej zadevi vse dotlej, dokler
se ne ugotovi njuno bivališče oziroma dokler
dolžnika ali njuna pooblaščenca ne nastopita pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 27. 6. 2011
I 23/2011
Os-3621/11
Okrajno sodišče v Trebnjem je po okrajni
sodnici Tadeji Predanič, v izvršilni zadevi
upnika Primatus d.d. – v likvidaciji, Jakšičeva ulica 1, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik
Vinko Šimc, Poljanska cesta 22c, Ljubljana,
zoper dolžnika Bojana Košenino, Knežja
vas 7, Dobrnič, zaradi izselitve in izročitve
nepremičnine (pcto. 68.579,66 EUR s pp),
dne 10. junija 2011 sklenilo: dolžniku Bojanu
Košenini, Knežja vas 7, Dobrnič, rojenem
4. 6. 1956, se postavi začasni zastopnik
odvetnik Jurij Gros iz Trebnjega.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 10. 6. 2011

Oklici dedičem
D 121/2011
Os-3414/11
Pri Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici je
v teku zapuščinski postopek po pokojnemu
Ivanu Zadniku, Pregarje 54, rojenem 27. 10.
1864, ki je umrl 12. 4. 1941. Zapustnikovi
zakoniti dediči sodišču niso znani.
Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju, sodišče poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine v tem zapuščinskem
postopku, da se priglasijo sodišču v roku
enega leta od objave tega oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 31. 5. 2011
D 117/2011
Os-3415/11
Pri Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici je
v teku zapuščinski postopek po pokojni Uršuli (Urši) Barba, Pregarje 30, v zemljiški
knjigi Pregarje 30b, rojeni 17. 8. 1855, ki
je umrla 26. 10. 1927. Zapustničini zakoniti
dediči sodišču niso znani.
Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju, sodišče poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine v tem zapuščinskem
postopku, da se priglasijo sodišču v roku
enega leta od objave tega oklica.
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Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 31. 5. 2011
D 113/2011
Os-3416/11
Pri Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici je
v teku zapuščinski postopek po pokojnem
Antonu Bubniču, Pregarje 81, rojenem 15. 4.
1852, ki je umrl 29. 7. 1932. Zapustnikovi
zakoniti dediči sodišču niso znani.
Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju, sodišče poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine v tem zapuščinskem
postopku, da se priglasijo sodišču v roku
enega leta od objave tega oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 31. 5. 2011
D 104/2011
Os-3417/11
Pri Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici
je v teku zapuščinski postopek po pokojni Ivanki (Ivani) Zadnik, Pregarje 7, rojeni
10. 9. 1873, ki je umrla 6. 3. 1921. Zapustničini zakoniti dediči sodišču niso znani.
Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju, sodišče poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine v tem zapuščinskem
postopku, da se priglasijo sodišču v roku
enega leta od objave tega oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 31. 5. 2011
D 97/2011
Os-3418/11
Pri Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici je
v teku zapuščinski postopek po pokojnem
Jožefu (Josipu) Bubniču, Pregarje 13, v zemljiški knjigi Pregarje 13/93, rojenem 17. 9.
1874, ki je umrl 14. 10. 1940. Zapustnikovi
zakoniti dediči sodišču niso znani.
Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju, sodišče poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine v tem zapuščinskem
postopku, da se priglasijo sodišču v roku
enega leta od objave tega oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 31. 5. 2011

16. 9. 1846, ki je umrl 23. 3. 1937. Zapustnikovi zakoniti dediči sodišču niso znani.
Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju, sodišče poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine v tem zapuščinskem
postopku, da se priglasijo sodišču v roku
enega leta od objave tega oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 31. 5. 2011
D 95/2011
Os-3421/11
Pri Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici je
v teku zapuščinski postopek po pokojnem
Jožetu (Josipu) Valenčiču, Huje 17, rojenem
5. 7. 1854, ki je umrl 12. 10. 1926. Zapustnikovi zakoniti dediči sodišču niso znani.
Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju, sodišče poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine v tem zapuščinskem
postopku, da se priglasijo sodišču v roku
enega leta od objave tega oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 31. 5. 2011
D 128/2011
Os-3422/11
Pri Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici je
v teku zapuščinski postopek po pokojnem
Mihaelu Bubniču, Pregarje 3, rojenem 12. 9.
1847, ki je umrl 29. 7. 1921. Zapustnikovi
zakoniti dediči sodišču niso znani.
Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju, sodišče poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine v tem zapuščinskem
postopku, da se priglasijo sodišču v roku
enega leta od objave tega oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 31. 5. 2011

D 85/2011
Os-3419/11
Pri Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici je
v teku zapuščinski postopek po pokojnem
Antonu Dodiču, Pregarje 35, ki je umrl 30. 3.
1915 v starosti 68 let in 9 mesecev. Zapustnikovi zakoniti dediči sodišču niso znani.
Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju, sodišče poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine v tem zapuščinskem
postopku, da se priglasijo sodišču v roku
enega leta od objave tega oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 31. 5. 2011

D 171/2009
Os-3758/11
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski
postopek po pokojnem Klančar Alojziju, sinu
Alojzija, rojenem 24. 10. 1941, državljanu
Republike Slovenije, nazadnje stanujočem
v Podklancu 26, umrlem 1. 4. 2009 v Ljub
ljani.
V poštev za dedovanje na podlagi zakona bi prišli, če zapustnik oporoke ne bi
napravil, dediči tako imenovanega tretjega
dednega reda, to so zapustnikove tete in
strici oziroma potomci pred zapustnikom
umrlih zapustnikovih tet in stricev. Nekateri
izmed njih so sodišču znani, kar precej pa
je sodišču še vedno neznanih.
Zato sodišče s tem oklicem poziva vse,
ki menijo, da imajo kakršnokoli pravico do
zapuščine pokojnega Klančar Alojzija, da
se v roku enega leta od objave tega oklica
in oklica na sodni deski ter na spletni strani
tukajšnjega sodišča, zglasijo in uveljavljajo svojo pravico do dediščine. Po preteku
oklicnega roka bo sodišče razpisalo zapuščinsko obravnavo in zadevo zaključilo
v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 15. 6. 2011

D 91/2011
Os-3420/11
Pri Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici je
v teku zapuščinski postopek po pokojnem
Mihaelu Zadniku, Pregarje 75, rojenem

D 170/2010
Os-1919/11
Okrajno sodišče v Krškem je po sodnici Mariji Breznik, v zapuščinski zadevi po
dne 28. 4. 2010 umrlem Karlu Šoba, sin
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Karla, rojen 12. 7. 1952, stanujoč Raztez 6,
Brestanica, državljanu Republike Slovenije,
izdala oklic:
neznane dediče tretjega dednega reda po
pokojnem Karlu Šoba se poziva, da v roku
enega leta od objave tega oklica in oklica na
oglasni deski Okrajnega sodišča v Krškem,
priglasijo svoje pravice do zapuščine.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 1. 3. 2011
I D 2369/2010
Os-3801/11
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pokojni Rabiji Fikić,
hčerki Šabana Avdića, rojeni 28. 3. 1946,
umrli 4. 8. 2010, nazadnje stanujoča v Ljub
ljani, Trg komandanta Staneta 6, državljanki
Republike Slovenije.
Zapustnica je sicer napravila oporoko,
vendar potrebuje sodišče za izvedbo zapuščinskega postopka tudi podatke o zakonitih dedičih. Zapustnica je bila vdova,
sin je umrl pred njo in ni zapustil potomcev,
podatka, ali sta njena starša Hava Avdić in
Šaban Avdić še živa, pa sodišče nima. Kot
zakoniti dediči bi zato v poštev prišli dediči
drugega ali tretjega dednega reda, o katerih
sodišče podatkov nima.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva navedena dediča
ter vse ostale, ki mislijo, da imajo pravico
do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 6. 2011
IV D 2745/2010
Os-3821/11
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pokojnem Janezu Vehovec, rojenem 25. 8. 1911, umrlem
19. 9. 1974, nazadnje stanujočem Necochea 2088, Ramos Mejia, 1704 Prov. Buenos Aires, Argentina.
Zapustnik ni napravil oporoke, zato je
nastopilo zakonito dedovanje. Zapustnik je
bil ob smrti poročen in ni zapustil potomcev.
Kot zakoniti dediči bi v poštev prišli dediči
pokojne zapustnikove vdove Marije Jelovčan Vehovec, dediči pokojnih zapustnikovih
sester Marije Udir, Antonije Vidmar, Frančiške Sever in brata Jožefa Vehovca, potomci
pokojne zapustnikove sestre Ane Kadivec,
to so zapustnikovi nečaki in nečakinja Marjan Kadivec, Jurij Kadivec in Nada Kadivec
ter dediči pokojnega zapustnikovega nečaka Antona Kadivca, o katerih pa sodišče
nima podatkov.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva navedene dediče
ter vse ostale, ki mislijo, da imajo pravico do
dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica
na oglasni deski sodišča. Po preteku tega
roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dene 28. 6. 2011
I D 2722/2007
Os-7410/10
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je
v teku zapuščinski postopek, opr. št. I D

2722/2007, po pokojnem Stanislavu Bartolju, roj. 7. 5. 1937, umrlem 2. 7. 1980, nazadnje stanujočem Gallusovo nabrežje 13,
Ljubljana, državljan SR Slovenije.
Zapustnik ni napravil oporoke, zato je nastopilo zakonito dedovanje. Zapustnik je bil
ob smrti poročen z Ano Bartolj. Imel je sina
Stanka Bartolja, za katerega pa sodišče drugih podatkov nima. Podatke o sinu Stanku
Bartolju sodišče potrebuje zaradi izvedbe
zapuščinskega postopka.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (Uradni list SRS,
št. 15/1976, z nadaljnjimi spremembami in
dopolnitvami) poziva sina Stanka Bartolja in
vse ostale, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo
sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov,
s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 11. 2010
I D 231/2009
Os-3619/11
V zapuščinskem postopku, ki se
vodi pred Okrajnim sodiščem v Mariboru, po
dne 29. 12. 2008 umrli Jemeršić Magdaleni,
hčeri Šimeta, rojeni 20. 11. 1945, državljanki Republike Slovenije, razvezani, nazadnje
stanujoči v Mariboru, Koroška cesta 61, so
se dediči I. in II. dednega reda dedovanju
po zapustnici odpovedali in sedaj so k dedovanju poklicani dediči III. dednega reda,
neznanih imen in naslovov.
Sodišče zato poziva dediče III. dednega
reda (to so zapustničine babice in dedi oziroma njihovi potomci) ter vse, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine, da se priglasijo
sodišču v enem letu od objave tega oklica,
v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 6. 2011
II D 556/2004
Os-3822/11
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri
Okrajnem sodišču v Mariboru, po ne 8. 9.
1962 umrlem Balun Jožetu, rojenim 13. 3.
1879, državljanu Republike Slovenije, vdovcu, nazadnje stanujočem v Zgornji Kungoti,
Slatinski Dol št. 31, pridejo v poštev kot
dediči po zapustniku tudi zapustnikov vnuk
Slobodan Balun (po podatkih sodišča stanujoč nekje v Srbiji), ki je potomec zapustnikovega sina Antona Baluna, rojenega 1905, in
dediče zapustnikovega sina Petra Baluna,
rojenega 1902, neznanih imen in naslovov
(po podatkih sodišča stanujoči nekje v Venezueli).
Sodišče zato poziva zapustničinega vnuka Slobodana Baluna in dediče zapustničinega sina Petra Baluna ter vse, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine, da se priglasijo
sodišču v enem letu od objave tega oklica,
v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 30. 6. 2011
D 104/2011
Os-3692/11
Gertrud Scheer, rojena Leskovsek, rojena 27. 2. 1910, umrla 13. 3. 1996, nazadnje stanujoča 56154 Bad Salzig an Rhein,
Kirschgaesschen 1, Nemčija, je umrla brez

Št.

57 / 15. 7. 2011 /

Stran

1753

oporoke, zapustila pa je neznano število
dedičev.
Zapuščina obsega 70/336 nepremičnine parcele št. 606/7, 607/1, 607/2, 118.S,
v k.o. Brezje.
Zapustničine sorodnike, ki pridejo po zakonu v poštev za dedovanje, se poziva, da
se priglasijo sodišču v roku 1 leta od objave
tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika dedičem neznanega prebivališča in podatkov, s katerimi razpolaga. Za skrbnika je postavljena
Darja Razgoršek Juteršek, Prekorje 99, p.
Škofja vas.
Okrajno sodišče v Šentjurju
dne 17. 6. 2011
D 102/2011
Os-3693/11
Johanna Heil, rojena Leskosek, rojena
1. 8. 1906, umrla 24. 4. 1993, nazadnje
stanujoča 45968 Gladbeck, Adlerstrasse 1,
Nemčija, je umrla brez oporoke, zapustila pa
je neznano število dedičev.
Zapuščina obsega 70/336 nepremičnine parcele št. 606/7, 607/1, 607/2, 118.S,
v k.o. Brezje.
Zapustničine sorodnike, ki pridejo po zakonu v poštev za dedovanje, se poziva, da
se priglasijo sodišču v roku enega leta od
objave tega oklica. Po preteku tega roka bo
sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi izjave postavljenega skrbnika dedičem neznanega prebivališča in podatkov,
s katerimi razpolaga. Za skrbnika je postavljena Darja Razgoršek Juteršek, Prekorje
99, p. Škofja vas.
Okrajno sodišče v Šentjurju
dne 17. 6. 2011
D 105/2011
Os-3713/11
Josef Leskovsek, rojen 16. 11. 1921,
umrl 24. 2. 2006, nazadnje stanujoč Wirchowstrasse 3, 51375 Leverkusen, Nemčija,
je umrl brez oporoke, zapustil pa je neznano
število dedičev.
Zapuščina obsega 8/336 nepremičnine
parcele št. 606/7, 607/1, 607/2, 118.S, v k.o.
Brezje.
Zapustnikove sorodnike, ki pridejo po zakonu v poštev za dedovanje, se poziva, da
se priglasijo sodišču v roku enega leta od
objave tega oklica. Po preteku tega roka bo
sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi izjave postavljenega skrbnika dedičem neznanega prebivališča in podatkov,
s katerimi razpolaga. Za skrbnika je postavljena Darja Razgoršek Juteršek, Prekorje
99, p. Škofja vas.
Okrajno sodišče v Šentjurju
dne 17. 6. 2011
D 100/2011
Os-3714/11
Josepha Meier, rojena Grossmann, rojena 1. 9. 1911, umrla 9. 6. 1983, nazadnje
stanujoča 45699 Herten Disstel, Kirchstrasse 13, Nemčija, je umrla brez oporoke, zapustila pa je neznano število dedičev.
Zapuščina obsega 28/336 nepremičnine parcele št. 606/7, 607/1, 607/2, 118.S,
v k.o. Brezje.
Zapustničine sorodnike, ki pridejo po zakonu v poštev za dedovanje, se poziva, da
se priglasijo sodišču v roku enega leta od
objave tega oklica. Po preteku tega roka bo
sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi izjave postavljenega skrbnika dedičem neznanega prebivališča in podatkov,
s katerimi razpolaga. Za skrbnika je posta-
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vljena Darja Razgoršek Juteršek, Prekorje
99, p. Škofja vas.
Okrajno sodišče v Šentjurju
dne 17. 6. 2011
D 103/2011
Os-3735/11
Paulina Paulic, rojena Leskovsek, rojena
7. 9. 1904, umrla 17. 12. 1995, nazadnje stanujoča 51103 Koln – Kalk Mulheimerstrasse
112, Nemčija, je umrla brez oporoke, zapustila pa je neznano število dedičev.
Zapuščina obsega 70/336 nepremičnine parcele št. 606/7, 607/1, 607/2, 118.S,
v k.o. Brezje.
Zapustničine sorodnike, ki pridejo po zakonu v poštev za dedovanje, se poziva, da
se priglasijo sodišču v roku enega leta od
objave tega oklica. Po preteku tega roka bo
sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi izjave postavljenega skrbnika dedičem neznanega prebivališča in podatkov,
s katerimi razpolaga. Za skrbnika je postavljena Darja Razgoršek Juteršek, Prekorje
99, p. Škofja vas.
Okrajno sodišče v Šentjurju
dne 17. 6. 2011
D 101/2011
Os-3823/11
Maria Turnsek, rojena Leskovsek, rojena 3. 12. 1899, umrla 4. 5. 1990, nazadnje
stanujoča 74744 Berolzheim, Hauptstrasse
165, Baden, Nemčija, je umrla brez oporoke, zapustila pa je neznano število dedičev.
Zapuščina obsega 48/336 nepremičnine parcele št. 606/7, 607/1, 607/2, 118.S,
v k.o. Brezje.
Zapustničine sorodnike, ki pridejo po zakonu v poštev za dedovanje, se poziva, da
se priglasijo sodišču v roku enega leta od
objave tega oklica. Po preteku tega roka bo
sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi izjave postavljenega skrbnika dedičem neznanega prebivališča in podatkov,
s katerimi razpolaga. Za skrbnika je postavljena Darja Razgoršek Juteršek, Prekorje
99, p. Škofja vas.
Okrajno sodišče v Šentjurju
dne 17. 6. 2011
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D 39/2011
Os-3302/11
Na Okrajnem sodišču v Trbovljah je teku
zapuščinski postopek po pokojnem Kepa
Robertu, umrlem dne 23. 1. 2011, rojenem
11. 11. 1965, nazadnje stanujočem Kolonija
1. maja 28, Trbovlje.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojnem Kepa Robertu, rojenem 11. 11. 1965, da se priglasijo
Okrajnem sodišču v Trbovljah, v enem letu
od objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 23. 5. 2011

Oklici pogrešanih
N 8/2011
Os-3843/11
Okrajno sodišče v Postojni po okrajni
sodnici Darji Morelj, vodi nepravdni postopek na predlog predlagatelja Antona Rebec,
Narin 12, Pivka, ki ga zastopa Odvetniška
pisarna Ivana Makuca iz Tolmina, zaradi
razglasitve za mrtvo osebo Marijo Rebec,
rojeno 13. 8. 1854, nazadnje stanujoče Narin 85, Pivka.
O pogrešani Mariji Rebec so znani
rojstni podatki, da ni bila poročena in ni
imela otrok in to, da je služila v Trstu, kamor se je še v 19. stoletju odselila in, da
že več kot 100 let ni bilo od nje nobenega
glasu več.
Sodišče poziva Marijo Rebec, da se
oglasi ter vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti pogrešane Marije Rebec, da
to sporočijo sodišču v roku treh mesecev
po objavi tega oklica, sicer bo po poteku
tega roka sodišče pogrešano razglasilo za
mrtvo.
Ta oklic bo objavljen tudi na oglasni deski
Okrajnega sodišča v Postojni.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 30. 6. 2011
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Bertoncelj Bojana, Taborska cesta 26,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 50500046892,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnj-320766
Bistričić Igor, Pražakova 6, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 50500007353, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d., Ljubljana.
gnr-320754
Božič Miodrag, Ulica bratov Učakar 74,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 50500053662,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnf-320791
Božič Tamara, Ulica bratov Učakar 74,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 50500053610,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gne-320792
Čeklić Milton, Škalce 79, Slovenske Konjice,
zavarovalno polico, št. 50500090826, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnc-320769
Korez Marjan, Podhom 12, Gornji grad,
zavarovalno polico, št. 50500080784, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnq-320780
Kous Jože, Tomšičeva 40, Murska Sobota,
zavarovalno polico, št. 40301006211, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gne-320767
Lužar Tea, Postaja 65, Mirna Peč,
zavarovalno polico, št. 50500087741, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gng-320740
Markotić Petar, Kajuhova ulica 1,
Ptuj, zavarovalni polici, št. 50500019702,
50500019556, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gny-320797
Mihalinec Boris, Okrogarjeva 3, Celje,
zavarovalno polico, št. 50500060703, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnu-320726
Miklavčič
Miha,
Veliko
Mlačevo
6B, Grosuplje, zavarovalno polico, št.
50500092102, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gni-320788
Plementaš Miha, Malgajeva ulica 17,
Ljubljana, zavarovalni polici, št. 50500076694
in 50500076810, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gng-320715
Sotler Tina, Trubarjeva 56, Celje,
zavarovalno
polico,
št.
50500068752
(fondpolica), izdala zavarovalnica KD Življenje.
gnf-320795
Šoln Andrej, Dovško 1, Senovo, zavarovalno
polico, št. 50500073575, izdala zavarovalnica
KD Življenje. gny-320772
Štradner Stanislava, Vukovje 34, Pernica,
zavarovalno polico, št. 41601004472, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gne-320742
Šuštaršič Jerneja, Zagorje 132, Pivka,
zavarovalno polico, št. 50500083519, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnz-320746
Žabota Violeta, Gregorčičeva 49, Murska
Sobota, zavarovalno polico, št. 40301006123,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnn-320733
Železnik Robert, Šmihel 9, Pivka,
zavarovalno polico, št. 50500012972, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnf-320716
Železnik Robert, Šmihel 9, Pivka,
zavarovalno polico, št. 50500012972, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnt-320727

Spričevala preklicujejo
Boh Boštjan, Brezje pri Grosupljem 2,
Grosuplje, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za strojništvo Ljubljana, izdano
leta 1991. gnk-320711

Brus Boris, Pot v Konjsko 1, Vojnik,
maturitetno spričevalo Šolskega centra
Celje, gimnazija Lava, izdano leta 2005.
gnd-320718
Čater Davor, Šutna 82, Žabnica, spričevalo
3. letnika Gimnazije Škofja Loka, izdano leta
2010. gnp-320781
Černic Samanta, Kreplje 8, Dutovlje,
spričevalo za frizersko mojstrico (mojstrska
diploma), izdajatelj OZS, št. 2509/5, izdano
leta 2008. gnz-320796
Deberšek Jernej, Polzela 14B, Polzela,
maturitetno spričevalo Šolskega centra Velenje,
izdano leta 2004. gnj-320737
Dernikovič Ajda, Ulica oktobrske revolucije
18D, Izola – Isola, indeks, št. 18030200, izdala
Filozofska fakulteta. gnr-320729
Dimec Nataša, Senovica 40, Šmarje pri
Jelšah, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
frizerske, tekstilne šole Celje, št. 3400, izdano
leta 1999, izdano na ime Požek Nataša.
gnb-320720
Đurić Aljoša, Ulica 14. divizije 6, Rimske
Toplice, maturitetno spričevalo Srednje šole za
elektrotehniko, kemijo in računalništvo, izdano
leta 2008. gnl-320785
Felkar Renato, Serdica 130, Rogašovci,
maturitetno spričevalo in obvestilo uspeha
pri maturi Srednje zdravstvene šole v Murski
Soboti, izdano leta 2005. gng-320790
Goljevšček Uroš, Seniški Breg 31, Kanal,
maturitetno spričevalo Srednje šole Veno Pilon
Ajdovščina, št. VP – 82/2007, izdano leta 2007.
gnk-320736
Gostenčnik Miran, Gozdarska pot 14,
Ravne na Koroškem, maturitetno spričevalo
RŠC Velenje – Elektrotehniška šola, št. 376,
izdano leta 1981. gnn-320783
Habič Darinka, Novo naselje 12, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Sostro, izdano leta
1975. gnj-320712
Hribar Neža, Laze v Tuhinju 31, Laze v
Tuhinju, spričevalo 4. letnika ŠCRM Kamnik –
gimnazija, izdano leta 2011. gnz-320721
Hudorovac Anita, Lokve 62, Črnomelj,
zaključno spričevalo Srednje tekstilne šole v
Metliki, izdano leta 1993. gny-320747
Knez Janez, Vače 49, Vače, maturitetno
spričevalo Poklicne šole Kranj, izdano leta
1983. gnm-320709
Koncilija Tjaša, Zoranina ulica 15, Mengeš,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Bežigrad, št.
3628, izdano leta 2008. gnb-320749
Koncilija Tjaša, Zoranina ulica 15, Mengeš,
maturitetno spričevalo Gimnazije Bežigrad, št.
III – GIM/337, izdano leta 2008. gnv-320750
Kovačevič Bojan, Šalek 95, Velenje,
spričevalo 1. letnika ŠRC Velenje, izdano leta
1980. gnu-320751
Ledinek Srečko, Plešivec 7, Velenje,
spričevalo o zaključnem izpitu Centra
srednjih šol Titovo Velenje, izdano leta 1985.
gno-320757
Majerič Blaž, Škrabčev trg 7, Ribnica, spričevalo 3. letnika (2007), 4. letnika (2008) in maturitetno spričevalo Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije (2008). gno-320782
Marinič Gašper, Drnovk 15C, Dobrovo v
Brdih, spričevalo 2. letnik SETŠ Nova Gorica,
izdano leta 2007. gnk-320786
Markulin Robert, Spodnja Polskava 335,
Pragersko, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje lesarske šole, št. 360, leto izdaje 1992.
gnc-320794
Mehanović Albina, Liparjeva cesta 22e,
Mengeš, spričevalo o končani OŠ Bičevje.
gng-320765
Mlakar Tim, Cesta 15. aprila 34, Kisovec,
spričevalo 1. letnika Ekonomske šole Ljubljana,
izdano leta 2009. gnu-320801

Nolimal Damjan Thomas, Gabrijele 61,
Krmelj, spričevalo 1. letnika Ekonomske šole
Novo mesto, srednja šola in gimnazija, izdano
leta 2009. gnv-320725
Novak Mitja, Ob potoku 42, Novo mesto,
spričevalo 8. razreda OŠ, izdajatelj Razvojno
izobraževalni center Novo mesto, št. 54/2005,
izdano leta 2005. gnt-320752
Pečovnik Lovro, Čečovje 7, Ravne na
Koroškem, spričevalo 3. letnika Srednje
šole Ravne na Koroškem, izdano leta 2005.
gnv-320775
Pečovnik Lovro, Čečovje 7, Ravne na
Koroškem, spričevalo 4. letnika Srednje
šole Ravne na Koroškem, izdano leta 2006.
gnu-320776
Pečovnik Lovro, Čečovje 7, Ravne na
Koroškem, maturitetno spričevalo Srednje šole
Ravne na Koroškem, številka ST- 48-POM06,
izdano leta 2006. gnt-320777
Pesjak Tanja, Zgornja Lipnica 28A, Kamna
Gorica, maturitetno spričevalo Gimnazije Kranj,
izdano leta 1998. gnp-320756
Petković Denis, Topniška ulica 58a,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika in obvestilo o
uspehu 3. letnika Srednje šole za gostinstvo
in turizem, izdano leta 2006 in 2008.
gnk-320761
Pucelj Marjan, Papirniški trg 6, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika B & B izobraževanje
in usposabljanje d.o.o., izdano leta 2009.
gnl-320760
Rant Anže, Trnje 38, Železniki, spričevalo
3. letnika ŠC Škofja Loka, Šole za strojništvo,
izdano leta 2010. gne-320717
Robson Tamara, dekliški priimek Abdel
Karim, Zaloška cesta 8, Ljubljana, indeks,
št. 20990001, izdala Pravna fakulteta.
gng-320744
Rokavec Andrej, Gora pri Pečah 10A,
Vače, indeks, št. 41054669, izdala Univerza
v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede,
leto izdaje 2006/2007. gnb-320770
Romih Tatjana, Tkalska 3B, Celje,
maturitetno spričevalo Gimnazije Velenje.
gnt-320802
Sekulić Goran, Jelovška 22, Radovljica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za
lesarstvo Škofja Loka, št. 63-166/2000, izdano
leta 2000. gnd-320768
Sinanović Samira, Ljubljanska cesta 52,
Šmarje - Sap, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
Srednje šole tiska in papirja, izdano leta
1998, 1999, 2000, izdana na ime Mujakić.
gnq-320755
Stanković Sašo, Mestni trg 15, Slovenske
Konjice, diplomo Srednje tehniške šole maršala
Tita, Celje, smer strojni tehnik, izdana leta
1988, številka II-S/900. gnf-320741
Štrok Sara, Steklarska ulica 20, Rogatec,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Celje, izdano leta 2008 in
2009. gnb-320745
Tavčar Eva, Tomšičeva 6, Žalec, indeks,
št. 74100191, izdala Fakulteta za farmacijo.
gnm-320734
Verdinek Tim, Legen 28D, Šmartno pri
Slovenj Gradcu, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Slovenj Gradec, št. 904, izdano leta 2010.
gnc-320719
Zevnik Maja, Mavčiče 86, Mavčiče,
spričevalo 4. letnika Ekonomsko-trgovske šole
Kranj, izdano leta 2007/2008. gns-320803
Žnidaršič Petra, Jevnica 36, Kresnice,
indeks, št. 11460265041, izdala ESIC Kranj.
gnx-320723
Žvokelj Tanja, Vogrsko 176, Volčja Draga,
maturitetno spričevalo Srednje šole Veno Pilon
Ajdovščina, izdano leta 2007. gnb-320724
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Drugo preklicujejo
Bajt Katja, Pod brezami 9, Spodnja Idrija,
študentsko izkaznico, št. 21090015, izdala
Fakulteta za družbene vede, Univerza v
Ljubljani. gnm-320759
Berus Nejc, Šifrerjeva ulica 41, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Srednja šola tehničnih
strok Šiška. gnh-320789
Butko Grega, Gradišče 15a, Vrhnika,
dijaško izkaznico, izdala Srednja poklicna in
strokovna šola Bežigrad. gni-320763
Demšar Valentina, Rudno 13, Železniki,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
na ime Valentina Demšar, veljavno od 19. 2.
2008 do preklica, izdajatelj Ministrstvo za
šolstvo in šport, št. 1/3299, leto izdaje 2008.
gnx-320773
Dostal Anja, Andričeva ulica 3, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19401647, izdala
Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnl-320710
Drgan Polona, Grobeljska cesta 26a,
Mengeš, spričevalo za 4. letnik in spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje šole PET, izdana leta
1999. Spričevali izdani na ime Dodič Polona.
gnd-320743
Drmota Matija, Ulica Ivana Gradnika 25,
Deskle, študentsko izkaznico, št. 20040072,
izdala Pravna fakulteta. gnr-320804
Fartek Štefan, Polje 20, Bohinjska Bistrica,
študentsko izkaznico, št. 19405385, izdala
Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnh-320764
Janež Nataša, Osenjakova 6, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 20040134, izdala
Pravna fakulteta. gnq-320730
Jože Pivec s.p., Srebotje 22, Šentilj
v Slovenskih goricah, licenco, številka
009901/011, za vozilo M.A.N L89 18.224. LLLC,
registrska številka MB L0-82N. gns-320732
Kalin Mark, Pečinska ulica 3, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19455242, izdala
Ekonomska fakulteta. gnj-320762
Kastelic Boštjan, Novo polje, Cesta XIX/2,
Ljubljana - Polje, potrdilo o uspešno opravljenem
preizkusu strokovne usposobljenosti za
pridobitev licence v cestnem prometu, izdajatelj
Ministrstvo za promet, na ime Boštjan Kastelic,
številka 610038, leto izdaje 1997. gnc-320748
Kralj Lea, Polica 10, Grosuplje, dijaško
izkaznico, izdala Srednja vzgojiteljska šola in
gimnazija Ljubljana. gni-320738
Matjaž Vrhovšek s.p., Grobelno 150,
Grobelno, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500012617000. gnn-320758
Pavlič Anton, Pameče 181, Slovenj
Gradec, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500009043000, izdajatelj Cetis Celje.
gnv-320800
Pavlič Anton, Pameče 181, Slovenj Gradec,
preklic digitalne tahografske kartice, št.
107050000904300, objavljenega v Uradni list
RS, št. 55, GNS-320578. gnw-320799
Pleško Robert, Puštal 118, Škofja Loka,
dijaško izkaznico, izdala SGTŠ Radovljica.
gnx-320798
Pucelj Tadej, Lebanova 23, Novo mesto,
študentsko izkaznico, št. 19405830, izdala
Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gni-320713
Pucelj Tadej, Lebanova 23, Novo mesto,
študentsko izkaznico, št. 19405830, izdala
Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnh-320714
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Ratko Božić s.p., Vrbno 62, Šentjur,
digitalno tahografsko kartico, št. 008517/
J62-2-2095/2008, za voznika Dragana Tripić,
veljavnost od 26. 3. 2008–31. 3. 2010, izdajatelj
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, leto
izdaje 2008. gnw-320753
Ratko Božić s.p., Vrbno 62, Šentjur, licenco,
številka 008517, za tovorno vozilo, registrska
številka CE Z7 – 780. gnr-320779
Resnik Branko, Lokve 6, Brestanica, potrdilo
o uspešno opravljenem preizkusu strokovne
usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem
prometu, izdajatelj Ministrstvo za promet, št.
602790, leto izdaje 1997. gnm-320784
Rožman Matjaž s.p., Mali Vrh 29A, Globoko,
ruske tretje dovolilnice 643/11, št. 0559964.
gnw-320774
Sretenović Nika, Hribi 15, Škofljica,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane.
gns-320728
Škorjanc Jožef, Tunjiška cesta 9B, Kamnik,
izkaznico vojnega veterana, št. 5255, ki je bila
izdana 2. 6. 1998, izdajatelj Upravna enota
Kamnik. gnh-320739

Trafela Boštjan, Na Jaso 10, Ptuj, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500021860000,
izdajatelj Cetis d.d. gnl-320735
Transport Jerman, Jerman Jernej ml.,
Zapoge 40, Vodice, dovolilnico, številka
0002237/N015037, za državo Hrvaško,
oznaka države HR, št. odprte dovolilnice
Hrvaška/za in iz tretje države za leto 2010.
gnd-320793
Transport Kokalj, d.o.o., Goličnikova ulica
5, Mozirje, dovolilnico, št. 1904918, za državo
Ukrajino, oznaka države 804. gnz-320771
Turnšek 3000 d.o.o., Spodnja nova vas
47, Slovenska Bistrica, licenco, številka
GE005096/04604, za vozilo 313189 (005),
registrska številka CE FS-239. gnj-320787
Vladimir Pignar s.p., Zagorci 57A, Juršinci,
licenco, za vozilo Iveco 65C15, registrska
številka MB C5-84R. gny-320722
Zupanc Marko, Dol pod Gojsko 36,
Frankolovo, certifikat NPK, veljaven od 2. 9.
2009–2. 9. 2014, izdajatelj Agencija za promet
d.o.o., številka 2794-2009, leto izdaje 2009.
gns-320778
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