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Leto XXI

Javni razpisi
Št. 82/2011
Ob-4021/11
Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 22/06 – UPB1, 112/07, 9/11) in 102. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja,
ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11)
Univerza na Primorskem Università del Litorale objavlja
ponovni javni razpis
za kandidate/-ke za mlade raziskovalce
v letu 2011 na raziskovalnem področju
matematika
Kandidat/-ka za mladega raziskovalca
mora izpolnjevati pogoje iz 103. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne
dejavnosti. Razpisna dokumentacija z navodili za prijavo je na voljo na spletni strani
univerze, www.upr.si in na sedežu Univerze
na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper.
Rok za oddajo prijav je do vključno srede,
17. avgusta 2011.
Univerza na Primorskem
Università del Litorale
Ob-4050/11
Ustanova fundacija Benko objavlja
razpis štipendij
Ustanova Fundacija Benko razpisuje
v skladu s Pravilnikom o kriterijih in postopkih za podeljevanje štipendij in drugih sredstev štipendije v višini 10.000,00 €.
Pogoji za pridobitev: učenci, dijaki, študentje in podiplomci, ki dosegajo nadpovprečne študijske uspehe in s svojim delom
prispevajo k razvoju Prekmurja in širjenju
protestantske etike.
Kandidati so dolžni predložiti:
– naslov prosilca s kratkim življenjepisom
(razvidno mora biti stalno bivališče in status
prosilca),
– kratka predstavitev dela, s katerim želi
prispevati k razvoju Prekmurja in širjenju
protestantske etike,
– potrdilo o šolanju oziroma potrdilo
o vpisu,
– dokazilo o že opravljenih šolskih, zunajšolskih oziroma študijskih obveznostih,
– terminski plan izobraževanja,
– reference dosedanjega dela (COBIS
izpis ali druga dokazila), odločbo o dohodnini, morebitni že dodeljeni štipendiji in potrdilo o premoženjskem stanju družinskih
članov oziroma prosilca, če je že davčni
zavezanec.

Na osnovi zbranih dokazil in pridobljenih informacij bo komisija za podeljevanje
štipendij določila štipendiste, ki bodo obveščeni do 16. 9. 2011.
Rok za oddajo vlog je 20. 8. 2011.
Vloge priporočeno poslati na: Ustanova Fundacija Benko, Slovenska 15, 9000
Murska Sobota, s pripisom: Prošnja za štipendijo.
Ustanova Fundacija Benko
Št. 41001-481/2011
Ob-3994/11
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – UPB1, 56/08, 94/09 Odl. US:
U-I-278/07-17, 4/10), v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10),
Sklepom o imenovanju strokovnih komisij
na področju kulture v Mestni občini Maribor (sklep št. 03201-9/2008)) ter sklepom
št. 41001-481/2011 o izvedbi javnega razpisa, objavlja Mestna občina Maribor
javni razpis
za izbor kulturnih programov,
ki jih bo na področju nekomercialne
kinematografske dejavnosti v letu 2011
sofinancirala Mestna občina Maribor
(v nadaljevanju: programski razpis
JRPJI-KUL-NKD-2011)
Naziv in sedež naročnika: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000
Maribor.
1. Predmet in cilji razpisa
1.1. Predmet razpisa je izbor celoletnih in
za daljše obdobje načrtovanih javnih kulturnih programov (v nadaljevanju: programov),
ki jih bo v letu 2011 na področju nekomercialne kinematografske dejavnosti sofinancirala Mestna občina Maribor.
1.2. Pomen in uporaba pojma »program«
Izraz »program« se v tem razpisu uporablja za označevanje celovitih, zaokroženih
in stabilno zasnovanih kulturnih dejavnosti
z jasno opredeljenimi cilji in načrtom izvajanja, ki praviloma trajajo daljše obdobje.
»Program« ni posamičen kulturni dogodek
oziroma projekt, lahko pa vključuje niz kulturnih dogodkov, akcij oziroma projektov.
1.3. Namen javnega razpisa
Javni razpis je namenjen ohranjanju in
razvoju za mesto pomembnih kulturnih programov, ki niso vključeni v programe javne
službe oziroma v dejavnosti javnih zavodov
na področju kulture. Mestna občina Maribor

je opredelila javni interes za podporo področjem in vsebinam, ki so razpisana v okviru
tega razpisa v Kulturnem programu Mestne
občine Maribor za obdobje 2007–2011.
1.4. Splošni cilji javnega razpisa so:
– spodbujanje celovitih in vsebinsko zaokroženih programov in s tem trajnejšega
zadovoljevanja kulturnih potreb;
– spodbujanje in zagotavljanje dostopnosti raznovrstne, kakovostne in zahtevnejše
nekomercialne kinematografske produkcije
na območju Mestne občine Maribor;
– povečanje dostopnosti kulturnih dobrin občinstvu na območju Mestne občine
Maribor.
Navedene ciljne opredelitve ter dosežen
standard kulturnih dejavnosti v mestu predstavljajo vsebinska merila za izbor programov v javnem interesu na področju nekomercialne kinematografske dejavnosti, ki
jih bo Mestna občina Maribor sofinancirala.
Upravičeni nosilci programov v javnem interesu z zgornjimi cilji so lahko le organizacije
s statusom pravne osebe, ki niso javni zavodi ali organizacije javnega prava, predlagan
program pa mora upoštevati cilje in prioritete
mestne kulturne politike, mora biti strokovno
in vsebinsko relevanten, v predstavljenih načrtovanih vsebinah mora biti merljiv, uresničljiv ter časovno opredeljen. Sofinancirani
bodo programi, ki bodo v postopku izbire
ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
1.5. Sredstva tega razpisa so namenjena
sofinanciranju stroškov dela ter splošnih in
programskih materialnih stroškov izbranih
kulturnih organizacij.
1.6. Mestna občina Maribor bo izbrala predloge za sofinanciranje programov po
postopku, ki ga določa Pravilnik o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa za izbiro
kulturnih programov in kulturnih projektov
(Uradni list RS, št. 43/10).
2. Vrednost razpoložljivih sredstev: višina sredstev za sofinanciranje v tem javnem
razpisu znaša 20.000 EUR.
3. Obdobje financiranja: sredstva tega
razpisa so namenjena sofinanciranju izbranih programov za njihovo izvajanje v letu
2011 in v okviru porabe proračunskih sredstev za leto 2011 do 31. 12. 2011.
4. Upravičene osebe
Upravičene osebe, ki lahko podajo vloge za sofinanciranje kulturnih programov
v javnem interesu iz sredstev tega razpisa,
so kulturne organizacije s statusom pravne
osebe s sedežem v Mestni občini Maribor in
so ustanovljene kot društvo, zasebni zavod
ali zasebna ustanova, oziroma so gospo-
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darske organizacije, ki so registrirane za
izvajanje kulturnih dejavnosti na razpisnih
področjih.
Odgovorna oseba izvajalca programa
v zadevah tega razpisa je odgovorna oseba
upravičene osebe.
5. Upravičeni stroški
Upravičene stroške sestavljajo stroški
dela ter materialni stroški (programski stroški in neprogramski splošni stroški) izvajalca. Splošni neprogramski materialni stroški
in stroški dela izvajalca, ki izvaja več programov oziroma dejavnosti, so upravičeni
stroški samo v deležu, ki se nanaša na prijavljen program. V primeru prijave programa,
ki sicer traja več let, so upravičeni stroški
programa za financiranje iz tega razpisa le
stroški, ki nastanejo v letu 2011 in so posledica izvajanja programa v letu 2011. Neupravičeni stroški programa vedno predstavljajo breme, ki ga nosi izvajalec.
Upravičeni stroški programa so stroški,
– ki so povezani s prijavljenim programom in so nujno potrebni za uspešno pripravo in izvedbo programa,
– ki so v vlogi načrtovani in ob nastanku
dokumentirani; nepredvideni nujni stroški
programa lahko dosegajo največ 5 odstotkov skupnih načrtovanih stroškov programa,
– so skladni z načeli dobrega finančnega
poslovanja, zlasti glede stroškovne primernosti in stroškovne učinkovitosti,
– so/bodo dejansko nastali,
– so/bodo prepoznavni in preverljivi na
osnovi izvirnih dokazil.
Če so skupni predvideni oziroma realizirani prihodki izvajalca za prijavljen program
večji od predvidenih izdatkov za upravičene stroške programa, se ustrezno zmanjša
delež sredstev Mestne občine Maribor. Povečanje upravičenih stroškov programa ne
povečuje sredstev Mestne občine Maribor.
Upoštevaje razpoložljiva razpisna sredstva, oceno finančne konstrukcije prijavljenega programa ter ocenjene možnosti drugih virov financiranja programa, se lahko
Mestna občina Maribor odloči za sofinanciranje le dela upravičenih stroškov programa.
Pogoji za sodelovanje na razpisu
5.1. Vloge na razpis lahko vložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. Izvajalec najmanj tri leta kvalitetno
izvaja dejavnosti na razpisanem področju,
na katerega sodi prijavljeni program, oziroma imajo nosilci programa najmanj petletne
izkušnje z izvajanjem primerljivih programov, pri čemer izvajalec izkaže kvalificiranost z referencami. Kakovost dosedanjega
izvajanja programa oziroma referenc oceni
strokovna komisija.
2. Izvajalec ima zagotovljene prostore
in opremo, primerno za izvajanje prijavljenega programa.
3. Izvajalec nima neporavnanih obveznosti do Mestne občine Maribor. Pogodbene obveze v primeru predhodnih pogodb
z Mestno občino Maribor za sofinanciranje
kulturnih programov ali projektov pa je izpolnil.
4. Odgovorna oseba izvajalca ni kaznovana ali v postopku zaradi kršenja določb Zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije (ZIntPK; Uradni list RS, št. 45/10,
26/11, 30/11 Skl. US: U-I-36/11-8, 43/11), niti
nima omejitve poslovanja na podlagi tega
zakona.
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Vloge izvajalcev, ki ne izpolnjujejo zgornjih pogojev, bodo izločene iz postopka ocenjevanja in zavržene.
5.2. Drugi pogoji in omejitve za izvajalce:
1. Izvajalec lahko na razpis prijavi
samo en program.
2. Izvajalec na ta razpis ne more prijavljati programa (ali dela programa), ki je
sofinanciran oziroma z njim kandidira za
sofinanciranje v okviru projekta Evropske
prestolnice kulture 2012 iz sredstev zavoda
Maribor 2012 ali iz drugih razpisov Mestne
občine Maribor. V primeru, ko bi prijavitelj
zaradi celovitosti prikaza programa posamezno vsebino, za katero načrtuje financiranje iz več javnih virov, vključil v prijavljeni
program, bo vloga upoštevana samo, če
bo iz vsebinskega opisa in finančne konstrukcije jasno razvidno, katere dejavnosti
oziroma vsebine in katere vrste stroškov
se bodo financirale iz posameznega vira,
ter katere dejavnosti ali vsebine ne bodo
izvedene v primeru, da teh virov izvajalec
ne pridobi. V primeru nejasnosti glede možnosti dvojnega financiranja, bo izvajalec
pozvan k dopolnitvi prijave, pred podpisom
pogodbe o sofinanciranju pa k uskladitvi
letnega načrta dela; če možnost dvojnega
financiranja ne bo odpravljena, bo vloga
izločena iz nadaljnjega postopka in zavržena.
3. Izvajalec programa dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju in formalnih podatkov o prijavljenem programu z namenom
vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa na spletni strani Mestne občine Maribor,
skladno s predpisi o dostopnosti informacij
javnega značaja in o varstvu osebnih podatkov.
5.3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavljeni programi:
1. Program sledi ciljem iz točke 1 tega
razpisa.
2. Program ni pridobitno naravnan.
3. Program je celovit, strokovno utemeljen ter jasno in razvidno vsebinsko koncipiran.
4. Program ima razviden časovni plan
in načrtovane učinke.
5. Program se organizacijsko in prostorsko izvaja na območju Mestne občine
Maribor.
6. Program bo realiziran v letu 2011;
če je zasnovan kot večletni program, so
posebej načrtovane dejavnosti, ki bodo izvedene v letu 2011.
7. Program je izvedljiv – izvajalec ima
potrebne prostore in druga materialna sredstva, znanje in kadre za izvedbo programa.
8. Izvajalec mora v vlogi ločeno in
razvidno navesti vsebine programa, ki jih
izvaja izključno v lastni produkciji, vsebine,
ki jih izvaja v koprodukciji z drugimi izvajalci
in vsebine, za katere nudi samo tehnično,
prostorsko in podobno pomoč, njihovi nosilci
pa so drugi avtonomni izvajalci.
9. Program ima razdelan in uravnotežen finančni načrt, v katerem so odhodki
usklajeni s prihodki, načrtovani stroški dela,
splošni materialni in programski stroški pa
ovrednoteni v okviru občih meril ter veljavne prakse na področju kulture v Republiki
Sloveniji.
Izvajalec dokumentira zahtevane pogoje
z dokazili v vlogi.
Vloge izvajalcev, ki niso upravičene osebe, ali ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz

točke 5.1. podtočki 2 in 3, iz točke 5.2 podtočki 1 in 2 ter iz točke 5.3 podtočki 5 in 6,
bodo izločene in zavržene kot neustrezne.
Izpolnjevanje ostalih pogojev oceni strokovna komisija.
6. Kriteriji ocenjevanja
Ocenjevalni kriteriji:
1. Kadrovski in materialni pogoji za
izvedbo programa (do 15 točk).
2. Reference organizacije izvajalca
v dosedanjem izvajanju programov na prijavljenem področju v Mestni občini Maribor
(do 10 točk).
3. Umetniške oziroma strokovne reference oseb, ki bodo izvajale vsebine programa (do 10 točk).
4. Izvajalec ima status organizacije
posebnega pomena na področju kulture na
podlagi Pravilnika o pridobitvi statusa v javnem interesu na področju kulture (Uradni list
RS, št. 36/08, 4/10) (10 točk).
5. Raven kakovosti izpolnjevanja razpisanih vsebin, konceptualna zaokroženost,
celovitost in jasno opredeljeni cilji programa
(do 30 točk).
6. Program ima razviden časovni plan,
njegovo izvajanje in pričakovani učinki so
preverljivi in merljivi (do 15 točk).
7. Kakovost predstavitve programa
v vlogi (do 10 točk).
8. Komercialna naravnanost programa (od 0 do -15 točk).
9. Program dopolnjuje in zaokrožuje
programsko ponudbo na območju Mestne
občine Maribor (do 10 točk).
10. Program je realno finančno ovrednoten in uravnotežen (do 15 točk).
11. Delež lastnih sredstev izvajalca
oziroma drugih sredstev v načrtovanih sredstvih za izvedbo programa, ki ne izvirajo iz
proračuna Mestne občine Maribor ali sredstev za projekt EPK 2012 (do 10 točk).
7. Uporaba kriterijev
Strokovna komisija, ki jo je imenoval
župan Mestne občine Maribor (sklep štev.
03201-9/2008 in 9. 2. 2008, 31. 5. 2008,
23. 3. 2009, 13. 7. 2010) in jo sestavljajo predsedniki strokovnih komisij za posamezna področja kulture, bo pravočasne in
popolne vloge upravičenih oseb, ki izpolnjujejo z razpisom določene pogoje, ocenila na
podlagi ocenjevalnih kriterijev iz predhodne
točke razpisa.
V izbor za sofinanciranje se uvrstijo programi z večjim številom doseženih točk med
prijavljenimi programi, pri čemer pa morajo
pri naslednjih kriterijih doseči vsaj minimalno
število točk: pri kriteriju 5 najmanj 20 točk,
pri kriteriju 6 najmanj 10 točk in pri kriteriju
8 ne manj kot -5 točk. V primeru enakega
števila točk ima prednost program z večjim
številom točk pri kriterijih z določenim minimalnim številom točk.
Število odobrenih programov je odvisno
od celovitosti izpolnjevanja razpisnih ciljev,
pri čemer lahko za sofinanciranje komisija
izbere največ tri programe.
Pri predlogu višine odobrenih sredstev
sofinanciranja za posamezen program, upošteva strokovna komisija obseg razpoložljivih sredstev, kakovost programa in njegove
finančne strukture, obseg in zahtevnost programa, možnost drugih virov financiranja ter
število prejetih točk. Med izbranimi programi
izvajalcev ni primerljivosti višine odobrenih
sredstev z višino prejetih točk.
Ob za sofinanciranje izbranih programih bo določena tudi rezervna lista izbranih

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
programov, ki bodo sofinancirani v primeru neporabljenih sredstev, odstopov izvajalcev od izvedbe izbranih programov ipd.
Komisija lahko z rezervno listo predlaga tudi
dofinanciranje za sofinanciranje že izbranih
programov.
Na podlagi predloga strokovne komisije
župan izda o vsaki ustrezni vlogi, prispeli na
javni razpis, posamično odločbo, s katero
odloči o odobritvi in obsegu sofinanciranja
ali o zavrnitvi sofinanciranja posameznega
programa.
V primeru sprostitve ali povečanja proračunskih sredstev lahko župan izda novo
odločbo, s katero se na podlagi rezervne
liste odobri sofinanciranje že zavrnjenega
programa ali poveča obseg sofinanciranja
že odobrenega programa. Z novo odločbo
se odpravi in nadomesti prejšnja odločba
o odobritvi ali o zavrnitvi sofinanciranja.
Odločbe iz prvega odstavka tega člena
so podlaga za sklepanje pogodb o sofinanciranju programov.
8. Razpisni rok: razpis se prične 22. 7.
2011 in se zaključi 22. 8. 2011.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec (obrazec št. 1),
– izjave izvajalca o izpolnjevanju pogojev
(obrazec št. 2),
– vzorec pogodbe za sofinanciranje programa (obrazec št. 3),
– oprema ovojnice (obrazec št. 4)
Izvajalec mora v vlogi na razpis predložiti
naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen (podpisan, ustrezno
potrjen oziroma žigosan) prijavni obrazec
(obrazec št. 1),
– podpisan ter ustrezno potrjen oziroma
žigosan obrazec z izjavami izvajalca o izpolnjevanju pogojev (obrazec št. 2),
– obvezne priloge k prijavnemu obrazcu,
– podpisan in ustrezno potrjen oziroma
žigosan vzorec pogodbe (obrazec št. 3).
Obvezne priloge iz tretje alineje predhodnega odstavka so:
– dokazilo o pravnem statusu, sedežu,
registriranih dejavnostih in obdobju delovanja (izpisek AJPES iz Poslovnega registra
Slovenije, ki ne sme biti starejše od 6 mesecev in iz katerega so razvidni: sedež organizacije, datum vpisa v register, glavna in
druge registrirane dejavnosti),
– podpisana in ustrezno potrjena oziroma ožigosana izjava partnerja, soproducenta ali sozaložnika o sodelovanju (v primeru,
da izvajalec v vlogi navaja partnersko sodelovanje z drugimi izvajalci),
– dokazilo o pridobitvi statusa organizacije v javnem interesu na področju kulture (v
primeru, da ima izvajalec tak status),
– dokazila o referencah nosilcev programa (v primeru, da izvajalec na razpisnem
področju ne deluje vsaj tri leta).
Razpisna dokumentacija je dostopna
na spletni strani Mestne občine Maribor
http://www.maribor.si (Razpisi in javne objave), natisnjeni obrazci s spletne strani
veljajo kot originalni obrazci; izvajalci lahko
dokumentacijo v razpisnem roku dvignejo
tudi na Uradu za kulturo in mladino Mestne
občine Maribor, Slovenska ulica 40, Maribor, in sicer med uradnimi urami (pone
deljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure,
sreda od 8. do 17. ure in petek od 8. do
13 ure).

10. Oddaja in dostava vlog
Vloga na razpis mora biti izpolnjena
na originalnem prijavnem obrazcu in mora
vsebovati vse sestavine prijave ter obvezne
priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Oddaja vloge pomeni, da se izvajalec
strinja z vsemi pogoji razpisa in razpisne
dokumentacije.
Izvajalci pošljejo svoje vloge v zaprti ovojnici po pošti (priporočeno s povratnico) na
naslov Mestna občina Maribor, Ulica heroja
Staneta 1, 2000 Maribor, z obveznim pripisom »Ne odpiraj – JRPJI-KUL-NKD-2011«
ter s polnim nazivom in naslovom izvajalca
programa (upravičena oseba) v levem zgornjem kotu ovojnice. Razpisni dokumentaciji
je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis (obrazec št. 4),
ki ga je potrebno nalepiti na sprednjo stran
ovojnice in izpolniti z zgornjimi podatki.
Izvajalci lahko oddajo pravilno izpolnjene in zaprte ovojnice z vlogami v delovnem
času tudi v sprejemni pisarni Mestne občine
Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, pritličje, pisarna št. 15. Vloge, ki bodo
oddane ali osebno vročene v drugih uradih
oziroma pisarnah Mestne občine Maribor,
ne bodo ocenjene in bodo vrnjene predlagateljem.
Izvajalec lahko v razpisnem roku dopolnjuje vlogo na način kot velja za pošiljanje
vlog, in sicer kot priporočeno pošiljko s povratnico v zaprti ovojnici z oznako na prednji
strani: »Ne odpiraj – Dopolnilna vloga JRPJI-KUL-NKD-2011«.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno s povratnico na pošto
do vključno 22. 8. 2011, o čemer priča poštni žig, oziroma ni bila oddana v sprejemni
pisarni Mestne občine Maribor do dne 22. 8.
2011, do vključno 15. ure.
Za formalno nepopolno se šteje vloga,
ki ne vsebuje vseh sestavin, kot jih zahteva
besedilo razpisa in razpisna dokumentacija
po določbah točke 9, oziroma ni poslana ali
oddana na način, kot je zahtevan v točki 10
(velja tudi za dopolnitve vlog).
Za vlogo neupravičene osebe se šteje
vloga izvajalca, ki ne izpolnjuje razpisnih
pogojev, kot so navedeni v točki 4.
11. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Odpiranje vlog bo izvedla Komisija za
odpiranje vlog, ki jo izmed uslužbencev
Urada za kulturo in mladino Mestne občine Maribor imenuje direktor urada. Komisija
za odpiranje vlog bo pričela s postopkom
odpiranja prispelih vlog, dne 24. 8. 2011
ob 10. uri, v prostorih Urada za kulturo in
mladino Mestne občine Maribor.
Komisija za odpiranje vlog bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila
vloge:
– ki niso prispele pravočasno,
– ki niso prispele po pošti oziroma niso
bile vložene v sprejemni pisarni,
– ki jih niso vložile upravičene osebe,
– ki so druga ali nadaljnja vloga istega
izvajalca (presežna vloga).
Izvajalci, za katere bo po odpiranju vlog
ugotovljeno, da so njihove vloge formalno
nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvam
vloge v določenem roku. Vloge, ki v zahtevanem roku ne bodo dopolnjene ali bodo
dopolnjene neustrezno, bo komisija za odpiranje vlog izločila iz nadaljnjega postopka.
Vlogo, ki ni pravočasna ali pravilno vložena, ni popolna, je ni vložila upravičena
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oseba ali je presežna, župan zavrže s sklepom.
Urad za kulturo in mladino Mestne občine Maribor bo najkasneje v roku enega
meseca po zaključku odpiranja vlog obvestil
izvajalce o predlogu strokovne komisije glede izbire in višine sofinanciranja prijavljenega programa. Izvajalcu bo določen rok, do
katerega bo imel možnost, da se o predlogu
komisije pisno izjavi.
Župan Mestne občine Maribor bo z odločbo odločil o sofinanciranju posameznega
programa. Na osnovi odločbe bo Mestna
občina Maribor z izvajalci izbranih programov sklenila pogodbe o sofinanciranju programa.
V primerih, ko bo predlagano bistveno nižje sofinanciranje programa glede
na predviden delež sredstev Mestne občine
Maribor v finančni konstrukciji programa, prikazani v prijavnem obrazcu vloge, bo z izvajalcem pred podpisom pogodbe usklajena
finančna konstrukcija in načrtovana izvedba
programa.
V primeru naknadno ugotovljenega neizpolnjevanja pogojev (po že izdani dokončni
odločbi o izboru programa ali sklenitvi pogodbe), lahko Mestna občina Maribor spremeni odločitev ter z izvajalcem programa
ne sklene pogodbe oziroma od nje odstopi.
Prav tako lahko v primeru neizpolnjevanja
pogodbenih obveznosti (npr. če program ni
izveden) Mestna občina Maribor razveže že
sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva
prejetja sredstev do dneva vračila.
12. Informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite
na Uradu za kulturo in mladino Mestne občine Maribor, Slovenska 40, 2000 Maribor:
Bojan Labovič (tel. 02/220-12-91, e-pošta:
bojan.labovic@maribor.si.
Mestna občina Maribor
Št. 410-0078/2011-2
Ob-4010/11
Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a,
6215 Divača, objavlja na podlagi 9. člena
Pravilnika o dodeljevanju posojil in subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Divača (Uradni
list RS, št. 69/02, 24/09 in 52/11)
javni razpis
za dodelitev posojil in subvencioniranje
obresti za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva v Občini Divača
1. Skupni znesek razpisanega posojila
znaša:
– pri Banki Koper d.d. – 563.000,00
EUR,
– pri A-banki Vipa d.d. – 376.000,00
EUR.
2. Posojilo in sofinanciranje obresti se
odobrijo za naslednje namene:
– nakup, urejanje in opremljanje zemljišč
in pridobivanje projektne dokumentacije za
gradnjo poslovnih prostorov,
– nakup, graditev ali investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov,
– nakup nove ali generalno obnovljene
opreme,
– nematerialne investicije (nakup patentov, licenc, know-howa, nepatentiranega
tehničnega znanja),
– za financiranje obratnega kapitala z namenom podpore pripravi oziroma izvajanju
gospodarskih poslov.
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3. Zahtevek za dodelitev posojila lahko
vložijo:
– majhna podjetja in samostojni pod
jetniki,
– občani, ki so pri pristojnem organu
vložili vlogo za priglasitev statusa samostojnega podjetnika,
– majhna podjetja, ki so na pristojnem
sodišču vložila zahtevo za vpis v sodni
register.
Sedež podjetja in kraj investicije morata
biti na območju Občine Divača. V primeru,
da višina razpisanih sredstev ni porabljena
v celoti, se sredstva lahko dodelijo tudi prosilcem, ki nimajo sedeža v Občini Divača in
investirajo na območju Občine Divača.
Subvencioniranje obresti za pospeševanje razvoja malega gospodarstva se
dodeljujejo po pravilu »de minimis«, kar
pomeni, da za iste upravičene stroške ni
dovoljeno s pomočjo »de minimis« prejemati pomoči po drugih predpisih, če bi
bile lahko s takšnim združevanjem presežene predpisane intenzivnosti pomoči v višini 200.000,00 EUR v obdobju treh let od
zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede
na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju pa v višini 100.000,00 EUR).
Do subvencij po tem razpisu niso upravičena podjetja iz sektorjev ribištva in ribogojstva, premogovništva, primarne pro
izvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama
v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske
skupnosti in podjetja v težavah. Do »de
minimis« pomoči niso upravičena podjetja, ki delujejo na področju predelave in
trženja kmetijskih proizvodov v Prilogi I k
Pogodbi v primeru, če se znesek pomoči,
določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih
proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo
na trg in v primeru, če je pomoč pogojena
s tem, da se delno ali v celoti prenese na
primarne proizvajalce. Pomoči, po tem razpisu, se ne sme dodeliti podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju za nabavo
vozil za cestni prevoz tovora.
4. Sredstva se prednostno dodeljujejo
prosilcem, ki poleg pogojev banke in zavarovalnice, v večji meri izpolnjujejo naslednje kriterije:
– zagotavljajo nova delovna mesta,
– vlagajo v dejavnosti, ki omogočajo
razvoj turizma,
– vlagajo v deficitarne dejavnosti,
– vlagajo v dejavnosti, ki so energetsko
varčne in ne onesnažujejo okolja,
– vlagajo v razvoj obrtnih in osebnih
storitev,
– dopolnjujejo proizvodne programe
ostalega gospodarstva v občini,
– vlagajo v razvoj dopolnilne dejavnosti
na kmetijah s tem, da so upravičenci do
posojil registrirani kot družbe ali samostojni
podjetniki,
– vlagajo v izboljšanje oskrbe in dvig
kvalitete storitev občanov in turistom.
5. Doba vračanja posojila znaša do
7 let.
6. Letna obrestna mera znaša:
– pri Banki Koper d.d. – (3-mesečni EURIBOR + 3,00 o. t.)*0,5.
– pri A-banki Vipa d.d. – 6-mesečni EURIBOR + 0,50 o.t. (za posojila z odplačilno dobo do 36 mesecev),
– pri A-banki Vipa d.d. – 6-mesečni EURIBOR + 1,40 o.t. (za posojila z odplačilno dobo do 60 mesecev),
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– pri A-banki Vipa d.d. – 6 mesečni EURIBOR + 1,80 o.t. (za posojila z odplačilno dobo do 84 mesecev).
Posojila se odobravajo v skladu s pogoji
banke in Pravilnikom o dodeljevanju posojil in subvencioniranju obresti iz sredstev
občinskega proračuna za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva v Občini Divača. Posojilo se zavaruje v skladu s pogoji
banke. Stroški odobravanja in zavarovanja
posojila bremenijo stranko oziroma posojilojemalca.
7. Višina posojila ne sme presegati 60% predračunske vrednosti investicije
in 10% skupne mase razpisanih sredstev.
V primeru, da višina razpisanih sredstev
ni porabljena v celoti, se prosilcem lahko
dodeli tudi več kot 10% razpoložljivih razpisanih sredstev, kolikor so zainteresirani
in to dopuščajo pogoji banke. V primeru
obratnega kapitala ne sme višina posojila
presegati 80% predračunske vrednosti.
8. Vloge lahko prosilci dvignejo:
– v enoti Banke Koper PE Sežana, Partizanska 50, Sežana in v enoti Banke Koper agencija Divača, Ul. Albina Dujca 2,
Divača,
ali
– v enoti A-banka VIPA d.d. – ekspozitura Sežana, Partizanska 41, Sežana.
9. Izpolnjene vloge s potrebno dokumentacijo za prvo obravnavo se je potrebno oddati v roku 15 dni od objave razpisa
v Uradnem listu RS.
Za prosilce, ki zaprošajo za posojilo pri
Banki Koper d.d. na naslov: Banka Koper d.d. PE Sežana, Partizanska cesta 50,
6210 Sežana, s pripisom: Za razpis subvencioniranje obrestnih mer,
Za prosilce, ki zaprošajo za posojilo pri
A-banki VIPA d.d. na naslov: A-banka VIPA
d.d. – Ekspozitura Sežana, Partizanska 41,
6210 Sežana, s pripisom: Za razpis subvencioniranje obrestnih mer.
Nepopolnih vlog ne bomo upoštevali.
Komisija bo, vloge obravnavala mesečno do porabe sredstev. Zadnji rok za oddajo vlog je 30. 11. 2011.
10. Sklep o dodelitvi sredstev bo sprejet v roku 20 dni od dneva poteka roka za
vložitev vlog. Prosilci bodo sklep prejeli
v osmih dneh po njegovem sprejemu.
Vse dodatne informacije dobite na sedežu: Banke Koper d.d. PE Sežana, Partizanska 50, Sežana, A-banki VIPA d.d.
– Ekspozitura Sežana, Partizanska 41, Sežana in na Občini Divača, Kolodvorska 3a,
Divača.
Občina Divača
Št. 354-363/2010

Ob-4049/11

Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS,
št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP,
38/10 – ZUKN), Zakona o javno-zasebnem
partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, Uradni list EU, št. 317/07, 314/09), 24., 25. in
26. člena Odloka o podelitvi koncesije za
izvajanje javne službe obdelave mešanih
komunalnih odpadkov in javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Mestni občini
Koper (Uradni list RS, št. 12/11 in 51/11) in
na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01,
29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in
39/08), objavljamo

javni razpis
za podelitev koncesije
za izvajanje javne službe obdelave
mešanih komunalnih odpadkov
in javne službe odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov
v Mestni občini Koper
Mestna občina Koper (kot naročnik/koncedent) objavlja javni razpis za pridobitev
koncesionarja za izvajanje gospodarske
javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Mestni občini
Koper.
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev
koncesije za opravljanje obveznih lokalnih
gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Mestni občini Koper.
Naročnik/koncedent bo izbral za opravljanje razpisane koncesije prijavo enega
prijavitelja ali skupino prijaviteljev, z upravno
odločbo, izdano v skladu s petim odstavkom
28. člena Odloka o podelitvi koncesije za
izvajanje javne službe obdelave mešanih
komunalnih odpadkov in javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 12/11; v nadaljevanju koncesijski akt) in 207. členom Zakona
o splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 24/06 – UPB2, 105/06 – ZUS-1,
126/07, 65/08, 47/09 Odl.US: U-I-54/06-32
(48/09 popr.), 8/10).
Izbrani prijavitelj/koncesionar bo imel
izključno pravico opravljanja gospodarskih
javnih služb, ki so predmet tega razpisa, na
območju Mestne občine Koper, ki je s koncesijskim aktom določeno kot območje izvajanja koncesije. Koncesijska pogodba bo
sklenjena za določen čas 10 let od dneva
sklenitve koncesijske pogodbe. Koncesijsko
obdobje začne teči naslednji dan po uveljavitvi koncesijske pogodbe, če ni v koncesijski pogodbi določen poznejši začetek
teka roka koncesije. Izbrani koncesionar bo
moral začeti z izvajanjem koncesije najpozneje v 60 dneh po sklenitvi koncesijske
pogodbe. Trajanje koncesijske pogodbe se
lahko podaljša zgolj iz razlogov, določenih
z zakonom ali koncesijskim aktom.
2. Jezik, v katerem mora prijavitelj izdelati prijavo: prijava in ostala dokumentacija,
ki se nanaša na prijavo, mora biti napisana
v slovenskem jeziku.
3. Popolna prijava
Prijava se bo štela za popolno, če bo
pravočasna in sprejemljiva ter bo vsebovala
vse, v tem navodilu in razpisni dokumentaciji
zahtevane podatke.
Prijava mora biti zložena v mapi. Na začetku prijave mora biti priloženo kazalo. Prijavo mora prijavitelj zvezati z vrvico, ki mora
biti dovolj dolga tako, da omogoča nemoteno obračanje listov v prijavi in na način, da
brez vidnih poškodb ni mogoče dodajati ali
odstranjevati posameznih listov v prijavi.
Prijavitelji morajo pri pripravi prijave in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki
so navedena na posameznem obrazcu.
Vsi obrazci in izjave morajo biti datirani,
žigosani in podpisani s strani odgovorne
osebe prijavitelja, ki je podpisnik prijave.
Zahtevani dokumenti morajo biti skladni
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s pogoji iz navodil in razpisne dokumentacije.
Če je iz tehničnih razlogov posamezen
obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače
(npr. s pomočjo računalnika), mora besedilo v obrazcu ustrezati zahtevam naročnika/koncedenta iz navodil in razpisne dokumentacije, kar pomeni, da mora besedilo
obrazca vsebinsko in pomensko ustrezati
besedilu na predpisanem obrazcu.
V primeru, da naročnik/koncedent ne bi
pridobil nobene prijave ali bi bile vse prijave
nepopolne, se bo javni razpis ponovil. Javni
razpis se ponovi tudi v primeru, če koncesionar ni izbran ali če z osebo, ki je bila izbrana
za koncesionarja, v predpisanem roku ne bo
sklenjena koncesijska pogodba.
Ostale posebnosti glede prijave bodo določene v razpisni dokumentaciji.
4. Vsebina prijave in sposobnost prijavitelja
Popolna bo prijava, ki bo vsebovala dokumente, obrazce in izjave, ki bodo predpisani v razpisni dokumentaciji.
Za priznanje sposobnosti prijavitelja
bodo morali biti izpolnjeni pogoji in priložena dokazila, ki bodo prav tako natančno
določena v razpisni dokumentaciji.
5. Način, mesto in rok za prevzem razpisne dokumentacije
Javni razpis in razpisna dokumentacija
(obrazci) bo objavljena – na vpogled tudi na
spletnih straneh Mestne občine Koper.
Celotno razpisno dokumentacijo lahko
prijavitelji brezplačno zahtevajo osebno ali
po pošti do vključno 15. 9. 2011, do 9. ure,
od ponedeljka do petka, med 8. in 12. uro,
na naslovu: Mestna občina Koper, Verdijeva
ulica 10, 6000 Koper, v sprejemni pisarni.
Prijavitelji pred prevzemom razpisne dokumentacije lahko vanjo vpogledajo na prej
navedenem naslovu.
Kolikor bi želeli prijavitelji razpisno dokumentacijo prejeti po elektronski pošti, to
lahko sporočijo na elektronski naslov: obcina@koper.si in jim bo razpisna dokumentacija posredovana v elektronski obliki.
6. Način pojasnjevanja razpisne dokumentacije
Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije sme prijavitelj zahtevati izključno v pisni
obliki ali po elektronski pošti.
Pojasnila na pisna vprašanja bodo pisno posredovana vsem prijaviteljem, ki bodo
prevzeli razpisno dokumentacijo, objavljena
pa bodo tudi na spletnem portalu Mestne
občine Koper. Vsi odgovori na vprašanja
prijaviteljev postanejo sestavni del razpisne
dokumentacije in so za prijavitelje obvezujoči.
Prijavitelji lahko naslovijo pisna vprašanja na elektronski naslov: obcina@koper.si
ali na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, z oznako »Koncesija za izvajanje obveznih gospodarskih javnih
služb«, lahko pa pokličejo na tel. 66-46-330
– Urad za gospodarske javne službe in promet. Zadnji rok za pisna vprašanja je 7 dni
do poteka roka za oddajo prijave.
Naročnik/koncedent si pridržuje pravico,
da razpisno dokumentacijo delno spremeni
ali dopolni. O tem seznani vse, ki so prevzeli razpisno dokumentacijo in objavi na
spletnem portalu Mestne občine Koper ter
po potrebi podaljša rok za oddajo prijav.
Morebitne spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del
razpisne dokumentacije.

Odgovorna oseba za dajanje informacij
med razpisom je Raf Klinar, predstojnik Urada za gospodarske javne službe in promet.
7. Način, mesto in rok oddaje prijave
Prijavitelji morajo oddati svoje prijave
v zaprtih ovojnicah, ki morajo biti na naslovni strani opremljene z naslovom: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper.
V spodnjem levem kotu mora biti oznaka: »Ne odpiraj – prijava – Mestna občna
Koper – Koncesija za izvajanje obveznih
gospodarskih javnih služb«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naziv
in naslov prijavitelja.
Naročnik/koncedent bo upošteval vse
prijave, ki bodo prispele na zgoraj navedeni naslov najpozneje do 20. 9. 2011, do
10. ure.
Prijavitelji lahko oddajo prijave osebno ali
priporočeno po pošti na zgornji naslov. Če je
prijava poslana po pošti se šteje za pravočasno, če prispe na navedeni naslov do zgoraj
navedenega datuma in ure.
Prijave ni mogoče oddati v elektronski
obliki.
8. Umik, sprememba ali dopolnitev prijave
Prijavitelj lahko do zaključka roka oddaje
prijav prijavo umakne, spremeni ali dopolni,
kar mora na ovojnici označiti na naslednji
način: »Ne odpiraj – prijava – Mestna občina Koper – Koncesija za izvajanje obveznih
gospodarskih javnih služb« – z oznako dopolnitev / umik /sprememba«, glede na to
ali gre za dopolnitev, umik ali spremembo
že oddane prijave.
Prijave ni mogoče dopolniti / umakniti /
spremeniti po poteku roka za oddajo prijav.
9. Način, mesto in rok odpiranja prijav
Javno odpiranje prijav bo 20. 9. 2011,
ob 13. uri, v prostorih Mestne občine Koper,
Verdijeva ulica 10,6000 Koper.
Predstavniki prijaviteljev, ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju prijav, se morajo
izkazati s pisnim pooblastilom, podpisanim
s strani odgovorne osebe prijavitelja (razen
v primeru, da je prisotna odgovorna oseba
sama zakoniti zastopnik).
Prijava prijavitelja ali morebitna sprememba/dopolnitev/umik prijave bo zavrnjena pred začetkom javnega odpiranja prijav,
če:
– ne bo oddana oziroma ne bo prispela
na zgoraj navedeni naslov pravočasno (to je
do datuma in ure, ki sta navedena),
– ne bo pravilno opremljena.
Nepravočasne prijave ali nepravilno
opremljene prijave bodo prijaviteljem vrnjene neodprte.
10. Omejitev pri predložitvi prijave
Za obe razpisani gospodarski javni službi se podeli v Mestni občini Koper enotna
koncesija.
Prijavitelji lahko oddajo prijavo samo za
obe razpisani gospodarski javni službi.
Vsaka oseba lahko vloži le eno vlogo
(prijavo). V primeru skupne prijave sme biti
ista oseba ali njena povezana družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi. Če oseba že
kandidira samostojno, ne more kandidirati
še kot član konzorcija.
11. Način ocenjevanja prijav in izbor koncesionarja
Naročnik/koncedent bo ob izpolnjevanju
pogojev in zahtev iz te razpisne dokumentacije za izvajanje koncesije izbral enega
koncesionarja ali skupino prijaviteljev – skupna prijava.
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Merila za izbor koncesionarja, ki bodo
natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji so:
1) ponujena cena storitve izvajanja posamezne gospodarske javne službe,utemeljena
na Pravilniku o metodologiji za oblikovanje
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja;
2) ponujeni odstotek obdelave (zmanjšanje količine po obdelavi, ki se odloži);
3) finančna in poslovna usposobljenost,
ki presega minimalne zahteve javne službe
(točka 10, prvega odstavka 22. člena koncesijskega akta);
4) kadrovska usposobljenost in znanja
oseb, ki so pomembne za izvajanje javne
službe (npr. višja stopnja izobrazbe, funkcionalna znanja), ki presegajo minimalne
zahteve javne službe;
5) zaposljivost invalidov (drugi odstavek
26. člena koncesijskega akta);
6) druge ugodnosti, ki predstavljajo ekonomske ali socialne ugodnosti za koncedenta
7) pričetek izvajanja javne službe po
sklenitvi koncesijske pogodbe;
12. Financiranje in izhodiščne tarife
Sredstva za izvajanje gospodarske javne
službe se zagotavljajo:
– s plačili uporabnikov za opravljene storitve,
– v proračunu, skladno z odločitvami občinskega sveta,
– z drugimi viri.
Osnova za določitev vrednosti in obsega
del je letni plan izvajalca javne službe.
Cenik storitev sprejme pristojni organ
Mestne občine Koper na podlagi predloga
izvajalca javne službe.
13. Zavarovanja: zavarovanje za resnost
prijave, dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, zavarovanje odgovornosti in zavarovanje infrastrukture, bo opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
14. Možnost variantnih prijav: variantne
prijave niso dopustne in jih naročnik/koncedent ne bo upošteval.
15. Rok veljavnosti prijav: prijave morajo
biti veljavne do vključno 31. 12. 2011.
16. Postopek izbire koncesionarja: postopek za izbiro bo natančneje opredeljen
v razpisni dokumentaciji.
17. Prekinitev postopka javnega razpisa: naročnik/koncedent ima pravico kadarkoli prekiniti postopek predmetnega javnega
razpisa.
18. Druge informacije o javnem razpisu:
natančnejši opis predmeta javnega naročila,
pogojev in meril za podelitev koncesije in
izvajanje koncesije, so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
19. Pravni pouk: Po izdaji upravne odločbe je možna pritožba v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99 s spremembami in
dopolnitvami) oziroma je dopusten upravni
spor.
Mestna občina Koper
Št. 430-75/2011
Ob-4051/11
Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270
Litija, na podlagi drugega odstavka 53. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99 in nadaljnje spremembe), določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07 in
nadaljnje spremembe), Odloka o proračunu
Občine Litija za leto 2011 (Uradni list RS,
št. 12/11 in 33/11) in 34. člena Statuta Ob-
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čine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06,
139/06 in 12/11) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje stroškov
zaposlovanja brezposelnih oseb
v letu 2011
1. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje stroškov
zaposlovanja brezposelnih oseb pri delodajalcih na območju Občine Litija (bruto plača,
regres, stroški prehrane in stroški prevoza
na delo) v delu, ki ga je dolžan kriti delodajalec v letu 2011.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
Na javnem razpisu lahko sodelujejo delodajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo status društva v javnem interesu, status humanitarne organizacije,
javnega zavoda ali gospodarske družbe, ki
deluje na področju izobraževanja,
– da imajo sedež na območju Občine
Litija,
– da so bili zaposleni, katerih stroški
dela so predmet tega razpisa, izbrani preko
programov aktivne politike zaposlovanja, ki
jih subvencionirata Republika Slovenija in
Evropska unija, razpisuje pa Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,
– da so skozi celo leto organizatorji oziroma izvajalci najmanj 4 različnih programov,
ki jih nudijo občanom Občine Litija,
– da za kritje stroškov zaposlitve brezposelne osebe nimajo dovolj lastnih sredstev.
3. Višina sredstev: višina razpisanih
sredstev znaša 25.000 EUR.
4. Višina sofinanciranja
Delodajalec bo na podlagi tega razpisa
lahko pridobil subvencijo za kritje stroškov
dela samo ene osebe, višina subvencije občine do katere bo posamezen delodajalec
upravičen pa bo odvisna od števila delodajalcev – upravičencev, pri čemer posamezen
delodajalec ne bo mogel pridobiti višje subvencije kot pa znaša razlika med celotnimi
stroški dela zaposlene osebe ter odobreno
višino subvencije s strani Republike Slovenije in Evropske unije.
5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega
razpisa morajo biti porabljena v letu 2011 za
namene, za katere so bila dodeljena.
6. Rok za oddajo vlog in način prijave
Vlagatelji morajo svoje vloge za sofinanciranje oddati do srede, 31. 8. 2011, osebno
v tajništvo Občine Litija, soba 44, do 12. ure,
ali po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do 30. 8. 2011 (datum poštnega žiga),
na naslov Občina Litija, Jerebova ulica 14,
1270 Litija.
Vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj – vloga za sofinanciranje stroškov zaposlovanja brezposelnih oseb v letu 2011«.
Komisija ne bo obravnavala vlog, ki
bodo:
– oddane po določenem roku za oddajo
vlog,
– neustrezno naslovljene in
– nepopolne glede izpolnjenih obrazcev
oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka
za dopolnitev vloge, ki bo določen v pisnem
obvestilu o dopolnitvi.
Nepravilno izpolnjene in označene pisemske ovojnice bodo neodprte vrnjene
pošiljatelju.
7. Odpiranje prispelih vlog
Odpiranje prispelih vlog na javni razpis
bo izvedla pristojna komisija po preteku
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roka za oddajo vlog. Odpiranje vlog ne bo
javno.
Po pregledu vlog bo komisija vlagatelje
z nepopolnimi vlogami pozvala k dopolnitvi.
Kolikor v roku 8 dni po prejemu poziva pozvani vlagatelji svoje vloge ne bodo dopolnili, bo vloga zavržena kot nepopolna.
8. Izid poziva
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni v 45 dneh po zaključku
javnega razpisa.
Komisija bo pripravila predlog o izbiri upravičencev za sofinanciranje stroškov
zaposlovanja brezposelnih oseb.
Na podlagi predloga komisije o izbiri
upravičencev bo pooblaščena oseba sofinancerja izdala obvestilo o izbiri, na podlagi katerega bo pristojni organ financerja
vsakemu prijavitelju izdal sklep, v katerem
se bo določilo upravičenost do pridobitve
finančnih sredstev in njihov obseg. Skupaj
s sklepom bodo prejemnikom proračunskih
sredstev v podpis posredovane tudi pogodbe. Če se prejemnik proračunskih sredstev
v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu
pogodbe ne odzove, se šteje, da je umaknil
vlogo za pridobitev sredstev.
9. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani kandidati dvignejo na Občini Litija,
Oddelku za splošne zadeve in družbene dejavnosti (soba 52) ali jo pridobijo na spletnih
straneh Občine Litija: www.litija.si.
Za dodatne informacije v zvezi z razpisom pa lahko zainteresirani kandidati pokličete na tel. 01/896-34-38, kontaktna oseba
je Jerič Marija.
Občina Litija
Št. 430-2/2011
Ob-4055/11
Na podlagi 40. člena Zakona o javno
zasebnem partnerstvu (Uradni list RS,
št. 127/06) ter Sklepa o načinu zagotavljanja toplote iz kotlovnic v Prosvetnem domu
Brežice in v objektu Občine Brežice (Uradni
list RS, št. 48/11) Občina Brežice objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije
za zagotavljanje toplote iz kotlovnic
v Prosvetnem domu Brežice
in v objektu Občine Brežice
1. Podatki o naročniku/koncendentu:
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice, tel. 07/620-55-00, telefaks
07/499-00-52, obcina.brezice@brezice.si,
www.brezice.si.
2. Podatki o objavi koncesijskega akta:
sklep o načinu zagotavljanja toplote iz kotlovnic v Prosvetnem domu Brežice in
v objektu Občine Brežice (Uradni list RS,
št. 48/11).
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev
koncesije za zagotavljanje toplote iz kotlovnic v Prosvetnem domu Brežice in v objektu
Občine Brežice.
Sama dejavnost upravljanja, dobave toplote in oskrbe s toplo vodo za uporabnike, katerih prostori se ogrevajo iz kotlovnic
v Prosvetnem domu Brežice in v objektu
Občine Brežice, obsega tako sanacijo obeh
kotlovnic z zamenjavo kotlov in energenta
za ogrevanje, rekonstrukcijo prostorov kotlovnic kot tudi upravljanje, obratovanje in
razvoj kotlovnic, priključevanje uporabnikov
na kotlovnico in prenos toplotne energije do
uporabnikov. Koncesionar nosi odgovornost

za varnost in zanesljivost funkcioniranja kotlovnic, redno izvajanje potrebnih meritev ter
preizkusov delovanja kotlovnice ter za neprekinjeno zagotavljanje toplote, ki jo lahko
začasno ali trajno prekine le v primerih določenih z zakonom ali odredbo koncendenta.
Koncesija se podeli za obdobje največ
15 let, koncesionar izvede celotno investicijo sanacije obeh kotlovnic z zamenjavo
kotlov in energenta za ogrevanje ter rekonstrukcijo prostorov kotlovnice, krije celotne
stroške obratovanja in vzdrževanja kotlovnice v času trajanja koncesijskega razmerja.
Izvajanje koncesije se opravlja na podlagi
lastnih prihodkov koncesionarja. Vse naprave in oprema, ki jih koncesionar namesti
v okviru in v času izvajanja koncesije, s prenehanjem koncesijske pogodbe neodplačno
preidejo v last koncedenta, plačilo koncesijske dajatve ni predvideno.
Javno naročilo se oddaja kot celota, parcialne ponudbe ne bodo upoštevane.
4. Začetek in čas trajanja koncesij: koncesijska pogodba bo sklenjena za določen
čas, za obdobje 15 let.
5. Postopek izbire koncesionarja
V imenu naročnika bo odločbo o izbiri
koncesionarja izdala občinska uprava Občine Brežice v skladu z 207. členom Zakona
o splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo,
105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09 – odl.
US, 48/09 – popr. in 8/10).
Javni razpis za podelitev koncesije za
zagotavljanje toplote iz kotlovnic v Prosvetnem domu Brežice in v objektu Občine Brežice, je objavljen na spletnih straneh Občine
Brežice: www.brezice.si.
6. Pogoji in način izpolnjevanja pogojev: pogoji so natančno navedeni v razpisni
dokumentaciji, ponudnik mora prijavi priložiti dokumente, zahtevane v razpisni dokumentaciji. Ponudbe morajo biti pripravljene
v skladu z razpisno dokumentacijo.
7. Merila za izbor koncesionarja
Naročnik/koncedent bo ob izpolnjevanju
pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije
za zagotavljanje toplote z kotlovnic v Prosvetnem domu Brežice in v objektu Občine
Brežice izbral enega koncesionarja ali skupino ponudnikov – skupna ponudba.
Izbran bo ponudnik, ki bo prejel največje
število točk po spodaj navedenem vrednotenju:
Cena toplote
Ponudnik, ki ponudi najnižjo ceno toplote, izraženo v EUR/kWh, ki vsebuje vse dajatve (20%DDV, takso na CO2, trošarino
in ostalo), upoštevajoč podatke iz razpisne
dokumentacije pridobi največje število, to
je 100 točk. Ostali ponudniki bodo pridobili
sorazmerno manjše število točk po naslednji formuli:
vrednost_najugodnejšega_ponudnika
vrednost_posameznega_ponudnika

* 100.

Koncedent bo ponudbo, ki bo presegla
ceno 0,087619 EUR/kWh, izločil.
8. Jezik, v katerem mora ponudnik izdelati ponudbo: ponudba in ostali dokumenti
vezani na predmetni razpis morajo biti v slovenskem jeziku.
9. Način zavarovanja resnosti ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje
za resnost ponudbe v višini 5.000,00 EUR,
skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
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10. Kraj, čas in plačilni pogoji za dvig razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je brezplačna in je dosegljiva na spletni
strani naročnika: http://www.brezice.si/.
11. Kraj in rok za predložitev ponudb
Ponudbe morajo do roka za oddajo ponudb prispeti na naslov naročnika: Občina
Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
Končni rok za oddajo ponudb je 1. 9.
2011, do 10. ure.
Ponudbe morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča Občine Brežice prispeti do zgoraj navedenega
roka, sicer bodo štele za prepozno prejete
(prejemna teorija). Ponudniki morajo oddati
svoje ponudbe na obrazcih razpisne dokumentacije v skladu z razpisno dokumentacijo in v zaprtih ovojnicah.
Vsaka sprememba ali umik ponudbe
mora biti dostavljena na način, določen
v razpisni dokumentaciji. Na pošiljki mora
biti jasno označeno, da gre za umik (ponudnik na ovojnico napiše »Umik ponudbe«
in ime javnega naročila) ali spremembo ponudbe (ponudnik na ovojnico napiše »Sprememba ponudbe« in ime javnega naročila).
V spremenjeni ponudbi mora biti jasno navedeno, kateri del ponudbe se spreminja in
kateri del ponudbe ostaja nespremenjen.
12. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja prijav: javno odpiranje ponudb bo
potekalo na sedežu naročnika Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice,
dne 1. 9. 2011, ob 12. uri.
13. Odgovorne osebe za dajanje informacij
Ponudniki lahko zastavijo vprašanja
v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi
elementi javnega naročila pisno na naslov
naročnika ali preko elektronske pošte, na
naslov roman.zaksek@brezice.si.
Skrajni rok za postavitev vprašanje
v zvezi z razpisom je 8 dni pred rokom za
oddajo ponudb, do 10. ure. Naročnik bo podal pojasnila, navezujoča se na zastavljena
vprašanja, najkasneje 6 dni pred rokom za
oddajo ponudb, odgovori bodo objavljeni na
spletni strani naročnika.
Podana pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali postopkom postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.
Občina Brežice
Št. 331-2/2011-1
Ob-4063/11
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu
(Uradni list RS, št. 45/08), Pravilnika o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v Občini Trebnje za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 70/07)
ter Odloka o proračunu Občine Trebnje za
leto 2011 (Uradni list RS, št. 26/11), Občina
Trebnje objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov
na področju kmetijstva
v Občini Trebnje v letu 2011
1. Predmet javnega razpisa: Občina
Trebnje razpisuje nepovratna finančna sredstva za sofinanciranje programov na področju kmetijstva v Občini Trebnje za leto 2011,
ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno
z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in
1998/2006.
2. Okvirna višina razpisanih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Občine Trebnje za leto 2011 v okvirni vi-
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šini 87.567 EUR. V primeru, ko med proračunskim letom občinski svet spremeni
proračun, se naročnik in izvajalec z aneksom dogovorita za spremembo obsega
pogodbenih nalog oziroma za spremembo
dinamike plačil.
Ukrepi (po pravilniku):
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (Ukrep 1)
1a Naložbe v gradnjo, nakup ali izboljšanje nepremičnin

42.623 EUR
5.123 EUR

1b Nakup strojev in opreme

20.000 EUR

1c Naložbe v zemljišča

17.500 EUR

2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (Ukrep 3)
3. Zagotavljanje tehnične pomoči (Ukrep 4)

1.500 EUR
23.444 EUR

4. Investicije za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah (Ukrep 5)

5.000 EUR

5. Pokrivanje operativnih stroškov transporta z odročnih krajev (Ukrep 6)

7.000 EUR

6. Štipendiranje na področju kmetijstva (Ukrep 9)

8.000 EUR

3. Ukrepi
Ukrep 1: Naložbe v kmetijska gospodarstva – (Uredba komisije (ES)
št. 1857/2006)
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je sofinanciranje naložb
v lastno, primarno pridelavo kmetijskih pro
izvodov. S tem ukrepom se želi spodbuditi
naložbe v higieno in dobro počutje živali,
pridelovanju okolju prijazne hrane in izboljšanje delovnih pogojev.
Upravičenci:
– nosilci kmetijskega gospodarstva –
pravne ali fizične osebe, ki se ukvarjajo
s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov,
imajo stalno bivališče oziroma sedež v občini Trebnje, so vpisani v register kmetijskih
gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Trebnje;
– člani kmetijskega gospodinjstva, ki
imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca
dejavnosti – na kmetijskem gospodarstvu,
ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež ter kmetijske površine na
območju Občine Trebnje.
Upravičeni stroški:
– stroški posodobitve hlevov (gradbena
in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi);
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke;
– stroški nakupa materiala, opreme in
stroški izgradnje pomožnih živinorejskih
objektov;
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, razen traktorjev;
– stroški prve postavitve oziroma preoblikovanje obstoječih trajnih nasadov;
– stroški nakupa in postavitve rastlinjakov, vključno s pripadajočo opremo;
– stroški za nakup opreme za ograditev
pašnikov z električno ograjo in pregraditev
pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa
opreme za ureditev napajališč za živino;
– stroški nakupa in postavitve opreme ali
obnova namakalnih sistemov;
– agromelioracijska dela, stroški strojnih
storitev odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasipanja zemljišč namenjenih kmetijski proizvodnji;
– stroški strojnih storitev urejanja, obnove in izgradnje dovoznih poti;
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– postavitev večletnih nasadov in proti
točne zaščite (za registrirane trajne nasade).
Podpore se ne dodelijo za:
– DDV,
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– nakupe traktorjev,
– že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
Občine Trebnje,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– fotokopijo zbirne vloge za neposredna
plačila za leto 2011,
– mnenje o ekonomski upravičenosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna
služba,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo ali projektno dokumentacijo s predračunom,
– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezna dovoljenja,
– načrt namakanja,
– v primeru agromelioracijskih del kopijo
katastrskega načrta ali izris gerka in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna
služba.
Merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena.
Finančne določbe:
– do 40% upravičenih stroškov brez
DDV,
– predmet sofinanciranja so investicije
do predračunske vrednosti 20.000 € brez
DDV,
– najmanjši znesek dodeljene pomoči
je 200 €, najvišji znesek pomoči dodeljen
s strani občine posamezni kmetiji ne sme
preseči 10.000 € v katerem koli obdobju treh
proračunskih let.
Ukrep 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij – (12. člen Uredbe komisije (ES)
št.1857/2006)
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je s sofinanciranjem zavarovalnih premij stimulirati kmete k večjemu obsegu sklenjenih kmetijskih zavarovanj, da zmanjšajo posledice in tveganja, ki
jih pri proizvodnji hrane povzročajo naravne
nesreče in bolezni domačih živali.
Upravičenci:
Kmetijska gospodarstva, ki so vpisana
v register kmetijskih gospodarstev in imajo površine in sedež na območju Občine
Trebnje.
Splošni pogoji upravičenosti
Sofinancira se zavarovalna premija
v tekočem koledarskem letu, kot to določa
Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij
za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva za leto 2011 (Uradni list RS, št. 102/10).
K vlogi mora upravičenec priložiti fotokopijo
zbirne vloge za neposredna plačila za leto
2011 in fotokopijo sklenjene zavarovalne police za zavarovanje kmetijske proizvodnje
v letu 2011(fotokopije polic za zavarovanje
živali).
Upravičeni stroški: stroški zavarovalnih
premij.
Merilo za ocenjevanje: ali vsebina vloge
ustreza namenu oziroma cilju ukrepa.
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Finančne določbe:
Višina sofinanciranja občine je razlika med višino sofinanciranja zavarovalne
premije iz nacionalnega proračuna do 50%
opravičljivih stroškov zavarovalne premije za zavarovanje živali za primer bolezni.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša
20 €, največji pa 1.000 € na upravičenca
letno.
Ukrep 6: Pokrivanje operativnih stroškov
transporta z odročnih krajev (Uredba komisije (ES) št.1998/2006 o uporabi členov 87 in
88. Pogodbe pri pomoči de minimis)
Namen ukrepa: delno pokritje operativnih stroškov prevoza mleka iz odročnih, razpršenih območij Občine Trebnje.
Upravičenci: subjekti, ki so registrirani
za opravljanje dejavnosti tovornega transporta.
Splošni pogoji upravičenosti:
Upravičenec
(izvajalec)
transporta
mora:
– predložiti dokazilo o opravljenih tovornih transportih na odročnih območjih, z navedbo razdalj,
– predložiti seznam lokalnih odročnih
prog, z navedbo razdalj in število prevozov
letno,
– zagotoviti ustrezen in kakovosten transport.
Upravičeni stroški: Operativni stroški tovornega prevoza /km v odročnih krajih.
Finančne določbe: bruto intenzivnost
pomoči do 50% upravičenih stroškov za
prevoz.
Skupna pomoč »de miminis«, dodeljena
kateremu koli podjetju, ne sme presegati
100.000 € bruto v katerem koli obdobju treh
proračunskih let.
Ukrep 4: Zagotavljanje tehnične pomoči
– (Uredba komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je omogočiti kmetom
pridobivanje novih znanj za zagotavljanje
ustrezne usposobljenosti in možnosti koriščenja storitev tehnične podpore v kmetijstvu, kar je temeljni pogoj za izvajanje primarne kmetijske dejavnosti.
Upravičenci:
– registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju
kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju Občine Trebnje;
– organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva;
– nosilci kmetijskih gospodarstev in njihovi družinski člani, ki so vpisni v register
kmetijskih gospodarstev in imajo kmetijske
površine na območju Občine Trebnje.
Splošni pogoji upravičenosti
Upravičenci pod prvo in drugo alineo
prejšnjega odstavka, morajo k vlogi predložiti finančno ovrednoten letni program dela
in seznam članov, upravičenci pod tretjo alineo pa ustrezna dokazila.
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na
podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če
tehnično podporo zagotavljajo skupine pro
izvajalcev ali druge kmetijske organizacije
za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za
dostop do storitev.
Upravičeni stroški:
a) stroški izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu: stroški organiziranja in stroški
programov usposabljanja,

b) stroški svetovalnih storitev: stroški honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne
ali občasne dejavnosti, stroški organizacije
forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, stroški tekmovanj, razstav in sejmov ter
sodelovanje na njih: stroški udeležbe, potni
stroški, stroški izdaje publikacij, najemnine
in opremljanje razstavnih prostorov, materialni stroški priprave in dostave izdelkov za
razstave, ocenjevanja pridelkov,
c) stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in demostracijski poskusi, delavnice, forumi in predavanja za
širšo javnost) pod pogojem, da posamezna
podjetja, znamke ali poreklo niso imenovani,
razen za proizvode iz Uredbe Sveta (ES)
št. 510/2006 in št. 1493/1999,
d) stroški publikacij, katalogov, spletišč,
ki predstavljajo dejanske podatke o pro
izvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev
danega proizvoda, če so informacije
in predstavitve nevtralne in imajo zadevni
proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in
tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve
internetne strani),
e) stroški nadomeščanja kmeta med boleznijo ali dopustom (strošek dela najete
delovne sile).
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti,
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja Občine Trebnje,
– za stroške splošnih storitev (na primer
rutinsko davčno svetovanje, redne pravne
storitve in svetovanja ali izobraževanja, ki so
financirana iz drugih javnih sredstev).
Finančne določbe:
– pomoč se dodeli do 100% upravičenih
stroškov (brez DDV),
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem,
– kadar je tehnična pomoč namenjena
upravičencem za dejavnost predelave in trženja kmetijskih in nekmetijskih proizvodov,
se upoštevajo določila pravila »de minimis«.
Ukrep 5: Investicije za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah (Uredba komisije (ES) št.1998/2006 o uporabi členov 87
in 88. Pogodbe pri pomoči de minimis)
Namen ukrepa:
Z ukrepom se želi ustvariti pogoje in možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest ter
realizacijo poslovnih idej članov kmečkega
gospodinjstva. Namenjen je investicijam, ki
so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti, in
sicer: predelavi kmetijskih proizvodov (sadja, zelenjave, žit, mleka, mesa, lesa, zelišč,
…..), turizma na kmetiji, dejavnosti (storitve
in izdelki), povezane s tradicionalnimi znanji
na kmetiji ter pridobivanja in prodaje energije iz obnovljivih virov na kmetiji ali kompostiranje organskih snovi.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev ali člani
kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali
se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi
na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano
v register kmetijskih gospodarstev ter ima
sedež in kmetijske površine na območju Občine Trebnje.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno
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zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti na
kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05, 45/08),
– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj
naslednjih 5 let po investiciji, ki se sofinancira.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– fotokopijo zbirne vloge za neposredna
plačila za leto 2011,
– finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje (če
gre za gradnjo objekta) oziroma lokacijsko
informacijo (če gre za adaptacijo objekta),
– predračune za nakup strojev ali opreme oziroma predračune o potrebnih delih
(vsi računi in dokazila o plačilih se morajo
glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti;
v primerih, da je kmetija vključena v sistem
DDV, mora biti vlagatelj (nosilec) davčni zavezanec),
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto
po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še
ni registrirana,
– mnenje pristojne strokovne službe
o upravičenosti vlaganj v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti.
Upravičeni stroški:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
– stroški nakupa nove opreme in strojev,
razen traktorjev,
– stroški promocije,
– splošni stroški.
Merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena.
Finančne določbe:
– najvišji delež dodeljene pomoči znaša
do 50% upravičenih stroškov (brez DDV)
investicije za posamezne vrste dopolnilnih
dejavnosti,
– skupna pomoč iz občinskega proračuna posameznemu kmetijskemu gospodarstvu ne sme preseči 10.000 € v katerem koli
obdobju treh proračunskih let.
Ukrep 9: Štipendije na področju kmetijstva
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je dvigovanje izobrazbenega nivoja naslednikov kmetij, ki se izobražujejo v programih srednjih kmetijskih šol.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– izjava lastnika kmetije, da bo prosilec
prevzemnik kmetije,
– izjava, da prosilec ne prejema druge
štipendije ali pomoči,
– kopijo zadnjega šolskega spričevala,
– potrdilo o šolanju.
Prednost pri dodelitvi imajo prosilci, katerih starši imajo edini vir dohodka iz kmetijske
dejavnosti in prosilci z manjšimi dohodki na
družinskega člana.
Upravičenci:
– udeleženci izobraževanja srednjih
kmetijskih šol, ki so predvideni za naslednike kmetij.
Finančna določbe:
– Višina štipendije se letno usklajuje
z višino drugih štipendij, ki se izplačujejo
iz občinskega proračuna in bo določena na
podlagi sprejetih sredstev proračuna, števila
prijavljenih kandidatov in zadnjega šolskega
uspeha posameznega kandidata, vendar ne
več kot 120 € /mesec.

4. Vsebina vloge
Vlagatelji izpolnijo in oddajo vloge na
sedežu Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210
Trebnje, in sicer obvezno na predpisanem
obrazcu »Vloga za dodelitev sredstev na
področju kmetijstva v občini Trebnje za
leto 2011«, ki ga dobijo na Občini Trebnje
v sprejemni pisarni (soba št. 2), na oddelku za gospodarstvo ali na internetni strani,
http://www.trebnje.si/.
Izvajalci ali organizatorji razpisanih ukrepov morajo k vlogi priložiti tudi pisno ponudbo za izvedbo v programu določenih nalog
in predvideti višino potrebnih sredstev ter
vso dokumentacijo, s katero dokažejo izpolnjevanje pogojev za posamezne ukrepe,
določene v tem razpisu.
5. Obravnava vlog in postopek odobritve
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo
pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili.
Razpis in obrazci so objavljeni tudi na internetni strani Občine Trebnje, http://www.
trebnje.si/.
Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem
iz tega razpisa, bodo s sklepom župana zavržene in ne bodo obravnavane v postopku
dodelitve sredstev.
Komisija bo opravila pregled prispelih
vlog in pripravila predlog prejemnikov pomoči. Komisijo sestavljajo člani odbora za
kmetijstvo in gozdarstvo pri Občinskem svetu Občine Trebnje. Komisija bo v vseh fazah
postopka v skladu s 35. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni
list RS, št. 45/10, 26/11 in 43/11) dosledno
spoštovala določbe o izogibanju nasprotju
interesov. O dodelitvi sredstev po tem razpisu odloča na predlog strokovne komisije,
župan Občine Trebnje s sklepom. Medsebojne obveznosti med Občino Trebnje in
upravičencem se uredijo s pogodbo.
6. Dodatne informacije: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo po telefonu vsak delovni dan na
tel. 07/348-11-38 (Silva Slak), e-naslov: silva.slak@trebnje.si, ali v prostorih občinske
uprave Trebnje, Oddelek za gospodarstvo,
II. nadstropje, pisarna št. 20.
7. Rok, do katerega morajo biti vložene
vloge: vloge morajo biti oddane do 24. 8.
2011, oziroma za ukrep št. 9, najpozneje do
15. 9. 2011.
Občina Trebnje
Št. 331-2/2011-1
Ob-4064/11
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu
(Uradni list RS, št. 45/08), Pravilnika o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v Občini Trebnje za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 70/07),
Odloka o proračunu Občine Trebnje za
leto 2011 (Uradni list RS, št. 26/11), Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o ustanovitvi občin in določitvi njenih območij (ZUODNO-G, Uradni list RS, št. 9/11) in
Statutarnega sklepa Občine Mirne (Uradni
list RS, št. 36/11) Občina Mirna objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov
na področju kmetijstva v Občini Mirna
v letu 2011
1. Predmet javnega razpisa: Občina Mirna objavlja javni razpis za sofinanciranje
programov na področju kmetijstva v Občini Mirna za leto 2011, ki se dodeljujejo
po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči
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v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES)
št. 1857/2006 in 1998/2006.
2. Okvirna višina razpisanih sredstev
Skupna višina sredstev je 2.932 EUR
in sicer za:
– Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (Ukrep 1) –
1.377 EUR
– Zagotavljanje tehnične pomoči (Ukrep
4) – 1.555 EUR.
3. Ukrepi
Ukrep 1: Naložbe v kmetijska gospodarstva – (Uredba komisije (ES)
št. 1857/2006)
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je sofinanciranje naložb
v lastno, primarno pridelavo kmetijskih pro
izvodov. S tem ukrepom se želi spodbuditi
naložbe v higieno in dobro počutje živali,
pridelovanju okolju prijazne hrane in izboljšanje delovnih pogojev.
Upravičenci:
– nosilci kmetijskega gospodarstva –
pravne ali fizične osebe, ki se ukvarjajo
s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov,
imajo stalno bivališče oziroma sedež v Občini Mirna, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu
kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju
Občine Mirna;
– člani kmetijskega gospodinjstva, ki
imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca
dejavnosti – na kmetijskem gospodarstvu,
ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež ter kmetijske površine na
območju Občine Mirna;
Upravičeni stroški:
– stroški posodobitve hlevov (gradbena
in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi);
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke;
– stroški nakupa materiala, opreme in
stroški izgradnje pomožnih živinorejskih
objektov;
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, razen traktorjev;
– stroški prve postavitve oziroma preoblikovanje obstoječih trajnih nasadov;
– stroški nakupa in postavitve rastlinjakov, vključno s pripadajočo opremo;
– stroški za nakup opreme za ograditev
pašnikov z električno ograjo in pregraditev
pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa
opreme za ureditev napajališč za živino;
– stroški nakupa in postavitve opreme ali
obnova namakalnih sistemov;
– agromelioracijska dela, stroški strojnih
storitev odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasipanja zemljišč namenjenih kmetijski proizvodnji;
– stroški strojnih storitev urejanja, obnove in izgradnje dovoznih poti;
– postavitev večletnih nasadov in proti
točne zaščite (za registrirane trajne nasade).
Podpore se ne dodelijo za:
– DDV,
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– nakupe traktorjev,
– že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
Občine Mirna,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU.
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K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– fotokopijo zbirne vloge za neposredna
plačila za leto 2011,
– mnenje o ekonomski upravičenosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna
služba,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo ali projektno dokumentacijo s predračunom,
– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezna dovoljenja,
– načrt namakanja,
– v primeru agromelioracijskih del kopijo
katastrskega načrta ali izris gerka in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna
služba.
Merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena.
Finančne določbe:
– do 40% upravičenih stroškov brez
DDV,
– najmanjši znesek dodeljene pomoči
je 200 €, najvišji znesek pomoči dodeljen
s strani občine posamezni kmetiji ne sme
preseči 10.000 € v katerem koli obdobju treh
proračunskih let.
Ukrep 4: Zagotavljanje tehnične pomoči
– (Uredba komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je omogočiti kmetom
pridobivanje novih znanj za zagotavljanje
ustrezne usposobljenosti in možnosti koriščenja storitev tehnične podpore v kmetijstvu, kar je temeljni pogoj za izvajanje primarne kmetijske dejavnosti.
Upravičenci:
– registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju
kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju Občine Mirna;
– organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva.
Splošni pogoji upravičenosti:
Upravičenci pod prvo in drugo alineo
prejšnjega odstavka, morajo k vlogi predložiti finančno ovrednoten letni program dela
in seznam članov, upravičenci pod tretjo alineo pa ustrezna dokazila.
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na
podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če
tehnično podporo zagotavljajo skupine pro
izvajalcev ali druge kmetijske organizacije
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za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za
dostop do storitev.
Upravičeni stroški:
a) stroški izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu: stroški organiziranja in stroški
programov usposabljanja,
b) stroški svetovalnih storitev: stroški honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne
ali občasne dejavnosti, stroški organizacije
forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, stroški tekmovanj, razstav in sejmov ter
sodelovanje na njih: stroški udeležbe, potni
stroški, stroški izdaje publikacij, najemnine
in opremljanje razstavnih prostorov, materialni stroški priprave in dostave izdelkov za
razstave, ocenjevanja pridelkov,
c) stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in demostracijski poskusi, delavnice, forumi in predavanja za
širšo javnost) pod pogojem, da posamezna
podjetja, znamke ali poreklo niso imenovani,
razen za proizvode iz Uredbe Sveta (ES)
št. 510/2006 in št. 1493/1999,
d) stroški publikacij, katalogov, spletišč,
ki predstavljajo dejanske podatke o pro
izvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev
danega proizvoda, če so informacije
in predstavitve nevtralne in imajo zadevni
proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in
tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve
internetne strani).
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti,
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja Občine Mirna,
– za stroške splošnih storitev (na primer
rutinsko davčno svetovanje, redne pravne
storitve in svetovanja ali izobraževanja, ki so
financirana iz drugih javnih sredstev).
Finančne določbe:
– pomoč se dodeli do 100% upravičenih
stroškov (brez DDV),
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem,
– kadar je tehnična pomoč namenjena
upravičencem za dejavnost predelave in trženja kmetijskih in nekmetijskih proizvodov,
se upoštevajo določila pravila »de minimis«.
4. Vsebina vloge
Vlagatelji izpolnijo in oddajo vloge na
sedežu Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210

Trebnje, in sicer obvezno na predpisanem
obrazcu »Vloga za dodelitev sredstev na
področju kmetijstva v Občini Mirna za leto
2011«, ki ga dobijo na Občini Trebnje v sprejemni pisarni (soba št. 2), na oddelku za gospodarstvo ali na internetni strani http://www.
trebnje.si/ in http://www.mirna.si.
Izvajalci ali organizatorji razpisanih ukrepov morajo k vlogi priložiti tudi pisno ponudbo za izvedbo v programu določenih nalog
in predvideti višino potrebnih sredstev ter
vso dokumentacijo, s katero dokažejo izpolnjevanje pogojev za posamezne ukrepe,
določene v tem razpisu.
5. Obravnava vlog in postopek odobritve
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih
obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili. Razpis in obrazci so objavljeni tudi na internetni
strani http://www.trebnje.si/ in http://www.
mirna.si.
Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem
iz tega razpisa, bodo s sklepom župana zavržene in ne bodo obravnavane v postopku
dodelitve sredstev.
Komisija bo opravila pregled prispelih
vlog in pripravila predlog prejemnikov pomoči. Komisijo sestavljajo člani odbora za
gospodarstvo pri Občinskem svetu Občine
Mirna. Komisija bo v vseh fazah postopka
v skladu s 35. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list
RS, št. 45/10, 26/11 in 43/11) dosledno
spoštovala določbe o izogibanju nasprotju
interesov. O dodelitvi sredstev po tem razpisu odloča na predlog strokovne komisije,
župan s sklepom. Medsebojne obveznosti med Občino Mirna in upravičencem se
uredijo s pogodbo. V primeru, ko med proračunskim letom občinski svet spremeni
proračun, se naročnik in izvajalec z aneksom dogovorita za spremembo obsega
pogodbenih nalog oziroma za spremembo
dinamike plačil.
6. Dodatne informacije: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo po telefonu, vsak delovni
dan na oddelku za gospodarstvo pri Silvi Slak (tel. 07/348-11-38, e-naslov: silva.slak@trebnje.si).
7. Rok, do katerega morajo biti vložene
vloge: vloge morajo biti oddane do 24. 8.
2011.
Občina Mirna
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Javne dražbe
Št. 478-0016/2011-09
Ob-4038/11
Občina Radlje ob Dravi, Mariborska
cesta 7, Radlje ob Dravi, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 32. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11) razpisuje
javno dražbo
za prodajo nezazidanih stavbnih
zemljišč
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina
Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360
Radlje ob Dravi.
2. Predmet javne dražbe
Nezazidano stavbno zemljišče parc.
št. 457/16, k.o. 805-Dobrava pri Radljah,
v izmeri 1949 m2, predvidenega za pro
izvodno dejavnost in skladiščenje na območju Poslovne cone Radlje ob Dravi.
Kupec bo dolžan na predmetnem zemljišču pričeti z gradnjo v roku dveh let od
podpisa pogodbe ter gradnjo končati v roku
dveh let od začetka del. Za zgrajen objekt se
šteje objekt, za katerega je izdano uporabno
dovoljenje. Rok za izgradnjo je bistveni pogoj za veljavnost prodajne pogodbe.
V primeru, da kupec ne prične in ne konča z gradnjo v predpisanem roku, je dolžan
zemljišče vrniti prodajalcu v prvotnem stanju
ter po pogodbeni ceni. Kupec je v tem primeru dolžan prodajalcu poravnati tudi vse
stroške, ki bi jih je le-ta imel v postopku
vračanja zemljišča in vso morebitno škodo,
ki bi s tem nastala prodajalcu.
3. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja
Izklicna cena prodaje nezazidanih
stavbnih zemljišč znaša 36.602,22 EUR
(18,78 EUR/m2). Predpisane davčne dajatve niso vštete v izklicno ceno.
Najnižji znesek višanja izklicne cene
za nezazidana stavbna zemljišča je
200,00 EUR.
4. Rok sklenitve pogodbe: prodajna pogodba mora biti sklenjena v 8 dneh po opravljeni javni dražbi.
5. Način in rok plačila kupnine
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 30 dneh po sklenitvi pogodbe, na transakcijski račun prodajalca,
št. 01301-0100010958, odprt pri Banki Slovenije.
Če kupnina ni v celoti plačana v dogovorjenem roku, lahko prodajalec zaračuna
zakonite zamudne obresti ali odstopi od pogodbe in zadrži varščino.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice (overitve, takse za vpis v zemljiško knjigo in drugo), kakor tudi DDV,
plača kupec.
6. Prehod posesti in lastništva: posest
in lastništvo na nezazidanem stavbnem zemljišču preide na kupca po plačilu celotne
kupnine in stroškov, ki izhajajo iz prodajne
pogodbe.
7. Višina varščine
Pred dražitvijo morajo dražitelji položiti kavcijo v višini 10% od izklicne cene –
3.660,22 EUR na transakcijski račun naroč-

nika, št. 01301-0100010958, odprt pri Banki
Slovenije, z navedbo »plačilo varščine za
javno dražbo – Poslovna cona«.
Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem,
ki na javni dražbi ne uspejo, varščina vrne
v roku 15 dni brez obresti.
8. Informacije in ogled: ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru na
tel. 02/887-96-35.
Podrobnejše informacije v zvezi s pogoji javne dražbe daje višja svetovalka za
splošne in pravne zadeve, Nadja Volmajer
– Bezjak.
9. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Na javni dražbi lahko sodelujejo domače
ali tuje pravne ali fizične osebe, ki so sodelovanje pravočasno in pravilno prijavile.
Prijave morajo prispeti na naslov naročnika:
Občina Radlje ob Dravi, Mariborska c. 7,
2360 Radlje ob Dravi, v zaprtih kuvertah najkasneje do 1. 8. 2011 do 10. ure, s pripisom
»Javna dražba Hmelina – Ne odpiraj!«
K prijavi mora posamezni dražitelj do
začetka javne dražbe predložiti naslednja
dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– potrdilo o plačani varščini – za fizične
in pravne osebe;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora predložiti potrdilo, ki ga
izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor tega
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke), ki ne sme biti
starejše od 30 dni – za pravne osebe;
– izpisek iz registra pravnih oseb (pravne
osebe) oziroma priglasitveni list iz DURS, ki
ne sme biti starejše od 30 dni – za pravne
osebe;
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
dražitelj ni imel blokade transakcijskega računa (tuja pravna oseba mora predložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva
potrdilo za slovenske državljane, kolikor tega
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade transakcijskega računa) – za pravne osebe;
– pooblastilo, če pravno ali fizično osebo
na dražbi zastopa pooblaščenec – fizične in
pravne osebe;
– davčno in matično številko oziroma
EMŠO – fizične in pravne osebe.
Fizična oseba mora pred začetkom javne
dražbe predložiti izvirnik osebnega dokumenta.
Dražitelji, ki iz objektivnih razlogov ne
morejo pravočasno pridobiti dokazil iz druge, tretje ali četrte alineje, lahko le-te predložijo na dan javne dražbe.
Dražitelji, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev, ne bodo mogli sodelovati v postopku javne dražbe.
10. Pravila javne dražbe
Javna dražba se izvaja 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):
1. dražbo vodi komisija, imenovana
s strani župana, dražba je ustna,
2. draži lahko tisti, ki je do vključno
dne 1. 8. 2011 do 10. ure prijavil sodelovanje na javni dražbi in plačal varščino za
nepremičnino, ki jo draži in slednje dokaže
s pisnim potrdilom,
3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti notarsko overjeno pooblastilo,
4. najnižji znesek zvišanja je
200,00 EUR,
5. dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba,
6. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno,
7. če je dražitelj samo eden, ki sprejema izklicno ceno, je nepremičnina prodana
za izklicno ceno,
8. če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana,
če eden ne zviša cene,
9. če se dražitelj osebno ne udeleži
javne dražbe se šteje, da draži z izklicno
ceno po pogojih razpisa,
10. dražba je končana, ko vodja dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo
ponudbo,
11. ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe, morebitne ugovore
reši takoj vodja dražbe.
Prodajalec ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine z najugodnejšim
ponudnikom, oziroma lahko že začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega
posla ustavi, vse brez obrazložitve in brez
odškodninske odgovornosti, dolžan pa je
vrniti varščino brez obresti.
11. Datum, čas in kraj izvedbe javne
dražbe: javna dražba bo potekala dne 1. 8.
2011 ob 12. uri, v sejni sobi Občine Radlje
ob Dravi, Mariborska c. 7, Radlje ob Dravi,
soba 313/III.
12. Dodatna pojasnila: vse dodatne
informacije lahko interesenti dobijo na
tel. 02/887-96-35.
Občina Radlje ob Dravi
Ob-4077/11
SIJ-Slovenska industrija jekla d.d., Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana, zastavni upnik,
na podlagi določil Dodatka št. 3 k posojilni
pogodbi in dodatka k sporazumu o zavarovanju denarne terjatve z zastavo poslovnih
deležev v obliki notarskega zapisa, opr. št.
SV-1208/2011, notarke Nade Kumar z dne
10. 6. 2011 in določili 167. člena SPZ objavlja
javno dražbo
I. Dejstva, povezana s prodajo
Zastavni upnik SIJ-Slovenska industrija
jekla d.d. ima v zavarovanje svoje terjatve
po posojilni pogodbi ŠT. 03/10-SV1 za kratkoročno posojilo in Sporazumu o zavarovanju denarne terjatve z zastavo poslovnih
deležev, z dne 13. 8. 2010, v obliki notarskega zapisa SV 855/2010, ter k Dodatkom
št. 1, 2, in 3 k omenjeni posojilni pogod-
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bi, v višini 1.500.000,00 EUR z obrestmi
v višini 7% p.a. zastavno pravico na poslovnih deležih zastavitelja Izletnik Celje d.d.
Aškerčeva ulica 20, 3000 Celje, matična
številka 5143233000, in sicer:
– Na poslovnem deležu do 79,8771%
družbe Integral Stojna Avtobusni promet,
d.o.o., Reška cesta 1, Kočevje, matična
številka 5517010000, v nominalni višini
199.549,62 EUR.
– Na poslovnem deležu do 78,5689%
družbe Integral – Avtobusni promet in turizem Zagorje d.o.o., Cesta zmage 4, Zagorje
ob Savi, matična številka 5448719000, v nominalni višini 529.890,43 EUR.
Zastavni pravici na omenjenih poslovnih
deležih zastavitelja sta vknjiženi v sodnem
registru.
Terjatev iz naslova Posojilne pogodbe št. 03/10-SV1 za kratkoročno posojilo
in Sporazumu o zavarovanju denarne terjatve z zastavo poslovnih deležev z dne
13. 8. 2011, v obliki notarskega zapisa
SV 855/200, ter Dodatki št. 1, 2 in 3 v obliki
notarskega zapisa SV z dne notarke Nade
Kumar je zapadla z dnem 1. 7. 2011 in
ni bila poravnana ob zapadlosti. Zastavni
upnik zato objavlja javno dražbo za prodajo
navedenih poslovnih deležev.
Zastavnemu dolžniku Viator & Vektor
Skupina in zastavitelju Izletnik Celje je bilo
dne 4. 7. 2011 poslano obvestilo o zapadlosti dolga po posojilni pogodbi ter obvestilo,
da bo zastavni upnik poslovna deleža začel
prodajati na javni dražbi.
Ostali družbeniki predmeta prodaje so
bili s pisno priporočeno pošto obveščeni
o javni dražbi in njihovi pravici, da poslovna
deleža po načelu prvi med enakimi odkupijo
kot predkupni upravičenci.
II. Predmet prodaje
Predmet prodaje sta poslovna deleža:
– do 79,8771% družbe Integral Stojna
Avtobusni promet, d.o.o., Reška cesta 1, Kočevje, matična številka 5517010000, v nominalni višini 199.549,62 EUR,
– do 78,5689% družbe Integral – Avtobusni promet in turizem Zagorje d.o.o.,
Cesta zmage 4, Zagorje ob Savi, matična številka 5448719000, v nominalni višini
529.890,43 EUR.
Na javni dražbi se prodajata zastavljena
poslovna deleža vsak posebej.
III. Izklicna cena
Izklicna cena za poslovna deleža znaša:
i. Za poslovni delež do 79,8771% družbe Integral Stojna Avtobusni promet, d.o.o.
750.000,00 EUR.
ii. Za poslovni delež do 78,5689% družbe INTEGRAL – Avtobusni promet in turizem Zagorje, d.o.o. 1.000.000,00 EUR.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
IV. Pravila javne dražbe in pogoji prodaje
i. Javno dražbo vodi pooblaščena oseba
zastavnega upnika SIJ-Slovenska industrija
jekla d.d.
ii. Javna dražba se bo odvijala dne 22. 8.
2011, v prostorih zastavnega upnika SIJ –
Slovenska industrija jekla d.d., na Gerbičevi
98, 1000 Ljubljana, ob 10. uri.
iii. Udeleženci dražbe fizične osebe se
morajo na dražbi izkazati z osebnim dokumentom, udeleženci dražbe pravne osebe,
ki so njeni zakoniti zastopniki, pa z izpisom
iz sodnega registra in osebnim dokumentom. Kolikor fizično ali pravno osebo zastopa pooblaščenec, se mora izkazati s pisnim
pooblastilom, ki mora vsebovati tako neomejeno pooblastilo za zastopanje na dražbi kot tudi pooblastilo za podpis pogodbe
o prodaji poslovnega deleža. Pooblastilo za
pooblaščenca, ki ni odvetnik, mora biti notarsko overjeno.
iv. Na dražbi se bo najprej dražil poslovni
delež Integral Stojna Avtobusni promet,d.o.o.,
in nato poslovni delež Integral-Avtobusni promet in turizem Zagorje d.o.o.
v. Dražba se bo začela z izklicno ceno za
prvi poslovni delež.
a. Kolikor nobeden izmed udeležencev javne dražbe ne sprejme izklicne cene,
se dražba glede tega poslovnega deleža
zaključi.
b. Kolikor več udeležencev dražbe
sprejme izklicno ceno, jih vodja dražbe pozove, da postavijo višjo ponudbo. Udeleženci dražbe ne morejo spreminjati drugih
pogojev prodaje, razen cene. Vodja dražbe
ponovi najvišjo postavljeno ponudbo in ime
firme oziroma udeleženca, ki jo je postavil
in pozove druge udeležence dražbe, da zvišajo svoje ponudbe nad najvišjo postavljeno
ponudbo.
c. Dražba za poslovni delež je končana, ko nobeden izmed udeležencev dražbe
niti po treh pozivih ne postavi višje ponudbe
oz zadnje najvišje postavljene ponudbe.
d. V primeru, da sta dva udeleženca
dražbe ponudila enako ceno, in je ta cena
tudi najvišja ponujena cena, se šteje, da
je uspešnejši tisti udeleženec dražbe, ki je
najvišjo ponudbo dal prvi. Kolikor sta najvišjo ponudbo dala sočasno, se med njima
opravi žreb.
e. Dražba se potem nadaljuje glede
drugega poslovnega deleža.
vi. Dražbe se lahko udeležijo smo udeleženci dražbe, ki so pravočasno vplačali varščino. Varščina znaša 10% izklicne cene za
vsak posamični poslovni delež in se vplača
na račun zastavnega 02923-0011615017 pri
NLB d.d.. Varščina mora biti vplačana najkasneje 1 dan pred javno dražbo iz TRR ude-

leženca dražbe. Udeležencem dražbe, ki
niso bili uspešni, se varščina brezobrestno
vrne udeležencu dražbe. Varščina se vrne
na isti račun, s katerega je bila vplačana.
vii. Pogodba o prodaji poslovnega deleža
se z uspešnim udeležencem dražbe sklene
neposredno po opravljeni javni dražbi.
viii. Kupnina za poslovni deleže se plača
v enkratnem znesku najkasneje v roku 2
delovnih dni od datuma sklenitve pogodbe.
Varščina/ara se všteva v plačilo kupnine.
Plačilo kupnine je bistven del pogodbe. Kolikor kupnina v omenjenem 2-dnevnem roku
ni vplačana, in med strankama ne obstoji
drugačen pisen dogovor, se šteje pogodba
za razvezano, zastavni upnik pa ima pravico
obdržati varščino/aro kot skesnino.
ix. Vsi morebitni davki, takse in ostali
stroški, povezani s prenosom lastništva poslovnega deleža, bremenijo kupca.
x. Zastavni upnik do plačila kupnine obdrži vse izvirnike Prodajne pogodbe, in jo izroči
kupcu za namen vknjižbe spremembe lastništva poslovnega deleža v sodnem registru
najkasneje 1 dan po prejemu celotne kupnine. Vsi izvirniki Prodajne pogodbe se lahko
na zahtevo kupca deponirajo pri notarju, izvirnik Prodajne pogodbe pa bo Kupec lahko
prevzel proti predložitvi izvirnika bančnega
izpiska, da je bila kupnina za poslovni delež
v celoti plačana na račun zastavnega upnika,
št. 02923-0011615017, pri NLB d.d..
xi. Poslovni delež se kupuje po načelu
videno-kupljeno.
V. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo dne 22. 8. 2011, ob 10. uri, v prostorih
zastavnega upnika SIJ-Slovenska industrija
jekla d.d., na poslovnem naslovu Gerbičeva
98, 1000 Ljubljana.
VI. Pravica do preklica: zastavni upnik si
pridržuje pravico, da kadarkoli do začetka
javne dražbe enostransko in brez obrazložitve prekliče razpisano javno dražbo, brez
obveznosti do morebitnih ali že prijavljenih
udeležencev javne dražbe. Preklic se objavi
javnih glasilih, o preklicu se lahko obvesti
najavljene udeležence dražbe tudi pisno,
preko katerihkoli elektronskih medijev, ali
po telefonu.
VII. Dodatne informacije: vse morebitne
dodatne informacije bodo potencialni udeleženci dražbe prejeli na sedežu družbe zastavnega upnika, tel.
VIII. Pravo in sodna pristojnost: za razpis
te javne dražbe, pravila javne dražbe, pogodbo o prodaji poslovnega deleža in vse
ostale postopke, potrebne za popoln in dokončen prenos lastništva in uživanje poslovnega deleža se uporablja slovensko pravo.
Za vse morebitne spore je krajevno pristojno
stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
SIJ-Slovenska industrija jekla d.d.
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Razpisi delovnih mest
Ob-4044/11
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo) Statuta Javnega podjetja
komunala Cerknica d.o.o. in 19. člena Odloka o ustanovitvi JP Komunala Cerknica
d.o.o. (Uradni list RS, št. 7/00) Komisija za
izvedbo javnega razpisa za direktorja JP Komunala Cerknica d.o.o., objavlja javni razpis
za zasedbo delovnega mesta
direktorja Javnega podjetja Komunala
Cerknica d.o.o.
Za direktorja je lahko imenovana vsaka
neomejeno poslovno sposobna fizična oseba, ki poleg delovno-pravnih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:
1. ima najmanj visokošolsko izobrazbo;
2. ima najmanj 3 leta delovnih izkušenj
na vodilnih delovnih mestih v dejavnostih,
ki jih opravlja podjetje;
3. ima opravljen strokovni izpit za dejanja
v splošnem upravnem postopku;
4. je državljan Republike Slovenije;
5. da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper
upravljanje družbenih sredstev in naravna
bogastva ter zoper družbeno in zasebno
premoženje, in sicer za obdobje petih let po
pravnomočnosti sodbe, vendar ne prej kot
dve leti po prestani kazni zapora;
6. da osebi ni bil izrečen varnostni ukrep
prepovedi opravljanja poklica, in sicer za
čas trajanja prepovedi;
7. in da oseba, če je bila član uprave
podjetja, nad katerim je bil začet stečajni
postopek, ni bila pravnomočno obsojena na
plačilo odškodnine upnikom po 19. členu
Zakona o finančnem poslovanju podjetij, in
sicer za obdobje dveh let po pravnomočnosti sodbe.
Od kandidata se pričakuje tudi, da ima
organizacijske, vodstvene in komunikacijske sposobnosti, sposobnosti timskega
dela, poznavanje področja, za katerega se
kandidira ter osnovno znanje vsaj enega
svetovnega jezika.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za dobo
4 let, ista oseba pa je lahko po poteku mandata ponovno imenovana.
Pisni vlogi mora kandidat/ka priložiti:
1. fotokopijo dokazila o izobrazbi;
2. potrdilo o pridobljenih delovnih izkušnjah;
3. izjava kandidata, da ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja
zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper upravljanje družbenih sredstev
in naravna bogastva ter zoper družbeno in
zasebno premoženje, in sicer za obdobje
petih let po pravnomočnosti sodbe, vendar ne prej kot dve leti po prestani kazni
zapora;
4. izjava kandidata, da mu ni bil izrečen
varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer za čas trajanja prepovedi;
5. izjava kandidata, da če je bil član uprave podjetja, nad katerim je bil začet stečajni
postopek, ni bil pravnomočno obsojen na

plačilo odškodnine upnikom po 19. členu
Zakona o finančnem poslovanju podjetij, in
sicer za obdobje dveh let po pravnomočnosti sodbe;
6. izjavo, da za namen tega razpisnega
postopka dovoljuje komisiji za izvedbo javnega natečaja pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence in
7. program razvoja javnega podjetja.
Prijavi na razpis za delovno mesto direktorja javnega podjetja morajo kandidati priložiti kratek življenjepis, navedbo formalne
izobrazbe ter drugih znanj in veščin.
Viri za izdelavo programa razvoja javnega podjetja so Odlok o ustanovitvi JP
Komunala Cerknica d.o.o. ter ostali odloki in
operativni programi s področja gospodarskih
javnih služb v občinah ustanoviteljicah.
Izbirni postopek se opravi z vsakim kandidatom, uvrščenim na seznam kandidatov,
ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo
pogoje za imenovanje.
V izbirnem postopku se bo izbiralo najustreznejšega kandidata na podlagi naslednjih kriterijev:
– poznavanje področja dela v javnih
podjetjih (organiziranje in vodenje podjetja,
poznavanje temeljne razvojne in poslovne
politike, programa razvoja podjetja),
– poznavanje predpisov na področju javnega dela javnega podjetja Komunala Cerknica d.o.o. in pripravljen program razvoja
JP Komunala Cerknica d.o.o.,
– poznavanje pravne ureditve sistema
delovanja lokalne in državne uprave,
– drugo (vodstvene, organizacijske, komunikacijske sposobnosti, sposobnost timskega dela, poznavanje upravnega poslovanja),
– reference (izobrazba in dosedanje delovne in vodstvene izkušnje).
Kandidate vabimo, da posredujejo pisne
prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili v roku 30 dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS na naslov: Občina
Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica,
v zaprti kuverti s pripisom »Javni razpisa za
direktorja JP Komunala Cerknica d.o.o.«.
Prepozne, neustrezno označene in nepopolne vloge ne bodo obravnavane. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku
8 dni po opravljeni izbiri. Dodatne informacije je mogoče dobiti pri Ireni Zalar, direktorici občinske uprave Občine Cerknica, na
tel. 01/709-06-30.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Občina Cerknica
Ob-4067/11
Na podlagi 42. in 44. člena Statuta javnega podjetja Komunala d.o.o., Kadrovska
služba javnega podjetja Komunala d.o.o.,
Kopališka ulica 2, Murska Sobota razpisuje
delovno mesto
direktor javnega podjetja (m/ž).
Kandidati, ki se bodo prijavili na delovno
mesto, morajo izpolnjevati naslednje:
– imeti visokošolsko ali višješolsko izobrazbo tehnične, ekonomske ali pravne
smeri,

– vsaj pet let delovnih izkušenj na vodilnih mestih,
– pogoje iz drugega odstavka 255. člena
ZGD-1,
– imeti organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– predložiti program delovanja in razvoja
javnega podjetja,
– da je državljan Republike Slovenije,
– splošne zakonske pogoje.
Prijava mora vsebovati kratek življenjepis z opisom del, ki so ga dosedaj opravljali
ter dokazilo o doseženi izobrazbi, potrdilo
o nekaznovanosti, program razvoja in delovanja javnega podjetja, potrdilo o državljanstvu.
Direktorja javnega podjetja imenuje in
razrešuje ustanovitelj podjetja. Mandat direktorja traja štiri leta in je po preteku tega
mandata lahko ponovno imenovan.
Pisne prijave z vsemi navedenimi dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati
pošljejo v zaprti kuverti v 30 dneh od dneva
objave razpisa na naslov: Komunala, javno
podjetje d.o.o., Kadrovska služba, Kopališka
ulica 2, 9000 Murska Sobota, z oznako »Ne
odpiraj – prijava za razpis direktorja«.
V izbirni postopek se bodo uvrstile samo
popolne in pravočasno prispele vloge kandidatov, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje. Za nepopolno vlogo bo štela tudi vloga,
ko kandidat ne priloži zahtevanih dokazil
v objavi razpisa ter vloga, iz katere ni mogoče razbrati ali kandidat izpolnjuje razpisne
pogoje.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni
v 8 dneh od sprejetja sklepa o imenovanju
oziroma sklenitve pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom.
V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki,
so uporabljeni kot nevtralni za ženske in
moške.
Komunala, javno podjetje d.o.o.
Murska Sobota
Št. 034/2011
Ob-4075/11
V skladu s 23. členom Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02,
79/06 – ZZZPB-F, 46/07 Odl. US:U-I-45/07,
Up-249/06-22, 103/07, 45/08 – Zarbit, v nadaljevanju ZDR), in Pravilnikom o notranji
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
v Javni agenciji za tehnološki razvoj RS,
z dne 31. 3. 2011, Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije, Dunajska 22, 1511 Ljubljana objavlja prosta delovna mesta:
Svetovalec I – področni svetovalec
III – dve delovni mesti, visoka izobrazba
– VII/1.
Zaposlitev za določen čas, čas trajanja
projektov, predvidoma do kona leta 2012.
Svetovalec II – področni referent – eno
delovno mesto, srednja izobrazba (V).
Zaposlitev za določen čas – 5 mesecev
– do konca leta 2011.
Svetovalec I – področni svetovalec
III – tri delovna mesta, visoka izobrazba –
VII/1.
Zaposlitev za določen čas – 5 mesecev
– do konca leta 2011.
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Vodja projektov III – višji svetovalec
področja III – eno delovno mesto.
Zaposlitev za določen čas, nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu.
Besedilo razpisa je objavljeno na spletni
strani, www.tia.si.
Javna agencija za tehnološki razvoj
Republike Slovenije
Št. 110-88/2011
Ob-4080/11
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
91/09 in 33/11):
– 3 prosta mesta okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v obliki Europass CV: http://www.
europass.cedefop.europa.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 izvolitev
na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, do
1. septembra 2011.
Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave
Št. 430-0009/2011-2
Ob-4078/11
Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 86/10) in 35. ter 36. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11) Občina Lendava objavlja
podaljšanje roka
za oddajo ponudb pri javnem zbiranju
ponudb za prodajo nepremičnine
V objavi javnega zbiranja ponudb,
št. 430-0009/2011, Ob-3813/11, (Uradni list
RS, št. 55/11) se spremeni prvi stavek točke 4.3., ki sedaj glasi: »Ponudniki morajo
oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami
najkasneje do vključno 25. 8. 2011.«
V isti objavi se spremeni tudi točka 6.1.,
ki sedaj glasi: » Komisija bo javno odpirala
prispele ponudbe dne 26. 8. 2011, s pričetkom ob 10. uri, na sedežu Občine Lendava,
Glavna ulica 20.«
Občina Lendava
Št. 110-89/2011
Ob-4081/11
Na podlagi drugega odstavka 71. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
91/09 in 33/11) Ministrstvo za pravosodje
objavlja
javni poziv
okrožnim, višjim in vrhovnim sodnikom,
k vložitvi prijav za dodelitev dveh okrožnih,
višjih ali vrhovnih sodnikov, ki imata izkušnje
za opravljanje zahtevnejših strokovnih nalog
s področja postopkov zaradi insolventnosti,
na delo na Ministrstvo za pravosodje.
Dodelitev lahko traja tri leta, in se lahko
s soglasjem dodeljenega sodnika ponovi.
Kandidati lahko oddajo prijave v 45 dneh
od objave poziva v Uradnem listu Republike
Slovenije na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 007-6/2011/10
Ob-3973/11
Na podlagi 4. točke 17. člena Pravilnika
o sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 88/10)
Ministrstvo za pravosodje objavlja razrešitev:
1. Zore Grobovšek, sodne tolmačke za
češki jezik, z dnem 29. 6. 2011.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 478-61/2011-12
Ob-3972/11
Naročnik Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana, 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, v nadaljnjem besedilu: uredba), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo linije za hladno kovanje
1. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana.

2. Predmet prodaje
Linija za hladno kovanje z enotami:
– brusilni stroj TBT, inv. št. 005255,
– stroj za globoko vrtanje TBT 1, inv.
št. 005239,
– stroj za globoko vrtanje TBT 4, inv.
št. 005240,
– stroj za honanje KADIA, inv.
št. 005242,
– stroj za hladno kovanje SHK 10, inv.
št. 005244,
– stružnica 1, CNC EMAG USC-1, inv.
št. 005241,
– stroj za rezanje materiala Sinomatic,
inv. št. 005238.
Ponudnik mora ponuditi odkup vseh
enot, ki so predmet prodaje, v celoti.
3. Ogled linije za hladno kovanje: ogled
linije za hladno kovanje bo mogoč po predhodnem dogovoru.
4. Višina varščine
Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 40.000 EUR.
Varščino vplačajo na transakcijski račun Ministrstva za obrambo, št. 01100-6370191114,
s pripisom, varščina za nakup linije za hladno kovanje 2/2011.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino ali zadržana, če pogodbe ne
bo sklenil, ponudnikom, ki ne bodo uspeli,
pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni po poslanem pisnem obvestilu o izbiri.
5. Pogoji prodaje:
– Linija za hladno kovanje je naprodaj po
načelu videno-kupljeno.
– Merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno. Ponujena cena mora
biti izražena v evrih in ne sme biti nižja od
420.000 EUR. Če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bo prodajalec ponudnika izbral na podlagi dodatnih
pogajanj, prednost bo imel ponudnik, ki bo
kupnino plačal v enem obroku. Ponudniki
bodo o izidu postopka javnega zbiranja ponudb pisno obveščeni v roku osmih dni od
javnega odpiranja ponudb.
– Izbrani ponudnik je dolžan v roku 15 dni
po potrditvi prejema obvestila o izbiri skleniti
s prodajalcem prodajno pogodbo.
– Kupec mora linijo za hladno kovanje
prevzeti v 60 dneh po sklenitvi pogodbe,
vendar ne pred plačilom celotne kupnine.
– Stroški v zvezi z demontažo, selitvijo predmeta prodaje ter morebitni drugi stroški bremenijo kupca.
– Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje.
Pisna ponudba mora vsebovati: naziv
ponudnika, naslov in telefonsko številko ter
ponujeno ceno. Predložiti je potrebno:
– potrdilo o vplačani varščini,
– priloženo celotno številko računa z navedbo banke,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje,
– pooblastilo za sodelovanje pri odpiranju ponudb, če je oseba zastopnik.
6. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najpozneje v roku
30 dni na račun Ministrstva za obrambo,

št. 01100-6370191114. Kupnina se lahko
plača v dveh obrokih, skladno z drugim odstavkom 29. člena uredbe. Plačilo celotne
kupnine v roku, ki je določen, je bistvena
sestavina prodajne pogodbe.
7. Rok za oddajo ponudbe: upoštevane
bodo ponudbe, ki bodo prispele najpozneje
do 12. 8. 2011, do 12. ure, na naslov: Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana, po pošti ali osebno na vložišče.
Na sprednji strani ovojnice mora biti navedeno: »Ne odpiraj – Ponudba – Prodaja
linije za hladno kovanje/2- 2011«. Na zadnji
strani ovojnice mora biti naveden naziv in
naslov ponudnika.
8. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo: ponudniki so vezani na dano ponudbo najmanj do 30. 11. 2011.
9. Čas in kraj odpiranja ponudb: javno
odpiranje ponudb bo 16. 8. 2011, ob 13. uri,
v prostorih Ministrstva za obrambo, Vojkova
cesta 59, Ljubljana.
10. Ustavitev postopka: prodajalec lahko do sklenitve pravnega posla postopek
prodaje ustavi, pri čemer se ponudnikom
povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov
za prevzem razpisne dokumentacije.
11. Oseba za stike za izvedbo postopka javnega zbiranja ponudb: Janka Pavšek
Bantan, tel. 01/471-29-40 ali 01/471-23-37,
el. naslov: Janka.Pavsek.Bantan@mors.si.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno tudi na spletni strani Ministrstva za
obrambo: http://www.mors.si.
Ministrstvo za obrambo
Št. 711-0025/2011-2
Ob-4020/11
Na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in
55. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11), Mestna občina
Murska Sobota objavlja
namero o ustanovitvi služnosti
in
javno zbiranje ponudb
za postavitev sončnih elektrarn
na objektih v lasti Mestne občine
Murska Sobota
I. Namera o ustanovitvi služnosti
Mestna občina Murska Sobota javno objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na objektih v lasti Mestne občine Murska
Sobota in sicer na objektih osnovnih šol,
vrtcev in drugih objektov in zemljišč, navedenih v razpisni dokumentaciji, za namen
gradnje, vzdrževanja, obratovanja in dostopa do sončnih elektrarn.
Služnostna pravica se bo ustanovila
s ponudnikom, izbranim po postopku javnega zbiranja ponudb, za obdobje 20 let.
II. Javno zbiranje ponudb
a) Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota.
b) Predmet javnega zbiranja ponudb
Predmet javnega zbiranja ponudb je
ustanovitev služnostne pravice za izgradnjo
– postavitev sončnih elektrarn na strešnih
površinah ter obnova celotnih strešnih po-
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vršin na objektih, navedenih v točki I. tega
razpisa in razpisni dokumentaciji.
Služnost obsega pravico:
– izgradnje sončnih elektrarn na strehah
objektov oziroma zemljišču,
– vzdrževanja, obratovanja in nemotenega dostopa do objektov sončnih elektrarn.
c) Vrsta pravnega posla: pravica stvarne
služnosti se bo ustanovila s pogodbo za obdobje 20 let od sklenitve pogodbe in se bo
vpisala v zemljiško knjigo.
Elementi služnostne pogodbe, ki so hkrati pogoji javnega razpisa, so naslednji:
– na razpisu lahko sodelujejo fizične ali
pravne osebe pod pogojem, da so državljani
Republike Slovenije ali druge države članice
Evropske unije oziroma imajo sedež v državi
članici Evropske unije,
– ponudba se mora glasiti na vse objekte
iz razpisne dokumentacije skupaj,
– ponudnik se obvezuje, da bo v celoti izvedel obnovo streh, ki so navedene
v razpisni dokumentaciji in sicer iz sredstev
ponujene odškodnine za služnost. Višino
sredstev za obnovo posameznega objekta,
materiale in izvedbo potrebnih del bosta mestna občina in izbrani ponudnik podrobneje
določila v služnostni pogodbi,
– sončne elektrarne morajo biti zgrajene
v skladu s predpisi in standardi, ki omogočajo vključitev v električno omrežje,
– izbrani ponudnik mora pridobiti gradbeno dovoljenje in morebitna druga upravna dovoljenja in soglasja, ki se nanašajo
na postavitev sončne elektrarne in obnovo
streh objektov. Obnova streh in izgradnja
elektrarne se mora izvajati sočasno ter po
enotnem gradbenem dovoljenju. Investitor
nosi stroške izdelave projektne dokumentacije, katero predhodno pred vložitvijo na
pristojno upravno enoto, potrdi pristojni organ občine,
– po končanem pogodbenem obdobju
obstaja možnost podaljšanja pogodbenega razmerja v skladu z veljavnimi predpisi,
v nasprotnem primeru pa je dolžan služnostni upravičenec objekt sončne elektrarne
odstraniti in primerno sanirati ostrešje,
– bistveni pogoj veljavnosti pogodbe je
začetek gradnje sončne elektrarne: ponudnik se zavezuje z gradnjo pričeti najkasneje v roku 4 mesecev od podpisa pogodbe.
V ta namen ponudnik pri notarju deponira
izbrisno pobotnico, katero bo Mestna občina
Murska Sobota lahko izkoristila v primeru
kršitve tega določila pogodbe,
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred
objavo razpisa ne sme imeti nobenega blokiranega transakcijskega računa in da v preteklem letu ni posloval z izgubo,
– ponudnik ne sme biti v stečajnem postopku ali postopku prisilne poravnave,
– ponudnik mora predložiti vsaj 3 referenčna potrdila, da je obdobju 5 let izgradil sončne elektrarne v skupni moči vsaj
2 MW,
– da poda izjavo, da za ponudnika ne
veljajo omejitve poslovanja po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije.
d) Ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo ponudnika, naslov stalnega prebivališča oziroma
sedež ponudnika, navedbo odgovornih oseb
za podpis pogodbe,
– potrdilo o državljanstvu oziroma kopijo
osebnega dokumenta za fizične osebe, izpis
iz sodnega registra za pravne osebe,
– dokazilo o ekonomski in finančni sposobnosti ponudnika: ponudnik v zadnjih še-
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stih mesecih pred objavo razpisa ne sme
imeti nobenega blokiranega transakcijskega
računa in da v preteklem letu ni posloval
z izgubo. Ponudnik je dolžan predložiti:
– BON-1, BON-2 in dokazila oziroma
potrdila vseh ponudnikovih poslovnih bank,
iz katerega je razvidno izpolnjevanje tega
pogoja,
– ponujeno skupno višino odškodnine
za služnost v enkratnem znesku za celotno
obdobje služnosti, ki je sestavljena iz višine
sredstev, ki jo bo ponudnik namenil za obnovo ostrešij objektov iz tabele III.razpisne
dokumentacije ter odškodnine, ki presega
vrednost obnov in jo bo ponudnik vplačal
v proračun občine,
– potrdila o referencah,
– tehnične zahteve, ki potrjujejo pravilnost izračuna načrtovane proizvodnje energije: navedbo skupnih površin streh, kjer
bo izgrajena sončna elektrarna in kW moči
elektrarne (moduli, instalirana moč), analizo
energetskega potenciala na objektih, kjer bo
izgrajena sončna elektrarna ter na tej podlagi izračunano načrtovano višino prodane
električne energije v kWh v obdobju trajanja
služnosti ter popis del z ocenitvijo vrednosti
del prenov objektov,
– potrdilo o vplačilu varščine za resnost
ponudbe v višini 5.000,00 EUR, vplačano na
transakcijski račun Mestne občine Murska
Sobota, št. 01280-0100011405, z navedbo
»plačilo varščine za javni razpis – sončne
elektrarne 2011«. Uspelemu ponudniku bo
varščina upoštevana v pogodbi pri določitvi
vrednosti obnov objektov, neuspelim ponudnikom pa vrnjena brezobrestno v roku 8 dni
od izbire najugodnejšega ponudnika,
– izjava o sprejemanju razpisnih pogojev,
resničnosti in veljavnosti ponudbe še najmanj 45 dni po dnevu odpiranja ponudb.
Ponudba je popolna, če vsebuje vse navedene elemente.
e) Merila za izbor najugodnejšega ponudnika:
– ponujena odškodnina za služnost v enkratnem znesku: 80 točk,
– reference: 20 točk.
Po prejemu ponudb se s ponudniki lahko izvedejo dodatna pogajanja, morajo pa
se izvesti v primeru, kadar je podanih več
enakovrednih ponudb. Obravnava se samo
ponudbe, ki so popolne in pravočasne.
f) Omejitve pri postopku izbire najugodnejšega ponudnika: Mestna občina Murska Sobota si pridržuje pravico, da lahko
na podlagi tega razpisa postopek ustavi do
sklenitve pravnega posla brez obrazložitve
in odškodninske odgovornosti.
g) Predložitev ponudbe: ponudniki morajo pravočasno oddati pisne ponudbe v zaprti
ovojnici, najkasneje do dne 8. 8. 2011 do
12. ure, na naslov: Mestna občina Murska
Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota. Ovojnica mora biti označena z navedbo:
»Ponudba za sklenitev služnostne pogodbe
za izgradnjo sončnih elektrarn«, ter navedbo
ponudnika. Ponudbe, prispele po razpisnem
roku, se kot nepravočasne ne upoštevajo ter
neodprte vrnejo pošiljatelju. Ponudnik, ki bo
oddal ponudbo, ki bo nepopolna v smislu
pomanjkljive in že predložene dokumentacije, bo pozvan k dopolnitvi. Rok za dopolnitev
take ponudbe je 8 dni po prejemu poziva
za dopolnitev.
h) Kraj in čas odpiranja ponudb: odpiranje ponudb je javno in ga bo izvedla Komisija za vodenje postopkov razpolaganja
s stvarnim premoženjem Mestne občine

Murska Sobota, imenovana s strani župana. Javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi
Mestne občine Murska Sobota, dne 8. 8.
2011, s pričetkom ob 13. uri.
i) Ogled nepremičnin in ostale informacije: vse dodatne informacije o pogojih
javnega razpisa in natančnejše podatke
o nepremičninah lahko interesenti dobijo
na Mestni občini Murska Sobota, kontaktna
oseba je: Bojan Petrijan, tel. 02/525-16-13.
Ogled objektov je možen po predhodnem
dogovoru.
Mestna občina Murska Sobota
Ob-4022/11
Krajevna skupnost Trebija, Trebija 4, Gorenja vas, 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) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
I. Prodajalec: Krajevna skupnost Trebija,
Trebija 4, 4224 Gorenja vas.
II. Predmet prodaje: parc. št. 50/5, poslovna stavba, v izmeri 487 m2, dvorišče,
v izmeri 553 m2, vpisana v vl. št. 293, k.o.
Trebija, ki v naravi predstavlja južni del stavbe »Dom pod Planino«, na naslovu Trebija
19, Gorenja vas.
Zemljiškoknjižno stanje nepremičnine je
urejeno.
III. Izklicna cena
Izklicna cena za nepremičnino znaša
156.400,00 EUR. Prodaja nepremičnine pod
ceno, nižjo od izklicne, ni možna.
V izklicni ceni ni zajet davek na promet
z nepremičninami (2%). Davek na promet
z nepremičninami in stroške zemljiško
knjižnega vpisa lastninske pravice plača
kupec. Stroške notarske overitve pogodbe
nosi prodajalec.
IV. Merilo za izbiro: 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.
V. Varščina za resnost ponudbe
Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni najkasneje dva dni pred rokom, ki velja za oddajo ponudbe, vplačati varščino
v višini 10% ponujene cene, na transakcijski račun Krajevne skupnosti Trebija, številka 01227-6450793928, odprt pri Upravi
Republike Slovenije za javna plačila, območna enota Kranj, 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. Potrdilo o vplačilu varščine je obvezni sestavni del ponudbe.
VI. Vsebina ponudbe
Pisna ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo ponudnika
ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež
ponudnika,
– fizične osebe in samostojni ponudniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega ter začasnega bivališča, EMŠO, davčno številko
in številko TRR,
– pravne osebe morajo v ponudbi navesti
naslednje podatke: naziv in sedež, davčno
številko, matično številko, številko TRR ter
podatke o zakonitem zastopniku,
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– navedbo ponujene cene za nepremičnine na obrazcu, ki ga ponudnik dobi na
sedežu prodajalca v času uradnih ur ali na
spletnih straneh občine,
– idejno zasnovo s predstavitvijo dejavnosti, ki se bo odvijala v objektu, s finančno
konstrukcijo investicije obnove objekta (viri
financiranja in predvidena uporaba virov),
časovni plan investicije.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačilu varščine, ki ga potrdi
poslovna banka, ki je izvedla plačilo,
– pravne osebe morajo k vlogi priložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis
iz registra Davčne uprave RS, fizične osebe
potrdilo o državljanstvu,
– pisno izjavo, da so ponudniku jasne
vse točke iz tega razpisa ter da se z njimi
strinja in da sprejema razpisne pogoje. Ponudbo mora podpisati pooblaščena oseba
ponudnika.
Ponudba, ki ne bo vsebovala vseh zahtevanih sestavin, se bo štela za neustrezno.
VII. Dodatni pogoji prodaje
– nepremičnina se prodaja po načelu
videno – kupljeno; poznejše reklamacije se
ne upoštevajo,
– Krajevna skupnost Trebija lahko brez
kakršnekoli odškodninske odgovornosti do
sklenitve pravnega posla postopek prodaje
ustavi, ne da bi za to navedla razloge, pri
čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne
dokumentacije,
– izbrani ponudnik mora najkasneje
v 15 dneh od prejema obvestila o izbiri in
poziva k podpisu pogodbe s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo bo prodajalec pripravil v skladu z določbami tega
javnega poziva. Če kupec v navedenem
roku ne podpiše pogodbe, velja da je kupec
odstopil od pogodbe. V tem primeru ima
prodajalec pravico obdržati dano varščino,
– celotno kupnino bo kupec poravnal
v roku 30 dni od podpisa pogodbe na EZR
prodajalca. Plačilo kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla,
– dana ponudba veže ponudnika še
60 dni po izteku roka za oddajo ponudb,
– prodajalec si bo s kupoprodajno pogodbo izgovoril odkupno pravico, da je pri
morebitni prodaji nepremičnin, ki so predmet
tega javnega povabila, kupec dolžan nepremičnino najprej ponuditi v odkup prodajalcu (Krajevni skupnosti Trebija; odkupnemu
upravičencu), in sicer pod enakimi pogoji,
kot jo Krajevna skupnost Trebija prodaja
kupcu s to pogodbo (vrniti kupnino brez
obresti). Krajevna skupnost Trebija bo lahko to odkupno pravico uveljavljala v 10 letih
po podpisu kupoprodajne pogodbe, ta pravica pa bo vpisana tudi v zemljiški knjigi.
V primeru vlaganj kupca v predmetne nepremičnine se bodo le-ta ocenila po sodno
zapriseženem cenilcu ter upoštevala pri določitvi kupnine,
– ponudbe, ki bodo nižje od izklicne
cene, ali ki bodo prispele po preteku razpisnega roka ali v nasprotju s tem razpisom
oziroma bodo nepopolne, se ne bodo upoštevale,
– zemljiškoknjižni prenos lastninske pravice se opravi po plačilu celotne kupnine.
VIII. Rok za oddajo ponudb
Ponudba se bo štela za pravočasno, če
bo prispela najkasneje do 4. 8. 2011, do
14. ure, na naslov: Krajevna skupnost Trebija, Trebija 4, 4224 Gorenja vas. Na kuverti

mora biti vidno navedeno: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup Doma pod Planino« in polni
naslov ponudnika. Javno odpiranje ponudb
bo 4. 8. 2011, ob 14.30, na sedežu Krajevne
skupnosti Trebija. Predstavniki ponudnikov
se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom
oziroma pisnim pooblastilom ponudnika.
Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni od odpiranja ponudb.
IX. Dodatne informacije: zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše
informacije o nepremičnini, ki se prodaja,
pri predsedniku Krajevne skupnosti Trebija,
na tel. 031/643-420. Ogled nepremičnine je
mogoč po predhodnem dogovoru.
Krajevna skupnost Trebija
Ob-4032/11
Občina Gornja Radgona objavlja na
podlagi 35., 36., 37. in 38. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 34/11) in Programa
prodaje občinskega stvarnega premoženja
Občine Gornja Radgona,
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje:
1. Stanovanje št. 320.E v večstanovanjski stavbi, na Kocljevi 19 v Gornji Radgoni,
v velikosti 70,97 m2 (dvosobno stanovanje
v 2. nadstropju), na parc. št. 230/18, k.o.
Gornja Radgona, s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, za izhodiščno ceno
61.500,00 EUR.
2. Poslovno-stanovanjska stavba na
Partizanski 34 (prej trgovina Tina v pritličju in stanovanje v nadstropju), v velikosti
111,48 m2, na parc. št. 718/1, k.o. Gornja
Radgona (solastniški delež občine 43/68),
s pripadajočim stavbnim zemljiščem v velikosti 144 m2, na parc. št. 718/2, k.o. Gornja
Radgona (solastniški delež občine 130/144),
vse skupaj deleži občine, za izhodiščno
ceno 24.265,73 EUR. Novi lastnik občinskih deležev se zavezuje, da bo na zemljišču parc. št. 718/2, k.o. Gornja Radgona,
sklenil služnostno pogodbo za pravico hoje
in vožnje ter pravico parkiranja za potrebe
stanovanjske hiše in poslovnega prostora
(trgovine) z lastnikoma sosednjega zemljišča, parc. št. 717, k.o. Gornja Radgona,
Mileno Basarič in Viljemom Dibelčarjem, ki
sta jo dejansko izvrševala več kot petdeset
let, in sicer zaradi dostopa do stanovanjske
hiše in do poslovnega prostora (trgovina), ki
se nahajata na navedeni parc. št. 717, k.o.
Gornja Radgona.
3. Nezazidano stavbno zemljišče
v Gornji Radgoni (v stanovanjskem naselju na Tratah), v izmeri 848 m2, na parc.
št. 219/26, k.o. Gornja Radgona, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno
42.485,00 EUR.
Izhodiščna cena predstavlja ceno stanovanja in poslovnega prostora s pripadajočim
funkcionalnim zemljiščem ter nezazidanega
stavbnega zemljišča, ne vključuje pa davka
na promet nepremičnin ali DDV, komunalnega prispevka, stroškov izvedbe in navezave
komunalnih naprav in ostale infrastrukture,
plačila priključitve na vodovodno omrežje,
kanalizacijo, električno in telefonsko omrežje ter izdelave tehnične dokumentacije.
II. Pogoji razpisa:
1. Na javnem zbiranju ponudb za prodajo
nepremičnin lahko sodelujejo fizične in pravne osebe pod naslednjimi pogoji:
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– da v ponudbi navedejo nepremičnino
z izhodiščno ceno ali ceno nad izhodiščno
ceno,
– da predložijo potrdilo o državljanstvu
oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe,
– da plačajo varščino v višini 10% od
izhodiščne cene na Podračun pri UJP,
št. 01229-0100012643, sklic na št. 720000,
– izbrani ponudnik mora v 15 dneh po
prejemu sklepa o izbiri skleniti pogodbo in
plačati kupnino v 30 dneh po podpisu pogodbe v enkratnem znesku.
2. Če se bo za posamezno nepremičnino
prijavilo več ponudnikov, ki bodo izpolnjevali
razpisne pogoje, bo imel prednost tisti, ki za
nepremičnino ponudi višjo ceno.
3. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici (na ovojnici je obvezno
navesti ime in priimek oziroma ime pravne
osebe s popolnim naslovom) najkasneje do
17. 8. 2011, na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja
Radgona, z oznako: »Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin – Ponudba za
odkup – Ne odpiraj«.
4. Ponudbi je treba priložiti:
– potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe,
– potrdilo o plačilu varščine v višini 10%
od izhodiščne cene.
Varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, drugim pa bo brez obresti
vrnjena v 15 dneh po izdaji sklepa o izbiri
ponudnika.
Če izbrani ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe oziroma ne plača kupnine
v navedenem roku, se domneva, da je odstopil od nakupa, plačana varščina se mu
ne vrne in zapade v korist Občine Gornja
Radgona.
5. Davek na promet nepremičnin oziroma DDV, stroške overitve pogodbe in stroške izvedbe pogodbe v zemljiški knjigi nosi
kupec.
6. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
dan po poteku roka za oddajo ponudbe,
ob 12. uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona. Upoštevane bodo le pravilno
opremljene ponudbe, ki bodo pravočasno
prispele na naslov Občine Gornja Radgona.
Pred pričetkom odpiranja ponudb morajo
navzoči predstavniki ponudnikov predložiti
pismena pooblastila za zastopanje ponudnika.
7. Najugodnejši ponudnik bo izbran
s sklepom v roku 15 dni po poteku roka za
oddajo ponudb.
8. Vse nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
9. Ta razpis ne zavezuje prodajalca, da
z najboljšim ali katerimkoli ponudnikom sklene pogodbo o prodaji.
10. Plačilo kupnine v roku, ki je določen
v četrti alineji točke II/1, je bistvena sestavina predmetnega javnega zbiranja ponudb
za prodajo nepremičnin.
Vse podrobnejše informacije v zvezi
s predmetom prodaje lahko dobijo ponudniki
na tel. 02/564-38-38, 031/704-653 – kontaktna oseba Andrej Subašič. Ogled je mogoč
po predhodnem dogovoru.
Občina Gornja Radgona
Št. 60/2011
Ob-4062/11
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe
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o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11), Odloka o ustanovitvi Javnega
podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči–uradno prečiščeno besedilo (MUV,
št. 12/2009), sklepa 6. seje Mestnega sveta
Mestne občine Maribor z dne 18. 4. 2011
in sklepa 8. seje Mestnega sveta Mestne
občine Maribor z dne 27. 6. 2011, Javno
podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., Grajska ulica 7, 2000 Maribor
(v nadaljevanju: JP GSZ d.o.o.) za Mestno
občino Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000
Maribor, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje:
1. Zemljišče, parc. št. 429/1, k.o. Maribor
grad, v izmeri 350 m2, je v lasti Mestne občine Maribor in v naravi leži ob lastniškem
zemljišču parc. št. 428 s stavbo na naslovu
Neratova ulica 6, iste k.o. ter predstavlja
z njim zaokroženo celoto.
Po potrdilu o namenski rabi zemljišča
je nepremičnina opredeljena kot stavbno
zemljišče in sicer po Odloku o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 19/06,
spremembe in dopolnitve 01/07, 5/07,
14/08, 15/08 in 26/09, obvezna razlaga
01/08, 05/08, popravek 17/09, sklep 30/09)
namenjena površinam za stanovanje.
Zemljišče se prodaja po ceni, ki znaša
46.618,25 EUR in predstavlja izhodiščno
ceno. V ceni ni zajet 20% DDV. Komunalni
prispevek bo zaračunan pred izdajo gradbenega dovoljenja. Zemljišče, parc. št. 429/1,
k.o. Maribor grad bo prodano na podlagi
javnega zbiranja ponudb, ponudniku, ki bo
ponudil najvišjo ceno, višjo ali enako od izhodiščne cene, ki znaša 46.618,25 EUR.
2. Zemljišče, parc. št. 1816, k.o. Maribor
grad, v izmeri 595 m2, je v lasti Mestne občine Maribor in v naravi leži ob Ulici kneza
Koclja v Mariboru.
Po potrdilu o namenski rabi zemljišča
je nepremičnina opredeljena kot stavbno
zemljišče in sicer po Odloku o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 19/06,
spremembe in dopolnitve 01/07, 5/07, 14/08,
15/08 in 26/09, obvezna razlaga 01/08,
05/08, popravek 17/09, sklep 30/09) namenjena površinam za centralne dejavnosti,
strnjena ob ulična in karejska gradnja.
Zemljišče se prodaja po ceni, ki znaša
490.000,00 EUR in predstavlja izhodiščno
ceno. V ceni ni zajet 20% DDV. Komunalni
prispevek bo zaračunan pred izdajo gradbenega dovoljenja. Zemljišče, parc. št. 1816,
k.o. Maribor grad bo prodano na podlagi
javnega zbiranja ponudb, ponudniku, ki bo
ponudil najvišjo ceno, višjo ali enako od izhodiščne cene, ki znaša 490.000,00 EUR.
3. Zemljišča, parc. št. 1328, 1322,
1323/1, 1323/3, 1337, 1335, 1336, 1333,
1334, 1329 in 1330 vse k.o. Tezno, v skupni
izmeri 3.335 m2, so v lasti Mestne občine
Maribor in v naravi ležijo ob Volodjevi ulici
v Mariboru.
Po potrdilu o namenski rabi zemljišča
so nepremičnine opredeljene kot stavbna
zemljišča in sicer po Odloku o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 19/06,
spremembe in dopolnitve 01/07, 5/07,
14/08, 15/08 in 26/09, obvezna razlaga
01/08, 05/08, popravek 17/09, sklep 30/09)

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
namenjena površinam za stanovanja in dopolnilne dejavnosti.
Zemljišča se prodajajo po ceni, ki znaša
590.000,00 EUR in predstavlja izhodiščno
ceno. V ceni ni zajet 20% DDV. Komunalni
prispevek bo zaračunan pred izdajo gradbenega dovoljenja. Zemljišča, parc. št. 1328,
1322, 1323/1, 1323/3, 1337, 1335, 1336,
1333, 1334, 1329 in 1330, vse k.o. Tezno
bodo prodana na podlagi javnega zbiranja
ponudb, ponudniku, ki bo ponudil najvišjo
ceno, višjo ali enako od izhodiščne cene, ki
znaša 590.000,00 EUR.
4. Zemljišče, parc. št. 1185/1, k.o. Pobrežje, v izmeri 960 m2, je v lasti Mestne
občine Maribor in v naravi leži ob Cesti XIV.
divizije.
Po potrdilu o namenski rabi zemljišča
je nepremičnina opredeljena kot stavbno
zemljišče in sicer po Odloku o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 19/06,
spremembe in dopolnitve 01/07, 5/07,
14/08, 15/08 in 26/09, obvezna razlaga
01/08, 05/08, popravek 17/09, sklep 30/09)
namenjena površinam za stanovanja.
Zemljišče se prodaja po ceni, ki znaša
97.920,00 EUR in predstavlja izhodiščno
ceno. V ceni ni zajet 20% DDV. Komunalni
prispevek bo zaračunan pred izdajo gradbenega dovoljenja. Zemljišče, parc. št. 1185/1,
k.o. Pobrežje bo prodano na podlagi javnega zbiranja ponudb, ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno, višjo ali enako od izhodiščne cene, ki znaša 97.920,00 EUR.
5. Zemljišča, parc. št. 104/7, v izmeri
201 m2, parc. št. 109/3, v izmeri 726 m2
in parc. št. 116/4, k.o., v izmeri 27 m2, vse
k.o. Zg. Radvanje, so v lasti Mestne občine
Maribor ter v naravi ležijo ob Dravograjski
ulici in predstavljajo zaokroženo gradbeno
celoto po Odloku o zazidalnem načrtu za del
območja PPE St6-S (stanovanjski, poslovni,
trgovski in sakralni center, MUV, št. 24/03,
spremembe in dopolnitve 5/10 in 11/10 popravek), kjer je predvidena gradnja parkirišča in zelene površine za sakralno učno
vzgojni center sv. Janeza Boska.
Zemljišča se prodajajo po ceni, ki znaša
101.362,50 EUR in predstavlja izhodiščno
ceno. V ceni ni zajet 20% DDV. Komunalni
prispevek bo zaračunan pred izdajo gradbenega dovoljenja. Zemljišča, parc. št. 104/7,
109/3 in 116/4, k.o. Zg. Radvanje bodo prodana na podlagi javnega zbiranja ponudb,
ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno, višjo ali enako od izhodiščne cene, ki znaša
101.362,50 EUR.
6. Zemljišče, parc. št. 217/1, k.o. Orešje,
v izmeri 284 m2, je v lasti Mestne občine
Maribor in v naravi predstavlja zemljišče,
na katerem stoji del stanovanjskega objekta
z naslovom Meljski hrib 27, katerega želi lastnik legalizirati oziroma uskladiti zemljiško
knjižno stanje s stanjem v naravi. Zemljišče,
parc. št. 217/1, k.o. Orešje, je Mestna občina Maribor pridobila po pogodbi o prenosu
stavbnega zemljišča od Republike Slovenije, Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov.
Po potrdilu o namenski rabi zemljišča je
nepremičnina opredeljena kot stavbno zemljišče izven ureditvenih območij za poselitev in sicer po Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Maribor
(MUV, št. 11/93, spremembe ter dopolnitve
26/98, 11/00, 2/01, 7/01, 12/02, 23/02 in
25/04), namenjena za razpršene gradnje.
Zemljišče se prodaja po ceni, ki znaša
20.850,00 EUR in predstavlja izhodiščno

ceno. V ceni ni zajet 20% DDV. Komunalni
prispevek bo zaračunan pred izdajo gradbenega dovoljenja. Zemljišče, parc. št. 217/1,
k.o. Orešje bo prodano na podlagi javnega
zbiranja ponudb, ponudniku, ki bo ponudil
najvišjo ceno, višjo ali enako od izhodiščne
cene, ki znaša 20.850,00 EUR.
7. Zemljišče, parc. št. 821, k.o. Studenci, v izmeri 302 m2, je v lasti Mestne občine
Maribor in v naravi leži med južno stranjo
železniške proge in Limbuško cesto.
Po potrdilu o namenski rabi zemljišča
je nepremičnina opredeljena kot stavbno zemljišče in sicer po Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV,
št. 19/06, spremembe in dopolnitve 01/07,
5/07, 14/08, 15/08 in 26/09, obvezna razlaga 01/08, 05/08 in 16/10, popravek 17/09,
sklep 30/09) namenjena površinam za pro
izvodnjo in skladiščenje.
Zemljišče se prodaja po ceni, ki znaša
21.600,00 EUR in predstavlja izhodiščno
ceno. V ceni ni zajet 20% DDV. Komunalni
prispevek bo zaračunan pred izdajo gradbenega dovoljenja. Zemljišče, parc. št. 821,
k.o. Studenci bo prodano na podlagi javnega zbiranja ponudb, ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno, višjo ali enako od izhodiščne cene, ki znaša 21.600,00 EUR.
8. Zemljišče, parc. št. 910, k.o. Studenci, v izmeri 274 m2, je v lasti Mestne občine
Maribor in v naravi leži ob Ciril Metodovi
ulici, ob lastniškem zemljišču, parc. št. 909
iste k.o., kjer stoji zgradba z naslovom Ciril
Metodova ulica 12 in predstavlja pripadajoče zemljišče, preko katerega poteka dostop
do zgoraj navedenega objekta.
Po potrdilu o namenski rabi zemljišča
je nepremičnina opredeljena kot stavbno zemljišče in sicer po Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV,
št. 19/06, spremembe in dopolnitve 01/07,
5/07, 14/08, 15/08 in 26/09, obvezna razlaga 01/08, 05/08 in 16/10, popravek 17/09,
sklep 30/09) namenjena površinam za centralne dejavnosti.
Zemljišče se prodaja po ceni, ki znaša
22.600,00 EUR in predstavlja izhodiščno
ceno. V ceni ni zajet 20% DDV. Komunalni
prispevek bo zaračunan pred izdajo gradbenega dovoljenja. Zemljišče, parc. št. 910,
k.o. Studenci bo prodano na podlagi javnega zbiranja ponudb, ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno, višjo ali enako od izhodiščne cene, ki znaša 22.600,00 EUR.
2. Pogoji javnega zbiranja ponudb:
Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe ter samostojni
podjetniki. Pisne ponudbe morajo vsebovati
naslednje listine:
– pravne osebe, ki so registrirane v Republiki Sloveniji, morajo priložiti sklep o vpisu ustanovitve subjekta, ki ne sme biti starejši od 30 dni oziroma elektronski izpis iz
Ajpes-a in številko TRR,
– fizične osebe morajo priložiti fotokopijo
osebnega dokumenta in številko TRR,
– samostojni podjetniki morajo priložiti izpis iz registra Davčne uprave RS, ki ne sme
biti starejši od 30 dni in številko TRR,
– pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo priložiti notarsko overjeno neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša
na predmet javnega zbiranja ponudb,
– potrdilo o vplačani 10% varščini. Ponudniki vplačajo varščino v višini 10%
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od objavljene izhodiščne cene, na transakcijski račun Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o.,
04515-0000651184, odprt pri NKBM d.d.,
najkasneje do 9. 8. 2011,
– tuja pravna ali fizična oseba mora zaradi vpisa v zemljiško knjigo predložiti enolično
identifikacijsko številko oziroma EMŠO,
– v pisni ponudbi je potrebno navesti ponujeno ceno za zemljišče – ponudnik mora
navesti višjo ali vsaj objavljeno izhodiščno
ceno za posamezno zemljišče,
– posebno izjavo ponudnika, da se strinja s pogoji javnega zbiranja ponudb in merilom za izbor ponudnika,
– in posebno izjavo ponudnika, da ponudba velja do 30. 12. 2011.
3. Kraj in čas oddaje ponudb: ponudbe
v zaprti ovojnici, s pripisom: »Ponudba na
nakup zemljišča – z navedeno zaporedno
številko in oznako – Ne odpiraj«, morajo pripeti oziroma biti oddane na sedežu JP GSZ
d.o.o., Grajska ulica 7/III, 2000 Maribor, najkasneje do 10. 8. 2011, do 12. ure.
4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. V primeru,
da bosta dva ali več ponudnikov ponudila

enako najvišjo ceno, bo Komisija za izvedbo
in nadzor prodaje ter nakupov stavbnih zemljišč izvedla med ponudniki pogajanja.
Odpiranje ponudb in postopek za izbor
najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za izvedbo in nadzor prodaje ter nakupov stavbnih zemljišč. Odpiranje ponudb
bo javno, in sicer dne 11. 8. 2011 ob 9. uri,
na sedežu JP GSZ d.o.o..
5. Omejitev v postopku razpolaganja:
prodajalec si pridržuje pravico, da ne sklene prodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov.
6. Sklenitev pogodbe
Uspeli ponudnik mora z JP GSZ d.o.o.
skleniti prodajno pogodbo najkasneje
v 15 dneh po izdanem sklepu o izbiri ponudnika.
Kupec mora poravnati kupnino v 30 dneh
po podpisu pogodbe. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Kolikor
kupec ne poravna kupnine na način in
v roku, določenem v sklenjeni pogodbi, se
šteje prodajna pogodba za nično, brez izvedbe posebnega postopka. Če uspeli ponudnik po svoji krivdi ne izpolni obveznosti
iz prejšnjega stavka, se šteje, da je odstopil
od nakupa. V takšnem primeru varščina zapade v korist prodajalca.
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Po plačilu celotne kupnine in poravnavi
vseh stroškov, se bo kupcu nepremičnina
izročila v posest, v zemljiško knjigo pa bo
podan zemljiškoknjižni predlog.
V primeru, da najugodnejši ponudnik
odstopi od ponudbe oziroma ne sklene pogodbe, lahko prodajalec sklene pogodbo
z drugim najugodnejšim ponudnikom brez
javnega zbiranja ponudb.
7. Varščina: varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, neizbranim ponudnikom pa bo v 8 dneh po izdanem sklepu
o izbiri ponudnika brezobrestno vrnjena.
8. Plačilo stroškov: kupec se obveže plačati kupnino, davek na dodano vrednost in
stroške JP GSZ d.o.o. v zvezi s postopkom
prodaje, in sicer v višini 1,5% od izhodiščne
cene oziroma največ 3.000,00 EUR z vključenim DDV.
9. Ustavitev postopka: JP GSZ d.o.o.
lahko do sklenitve pogodbe postopek prodaje ustavi.
Ogled nepremičnin je možen na kraju
samem. Dodatne informacije lahko dobite
na tel. 02/2201-422, 423, 554 ali info@jpgsz-mb.si.
Javno podjetje
za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
d.o.o.
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Evidence sindikatov
Št. 101-11/2011
Ob-2953/11
Pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Šiška, se z dnem 23. 3. 2011 v evidenci statutov sindikatov hrani Pravila/Statut sindikata
SŠTS – Šiška, Ljubljana, in sicer z naslednjimi podatki:
– zaporedna številka vpisa v evidenco:
56,
– ime in kratica sindikata: Pravila sindikata SŠTS – Šiška, Ljubljana, Sindikat
VIZ,
– sedež sindikata: Litostrojska c. 51,
Ljubljana.
Št. 101-4/2011-5
Ob-3894/11
Pravila ZSSS, Sindikata delavcev tekstilne in usnjarsko predelovalne industrije Slovenije, Sindikata Predilnice Litija,
s sedežem v Litiji, Kidričeva 1, ki so bila
pri Upravni enoti Litija vpisana v evidenci
statutov sindikatov, pod zaporedno številko
7, v letu 1993, se z dnem 5. 7. 2011 izbrišejo
iz evidence.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-3974/11
Izdajatelj delniška družba ČZP Večer,
d.d., Svetozarevska 14, Maribor, v skladu
s 64. členom Zmed objavlja spremembe
podatkov:
Izdajatelj: ČZP VEČER, d.d., Svetozarevska 14, Maribor.
Nadzorni svet: Dušan Mohorko, Marjeta
Zevnik, Zvonko Murgelj, Petrina Šebart Žižek in Božidar Zorko.
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Objave po Zakonu
o elektronskih komunikacijah
Št. 11-020/000245

Ob-4034/11

Javni poziv
za pridobitev mnenj
zainteresirane javnosti glede dodelitve
radijske frekvence za prizemne sisteme,
ki lahko zagotavljajo elektronske
komunikacijske storitve (TRA-ECS)
v skladu z odločbo Komisije 2008/411/
EC
Na podlagi drugega odstavka 38. člena
Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07-UPB1, 102/07-ZDRad
in 110/09), v nadaljevanju ZEKom, Agencija
za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju: Agencija),
zaradi omejenega števila možnih imetnikov
odločb o dodelitvi radijskih frekvenc, objavlja
javni poziv za pridobitev mnenja zainteresirane javnosti o pogojih uporabe radijskih
frekvenc za prizemne sisteme, ki lahko zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve (TRA-ECS), v skladu z odločbo Komisije
2008/411/EC (odločba).
A. Podeljena bodsta dva podpasova širine 21 MHz:
– Podpas št. 1L: 3.410 do 3.431 MHz,
– Podpas št. 1H: 3.510 do 3.531 MHz,
– Za FDD sisteme je obvezno uporabiti v paru podpas št. 1L in podpas št. 1H
(3.410 do 3.431 MHz v paru s 3.510 do
3.531 MHz),
– za TDD se lahko uporabi tudi samo en
podpas širine 21 MHz.
B. Območji pokrivanja:
B1. Pokrivanje območja geografskega
bloka 1C_VZHOD_MOZIRJE, za pokrivanje 12 občin Braslovče, Gornji Grad, Ljubno,
Luče, Mozirje, Nazarje, Polzela, Prebold,
Prevalje, Rečica ob Savinji, Solčava, Tabor, Vransko, podpas št. 1L (3.410 do 3.431
MHz) in /ali podpas št. 1H (3.510 do 3.531
MHz)
B2. Pokrivanje območja geografskega
bloka 1C_VZHOD_GORNJA_RADGONA,
za pokrivanje 4 občin Apače, Benedikt,
Gornja Radgona, Sveta Ana, podpas št. 1L
(3.410 do 3.431 MHz) in /ali podpas št. 1H
(3.510 do 3.531 MHz)
C. Oprema mora skladu z R&TTE Direktivo (1999/5/EC) ustrezati v Evropski
skupnosti harmoniziranim standardom (npr.
ETSI EN 302 326, EN 301 623 ali EN 301
908)
D. Maksimalno izsevano moč je potrebno prilagoditi aneksu odločbe Komisije
E. V skladu s tretjo alinejo 2. člena odločbe Komisije ne sme na meji geografskega bloka oziroma na državni meji spektralna gostota pretoka moči (angl. spectral
power flux density (pfd)) v (dBW/(MHz.m2))
presegati -122 dBW/(MHz.m2). Za izračun
spektralne gostote pretoka moči je potrebno
uporabiti priporočilo ITU-R P.452-14, za razširjanje radijskih valov v praznem prostoru,
z upoštevanjem dodatnih 15 dB statističnih
izgub zaradi topologije in morfologije.
F. Za opravljanje storitev elektronskih
komunikacij širikopasovnega brezžičnega
dostopa BWA veljajo dodatni pogoji:
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F1. Tehnologija: frekvenčni dupleks
(FDD)
F2. Kanalski raster je določen v skladu
s priporočilom CEPT/ERC T/R 14-03, Aneks
B1. Kanali 3 × 7 MHz v spodnjem delu radiofrekvenčnega pasu (3.410 do 3.431 MHz)
se uporabljajo za povezave od terminalov
(TS) do centralnih postaj (CS), kanali 3 × 7
MHz v zgornjem delu radiofrekvenčnega
pasu (3.510 do 3.531) se uporabljajo za
povezave od centralnih postaj (CS) terminalov do (TS).
F2. Glede na omejitve v točki E, se omejitve za spektralno gostoto pretoka moči
(pfd)) v (dBW/(MHz.m2)), v skladu s preferenčnimi kanali in preferenčnimi geografskimi bloki storitev elektronskih komunikacij BWA, sprostijo pod spodaj navedenimi
pogoji:

Št. kanala*/bloka

1

2

3

F [MHz]

3.413,5

3.420,5

3.427,5

F' [MHz]

3.513,5

3.520,5

3.527,5

AUT, HNG, HRV,
ITA

HNG, ITA

AUT, HRV

1A-Z-JP*,
1B-C-LJ*
1C-V-CE
1C-V-GR

1A-Z-SP
1B-C-KK
1C-V-MO

1B-C-GO
1B-C-KN
1C-V-MB

Preferenčno proti državam

Preferenčni so naslednji geografski bloki

Kanali: 7 MHz raster, AUT-Avstrija, HNGMadžarska, HRV-Hrvaška, I-Italija
Geografski
bloki:
1A-Z-SP:
1A_
ZAHOD_S_PRIMORSKA,
1A-Z-JP:
1A_ZAHOD_J_PRIMORSKA,
1B-CGO:1B_CENTER_GORENJSKA,
1BC-LJ: 1B_CENTER_LJUBLJANA, 1BC-KN:1B_CENTER_KOČEVJE_NOVO
MESTO, 1B-C-KK:1B_CENTER_KRŠKO,
1C-V-CE:1C_VZHOD_CELJE,
1C-VMB:1C_VZHOD_MARIBOR, 1C-V-MO:1C_
VZHOD_MOZIRJE, 1C-V-GR:1C_VZHOD_
GORNJA_RADGONA

* Rumeno sta označena razpisana geografska bloka
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– V radiofrekvenčnih pasovih, v katerih so
vpisane oznake držav v vrstici (Preferenčno
proti državam), spektralna gostota pretoka
moči ne sme presegati -122 dBW/(MHz.m2)
na ozemlju vpisane sosednje države, 15 km
od državne meje.
– V radiofrekvenčnih pasovih, kjer v vrstici (Preferenčno proti državam), ni vpisana
določena sosednja država, spektralna gostota pretoka moči ne sme presegati -122
dBW/(MHz.m2) na meji Slovenije s tisto državo.
– V radiofrekvenčnih pasovih, kjer je geografski blok vpisan kot preferenčni geografski blok, spektralna gostota pretoka moči ne
sme presegati -122 dBW/(MHz.m2) na ozemlju sosednjega geografskega bloka, 15 km
od meje. Izjema sta le geografska bloka 1AZ-JP: 1A_ZAHOD_J_PRIMORSKA in 1B-CLJ: 1B_CENTER_LJUBLJANA, kjer spektralna gostota pretoka moči na njuni meji ne
sme presegati -122 dBW/(MHz.m2).
– V radiofrekvenčnih pasovih, kjer je
geografski blok ni vpisan kot preferenčni
geografski blok, spektralna gostota pretoka
moči ne sme presegati -122 dBW/(MHz.m2)
na meji s sosednjim geografskim blokom.
F4. Dovoljena je tudi uporaba ostalih RF
kanalov in pod pogoji iz točke F1, F2, F3.
F5. Dovoljena je tudi uporaba tehnologije
časovnega multipleksiranja (TDD), v primeru, da sistem ne povzroča škodljivih motenj
sistemom, ki uporabljajo frekvenčno multipleksiranje (FDD) in delujejo pod pogoji F1,
F2, F3, F4.
G. V skladu s terminskim planom do postavitve sistema, potem pa letno, ob vsaki
obsežnejši spremembi v radijskem omrežju
ali na zahtevo Agencije, je potrebno dostaviti tekoče stanje centralnih postaj CS, s podatki kot jih določi Agencija ob izdaji odločbe
o dodelitvi radijskih frekvenc.
Agencija vabi zainteresirano javnost, ki
bi želela pridobiti radijsko frekvenco za prizemne sisteme, ki lahko zagotavljajo elek-
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tronske komunikacijske storitve (TRA-ECS)
v skladu z odločbo, da v 30 dneh od objave
tega javnega poziva, prijavi svoj namen (v
nadaljnjem besedilu prijava).
V prijavi se lahko opredeli do:
– Oznake območja pokrivanja, podpas-u
(ov), tehnologije: TDD/FDD
– Višine enkratnega plačila za radijske
frekvence, ki so predmet tega poziva
– Vrste storitve: javna/zasebna
Morebitne predloge o višini plačila za
radijske frekvence bo agencija obravnavala
kot zaupne.
V primeru, da bo povpraševanje večje,
kot je razpoložljivih frekvenc v objavljenih
območjih pokrivanja, bo morala Agencija izvesti javni razpis. V skladu s Strategijo Republike Slovenije za uvajanje fiksnih brezžičnih sistemov – FWS v frekvenčnem območju
od 3410 MHz do 3600 MHz na ozemlju
Republike Slovenije, z dne 16. 2. 2006, bo
znesek za učinkovito rabo omejene naravne
dobrine znašal 166.917,04 EUR.
Ponudnik naj prijavi priloži izjavo, da je
zainteresiran za pridobitev odločbe o dodelitvi
radijskih frekvenc za prizemne sisteme, ki lahko zagotavljajo elektronske komunikacijske
storitve (TRA-ECS) pod pogoji tega poziva.
Opozorilo: Agencija prijave brez te izjave
ne bo upoštevala.
Zainteresirana javnost lahko pošlje prijavo na naslov: Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije,
Stegne 7, p.p. 418, SI-1000 Ljubljana.
Če vsebuje prijava tudi predlog višine
plačila za radijske frekvence ali katere koli
druge predloge, za katere se vlagatelj opredeli, da so tajni, mora biti na ovitku oznaka:
»Poslovna skrivnost«.
Agencija bo sprejemala prijave v 30dnevnem roku od dneva objave tega javnega poziva v Uradnem listu RS.
Agencija za pošto
in elektronske komunikacije
Republike Slovenije
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Objave gospodarskih družb
Št. 24/2011
Ob-4025/11
Direktor družbe Tabor Ljubljana d.d., gostinstvo, turizem in opravljanje storitev poslovnim zgradbam, Ljubljana, Tabor 9, 1000
Ljubljana, v skladu s 629. členom Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1), obvešča
o nameravani delitvi družbe, ki bo opravljena po postopku izčlenitve z ustanovitvijo
nove družbe.
Družba Tabor Ljubljana, d.d. je Okrožnemu sodišču v Ljubljani (registrsko sodišče) predložila Delitveni načrt prenosne
družbe Tabor Ljubljana, d.d., ki ga je pred
tem pregledal nadzorni svet te družbe.
Delničarjem družbe Tabor Ljubljana, d.d.
je na sedežu družbe, na naslovu Tabor 9,
1000 Ljubljana, omogočen pregled listin:
delitvenega načrta, letnih poročil družbe za
zadnja tri poslovna leta, poročila direktorja
družbe o delitvi, poročila o reviziji delitve
in poročila nadzornega sveta, o pregledu
delitve.
Vsakemu delničarju bo družba na njegovo zahtevo najpozneje naslednji delovni
dan brezplačno dala prepis vseh navedenih listin.
Vsakemu upniku družbe in svetu delavcev bo družba na njegovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno dala
prepis delitvenega načrta.
Vse navedene listine bodo predložene
tudi na zasedanju skupščine, ki bo odločala
o delitvi. Na začetku obravnave na skupščini
bo direktor ustno obrazložil vsebino delitvenega načrta in pred odločanjem o soglasju za delitev delničarje obvestil o vseh pomembnih spremembah premoženja družbe,
v obdobju od sestave delitvenega načrta do
zasedanja skupščine.
Tabor Ljubljana, d.d.
direktor Darko Kudeljnjak
Ob-4037/11
Na podlagi določil 586. člena Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1) Elektro
Primorska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Nova Gorica, Erjavčeva 22, matična številka: 5229839000, ki
jo zastopa zastopnik mag. Darijo Vrabec
in E3, energetika, ekologija, ekonomija,
d.o.o., Nova Gorica, Erjavčeva 24, matična številka: 2010593, ki jo zastopa direktor dr. Stanko Ciglarič, MBA, objavljata, da
je bila dne 14. 7. 2011 sodnemu registru
Okrožnega sodišča v Novi Gorici, zaradi
nameravane izvedbe postopka izčlenitve
s prevzemom, predložena Pogodba o delitvi – izčlenitvi dela premoženja prenosne
družbe Elektro Primorska d.d. in prevzemu
izčlenjenega dela premoženja s strani prevzemne družbe E3 d.o.o.
Elektro Primorska, d.d. bo delničarjem
in družbeniku, ki bo podal zahtevo, najpozneje naslednji delovni dan, v skladu
z zakonom brezplačno zagotovila prepis
pogodbe o delitvi s prevzemom in drugih
listin, ki so od 22. 7. 2011 na vpogled na
sedežu družbe.
Elektro Primorska d.d.
mag. Darijo Vrabec, zastopnik
E3 d.o.o.
dr. Stanko Ciglarič, MBA, direktor

Ob-4045/11
Uprava družbe PETROL d.d., Ljubljana
in poslovodstvo družbe RP Plin d.o.o., na
podlagi 586. člena ZGD-1 objavljata obvestilo, da je bila dne 21. 7. 2011 registrskemu organu predložena Pogodba o pripojitvi
družbe RP Plin d.o.o., sedež Šenčur, poslovni naslov Poslovna cona A2, 4208 Šenčur,
matična številka 3491064000, k družbi PETROL, Slovenska energetska družba, d.d.,
Ljubljana, Dunajska cesta 50, Ljubljana.
Poslovodstvi obeh družb delničarje
družbe PETROL d.d., Ljubljana in edinega
družbenika družbe RP Plin d.o.o. opozarjata na njihove pravice, kot jih opredeljuje
586. člen ZGD-1, in sicer, da imajo vsaj mesec dni pred zasedanjem skupščine družbe
RP Plin d.o.o., ki bo odločala o soglasju za
pripojitev, na sedežu teh družb Dunajska
cesta 50, Ljubljana, vsak delovni dan, od 10.
do 13. ure možnost pregleda:
1. pogodbe o pripojitvi;
2. letnih poročil družbe PETROL d.d.,
Ljubljana za zadnja tri poslovna leta (RP Plin
d.o.o., letni poročili za 2009 in 2010 glede
na ustanovitev v letu 2009);
3. zaključnega poročila družbe RP Plin
d.o.o., v skladu s prvim odstavkom 68. člena
ZGD-1, če bo do takrat že revidirano;
4. vmesnih bilanc stanja družb po stanju
na dan zaključka zadnjega trimesečja pred
sklenitvijo pogodbe o pripojitvi;
5. poročila poslovodstev družb o pripojitvi;
6. poročila nadzornega sveta družbe PETROL d.d., Ljubljana o pregledu pripojitve
(družba RP Plin d.o.o. nadzornega sveta
nima),
in da imajo pravico zahtevati, da se jim
na njihovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno dajo prepisi gornjih
listin.
Uprava družbe PETROL d.d., Ljubljana
v skladu z določilom 599. člena ZGD-1 opozarja delničarje družbe PETROL d.d., Ljub
ljana, da, glede na postopek poenostavljene
pripojitve, kjer za veljavnost pogodbe o pripojitvi ni potrebno soglasje skupščine prevzemne družbe (PETROL d.d., Ljubljana),
mora skupščina prevzemne družbe odločati o soglasju za pripojitev le, če delničarji
prevzemne družbe, katerih deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala prevzemne
družbe, v enem mesecu od dneva zasedanja skupščine prevzete družbe (skupščina
družbe RP Plin d.o.o. bo 25. 8. 2011), ki je
sprejela sklep o soglasju za pripojitev, zahtevajo sklic skupščine prevzemne družbe, ki
naj odloči o soglasju za pripojitev.
PETROL d.d., Ljubljana
predsednik uprave
Tomaž Berločnik
RP Plin d.o.o
direktor
Primož Kramer
Ob-3939/11
Na podlagi sklepov družbenikov družbe
z neomejeno odgovornostjo PLOMONT, Alt
in drugi, druga zaključna gradbena dela, kovinske konstrukcije, d.n.o., s sedežem Koroška Bela, Gozdna pot 1, 4270 Jesenice,

MŠ 2168375000, z dne 21. 6. 2011, o prenehanju družbe po postopku redne likvidacije, na podlagi 105. člena ZGD-1, v zvezi
s prvim in drugim odstavkom 118. člena
ZGD-1, objavljamo začetek redne likvidacije
in poziv upnikom. Okrožno sodišče v Radovljici je s sklepom Srg 2011/24312 dne 7. 7.
2011, pri subjektu vpisa PLOMONT, Alt in
drugi, druga zaključna gradbena dela, kovinske konstrukcije, d.n.o., s sedežem Koroška Bela, Gozdna pot 1, 4270 Jesenice,
MŠ 2168375000, vpisalo v sodni register
Republike Slovenije začetek postopka redne likvidacije nad subjektom. Likvidacijski
upravitelj v skladu s sprejetim sklepom in
Zakonom o gospodarskih družbah poziva
vse upnike, da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu upravitelju v roku 30 dni od te
objave. Prijave je potrebno vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazili
o obstoju terjatve in jih poslati na naslov: Alt
Branko, roj. 9. 10. 1949, stanujoč Koroška
Bela, Gozna pot 1, 4270 Jesenice. Dolžniki
se pozivajo, da takoj poravnajo dolgove do
družbe.
Likvidacijski upravitelj
Branko Alt

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-3975/11
Skupščina družbe I.A.P. d.o.o., Ljubljana,
s sedežem v Ljubljani, Stegne 21c, je na 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
Ob-4012/11
Uprava družbe Skupina Prva, d.d., Ameriška ulica 8, Ljubljana (v nadaljevanju:
Skupina Prva, d.d.) na podlagi 375. člena
Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1
objavlja obvestilo:
1. Skupina Prva d.d., Ameriška ulica 8,
1000 Ljubljana obvešča in javno objavlja,
da je Okrožno sodišče v Ljubljani, s sklepom pod št. Srg 2011/26479 z dne 13. 7.
2010 vpisalo skupščinski sklep št. 5
o rednem zmanjšanju osnovnega kapitala
z zmanjšanjem nominalnega zneska delnic, po katerem se osnovni kapital družbe v višini 18.464.880,00 EUR zmanjša za
4.172.760,00 EUR tako, da po zmanjšanju
osnovni kapital znaša 14.292.120,00 EUR,
ki se glasi:
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»5.1. Osnovni kapital družbe Skupina
Prva d.d., Ljubljana, ki po izvedbi povečanja
osnovnega kapitala, skladno s točko 4 tega
sklepa, znaša 18.464.880,00 EUR in je razdeljen na 259.440 navadnih imenskih delnic
razreda A z nominalno vrednostjo delnice
42,00 EUR in skupno nominalno vrednostjo
10.896.480,00 EUR in 180.200 prednostnih
imenskih delnic razreda B z nominalno vrednostjo delnice 42,00 EUR in skupno nominalno vrednostjo 7.568.400,00 EUR, se
po izvedenem povečanju zaradi prevelikega
obsega kapitala glede na dejavnost in potrebe družbe, zmanjša po postopku rednega
zmanjšanja osnovnega kapitala z zmanjšanjem nominalnega zneska delnic.
Osnovni kapital se zmanjša za
4.172.760,00 EUR in sicer tako, da se nominalna vrednost delnic razreda A zmanjša
na 28 EUR, nominalna vrednost delnic razreda B pa na 39 EUR.
Osnovni kapital po zmanjšanju znaša 14.292.120,00 EUR in je razdeljen
na 259.440 navadnih imenskih delnic razreda A z nominalno vrednostjo delnice
28,00 EUR in skupno nominalno vrednostjo
7.264.320,00 EUR in 180.200 prednostnih
imenskih delnic razreda B z nominalno vrednostjo delnice 39,00 EUR in skupno nominalno vrednostjo 7.027.800,00 EUR.
5.2. Delničarjem razreda A pripada izplačilo iz naslova zmanjšanja nominalne vrednosti delnic v višini 14 EUR na delnico razreda A, delničarjem razreda B pa izplačilo
v višini 3 EUR na delnico razreda B.
V primeru, da ima delničar posameznega
v lasti delne delnice posameznega razreda,
mu pripada sorazmeren del zneska iz predhodnega odstavka.
5.3. Izplačilo delničarjem se skladno
s 375. členom ZGD-1 izvede po preteku
roka šestih mesecev od objave sklepa
o zmanjšanju osnovnega kapitala in potem,
ko je bilo upnikom, ki so se pravočasno
javili, zagotovljeno izplačilo ali zavarovanje
njihovih terjatev. Izplačilo se opravi na transakcijske račune imetnikov delnic.
5.4. Upnike, katerih terjatve so ali bodo
nastale pred objavo vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni register, se
z objavo opozori na pravico, da lahko zahtevajo zavarovanje, če svoje terjatve v šestih
mesecih po objavi sklepa prijavijo, če ne bi
mogli biti poplačani.
5.5. Pooblasti se nadzorni svet družbe,
da spremeni statut družbe, tako da uskladi
besedilo Statuta družbe v skladu s sprejetimi sklepi.
5.6. Sklepi pod to točko ne veljajo, če
niso veljavno sprejeti, ne veljajo, prenehajo
veljati ali niso vpisani v sodni register:
– sklepi o spremembi statuta (kot
so predlagani pod točko 3. dnevnega reda
14. redne seje skupščine družbe Skupina
Prva d.d.) ali
– sklepi o povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe (kot so predlagani
pod točko 4. dnevnega reda 14. redne seje
skupščine družbe Skupina Prva d.d.).
Sklepi pod to točko so veljavno sprejeti
pod pogojem, če s sklepi pod to točko in
sklepi pod točkama 3 in 4 tega dnevnega
reda na ločenem zasedanju, s predpisano
večino soglašajo prednostni delničarji razreda B.«
2. Prav tako je Okrožno sodišče v Ljub
ljani s sklepom Srg 2011/26479 vpisalo tudi
spremembo statuta delniške družbe.
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3. Skupina Prva d.d. v skladu z določilom
375. člena ZGD -1 obvešča, da imajo upniki
katerih terjatve so nastale pred objavo vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala
v register pravico, da v šestih mesecih po
tej objavi prijavijo svoje terjatve in zahtevajo
zavarovanje. Pravice zahtevati zavarovanje
nimajo tisti upniki, ki imajo ob morebitnem
stečajnem postopku pravico do prednostnega poplačila. Upniki lahko zahtevajo zavarovanje tudi, če delničarji niso izplačani. Plačila
delničarjem se opravijo na podlagi zmanjšanja osnovnega kapitala šele potem, ko bo od
objave vpisa preteklo šest mesecev in potem,
ko je bilo upnikom, ki so se pravočasno javili
zagotovljeno poplačilo ali dano zavarovanje.
Skupina Prva, d.d.,
predsednica uprave:
Alenka Žnidaršič Kranjc

Sklici skupščin
Ob-4068/11
Popravek
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, objavlja popravek sklica 18. skupščine
delniške družbe Induplati, industrija platnenih izdelkov, d.d., Zgornje Jarše, Kamniška
cesta 24, 1235 Radomlje, objavljene v Uradnem listu RS, št. 57 z dne 15. 7. 2011, ki bo
v torek, 23. 8. 2011, ob 9.15, v sejni sobi poslovne stavbe, na naslovu Vojkova cesta 58,
Ljubljana, v I. nadstropju, in sicer se predlog
sklepa pod točko 2.3. pravilno glasi:
2.3. Potrdi in odobri se delo predsednice
in vseh članov nadzornega sveta družbe
v poslovnem letu 2010 ter se jim za to poslovno leto na podlagi 293. in 294. člena
ZGD-1 podeli razrešnica.
Induplati,
industrija platnenih izdelkov, d.d.
Petra Švajger, direktorica
Ob-4069/11
Popravek
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, objavlja popravek
sklica 22. skupščine družbe Kompas International, turistična in trgovinska družba, d.d.,
Vojkova cesta 58, Ljubljana, objavljene v Uradnem listu RS, št. 57 z dne 15. 7. 2011, ki bo
v torek, 23. 8. 2011, ob 8,45, v sejni sobi na
sedežu družbe v Ljubljani, Vojkova cesta 58,
Ljubljana, v I. nadstropju, in sicer se predlog
sklepa pod točko 2.2. pravilno glasi:
2.2. Potrdi in odobri se delo direktorja in
nadzornega sveta družbe v poslovnem letu
2010 ter se direktorju in članom nadzornega
sveta na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1
podeli razrešnica.
Kompas Int d.d.
Damjan Vezjak, direktor
Popravek

Ob-4076/11

Na podlagi 37. člena Statuta družbe Gradis skupina G d.d., Gradbene storitve in in-

ženiring, Šmartinska cesta 134a, 1000 Ljub
ljana, in prvega odstavka 295. člena ZGD-1,
upravni odbor objavlja popravek sklica 9.
skupščine družbe Gradis skupina G d.d.,
Gradbene storitve in inženiring, Šmartinska
cesta 134a, 1000 Ljubljana, za petek, 12. 8.
2011 ob 12. uri, v sejni sobi v 3. nadstropju,
na sedežu družbe Gradis skupina G d.d. na
Šmartinski cesti 134 a v Ljubljani, objavljene
v Uradnem listu Republike Slovenije, v petek, 8. 7. 2010, št. 067060, Ob-3810/11.
V dnevnem redu se popravi 2. točka
tako, da v celoti pravilno glasi:
»2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom družbe Gradis skupina
G d.d. za leto 2010 in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom poslovne skupine
Gradis skupina G za leto 2010 ter Poročilom
upravnega odbora družbe o rezultatih preveritve revidiranega letnega poročila družbe
Gradis skupina G d.d. za leto 2010 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila
poslovne skupine Gradis skupina G za leto
2010 in predlogu glavnega izvršnega direktorja za uporabo bilančnega dobička.«
Gradis skupina G d.d.
Upravni odbor
Št. 2011-002/001
Ob-3977/11
Upravni odbor družbe na podlagi 9. člena Statuta delniške družbe CPK, d.d., družbe za vzdrževanje cest, gradbeništvo in
druge poslovne storitve, Ulica 15. maja 14,
Koper, sklicuje
20. redno sejo
skupščine delniške družbe CPK,
d.d., družbe za vzdrževanje cest,
gradbeništvo in druge
poslovne storitve, Ulica 15. maja 14,
Koper,
ki bo dne 29. 8. 2011 ob 11. uri, v sejni
sobi na sedežu družbe, Ulica 15. maja 14,
Koper in predlaga naslednji dnevni red in
sklepe skupščine:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Izvolijo se delovna telesa skupščine
v naslednji sestavi:
– Skupščino bo vodil izvoljeni predsednik
skupščine, odvetnik Simon Jeglič iz Ljub
ljane, Kersnikova 5.
– Za preštevalko glasov se imenuje Tanja Mejak iz CPK d.d.
– Za sestavo notarskega zapisnika se
potrdi notar Dravo Ferligoj iz Kopra, Ferrarska 14.
2. Predstavitev letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za leto
2010, sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitev razrešnice upravnemu
odboru družbe za leto 2010.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2010, z revizorjevim
mnenjem in pisnim poročilom upravnega odbora o potrditvi letnega in konsolidiranega
letnega poročila za leto 2010.
b) Ugotovi se, da iz potrjenega letnega
poročila za leto 2010 izhaja, da bilančni dobiček po stanju na dan 31. 12. 2010 znaša
1.512.056,00 EUR. Celotni bilančni dobiček
v znesku 1.512.056,00 EUR ostane nerazporejen (preneseni dobiček) in bo o njem
odločeno v naslednjih letih.
c) Skupščina potrdi in odobri delo upravnega odbora družbe v letu 2010 in mu podeli
razrešnico za leto 2010.
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3. Imenovanje pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa: za revizijo računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2011
se imenuje družbo REFIKO Družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Gasilska ulica 13,
2327 Rače.
4. Imenovanje članov upravnega od
bora.
Predlog sklepa: za člana upravnega odbora, predstavnika delničarjev, se za statutarno mandatno obdobje izvolita: Simon
Jeglič in Igor Ukota.
5. Obravnava sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o spremembi statuta družbe v predloženem besedilu, ki je sestavni del tega sklepa.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi
sklepov in obrazložitvijo vsake točke dnevnega reda, je delničarjem na vpogled na
sedežu družbe CPK, d.d., družbe za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne
storitve, Ulica 15. maja 14, Koper, v tajništvu
družbe, vsak delovni dan med 11. in 13. uro
od objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje
se na podlagi glasovnic, ki jih udeleženci
skupščine prejmejo ob vstopu v dvorano.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora
biti pisno.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki se prijavijo pred skupščino in sicer
najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Pooblaščenci morajo v istem roku
poslati tudi pisna pooblastila.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine
družbi pošljejo pisno zahtevo za dodatno
točko dnevnega reda s predlogom sklepa,
o katerem naj skupščina odloča.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki družbi pošljejo razumno
utemeljen predlog sklepa. Predlog sklepa
se objavi in sporoči le, če je bil poslan družbi
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo
svojo pravico do obveščenosti.
Vse delničarje prosimo, da se zglasijo na mestu zasedanja skupščine vsaj pol
ure pred začetkom skupščine in s podpisom
liste prisotnih potrdijo svojo prisotnost ter
prevzamejo glasovnice.
CPK, d.d.
Igor Ukota
predsednik upravnega odbora
Ob-3978/11
Na podlagi 7.3. člena Statuta družbe
KOPA d.d., Kidričeva 14, Slovenj Gradec,
sklicuje uprava družbe
16. sejo skupščine
delniške družbe KOPA d.d.,
ki bo dne 30. 8. 2011, ob 16. uri, v prostorih družbe na Kidričevi 14 v Slovenj Gradcu.
Dnevni red skupščine.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvoli se predsednik skupščine
in dva preštevalca glasov.
Na seji skupščine je prisoten vabljeni
notar.
2. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za leto 2010.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za leto 2010.
b) Izhajajoč iz letnega poročila bilančni
dobiček družbe na dan 31. 12. 2010 znaša
180.151,88 EUR in je sestavljen iz čistega dobička poslovnega leta 2010 v višini
4.985,12 EUR in prenesenega dobička iz
prejšnjih let v višini 175.166,76 EUR.
c) Skupščina sprejme sklep, da na osnovi 230. člena Zakona o gospodarskih družbah bilančni dobiček za leto 2010 v višini
180.151,88 EUR ostane nerazporejen in bo
o njegovi porabi odločala skupščina v naslednjih letih.
d) Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta za leto 2010 in jima
podeli razrešnico.
3. Obravnavanje in odločanje o spremembi Statuta družbe.
Predlog sklepa:
a) V točki 2.3 (dva-tri) se izpusti poslovni
naslov: Kidričeva 14, Slovenj Gradec.
b) Spremeni se točka 7.4 (sedem-štiri),
ki se odslej glasi:
Skupščina se skliče vsaj 30 dni pred
sejo, z objavo v Uradnem listu RS ali v dnevnem časopisju ali s pisnim vabilom vsem
delničarjem. Vsebina in objava sklica mora
biti v skladu z 296. členom ZGD.
c) Črta se celotna točka 7.5 (sedempet)
d) Črta se zadnji odstavek točke 11.1.
(enajst-ena)
V Statutu se vse točke ustrezno preštevilčijo.
Vpogled v gradivo
Letno poročilo za leto 2010 in poročilo
nadzornega sveta ter spremembe Statuta
družbe so delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Slovenj Gradcu, Kidričeva 14,
vsak delavnik, od objave sklica do dneva
zasedanja skupščine.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji lahko v skladu z 298. členom
ZGD v roku 7 dni po objavi sklica skupščine
zahtevajo dopolnitev dnevnega reda. Če bo
delničar v tem roku posla družbi razumno
utemeljen predlog sklepov k posamezni točki dnevnega reda, bo družba take predloge
sklepov objavila v skladu s 300. in 301. členom ZGD
Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so imetniki delnic vpisanih v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine.
Delničarji se lahko udeležijo skupščine
tudi po pooblaščencih ali zakonitih zastopnikih.
Glasuje se na podlagi glasovnic, ki jih
udeleženci skupščine prejmejo ob vstopu
v dvorano. Pooblastilo za zastopanje na
skupščini mora biti pisno in ostane družbi.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki morajo svojo udeležbo na skupščini
in uresničevanje glasovalnih pravic predhodno prijaviti upravi družbe na sedežu
družbe, do 29. avgusta 2011. Pooblaščenci
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morajo v istem roku predložiti tudi pisna
pooblastila.
Delničar lahko uresničuje na skupščini
svoje pravice do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD.
Če ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna, se skupščina sestane pol ure
po predvidenem prvotnem sklicu in je sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
KOPA d.d.
uprava
Bernard Osvald
Ob-3979/11
Na podlagi točke 6.b. Statuta delniške
družbe Plinstal, d.d. Jesenice, sklicujem
16. skupščino delničarjev,
ki bo v sredo, 24. 8. 2011, ob 15. uri,
v prostorih ENOS-Energetika, d.o.o., Jesenice, Cesta železarjev 8, Jesenice.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter imenovanje predsednika skupščine, preštevalca glasov in notarja.
Predlog sklepa uprave:
Za predsednika skupščine se imenuje
Tomaž Špiler.
Za preštevalko glasov se imenuje Mojca
Smolej.
Na skupščino je povabljena notarka
Nada Svetina.
2. Predstavitev letnega poročila za leto
2010 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2010, vključno s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, mnenjem
revizorja ter pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila.
3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2010.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: bilančni dobiček v višini
1.039.444,46 EUR ostane nerazporejen.
4. Podelitev razrešnice članom uprave in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2010.
5. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2011.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina za revizorja družbe za poslovno leto
2011 imenuje družbo Revizijski center
d.o.o., družba za revizijo, Ulica Gradnikove
brigade 4, 1000 Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi in obrazložitvami sklepov ter predlaganimi spremembami statuta, je na vpogled vsem delničarjem vsak delovni dan od 9. do 11. ure,
od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, pri Mojci Smolej, v prostorih
ENOS-Energetika, d.o.o., Jesenice, Cesta
železarjev 8, Jesenice.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico do udeležbe in uresničevanja
glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic družbe vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega
dne pred dnem zasedanja skupščine, to je
20. 8. 2011, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki bodo svojo udeležbo na sedežu
družbe prijavili najpozneje konec četrtega
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dne pred dnem zasedanja skupščine, to je
20. 8. 2011. Prijave in pooblastila se deponirajo na sedežu družbe.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine, v roku 7 dni pisno
zahtevajo dodatno točko dnevnega reda.
Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog
sklepa z obrazložitvijo.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajo predloge sklepov.
Predlogi se objavijo na način in pod pogoji,
kot jih določa ZGD-1.
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega
odstavka 305. člena ZGD-1.
Vljudno naprošamo udeležence, da pridejo na skupščino vsaj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo potrdili svojo
prisotnost ter prevzeli gradivo.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se bo sklicala nova skupščina
z istim dnevnim redom. Na ponovnem zasedanju skupščine se bo veljavno odločalo
ne glede na višino zastopanega kapitala.
		
Plinstal, d.d.
Jesenice
		
Uprava
Ob-3980/11
Na podlagi 22. člena Statuta delniške
družbe Kompas Mejni turistični servis d.d.
sklicujem
27. skupščino
delničarjev Kompas Mejni turistični
servis d.d., Pražakova ulica 4, 1000
Ljubljana,
ki bo dne 23. 8. 2011 ob 13. uri, na sedežu družbe v Ljubljani, Pražakova 4, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti skupščine.
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Imenujeta se predsednik skupščine in
preštevalec glasov. Na seji skupščine prisostvuje vabljena notarka.
3. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2010 in konsolidiranim letnim poročilom za
leto 2010, s poročilom pooblaščenega revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta,
informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta
ter odločanje o dobičku.
Predlog sklepov:
3.1. Potrdi in odobri se delo direktorja
Aleksandra Jereba za obdobje od 1. 1. 2010
do 6. 4. 2010 ter se mu na podlagi 293. in
294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.
3.2. Potrdi in odobri se delo direktorice
Milenke Skubic Leben za obdobje od 6. 4.
2010 do 31. 12. 2010 ter se ji na podlagi
293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.
3.3. Potrdi in odobri se delo nadzornega
sveta v sestavi Tomaž Juteršek, Gorazd Tuš
in Dejan Sadek za obdobje od 1. 1. 2010 do
6. 4. 2010 ter se tem članom nadzornega
sveta na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1
podeli razrešnica.
3.4. Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v sestavi Samo Primožič, Samo
Majhenič in Lojzka Legat za obdobje od
6. 4. 2010 do 31. 12. 2010 ter se tem članom nadzornega sveta na podlagi 293. in
294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.
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3.5. Bilančni dobiček, ugotovljen na dan
31. 12. 2010, v višini 2.253.674,38 EUR se
uporabi:
– Del bilančnega dobička v višini
404.328,68 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,68 EUR na delnico.
– Preostanek bilančnega dobička v znesku 1.849.345,70 EUR se ne razdeli in ostane nerazporejen ter se v celoti izkaže kot
preneseni dobiček.
– Za izplačilo dividend se uporabi dobiček iz leta 2009. Družba bo delničarjem, ki
so kot imetniki delnic družbe vpisani v centralni register vrednostnih papirjev pri KDD
d.d., na dan 23. 8. 2011 (presečni dan), izplačala dividende na način, določen s sklepom uprave.
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 družbe za leto 2010, poročilo nadzornega sveta
za leto 2010, predlog uprave za uporabo bilančnega dobička z dne 15. 6. 2011, objavo
Obvestila o 6. redni seji nadzornega sveta
na Seonet-u z dne 7. 7. 2011 ter objavo
Obvestila o stališču in predlogu uprave in
nadzornega sveta glede uporabe bilančnega dobička družbe na Seonet-u z dne 8. 7.
2011, je delničarjem dostopno v recepciji
družbe v Ljubljani, Pražakova 4, vsak delovni dan med 10. in 12. uro, od objave tega
sklica v Uradnem listu RS dalje.
Gradivo je objavljeno tudi na spletni strani družbe, www.kompas-shop.si, kjer so objavljene tudi izčrpne informacije o pravicah
delničarjev iz prvega odstavka 298. člena,
prvega odstavka 300., 301. in 305. člena
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:
– ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo
na skupščini upravi družbe najpozneje 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 prijavo na skupščino,
imena morebitnih pooblaščencev in zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi
pošljejo tudi po elektronski pošti in sicer na
e-mail naslov: info@kompas-mts.si.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge. Uprava družbe bo na
enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali
naslednje pogoje:
– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh
po objavi tega sklica skupščine,
– ki bodo razumno utemeljeni,
– za katere bo delničar-predlagatelj pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Ne glede na prej navedeno volilnega predloga o volitvah članov nadzornega
sveta ali revizorja ni treba utemeljiti.
Predlog delničarja se objavi in sporoči
na način iz 296. člena tega zakona le, če
je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge
sklepov in volilne predloge družbi sporočijo
tudi po elektronski pošti, in sicer na e-mail
naslov: info@kompas-mts.si.
V skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.
Obrazec pooblastila za uresničevanje
glasovalne pravice v pisni obliki je delničarjem dostopen v recepciji družbe v Ljubljani,
Pražakova 4, vsak delovni dan med 10. in
12. uro, od objave tega sklica v Uradnem
listu RS dalje. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice v elektronski
obliki je objavljen in dostopen na spletni
strani družbe, www.kompas-shop.si.
Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda. O vseh predlogih sklepov
je predvideno glasovanje z glasovnicami.
Udeležence skupščine naprošamo, da
se ob prihodu na skupščino evidentirajo
s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev in prevzamejo glasovnice, in sicer 15
min. pred pričetkom zasedanja.
Skupščina bo veljavno odločala ne glede
na število prisotnih glasov delničarjev.
Skupno število vseh izdanih delnic družbe Kompas MTS d.d. (KDD oznaka MTSG)
je 594.601. Vsaka delnica daje na skupščini
en glas. Skupno število glasovalnih pravic iz
delnic Kompas MTS d.d. je 594.601.
Kompas Mejni turistični servis d.d.
direktorica
Milenka Skubic Leben
Ob-3981/11
Na podlagi 19. člena Statuta družbe sklicujem
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16. skupščino
družbe Lesno industrijsko podjetje
Poljčane, d.d.,
ki bo 26. 8. 2011, ob 13. uri, na sedežu
družbe – na Bistriški cesti 2, v Poljčanah.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in določitev preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: za preštevalca glasov
so določita Ksenja Lovrenčič in predstavnik
Ixtlan d.o.o., Ljubljana.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu
letnega poročila za leto 2010.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico članom uprave in nadzornega sveta
družbe za poslovno leto 2010.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2011 se imenuje ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve, d.o.o., Dunajska cesta 101,
Ljubljana. Revidiranje računovodskih izkazov se izvede le v primeru, če bo revizija
računovodskih izkazov za družbo glede na
zakonska merila obvezna.
5. Povečanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepa
Osnovni kapital družbe, ki znaša 315.300
evrov in je razdeljen na 12.612 navadnih
imenskih delnic z nominalno vrednostjo po
25 evrov, se poveča z novimi denarnimi
vložki za 30.750 evrov, tako da bo po povečanju znašal 346.050 evrov.
Povečanje se izvede z izdajo 1230 novih
imenskih navadnih delnic z nominalno vrednostjo vsake delnice 25,00 evrov. Prodajna
cena ene delnice je 25,00 evrov in mora biti
ob vpisu vplačana v celoti.
Nove delnice se ponudijo v odkup obstoječim delničarjem družbe, ki imajo prednostno pravico do vpisa in vplačila novih delnic
v sorazmerju s svojimi dosedanjimi deleži
v osnovnem kapitalu družbe. Novo izdane
delnice lahko vpišejo in vplačajo obstoječi
delničarji v razmerju 1 nova delnica za 10,25
obstoječih delnic. Rok za uveljavitev prednostne pravice je 15 dni od objave poziva
za vpis in vplačilo delnic. Delnice, ki ne bodo
vpisane in vplačane v 15 dneh od objave
poziva, lahko vpišejo in vplačajo preostali
obstoječi delničarji v nadaljnjih 15 dneh. Če
bodo obstoječi delničarji zainteresirani za
vpis in vplačilo večjega števila novih delnic
kot jih bo še na razpolago, bo imel vsak od
njih pravico do vpisa in vplačila sorazmernega števila preostalih novih delnic, ki bodo
še na razpolago.
Vpisno mesto bo navedeno v objavi poziva delničarjem. Povečanje osnovnega
kapitala se bo štelo za uspešno, če bodo
v 30 dneh od objave poziva vpisane vse
nove delnice.
Vpis delnic bo postal neobvezujoč, če
izvedba povečanja osnovnega kapitala ne bi
bila vpisana v register do 30. 6. 2012.
6. Pooblastilo za spremembo statuta.
V skladu z drugim odstavkom 53. člena statuta in prvim odstavkom 329. člena
ZGD-1, skupščina pooblašča nadzorni svet
za spremembo 5. člena statuta, ki predstavlja sodbe Vrhovnega sodišča RS št. II
Ips 816/2009 le uskladitev besedila statuta
s sprejeto odločitvijo o povečanju osnovnega kapitala.
Predlagatelja sklepov pod točkami 1., 3., 5. in 6. sta uprava in nadzorni

svet, predlagatelj sklepa pod točko 4. je
nadzorni svet.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine. Pogoj za udeležbo
na skupščini je prijava udeležbe po telefaksu, elektronski pošti, s priporočeno pošiljko
ali osebno s podpisom v tajništvu družbe,
najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Prijava je pravočasna, če pošiljka
prispe v družbo oziroma je izvršena osebna
prijava, najpozneje konec četrtega dne pred
skupščino.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo
družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
v skladu s prvim odstavkom 300. in 301. členom ZGD-1. Predlog delničarja se objavi in
sporoči na način iz 296. člena ZGD-1, če
je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo
na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali
nadzornega sveta in da bo druge delničarje
pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga po 301. členu ZGD-1 ni treba utemeljiti.
Vse gradivo za skupščino – popolna besedila predlogov sklepov z obrazložitvami,
letno poročilo, poročilo nadzornega sveta
o preveritvi in sprejemu letnega poročila
in predlog sprememb statuta, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe na Bistriški cesti 2, v Poljčanah, vsak delavnik, med
9. in 12. uro, od objave sklica do vključno
dneva zasedanja skupščine. Predlogi sklepov z obrazložitvami in predlog sprememb
statuta so objavljeni tudi na spletnih straneh
družbe.
Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščenosti iz
prvega odstavka 305. člena ZGD-1 (podatki
o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda, vključno s podatki o pravnih in poslovnih razmerjih družbe
s povezanimi družbami).
Lesno industrijsko podjetje Poljčane
d.d.
Uprava
Ob-3982/11
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 29. člena Statuta družbe,
MC Medicor d.d., sklicuje uprava družbe
17. sejo skupščine
družbe MC Medicor d.d., Ljubljana,
Tbilisijska 81,
ki bo v četrtek, 25. 8. 2011, ob 13. uri,
v prostorih družbe, Ljubljana, Tbilisijska 81,
z naslednjim dnevnim redom.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave:
– predsednik skupščine Janez Hafner,
– preštevalec glasov Jože Smrekar.
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Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Erika Braniselj.
2. Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta.
Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe MC Medicor d.d. za
poslovno leto 2010 ter poročilom nadzornega sveta: skupščina upravi in nadzornemu
svetu podeli razrešnico za delo v poslovnem
letu 2010.
3. Predlog sklepa uprave.
V Register gospodarskih družb in v evidenco AJPES se vpiše za družbo MC Medicor d.d., Tbilisijska 81, Ljubljana, pravilno
število delnic, ki znaša 18.000 delnic.
Pojasnilo: od leta 2004 je bilo pomotoma
v Register gospodarskih družb in v evidenco
AJPES vpisano, da ima družba MC Medicor d.d. 360.000.000 delnic. Dejansko stanje pa je bilo 18.000 delnic in 360.000.000
SIT kapitala. Kapital smo kasneje pretvorili
v EUR, pravilen podatek na današnji dan
je torej: 18.000 delnic in 1.502.253,38 EUR
kapitala.
4. Predlog sklepa uprave.
Za revizorja za poslovno leto 2011 se
imenuje ABC revizija, Dunajska cesta 101,
Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ostane v družbi.
Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalnih pravic je, da delničar
prijavi svojo udeležbo najkasneje 3 dni pred
sejo skupščine.
Gradivo za sejo je delničarjem na vpogled v prostorih družbe MC Medicor d.d.,
Ljubljana, Tbilisijska 81, od dneva objave
sklica skupščine vsak delovni dan, od 8.
do 12. ure.
Če ob prvem sklicu ne bo osebno ali po
pooblaščencih zastopanih vsaj 50% osnovnega kapitala, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 14. uri, v istih prostorih.
Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
MC Medicor d.d.,
prof. dr. Marjeta Zorc, dr. med.
predsednica uprave
Št. 110154
Ob-3983/11
V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1 s spremembami) in na
podlagi točke 6.3. Statuta družbe, direktor
družbe Turboinštitut, Inštitut za turbinske
stroje, d.d., Rovšnikova 7, Ljubljana (v nadaljevanju tudi: družba) sklicuje
14. redno skupščino
družbe Turboinštitut, Inštitut za
turbinske stroje, d.d.,
ki bo 25. 8. 2011, z začetkom ob 13. uri,
na sedežu družbe, Rovšnikova 7, Ljubljana,
z naslednjim dnevnim redom.
1. Izvolitev predsednika, preštevalca glasov skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Barbaro Perne, za preštevalca glasov pa Edina
Kumaliča in Teo Zdešar.
Skupščini bo prisostvovala notarka Irena
Florjančič Cirman.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom in skupinskim letnim poročilom za poslovno leto 2010, revizorjevim poročilom in
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in skupinskega letnega poročila, odločanje o uporabi bilančnega dobička
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za leto 2010 ter podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu za leto 2010.
Predlog sklepa:
1. Skupščina se seznani s sprejetim letnim in skupinskim letnim poročilom za poslovno leto 2010, z mnenjem revizorja in poročilom NS o preveritvi in potrditvi letnega in
skupinskega letnega poročila za leto 2010.
2. Bilančni dobiček družbe po stanju na
dan 31. 12. 2010 v znesku 1.600.505 EUR
ostane nerazporejen.
Dividende za leto 2010 se ne izplačajo.
3. Upravi in nadzornemu svetu se za leto
2010 podeli razrešnica, s čimer se potrdi in
odobri njuno delo.
3. Seznanitev s prejemki članov organov
vodenja ali nadzora v letu 2010.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani s prejemki direktorja, ki jih je prejel v poslovnem letu 2010 in
znašajo 97.999,74 EUR. Prejemki direktorja
vključujejo: bruto prejemke, ki so vsebovani
v obvestilu za napoved dohodnine, druge
prejemke in premije za prostovoljno dodatno
pokojninsko zavarovanje.
Prejemki članov nadzornega sveta predstavljajo bruto sejnine članov in znašajo za
leto 2010 (izplačani 27. 1. 2011): Vito Verstovšek (predsednik) 759,28 EUR, Marjan Šiftar 506,18 EUR, Vlado Dimovski
506,18 EUR, Leopold Škerget 253,09 EUR,
Darko Ermenc 506,18 EUR, Matjaž Krušec
253,09 EUR.
4. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2011.
Predlog sklepa: za revidiranje letnega
poročila družbe za poslovno leto 2011 se
imenuje pooblaščeno revizijsko družbo Valuta, družba za revizijo, d.o.o., Slovenska
ulica 39, 2000 Maribor.
Presečni dan za uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine (v nadaljevanju presečni dan), to je dne 21. 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. Pooblaščenci morajo v istem roku
oddati pisna pooblastila.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno
točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni
obliki predložiti predlog sklepa, o katerem
naj skupščina odloča, ali če skupščina pri
posamezni točki dnevnega reda ne sprejme
sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.
Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega
reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine,
to je do 29. 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 članov
nadzornega sveta, upravnega odbora ali
revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oziroma
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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 29. 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
V tajništvu, na naslovu družbe Rovšnikova 7, Ljubljana, so od dneva sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja
skupščine v času od 9. do 12. ure, dostopni
in brezplačno na vpogled:
– predlogi sklepov,
– obrazložitve točk dnevnega reda,
– letno poročilo in revidirano letno poročilo za 2010,
– poročilo nadzornega sveta o pregledu
letnega poročila za leto 2010,
– poročilo o prejemkih članov organov
vodenja ali nadzora za preteklo leto.
Pravica do obveščenosti
Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1.
Vljudno prosimo udeležence, da se
uro pred pričetkom zasedanja prijavijo predstavniku družbe na mestu, kjer bo zasedanje skupščine in s podpisom seznama
prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost
na skupščini. Za udeležbo na skupščini se
fizične osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom, pooblaščenci pa tudi
s pisnim pooblastilom.
V primeru, če skupščina ob sklicu ne bi
bila sklepčna, bo skupščina zasedala eno
uro kasneje na istem kraju in z istim dnevnim redom in predlogi sklepov. V tem primeru skupščina veljavno odloča ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Turboinštitut, Inštitut za turbinske
stroje, d.d.
dr. Vladimir Kercan,
direktor
Ob-3984/11
Na podlagi 5.9 točke Statuta družbe
Kremen d.d., Industrija in rudniki nekovin,
Novo mesto in na podlagi drugega odstavka 295. člena ZGD-1, izvršni direktor
družbe sklicuje
14. redno sejo skupščine
družbe Kremen, d.d. Novo mesto,
ki bo dne 29. 8. 2011, ob 11. uri, v sejni sobi na sedežu družbe, Dolenje Mokro
Polje 40, Šentjernej, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Upravni odbor predlaga, da skupščina
sprejme naslednji sklep:
Izvolijo se organi skupščine. Seji prisostvuje vabljena notarka mag. Nina Češarek.
2. Seznanitev z letnim poročilom in poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega
poročila za poslovno leto 2010, informacija o prejemkih članov organov vodenja in
nadzora in odločanje o uporabi bilančnega
dobička ter podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora.
Upravni odbor predlaga, da skupščina
sprejme naslednje sklepe:
2.1. Skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom za leto 2010, vključno s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega
direktorja ter poročilom upravnega odbora

o rezultatih preveritve letnega poročila za
poslovno leto 2010.
2.2. Bilančni dobiček za poslovno leto
2010 v višini 1.990.403,00 EUR ostane nerazporejen.
2.3. Skupščina podeljuje razrešnico
upravnemu odboru družbe in izvršnemu direktorju družbe za poslovno leto 2010.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za poslovno leto 2011.
Upravni odbor predlaga, da skupščina
sprejme naslednji sklep: na predlog upravnega odbora skupščina imenuje za pooblaščenega revizorja družbe za poslovno
leto 2011 revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna
cesta 8a, Ljubljana.
Informacije za delničarje
Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij
v zvezi s skupščino
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom, poročilom upravnega odbora in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena
ZGD-1, je na vpogled delničarjem v tajništvu
uprave družbe na sedežu družbe vsak delovni dan, od dneva objave sklica, do dneva
zasedanja skupščine, od 9. do 11. ure.
Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem
dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali
če skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Upravni odbor družbe
bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena
ZGD-1 objavil tiste dodatne točke dnevnega
reda, glede katerih bodo delničarji zahteve
poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarjev se objavi le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog
sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini
ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do
tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini postavljajo
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do
obveščenosti v skladu s prvim odstavkom
305. člena ZGD-1.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini
tako, da družba prejme njihovo pisno prijavo
najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je najpozneje dne 25. 8.
2011, in ki so kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine, to je na dan 25. 8.
2011. Prijava se pošlje po pošti na naslov
Dolenje Mokro Polje 40, Šentjernej. Vsak
delničar, ki ima pravico do udeležbe na

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da
se v njegovem imenu udeleži skupščine in
uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno.
Člani upravnega odbora in izvršni direktor se lahko udeležijo skupščine, četudi niso
delničarji.
Udeležence vljudno prosimo, da se prijavijo na mestu zasedanja skupščine pol
ure pred začetkom zasedanja, kjer se bodo
izkazali z osebnim dokumentom, s podpisom potrdili svojo udeležbo.
Kremen d.d. Novo mesto
izvršni direktor
Marcel Žmavčič
Št. 11-020-000668
Ob-3985/11
Na podlagi 7.3. točke Statuta družbe KIG
d.d. in drugega odstavka 295. člena ZGD-1,
uprava družbe na lastno pobudo sklicuje
18. redno sejo skupščine
družbe KIG podjetje za proizvodnjo in
upravljanje družb d.d.,
ki bo dne 30. 8. 2011, ob 9. uri, v sejni sobi na sedežu družbe MSIN d.o.o., na
naslovu Cankarjeva cesta 7, Ljubljana (III.
nadstropje) z naslednjim dnevnim redom.
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep: izvolijo
se organi skupščine. Seji prisostvuje vabljeni notar.
2. Seznanitev z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila za poslovno leto 2010, informacija o prejemkih članov organov vodenja in
nadzora in odločanje o uporabi bilančnega
dobička ter podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednja sklepa:
2.1. Skupščina se seznani s sprejetim
letnim poročilom KIG d.d. in skupine KIG
d.d. za leto 2010, vključno s prejemki članov
organov vodenja in nadzora ter poročilom
nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila KIG d.d. in skupine KIG d.d.
za poslovno leto 2010.
2.2. Bilančni dobiček za poslovno leto
2010 v višini 90.576,79 EUR ostane nerazporejen.
2.3. Skupščina podeljuje razrešnico
nadzornemu svetu družbe za poslovno leto
2010.
2.4. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi družbe za poslovno leto 2010.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za poslovno leto 2011.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za revizorja družbe
za poslovno leto 2011 se imenuje revizijsko
družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.
4. Soglasje k pripojitvi družbe Insera
d.o.o. k družbi KIG d.d.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
družbe KIG d.d. soglaša s pripojitvijo družbe Insera d.o.o. k družbi KIG d.d. v skladu
s pogodbo o pripojitvi z dne 29. 6. 2011,
sklenjeno v notarskem zapisu notarke mag.
Nine Češarek opr. št. SV 383/11.
Infromacije za delničarje
Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij
v zvezi s skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta, pogodbo
o pripojitvi SV 383/11 in drugimi gradivi iz
drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je
na vpogled delničarjem v tajništvu uprave
družbe na sedežu družbe vsak delovni dan,
od dneva objave sklica, do dneva zasedanja
skupščine, od 9. do 11. ure.
Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem
dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali
če skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda,
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega
sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarjev se objavi le, če
je delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog sklepa in pri tem sporočil, da
bo na skupščini ugovarjal predlogu organa
vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali
za njegov predlog. Predlog delničarja se
objavi in sporoči na način iz 296. člena
ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini postavljajo
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do
obveščenosti v skladu s prvim odstavkom
305. člena ZGD-1.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini
tako, da družba prejme njihovo pisno prijavo
najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je najpozneje dne 26. 8.
2011, in ki so kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine, to je na dan 26. 8.
2011. Prijava se pošlje po pošti na naslov
Zagorica 18, 1292 Ig. Vsak delničar, ki ima
pravico do udeležbe na skupščini, lahko
imenuje pooblaščenca, da se v njegovem
imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora
biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi,
kjer ostane shranjeno.
Udeležence vljudno prosimo, da se prijavijo na mestu zasedanja skupščine pol
ure pred začetkom zasedanja, kjer se bodo
izkazali z osebnim dokumentom, s podpisom potrdili svojo udeležbo.
KIG d.d.
uprava družbe
Vojko Kraševec
Št. 24/11
Ob-3986/11
Uprava – direktor družbe Terme Dobrna,
termalno zdravilišče d.d., Dobrna 50, Dobrna, na podlagi drugega odstavka 295. člena
ZGD-1 in drugega odstavka 15. člena Sta-
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tuta družbe Terme Dobrna d.d., Dobrna 50,
3204 Dobrna, sklicuje
16. redno skupščino
delniške družbe Terme Dobrna,
termalno zdravilišče d.d.,
ki bo v petek, dne 26. 8. 2011, ob 10. uri,
v sejni sobi Viva v hotelu Vita, Dobrna 46,
3204 Dobrna, z naslednjim dnevnim redom
in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov ter seznanitev skupščine s pristojnim
notarjem.
Predlog sklepa:
1.1. Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Zvonko Kolšek, za preštevalki
glasov se imenujeta Milena Rošer in Irena
Žagavec. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Ines Bukovič iz Maribora.
Seznanitev z Letnim poročilom družbe
Terme Dobrna d.d. za leto 2010, poročilom
nadzornega sveta o sestavi, preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno
leto 2010, informacija o prejemkih članov
vodenja in nadzora, odločanje o bilančnem
dobičku za leto 2010 in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlogi sklepov:
2.1. Bilančni dobiček na dan 31. 12.
2010 v višini 1.312.692,08 EUR, ki ga sestavljata preneseni čisti dobiček v višini
1.107.553,35 EUR in čisti dobiček poslovnega leta 2010 v višini 205.138,73 EUR,
ostane nerazporejen in se prenese za uporabo v naslednje leto.
2.2. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi družbe za poslovno leto 2010.
2.3. Skupščina podeljuje razrešnico
nadzornemu svetu družbe za poslovno leto
2010.
3. Imenovanje revizorja za revidiranje
poslovanja družbe Terme Dobrna d.d. za
poslovno leto 2011.
Predlog sklepa:
3.1. Na predlog nadzornega sveta se
imenuje za revidiranje poslovanja Terme
Dobrna d.d., za poslovno leto 2011, revizijsko družbo ABC Revizija, družba za revizijo
in sorodne storitve d.o.o., Ljubljana, Dunajska 101, 1000 Ljubljana.
Gradivo za sejo skupščine z utemeljenimi predlogi sklepov, poročilom nadzornega
sveta in drugimi poročili, gradivi in informacijami, je na vpogled delničarjem na sedežu
družbe Terme Dobrna d.d., Dobrna 50, 3204
Dobrna, vsak dan od 9. do 15. ure, od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine. Prav tako je gradivo
dostopno na spletni strani, www.terme-dobrna.si od objave sklica skupščine dalje, ter bo
dostopno na javnih spletnih straneh Terme
Dobrna d.d. še najmanj pet let (tretji odstavek 296. člena ZGD-1). Na navedeni spletni
strani so dostopne tudi informacije o pravicah delničarjev glede dopolnitev dnevnega
reda, predlogov delničarjev, vključno z volilnimi predlogi, in o pravici delničarjev do
obveščenosti po 298, prvi odstavek 300.,
301. in 305. člena ZGD-1.
Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice
Do udeležbe in glasovanja na skupščini
so upravičeni delničarji imetniki rednih delnic, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni klirinško
depotni družbi d.d., Ljubljana konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine in ki pisno
po faksu št. 03/780-82-00 ali po pošti na
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naslov: Terme Dobrna d.d., Dobrna 50, 3204
Dobrna, prijavijo svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine.
Vsaka redna delnica daje na skupščini
en glas. Delničarji uresničujejo svoje pravice na skupščini osebno ali po zastopniku
oziroma pooblaščencu. Vsak delničar, ki je
upravičen do udeležbe na skupščini, ima
pravico pooblastiti poslovno sposobno fizično ali pravno osebo, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo
glasovalno pravico.
Za pooblastilo je potrebna pisna oblika.
Pooblastilo je treba predložiti družbi skupaj
s prijavo na sejo skupščine in ostane shranjeno pri njej.
Pooblaščenec ima na skupščini enake
pravice, da lahko govori in postavlja vprašanja kot delničar, katerega zastopa. Delničarji
lahko imenujejo pooblaščenca tudi po faksu
št. 03/780-82-00. Delničarji lahko pooblastilo prekličejo na enak način, kot je bilo
podeljeno. Obrazci za podelitev pooblastila
skupaj s prijavnico za udeležbo na skupščini
so dostopni na spletni strani družbe Terme
Dobrna d.d., www.terme-dobrna.si.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini
Delničarji oziroma njihovi zastopniki
ali pooblaščenci se na skupščini izkažejo
z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki
pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Osnovni kapital in število glasovalnih
pravic ob sklicu skupščine
Na dan sklica skupščine ima družba
692.542 navadnih imenskih kosovnih delnic. V skladu z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na
skupščini.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni delež 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. Zahtevo morajo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi
sklica skupščine. Zahtevo lahko delničarji
posredujejo tudi po faksu št. 03/780-82-00
ali na elektronski naslov, uprava@termedobrna.si.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
iz 300. in 301. člena ZGD-1. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način, kot je
objavljen sklic skupščine, le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog in
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog. Zahtevo
lahko delničarji posredujejo tudi po faksu
št. 03/780-82-00 ali na elektronski naslov:
uprava@terme-dobrna.si.
Zahteve za dodatno točko dnevnega
reda in predloge sklepov, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovane v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične
osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni
podpis zakonitega zastopnika in žig oziroma
pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete del-
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ničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje
zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter
avtentičnosti njegovega podpisa.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Uprava mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe,
če so potrebni za presojo točk dnevnega
reda. Delničarji izvršujejo svojo pravico do
obveščenosti v skladu z zakonodajo.
Terme Dobrna d.d.
uprava – direktor
Jože Duh
Ob-3987/11
Uprava družbe Iskra-Releji tovarna relejev Makole d.d., Štatenberg 88, 2321 Makole, v skladu z določili ZGD-1 sklicuje
12. sejo skupščine
delniške družbe Iskra-Releji d.d.,
ki bo 26. 8. 2011, ob 12. uri, v prostorih družbe Iskra-Releji d.d., Štatenberg 88,
2321 Makole.
Dnevni red:
1. Otvoritev zasedanja.
Predsednik uprave – direktor otvori skupščino.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: po predlogu direktorja
in nadzornega sveta se izvolijo v organe
skupščine: za predsednika skupščine Milan
Skerbiš in za preštevalca glasov Jože Strižič
in Jenez Erker. Na seji je prisotna notarka
Jožica Škrk.
3. Poročilo nadzornega sveta o sprejemu
letnega poročila za leto 2010.
Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila
za leto 2010.
4. Razrešnica upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi (direktorju) in članom nadzornega sveta družbe Iskra-Releji d.d. za
poslovno leto 2010 v skladu z 293. členom
ZGD-1.
5. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2011.
Predlog sklepa: po predlogu nadzornega
sveta se za revizijo računovodskih izkazov
za leto 2011 imenuje revizijsko hišo ABC
Revizija, Družba za revizijo in sorodne storitve, Dunajska cesta 101, 1001 Ljubljana,
PE Osojnikova 3, Ptuj.
6. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člana nadzornega sveta kot predstavnika delničarjev se
z dnem 26. 8. 2011 izvoli Sonja Plaznik.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred
skupščino, to je do vključno 22. 8. 2011, in
ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih
papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dneva 22. 8.
2011. Prijava se pošlje po pošti na naslov
Iskra-Releji d.d., Štatenberg 88, 2321 Makole. Prijave na skupščini ni mogoče podati
z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahteva-

jo dodatno točko dnevnega reda (razširitev
dnevnega reda). Zahtevi mora biti v pisni
obliki priložen predlog sklepa, o katerem naj
odloča skupščina, ali če naj 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 29. 7. 2011.
Poslovodstvo mora nemudoma po preteku roka iz prejšnjega odstavka objaviti dodatne točke dnevnega reda, ki naj se obravnavajo na skupščini. Dodatna točka dnevnega
reda se lahko obravnava na skupščini le,
– če je bila objavljena na način iz 296. člena tega zakona vsaj 14 dni pred skupščino, sicer se obravnava na prvi naslednji
skupščini.
Predlog delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz
300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in
sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če
bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine, družbi poslal utemeljen predlog
za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1 in
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja in nadzora in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini postavijo
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do
obveščenosti v skladu s prvim odstavkom
305. člena ZGD-1.
Informacija o postopku uresničevanja
glasovalne pravice po pooblaščencu
Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži
skupščine in uresničuje njegovo glasovalno
pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je
potrebno predložiti družbi vsaj konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, kjer
ostane shranjeno. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva
skupščine kadarkoli prekličejo.
Gradivo za sejo skupščine z utemeljitvami predlaganih sklepov bo delničarjem
na vpogled na sedežu družbe Štatenberg
88, Makole.
Iskra-Releji, d.d.
Direktor družbe
Ob-3988/11
Na podlagi 7. točke, petega odstavka
Statuta družbe PUP Velenje, Podjetja za
urejanje prostora, d.d., Velenje, sklicuje
uprava družbe
16. sejo skupščine
družbe PUP Velenje d.d.,
ki bo v torek, dne 30. 8. 2011, ob 13.30,
v mali sejni sobi družbe PUP Velenje d.d.,
Koroška cesta 40/A v Velenju.
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti skupščine ter imenovanje notarja.
Predlog sklepov:
1.1. Skupščina na predlog uprave družbe
sprejema predlagani dnevni red in imenuje
notarja gospoda Srečka Gabrila za sestavo
notarskega zapisnika skupščine.
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1.2. Skupščina ugotavlja, da je zasedanje skupščine sklepčno, saj je na seji zastopanega več kot 15% osnovnega kapitala
družbe.
2. Izvolitev predsedujočega skupščine in
dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina potrdi predsedujočega
in preštevalce glasov, skladno s predlogom
sklicatelja skupščine.
3. Seznanitev skupščine s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2010 in
s poročilom nadzornega sveta o preveritvi,
pregledu in sprejemu revidiranega letnega
poročila o poslovanju v letu 2010 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1. Skupščina se seznani s sprejetim
letnim poročilom za poslovno leto 2010 in
poročilom nadzornega sveta o preveritvi,
pregledu in sprejemu revidiranega letnega
poročila o poslovanju v letu 2010.
Delničarji se seznanijo s prihodki uprave
in članov organa nadzora v letu 2010.
3.2. Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu
2010 ter podeli upravi in nadzornemu svetu
razrešnico za poslovno leto 2010.
4. Predlog za uporabo bilančnega dobička.
Predlog sklepa:
4.1. Bilančni dobiček družbe na dan
31. 12. 2010 znaša:
– nerazporejeni dobiček preteklih let v višini 248.225,19 EUR in
– dobiček iz poslovnega leta 2010 v višini 26.296,20 EUR.
Bilančni dobiček iz poslovnega leta 2010
v skupni višini 274.521,39 EUR ostane nerazporejen.
5. Imenovanje revizorja.
5.1. Za revizorja za leto 2010 se imenuje
pooblaščena revizijska družba Valuta, družba za revizijo d.o.o., Slovenska ulica 39,
2000 Maribor.
Prijava udeležbe na skupščini in ostale
pravice delničarjev
Na skupščini imajo pravico do udeležbe
in glasovanja tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni klirinški
depotni družbi d.d. Ljubljana konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine in ki prijavijo svojo udeležbo osebno, po zastopniku
in pooblaščencu s priporočeno pošiljko vsaj
do konca četrtega dne pred zasedanjem
skupščine. Prijava je pravočasna, če prispe
na sedež družbe PUP Velenje d.d., Koroška cesta 40 a, 3320 Velenje, do vključno
26. 8. 2011.
Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda.
Delničarji, katerih skupni deleži presegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo
dodatno točko dnevnega reda. Zahtevo morajo poslati družbi najpozneje sedem dni po
objavi sklica skupščine.
Vsak delničar lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki poda predloge sklepov. Predlog je pravočasen in se objavi,
če delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine, pošlje družbi razumno utemeljen predlog in sporoči, da bo na skupščini
ugovarjal predlogu organa vodenja.
Vsak delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti, v skladu
s 305. členom ZGD.

Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v tajništvu družbe na
njenem sedežu, in sicer vsaj pol ure pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa še s pisnim pooblastilom ter zakoniti zastopniki z izpisom iz
sodnega registra.
Ponovno zasedanje
Skupščina je sklicana za 13.30, prostor
za zasedanje pa bo odprt 30 minut pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje skupščine eno uro
za prvim sklicem, z istim dnevnim redom.
V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
ki vključuje letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2010, revidirane in konsolidirane
računovodske izkaze družbe, poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega
poročila s stališčem nadzornega sveta do
revizijskega poročila in o načinu ter obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2010, je delničarjem na vpogled
v tajništvu uprave družbe PUP Velenje, d.d.,
Koroška cesta 40 a, Velenje, in sicer vsak
delovnik, od 8. do 12. ure, od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
direktor PUP Velenje d.d.
Janez Herodež
Št. 2725
Ob-3989/11
Uprava družbe na podlagi 7.3. točke Statuta delniške družbe Valkarton, podjetja za
proizvodnjo in predelavo valovitega kartona d.d., Tržaška cesta 1, 1370 Logatec,
sklicuje
18. sejo skupščine
delniške družbe Valkarton d.d., Logatec,
ki bo v torek 30. 8. 2011, ob 12. uri,
na sedežu družbe Valkarton d.d., Logatec,
Tržaška cesta 1, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev udeležbe in izvolitev predsednika skupščine in
preštevalca glasov.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Za predsednika 18. skupščine se izvoli
Miha Lukmana.
b) Za preštevalca glasov se določi Bojano Istenič.
c) Ugotovi se prisotnost notarke Drage
Intihar.
2. Predložitev letnega poročila družbe za
leto 2010 z mnenjem revizorja in pisnega
poročila nadzornega sveta, uporaba bilančnega dobička in podelitev rezrešnice upravi
in nadzornemu svetu za leto 2010.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Skupščina se seznani z revidiranim
letnim poročilom družbe za leto 2010 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi ter
potrditvi letnega poročila, ki vsebuje tudi seznanitev s prejemki članov organov vodenja
ali nadzora.
b) Bilančna izguba Valkartona d.d. za
leto 2010 v višini 258.298,00 EUR, je sestavljena iz prenesene izgube preteklih
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let 1.357.305,00 EUR in čistega dobička
leta 2010 v višini 1.099.007,00 EUR. Uprava predlaga, da se:
– izkazana bilančna izguba na dan
31. 12. 2010 v višini 258.298,00 EUR pokrije s prihodnjimi dobički, predvidenimi z letom 2011.
c) Skupščina na podlagi 294. člena Zakona o gospodarskih družbah potrjuje delo
uprave in nadzornega sveta v letu 2010 in
jima podeli razrešnico.
3. Imenovanje revizorjev za leto 2011.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
izvedbo revizije poslovanja družbe za leto
2011 skupščina imenuje revizijsko družbo
Deloitte Revizija d.o.o.
4. Izključitev manjšinskih delničarjev iz
družbe.
Predlog sklepa glavnega delničarja:
a) Družba Belišče d.d., Trg Ante Starčeviča 1, 31551 Belišče, Republika Hrvaška
(v nadaljevanju: glavni delničar) je lastnik
oziroma zakoniti imetnik 840.206 oziroma
98,6% delnic družbe Valkarton d.d. Logatec,
Tržaška cesta 1, 1370 Logatec (v nadaljevanju predloga tega sklepa: družba Valkarton
d.d.).
Vse delnice družbe Valkarton d.d. katerih imetnik ni glavni delničar, se v skladu
z določili 384. člena Zakona o gospodarskih
družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) prenesejo
na glavnega delničarja proti plačilu denarne odpravnine, kot je opredeljena v 3. točki predloga tega sklepa manjšinskim delničarjem – upravičencem iz 4. točke tega
sklepa.
b) Z vpisom sklepa o prenosu delnic
v sodni register v skladu z določili 387. člena ZGD-1 preidejo vse delnice manjšinskih
delničarjev na glavnega delničarja. Skupščina pooblašča glavnega delničarja, da na
podlagi vpisa sklepa o prenosu delnic na
glavnega delničarja v sodni register, KDD –
Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljub
ljana, poda nalog in sklene pogodbo za prenos delnic družbe Valkarton d.d. z računov
manjšinskih delničarjev na račun glavnega
delničarja.
c) Glavni delničar je dolžan upravičencem iz 4. točke predloga tega sklepa plačati
denarno odpravnino v znesku 22,00 EUR za
vsako delnico družbe Valkarton d.d. Glavni delničar bo upravičencem, za katere bo
imel popolne in pravilne podatke za izplačilo, denarno odpravnino izplačal najkasneje
v roku 30 dni po vpisu sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v sodni register.
Skupščina družbe Valkarton d.d. pooblašča
upravo družbe, da posreduje glavnemu delničarju vse potrebne podatke, s katerimi
razpolaga za izplačilo denarne odpravnine
delničarjem.
d) Do denarne odpravnine za prenos so
upravičeni:
– v primeru, ko so delnice v lasti manjšinskega delničarja predmet pravice tretjega
ali drugega pravnega dejstva in iz vsebine
pravice tretjega oziroma drugega pravnega
dejstva izhaja upravičenje do donosov: oseba, v korist katere je bila ta pravica oziroma
drugo pravno dejstvo vpisano na presečni
dan za izbris te pravice oziroma drugega
pravnega dejstva iz drugega odstavka 81.b
člena ZNVP;
– v drugih primerih: manjšinski delničarji,
ki so vpisani v centralnem registru kot imetniki delnic na presečni dan za prenos iz
prvega odstavka 81.b člena ZNVP.
Poziv manjšinskim delničarjem družbe
Valkarton d.d.:
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Uprava poziva vse manjšinske delničarje, da ji na naslov družbe Valkarton d.d.
posredujejo svoje podatke, ki so potrebni za
izplačilo denarne odpravnine manjšinskim
delničarjem, in sicer: ime, priimek in naslov
delničarja, davčno številko delničarja, številko bančnega računa in naziv banke, pri
kateri je račun delničarja odprt, ter podatke
o morebitnih pravicah tretjih, ki so vpisane
na delnicah manjšinskega delničarja.
5. Sprememba statuta družbe
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme spremembe in
dopolnitve statuta v predlaganem besedilu.
Sprejme se čistopis statuta družbe.
Celotno gradivo za sejo skupščine družbe z dnevnim redom in predlogi sklepov,
letnimi poročili za tri zadnja poslovna leta,
pisno poročilo glavnega delničarja iz drugega odstavka 386. člena ZGD-1, revizorjevo
poročilo o primernosti ponujene denarne
odpravnine iz drugega odstavka 386. člena
ZGD-1 in izjavo banke v smislu drugega
odstavka 385. člena ZGD-1 ter obrazložitvijo
točk dnevnega reda skladno z 297.a členom
ZGD-1, je delničarjem na vpogled v tajništvu
družbe Valkarton d.d., Logatec, Tržaška 1,
vsak delovni dan, od dneva objave sklica do
dneva skupščine, med 9. in 11. uro.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
katerih pisno napoved udeležbe je družba
prejela najpozneje konec četrtega dne pred
skupščino. Pooblastilo za zastopanje na
skupščini mora biti pisno. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki
delnic vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je
26. 8. 2011.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da delničarji zahtevo za
dodatno točko dnevnega reda pošljejo družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz
300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov
nadzornega sveta, ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog).
Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi
in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1
le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine družbi poslal predlog za
objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom
ZGD-1.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.
Če skupščina ob napovedani uri ne bi
bila sklepčna, se skupščina ponovi istega
dne ob 12.30, v istih prostorih, na kateri se
veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
Valkarton d.d., Logatec
Uprava družbe
Ob-3990/11
Na podlagi 33. člena Statuta družbe
Alples, industrija pohištva, d.d., Železniki,
sklicujem
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17. skupščino
delniške družbe Alples, industrija
pohištva, d.d., Železniki, Češnjica 48/b,
Železniki,
ki bo dne 25. 8. 2011, ob 13. uri, v poslovnih prostorih na sedežu družbe, Češnjica 48/b v Železnikih.
Dnevni red skupščine s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvoli se predsednik skupščine
in dva preštevalca glasov, ugotovi prisotnost
vabljene notarke.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2010 in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila za leto 2010, sklepanje o uporabi
bilančnega dobička ter odločanje o podelitvi
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2010, z mnenjem revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
2.2. Skupščina na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta k predlogu
uprave o uporabi bilančnega dobička sprejme sklep: bilančni dobiček po revidiranem letnem poročilu za leto 2010 v višini
2.910.795,00 EUR ostane nerazporejen.
2.3. Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta Alples,d.d., Železniki,
v poslovnem letu 2010 in se upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto
2010 podeli razrešnica.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za poslovno leto 2011.
Predlog sklepa: za revizijo računovodskih izkazov Alples, d.d., Železniki, za leto
2011 se imenuje revizijska družba UHY Revizija in svetovanje d.o.o., Vurnikova ulica 2,
Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so na dan skupščine vpisani v delniški knjigi družbe in ki svojo udeležbo na
skupščini predhodno pisno najavijo upravi
družbe najkasneje v roku 3 dni pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenci delničarjev
morajo do začetka skupščine predložiti pisna pooblastila. Delničarji glasujejo osebno,
po pooblaščencu ali zastopniku na podlagi
glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu
v prostor za skupščino, ko tudi podpišejo
seznam prisotnih udeležencev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe Češnjica 48/b, Železniki, v tajništvu družbe, vsak delovni dan, med 11. in
12. uro, od dneva objave sklica, do dneva
zasedanja skupščine.
Alples, d.d., Železniki
uprava
Ob-3991/11
Na podlagi 24. in 25. člena Statuta družbe D.P. Steklarna Hrastnik, družba pooblaščenka d.d., Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik, uprava sklicuje
11. skupščino
D. P. Steklarna Hrastnik, družba
pooblaščenka d.d., Cesta 1. maja 83,
1430 Hrastnik,
ki bo dne 29. 8. 2011, ob 15. uri,
v sejni sobi družbe Sinet d.o.o. v Hrastniku,
Cesta 1. maja 83, z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava otvori skupščino in ugotovi sklepčnost.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep:
Izvoli se predsednika skupščine in dva
preštevalca glasov.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Marjana Kolenc Rus.
2. a) Seznanitev skupščine s pisnim poročilom nadzornega sveta.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Bilančni dobiček dosežen v višini
156.997,80 EUR ostane nerazporejen.
c) Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2010.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
podeli razrešnico upravi in članom nadzornega sveta družbe za leto 2010.
Gradivo in dostopnost dokumentov
Popolno gradivo za predlagani dnevni red, vključno s predlogi sklepov, je na
vpogled na sedežu družbe, pri Barbari Plazar vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, od
dneva objave sklica skupščine, do dneva
skupščine. Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem
dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali
če skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda,
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega
sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za
dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo priporočeno po pošti.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
skladno s prvim odstavkom 300. in 301. člena ZGD-1. Uprava družbe bo na enak način
kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge
delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje
pogoje:
– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh
po objavi tega sklica skupščine;
– ki bodo razumno utemeljeni;
– za katere bo delničar – predlagatelj pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je
delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine, poslal družbi razumno utemeljen predlog.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščenosti iz
305. člena ZGD-1.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Pravico do udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničujejo del-
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ničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo najkasneje do konca četrtega dne pred
skupščino.
Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali
pooblaščenci se morajo na zahtevo izkazati
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pravne osebe pa tudi
z izpisom iz sodnega registra.
Zaradi sestavitve seznama udeležencev, prosimo delničarje oziroma njihove
pooblaščence, da se prijavijo vsaj 10 minut pred začetkom zasedanja v sejni sobi
družbe, kjer so dolžni podpisati seznam
prisotnih delničarjev ter prevzeti glasovalne lističe.
Osnovni kapital družbe je razdeljen na
221.101 kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka delnica njenemu imetniku
en glas na skupščini.
Uprava D.P. Steklarna Hrastnik,
družba pooblaščenka d.d.
Ob-3992/11
Na podlagi določil Statuta delniške družbe Fragmat Tim, Tovarna izolacijskega materiala d.d. in skladno z določbami Zakona
o gospodarskih družbah, uprava družbe
sklicuje
18. skupščino
družbe Fragmat Tim, Tovarna
izolacijskega materiala, d.d., Laško,
ki bo v ponedeljek, dne 29. 8. 2011, ob
9. uri, v sejni sobi družbe Fragmat Tim d.d.,
Spodnja Rečica 77, Laško.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles ter predstavitev prisotnega notarja.
Predlog sklepa:
1. Za predsednika skupščine se imenuje
Zvonko Janež, za preštevalca glasov Goran
Čop in Leonida Gaberšek. Skupščino se
seznani, da seji prisostvuje notarka Katja
Fink iz Celja.
2. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom družbe Fragmat Tim, d.d., Laško
in konsolidiranim letnim poročilom skupine
Fragmat Tim za leto 2010, z revizorjevimi
mnenji ter s poročilom nadzornega sveta
z dne 24. 6. 2011 o sprejemu letnih poročil,
sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter sprejem sklepa o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se je seznanila z letnim
poročilom družbe Fragmat Tim, d.d., Laško
in konsolidiranim letnim poročilom skupine
Fragmat Tim za leto 2010, z revizorjevim
mnenjem ter s poročilom nadzornega sveta
z dne 24. 6. 2011 o sprejemu letnih poročil.
2.2. Na predlog uprave in na podlagi
mnenja nadzornega sveta ostane bilančni dobiček družbe za leto 2010 v višini
4.591.596,41 EUR nerazporejen, kot preneseni dobiček.
2.3. Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero
potrdi in odobri njuno delo v poslovnem letu
2010.
3. Imenovanje revizijske družbe za leto
2011.

Predlog sklepa:
3.1. Za pooblaščeno revizijsko družbo za
leto 2011 skupščina imenuje revizijsko hišo
KPMG Slovenija d.o.o. iz Ljubljane.
Gradiva
Predlogi sklepov ter vsa ostala gradiva
za skupščino so na vpogled delničarjem na
sedežu družbe, vsak delovni dan od 9. do
12. ure.
Pogoji udeležbe
Skupščine delničarjev se lahko udeležijo
in na njej glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi d.d., v Ljubljani konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine ali
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež
družbe prispeti do konca četrtega dne pred
zasedanjem skupščine.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mora biti v pisni obliki priložen predlog
sklepa, o katerem naj odloči skupščina, ali
če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev
dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo
pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati
družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko v vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge iz
300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in
sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če
bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine poslal predlog za objavo v skladu
s 300. členom ZGD-1.
Pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega
odstavka 305. člena ZGD-1.
Čas sklica
Delničarje prosimo, da pridejo na skupščino pol ure pred začetkom zasedanja in
da prijavijo svojo navzočnost pri verifikacijski
komisiji ter prevzamejo glasovalne lističe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 10. uri v istem prostoru. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na število
zastopanega kapitala.
Fragmat Tim, d.d.
Uprava družbe
Ob-3995/11
Na podlagi 10. člena Statuta delniške
družbe Sadjarstvo Mirosan d.d., Kasaze
95, Petrovče, uprava sklicuje
16. skupščino delničarjev,
dne 23. 8. 2011, ob 13. uri, na sedežu
družbe, Kasaze 95, 3301 Petrovče.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter seznanitev z dnevnim redom.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: ugotovi se sklepčnost skupščine,
o njem pa se ne glasuje.
2. Izvolitev organov skupščine in imenovanje notarja.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
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Skupščina izvoli predsednika skupščine
Žužej Franca, ter dve preštevalki glasov:
Urankar Evelin in Kramer Andrejo.
Ugotovi se, da seji prisostvuje povabljeni
notar Gabrilo Srečko iz Žalca.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:
3.1. Skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila poslovanja družbe za leto 2010. Izhajajoč iz sprejetega letnega poročila se
ugotovi:
Višina bilančnega dobička po stanju na
dan 31. 12. 2010 znaša 932.526,44 EUR.
Ves dobiček družbe Sadjarstva Mirosan
d.d. ostaja nerazporejen.
3.2. Skupščina potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta in jima podeljuje razrešnico za poslovno leto 2010.
3.3. Prekliče se 4. sklep 15. skupščine
delniške družbe Sadjarstvo Mirosan d.d.
z dne 17. 6. 2010, o pokrivanju izgube družbi Mirovita d.o.o. iz čistega dobička za leto
2006 v znesku 127.336,80 EUR.
4. Preoblikovanje v družbo z omejeno
odgovornostjo.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:
4.1. Družba Sadjarstvo Mirosan, d.d., Kasaze 95, p. Petrovče se preoblikuje v družbo
z omejeno odgovornostjo.
Izjava družbe je Priloga 1 k dnevnemu
redu.
4.2. Firma družbe se glasi: Sadjarstvo
Mirosan, d.o.o.
Skrajšana firma družbe se glasi: Mirosan, d.o.o.
Sedež družbe: Kasaze.
Poslovni naslov: Kasaze 95, p. Petrovče.
Osnovni kapital: 301.404,11 EUR.
Dejavnost družbe je: povzame se obstoječa dejavnost. Dopolni se z dejavnostmi, ki
so navedene v Prilogi 2 k dnevnemu redu.
Odločanje na skupščini: vsakih začetih
50,00 EUR osnovnega vložka daje en glas
v skupščini. V Prilogi 3 k dnevnemu redu
skupščine je podan seznam družbenikov,
njihovi osnovni vložki in poslovni deleži.
4.3. Razreši se dosedanja direktorica
družbe Marija Bukovec. Razrešitev velja
z dnem sprejema sklepa o razrešitvi.
Za direktorja družbe se za dobo 4 let
imenuje Vladislav Korber, stanujoč Celje,
Kettejeva ulica 6a, EMŠO 1012962500279.
Imenovanje velja z dnem sprejema sklepa
o imenovanju. Direktor zastopa družbo posamično in neomejeno.
Za prokuristko družbe se za dobo
4 let imenuje Marija Bukovec, stanujoča
Grajska vas 15e, 3303 Gomilsko, EMŠO
2910952505177. Imenovanje velja z dnem
sprejema sklepa o imenovanju. Prokuristka
zastopa družbo posamično in neomejeno.
5. Sprejem družbene pogodbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme prečiščeno besedilo predlagane Družbene pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo.
Gradivo in dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu družbe
vsak delovnik, od ponedeljka do petka, med
12. in 14. uro.
Delničarji lahko v tednu dni po objavi sklica skupščine pisno podajo družbi razumno
utemeljen nasprotni predlog sklepov.
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Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo lastniki navadnih kosovnih delnic na ime oziroma njihovi pooblaščenci, zastopniki, člani nadzornega sveta in uprave. Pravico do udeležbe
na skupščini imajo delničarji, ki najpozneje konec četrtega dne pred sejo skupščine
upravi družbe pisno prijavijo svojo udeležbo,
to je do 19. 8. 2011.
Glasovalno pravico imajo delničarji s številom glasov, ki je enako številu delnic, ki
jih imajo delničarji vpisani v delniški knjigi
pri KDD Ljubljana konec četrtega dne pred
datumom zasedanja skupščine, to je 19. 8.
2011. Od tega dne, pa do dneva po končanem zasedanju ni prenosa lastništva delnic v delniški knjigi. Vsaka kosovna delnica
z glasovalno pravico ima 1 glas. Udeleženci
se pred sejo skupščine prijavijo v sprejemni
pisarni pol ure pred začetkom zasedanja.
V sprejemni pisarni so najavljeni udeleženci
dolžni podpisati seznam navzočih udeležencev in prevzeti glasovalne lističe, ki služijo
kot vstopnica za udeležbo na skupščini, in
druga gradiva.
Navodilo za glasovanje
V vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Sklepi se sprejemajo z navadno večino oddanih glasov, razen pod točko
4. in 5., kjer je potrebna 9/10 večina.
Način glasovanja
Glasovanje je osebno oziroma preko
pooblaščencev in po zastopnikih pravnih
oseb, in sicer na podlagi glasovnice, ki jo
prejme delničar ob vstopu v sejno dvorano.
Pooblastilo za zastopanje pravne osebe na
skupščini mora biti pisno, vsebovati mora
ime in priimek, naslov pooblaščenca, firmo
ter podpis in žig pooblastitelja.
Opozorilo ! Če skupščina ob navedeni
uri ne bo sklepčna, se počaka pol ure. Čez
pol ure je skupščina sklepčna ne glede na
število navzočih glasov.
Sadjarstvo Mirosan d.d.
Uprava družbe
Ob-3996/11
Na podlagi 5.5. točke Statuta delniške
družbe Marles, načrtovanje in gradnja sodobnih hiš in investicijskih objektov, d.d.,
Limbuška c. 2, Limbuš, upravni odbor družbe sklicuje
14. sejo skupščine
družbe Marles, načrtovanje
in gradnja sodobnih hiš
in investicijskih objektov, d.d.,
ki bo v torek, 23. 8. 2011, s pričetkom
ob 9. uri, v sejni sobi družbe Marles d.d.,
Limbuška c. 2, Limbuš, z naslednjim dnevnim redom.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje delovnih teles skupščine
(predsednika skupščine, preštevalcev glasov) in seznanitev o prisotnosti notarja.
Predlog sklepa upravnega odbora:
– za predsednika skupščine se imenuje
Bratoljub Šauperl,
– za preštevalca glasov se imenujeta
Senad Pašalič in Nataša Zorman,
– ugotovi se, da skupščini prisostvuje vabljeni notar Stanislav Bohinc iz Maribora.
2. Predložitev letnega poročila družbe
Marles d.d. za poslovno leto 2010, vključno
z informacijo o prejemkih članov organov
vodenja in nadzora družbe Marles d.d. za
poslovno leto 2010 in s pisnim poročilom
upravnega odbora o preveritvi in potrditvi
letnega poročila za poslovno leto 2010.
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3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice izvršnemu direktorju in članom upravnega odbora družbe za
poslovno leto 2010.
Predlog sklepov upravnega odbora:
3.1. Bilančni dobiček družbe Marles d.d.,
ki na dan 31. 12. 2010 znaša 76.129 EUR in
je sestavljen iz prenesenega čistega dobička preteklih let v višini 32.673 EUR in čistega poslovnega izida poslovnega leta 2010
v višini 43.456 EUR, ostane nerazporejen
oziroma nerazdeljen in se izkaže (v nadaljnjih računovodskih izkazih) kot preneseni
čisti dobiček iz preteklih let.
3.2. Skupščina podeljuje razrešnico izvršnemu direktorju in članom upravnega odbora družbe, s katero potrjuje in odobrava
njihovo delo v poslovnem letu 2010.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:
– ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine,
– ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško
depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine (presečni
dan), to je konec dne 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 točki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Upravni odbor družbe bo v skladu
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD – 1
objavil tiste dodatne točke dnevnega reda,
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega
sklica skupščine.
Predlogi delničarjev:
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju:
nasprotni predlog) ali predloge za volitve
članov upravnega odbora ali revizorjev iz
301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog).
Upravni odbor družbe bo na enak način
kot ta sklic skupščine objavil tiste predloge
delničarjev, ki bodo izpolnjevali pogoje iz
300. oziroma 301. člena ZGD-1, in sicer:
– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh
po objavi tega sklica skupščine,
– ki bodo razumno utemeljeni,
– za katere bo delničar – predlagatelj
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu upravnega odbora ter da bo
druge delničarje pripravil do tega, da bodo
glasovali za njegov predlog.

Ne glede na prej navedeno, volilnega predloga o volitvah članov upravnega
odbora ali revizorja ni treba utemeljiti.
Gradivo in dostopnost dokumentov
Na sedežu družbe na naslovu Limbuška
cesta 2, Limbuš, v tajništvu družbe vsak
delovnik od 9. do 12. ure, v času od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine je dostopno gradivo:
– sklic skupščine,
– predloge sklepov z navedbo, kateri
organ družbe je dal posamezni predlog in
obrazložitev posamezne točke dnevnega
reda,
– letno poročilo družbe za poslovno leto
2010 z vključeno informacijo o prejemkih
članov organov vodenja in nadzora za poslovno leto 2010,
– poročilo upravnega odbora družbe
skupščini družbe Marles d.d. o preveritvi in
potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2010.
Pravica do obveščenosti
V skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.
Delničarje, njihove zakonite zastopnike in
pooblaščence prosimo, da se zaradi vzpostavitve evidence in prevzema glasovnic za
glasovanje na skupščini zglasijo na mestu
zasedanja skupščine vsaj pol ure pred zasedanjem.
Marles d.d.
Upravni odbor
Ob-3997/11
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Statuta delniške družbe Agroind Vipava 1894 Vipava, d. d., Vinarska cesta 5,
Vipava, uprava družbe sklicuje
17. sejo skupščine
družbe Agroind Vipava 1894 Vipava,
d.d., Vinarska cesta 5, Vipava,
ki bo v torek, 23. 8. 2011, ob 12. uri, na
sedežu družbe, Vinarska cesta 5, Vipava.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles ter predstavitev notarke.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsedujočo skupščini se izvoli Nevenko Brecelj Popović, za preštevalki glasov
pa Mojco Kante in Alenko Poljšak. Skupščini
bo prisostvovala vabljena notarka.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2010 z revizorjevim
poročilom in pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2010 z revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
za poslovno leto 2010.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
3.1. Podelitev razrešnice upravi za leto
2010.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2010.
3.2. Podelitev razrešnice nadzornemu
svetu za leto 2010.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2010.
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4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
na predlog nadzornega sveta se za revizorja družbe za poslovno leto 2011 imenuje
revizijska družba BDO EOS Revizija, d.o.o.,
Družba za revidiranje, Dunajska 106, Ljub
ljana.
5. Dopolnitve Statuta delniške družbe.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:
5.1. Sprejmejo se dopolnitve Statuta delniške družbe in čistopis dopolnjenega statuta v predloženem besedilu.
5.2. Čistopis Statuta delniške družbe na
podlagi sprejetega sklepa skupščine potrdi
notar.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
z revidiranim letnim poročilom ter poročilom
nadzornega sveta in s predlaganimi spremembami statuta ter čistopisom statuta, je
na vpogled na sedežu družbe vsak delovni
dan od dneva objave sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine, od 12.
do 14. ure, v tajništvu uprave družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji ter njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki
morajo predložiti pisno pooblastilo, ki mora
biti ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do sodelovanja in glasovanja na
skupščini imajo samo tisti delničarji, ki so
vpisani v KDD najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine in ki so najmanj tri dni pred
zasedanjem skupščine pisno potrdili svojo
udeležbo na sedežu uprave družbe. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom oziroma pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Prijavljene udeležence vljudno prosimo,
da se vsaj pol ure pred začetkom zasedanja skupščine vpišejo v listo udeležencev in
prevzamejo glasovnice.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje z istim
dnevnim redom istega dne v istih prostorih ob 13. uri. V tem primeru je skupščina
sklepčna in bo veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega kapitala.
Agroind Vipava 1894 Vipava, d. d.
Uprava družbe
Joško Ambrožič, univ. dipl. inž.
Št. 27
Ob-3998/11
Na podlagi Statuta delniške družbe Gorenjska gradbena družba projektiranje,
inženiring, gradnja in vzdrževanje objektov visoke in nizke gradnje d.d., Jezerska
cesta 20, Kranj, sklicujem
skupščino delničarjev,
ki bo dne 26. 8. 2011 ob 10. uri, na
sedežu družbe, Jezerska cesta 20, Kranj,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
za predsednika skupščine izvoli Franc Kosi,
za preštevalca glasov se izvolita Mirjana
Čebulj in Damijan Pestotnik. Za notarja se
povabi Vojko Pintar.

Št.

2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu ter seznanitev delničarjev o prejemkih članov organov vodenja in
nadzora v letu 2010.
Predlog sklepa: bilančni dobiček po bilanci stanja za leto 2010, ostane nerazporejen.
Upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica, s katero se potrdi in odobri njuno
delo v poslovnem leto 2010. Uprava družbe
je delničarje na skupščini seznanila s prejemki članov organov vodenja in nadzora,
ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli
v preteklem poslovnem letu 2010.
4. Prenehanje mandata in imenovanje
člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: z iztekom mandata preneha članstvo v nadzornem svetu Stanetu Remicu. Za člana nadzornega sveta se
za mandatno dobo štirih let imenuje Stane
Remic.
5. Imenovanje revizorja za leto 2011.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2011 imenuje
revizijsko družbo Roedl&Partner, d.o.o., iz
Ljubljane.
Predlogi sklepov, letno poročilo z mnenjem revizorja in poročilo nadzornega sveta,
so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe Jezerska cesta 20, Kranj, dan po objavi
zasedanja skupščine, vsak delovnik od 10.
do 13. ure.
Delničarji, katerih skupni delež presega
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno
zahtevajo dodatno točko dnevnega reda.
Zahtevi morajo priložiti pisni predlog sklepa
in obrazložitev.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Razumno utemeljeni predlogi sklepov, ki so
prispeli na sedež družbe sedem dni po objavi sklica skupščine se objavijo in sporočijo
na način, določen v 296. členu ZGD-1.
Delničarji lahko na skupščini postavljajo
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda ter izvršujejo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani
v centralni register KDD, d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine ali
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
ki morajo predložiti družbi pisno pooblastilo,
kjer ostane shranjeno. Udeležbo na skupščini je treba prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora prispeti na sedež družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.
Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj pol
ure pred pričetkom skupščine, vpisati v seznam udeležencev skupščine.
Gorenjska gradbena družba
projektiranje, inženiring, gradnja
in vzdrževanje objektov visoke
in nizke gradnje d.d.
direktor
Branko Žiberna, dipl. inž. grad.
Št. 1

Ob-3999/11

Na podlagi Statuta družbe CPK Invest,
družba pooblaščenka, d.d., Jezerska
cesta 20, Kranj, sklicujem
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skupščino delničarjev,
ki bo dne 26. 8. 2011 ob 9. uri, na sedežu
družbe, Jezerska cesta 20, Kranj, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
za predsednika skupščine izvoli Franc Kosi,
za preštevalca glasov se izvolita Mirjana
Čebulj in Pestotnik Damijan. Za notarja se
povabi Vojko Pintar.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu ter seznanitev delničarjev o prejemkih članov organov vodenja in
nadzora v letu 2010.
Predlog sklepa: bilančni dobiček po bilanci stanja za leto 2010 ostane nerazporejen. Upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica, s katero se potrdi in odobri njuno
delo v poslovnem leto 2010.
Uprava družbe je delničarje na skupščini
seznanila s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog
v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu
2010.
4. Preoblikovanje družbe CPK Invest,
družba pooblaščenka, d.d. iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se delniška družba CPK
Invest, družba pooblaščenka, d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, z dnem vpisa
preoblikovanja v sodni register, preoblikuje
v družbo z omejeno odgovornostjo s firmo:
CPK Invest družba pooblaščenka, d.o.o.,
skrajšano firmo: CPK Invest d.o.o. in sedežem v Kranju.
Osnovni kapital delniške družbe, ki znaša 1.421.550,00 EUR se v celoti pretvori
v osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo, ki tako znaša 1.421.550,00 EUR.
Delničarji postanejo družbeniki družbe
z omejeno odgovornostjo in pridobijo osnovne vložke v družbi z dnem vpisa preoblikovanja v sodni-poslovni register v zameno
za navadne imenske kosovne delnice, katerih lastništvo dokazujejo z vpisom lastništva v Centralnem registru Klirinško depotne družbe d.d. v Ljubljani, po stanju konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine, ki
odloča o preoblikovanju.
Osnovni vložek vsakega posameznega
družbenika se izračuna iz vsote nominalne
vrednosti vseh njegovih navadnih imenskih
kosovnih delnic v osnovnem kapitalu družbe, izračunan v odstotkih od zneska osnovnega kapitala na štiri decimalke in preračunan na evre in cente.
Znesek osnovnega vložka vsakega posameznega družbenika se na osnovi gornjega izračuna, določi v evrih in centih,
vendar ne na manj kot 50,00 EUR. Podpisani seznam družbenikov z navedbo vseh
njihovih identifikacijskih podatkov, nominalne vrednosti in deleža njihovih poslovnih
vložkov v osnovnem kapitalu družbe, je kot
priloga sestavni del tega sklepa. Sprejme
se družbena pogodba družbe z omejeno
odgovornostjo CPK Invest, družba pooblaščenka, d.o.o., v predlaganem besedilu, ki
je kot priloga sestavni del tega sklepa in
začne veljati z dnem vpisa preoblikovanja
v sodni register. Družbena pogodba nadomesti statut družbe, ki z dnem vpisa preo-
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blikovanja v sodni register preneha veljati.
Za direktorja družbe CPK Invest družba
pooblaščenka d.o.o., se imenuje Žiberna
Branko, dipl.inž.grad., za nedoločen čas
od dneva imenovanja na skupščini. Mandat članov nadzornega sveta družbe traja do vpisa preoblikovanja družbe v sodni
register. Družba bo v skladu s tretjim odstavkom 648. člena ZGD-1 v zvezi s prvim
odstavkom 651. člena ZGD-1 od tistih delničarjev, ki bodo preoblikovanju nasprotovali, pridobila vse njihove poslovne deleže
za denarno odpravnino v višini 15,00 EUR
za vsako posamezno delnico družbe pred
preoblikovanjem, in sicer najkasneje v roku
treh mesecev od objave vpisa sklepa o preoblikovanju v sodni register. Denarna odpravnina je določena v višini najvišje prodajne cene delnic v zadnjih dveh letih pred
preoblikovanjem. Pravico do denarne odpravnine ima vsak delničar, ki nasprotuje
preoblikovanju, vključno s tistimi delničarji,
ki se niso udeležili skupščine, ki je odločila
o preoblikovanju družbe.
5. Imenovanje revizorja za leto 2011.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2011 imenuje
revizijsko družbo Roedl&Partner, d.o.o., iz
Ljubljane.
Predlogi sklepov, letno poročilo z mnenjem revizorja in poročilo nadzornega sveta,
so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe Jezerska cesta 20, Kranj, dan po objavi
zasedanja skupščine, vsak delovnik od 10.
do 13. ure.
Delničarji, katerih skupni delež presega
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno
zahtevajo dodatno točko dnevnega reda.
Zahtevi morajo priložiti pisni predlog sklepa
in obrazložitev.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Razumno utemeljeni predlogi sklepov, ki so
prispeli na sedež družbe sedem dni po objavi sklica skupščine, se objavijo in sporočijo
na način določen v 296. členu ZGD-1.
Delničarji lahko na skupščini postavljajo
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda ter izvršujejo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani
v centralni register KDD, d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine ali
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
ki morajo predložiti družbi pisno pooblastilo,
kjer ostane shranjeno. Udeležbo na skupščini je treba prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora prispeti na sedež družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.
Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj pol
ure pred pričetkom skupščine, vpisati v seznam udeležencev skupščine.
CPK Invest, družba pooblaščenka, d.d.
direktor
Branko Žiberna, dipl.inž.grad.
Ob-4000/11
Na podlagi določil Statuta družbe Gardenia Ars florae d.d., Trg MDB 4, Ljubljana
sklicujem
15. sejo skupščine družbe,
ki bo 29. 8. 2011 ob 12. uri, na sedežu
družbe, Trg MDB 4, Ljubljana, z naslednjim
dnevnim redom:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnega predsedstva.
2. Obravnava poslovnega poročila za
leto 2010 in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
3. Imenovanje revizorja.
4. Razno.
Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic družbe, ki so vpisani v delniško knjigo
najkasneje tri dni pred zasedanjem, ali njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta, izjavo
o upravljanju in drugimi gradivi iz drugega
odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled
delničarjem družbe na sedežu družbe od
29. 7. 2011 dalje, med 7. in 15. uro.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki
prijavijo svojo udeležbo na skupščini najpozneje do petka, 26. 8. 2011. Prijave in pooblastila morajo biti v pisni obliki predloženi
na sedež družbe.
Družba Gardenia Ars florae d.d. ima
44.033 delnic, vse delnice so glasovalne in
vse so enega razreda.
Delničarje naprošamo, da pridejo na zasedanje najmanj 15 minut pred začetkom.
Gardenia Ars florae d.d.
direktor
Robert Tomažič
Ob-4001/11
Na podlagi Statuta družbe FOND Finančna družba d.d., Vojkova 10, Idrija, sklicujem
redno letno skupščino
družbe FOND d.d., Idrija,
ki bo v četrtek, 25. 8. 2011, ob 13. uri,
v Idriji, na Lapajnetovi ulici 9.
Predlagam naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine po predlogu sklicatelja, vodenje zapisnika se poveri vabljenemu notarju, predlagani dnevni red se potrdi.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe FOND in skupine FOND za
leto 2010 in s poročilom Nadzornega sveta družbe o preveritvi in potrditvi letnega
poročila za leto 2010, odločanje o uporabi
bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2010.
Predlog sklepa 2.1.:
Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe FOND in skupine
FOND za leto 2010 in s poročilom Nadzornega sveta družbe o preveritvi in potrditvi
revidiranega letnega poročila za leto 2010.
Na podlagi potrjenega revidiranega letnega poročila se bilančni dobiček, ki po
revidirani bilanci stanja na dan 31. 12. 2010
znaša 14.825.954,16 €, v skladu z določbami 230. člena ZGD-1 uporabi na naslednji
način:
Del bilančnega dobička v višini
423.612,00 EUR se razdeli delničarjem,
ki so vpisani v delniško knjigo družbe na
dan skupščine, v obliki dividende, ki znaša 28,00 EUR bruto na delnico, in ki se
izplača delničarjem v roku 30 dni od dneva
skupščine.
Preostali del bilančnega dobička ostane
začasno nerazporejen.

Predlog sklepa 2.2.:
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in
nadzornemu svetu družbe FOND za poslovno leto 2010. Skupščina potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2010.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za revizijo računovodskih izkazov za leto
2011.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta družbe FOND se za revizijo računovodskih izkazov družbe FOND za leto 2011
imenuje revizijska družba Ernst&Young
d.o.o., Dunajska 111, Ljubljana.
4. Imenovanje nadomestnega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Za nadomestnega člana nadzornega
sveta se imenuje Damjan Krapš, Brje pri
Koprivi 2a, 6221 Dutovlje, z mandatom do
2. 2. 2014.
Gradivo za skupščino k posameznim
točkam dnevnega reda iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, vključno z letnima poročiloma, poročilom nadzornega sveta
in revizorjevim poročilom, predlogi sklepov
uprave in nadzornega sveta z njihovimi
obrazložitvami, je delničarjem na vpogled
v tajništvu družbe od dneva objave sklica
skupščine do dneva skupščine vsak delovni
dan, med 9. in 12. uro.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali
če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev
točke dnevnega reda. Uprava družbe bo
v skladu s tretjim odstavkom 298. člena
ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni
po objavi tega sklica skupščine. Delničarji
lahko zahteve za dodatne točke dnevnega
reda družbi pošljejo tudi po telefaksu, na
št. 05/372-24-85.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo nasprotne predloge. Uprava družbe bo pod pogoji iz 300. člena ZGD-1 na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki
bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi
tega sklica skupščine, ki bodo pisno utemeljeni in za katere bo delničar predlagatelj pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta.
Delničarji lahko nasprotne predloge k točkam dnevnega reda družbi pošljejo tudi po
telefaksu, na št. 05/372-24-85.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri družbi po stanju konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, tj. na dan 21. 8. 2011, in
katerih pisno napoved udeležbe je družba
prejela vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. V imenu delničarjev se lahko skupščine
udeležijo in na njej odločajo njihovi zakoniti
zastopniki ali pooblaščenci. Pooblastilo za
zastopanje na skupščini mora biti pisno, zakoniti zastopniki pa so dolžni predložiti dokument o zakonitem zastopstvu delničarja
(izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od
enega meseca).
Na skupščini delničar lahko uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz prvega
odstavka 305. člena ZGD-1, kar vključuje
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podatke o zadevah družbe, ki so potrebni
za presojo točk dnevnega reda skupščine.
FOND d.d., Idrija
direktorica
Darja Petrič Florjančič
Ob-4002/11
Na podlagi Statuta družbe FMR Holding,
družba pooblaščenka d.d., Lapajnetova
ulica 9, Idrija, sklicujem
redno letno skupščino
družbe FMR Holding d.d., Idrija,
ki bo v četrtek, 25. 8. 2011 ob 12. uri, na
naslovu Lapajnetova ulica 9, Idrija.
Predlagam naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine po predlogu sklicatelja, vodenje zapisnika se poveri vabljenemu notarju, predlagani dnevni red se potrdi.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe FMR Holding in skupine FMR
Holding za leto 2010 in s poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2010, odločanje
o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi
razrešnice upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2010.
Predlog sklepa 2.1.:
Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe FMR Holding in skupine FMR Holding za leto 2010 in s poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi
in potrditvi revidiranega letnega poročila za
leto 2010.
Na podlagi potrjenega revidiranega letnega poročila se bilančni dobiček, ki po
revidirani bilanci stanja na dan 31. 12. 2009
znaša 1.149.894,00 EUR v skladu z določbami 230. člena ZGD-1, uporabi na naslednji način:
Del bilančnega dobička v višini
744.219,20 EUR se razdeli delničarjem, ki
so vpisani v delniško knjigo družbe pri KDD
na dan 21. 8. 2011, v obliki dividende, ki
znaša 1,70 EUR bruto na delnico in ki se
izplača delničarjem v roku 30 dni od dneva
skupščine.
Preostali del bilančnega dobička ostane
začasno nerazporejen.
Predlog sklepa 2.2.:
Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu družbe FMR Holding
za poslovno leto 2010. Skupščina potrjuje
in odobrava delo teh dveh organov družbe
v poslovnem letu 2010.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za revizijo računovodskih izkazov za leto
2010.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta družbe FMR Holding se za revizijo
računovodskih izkazov družbe FMR Holding za leto 2011 imenuje revizijska družba
Ernst&Young d.o.o., Dunajska 111, Ljub
ljana.
4. Imenovanje nadzornega sveta.
Predlog sklepa: v nadzorni svet z mandatom od 5. 12. 2011 dalje se imenujejo: Miloš Kermavnar, Nataša Luša, Nada Mislej.
Gradivo za skupščino k posameznim
točkam dnevnega reda iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, vključno z letnima poročiloma, poročilom nadzornega sveta
in revizorjevim poročilom, predlogi sklepov
uprave in nadzornega sveta z njihovimi
obrazložitvami, je delničarjem na vpogled

v tajništvu družbe od dneva objave sklica
skupščine do dneva skupščine, vsak delovni
dan, med 9. in 12. uro.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim
odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste
dodatne točke dnevnega reda, glede katerih
bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne
točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po
telefaksu na št. 05/372-24-85.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo nasprotne predloge. Uprava družbe bo pod pogoji iz 300. člena ZGD-1 na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki
bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi
tega sklica skupščine, ki bodo pisno utemeljeni in za katere bo delničar - predlagatelj
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta.
Delničarji lahko nasprotne predloge k točkam dnevnega reda družbi pošljejo tudi po
telefaksu na št. 05/372-24-85.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD
po stanju konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, tj. na dan 21. 8. 2011, in
katerih pisno napoved udeležbe je družba
prejela vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. V imenu delničarjev se lahko skupščine
udeležijo in na njej odločajo njihovi zakoniti
zastopniki ali pooblaščenci. Pooblastilo za
zastopanje na skupščini mora biti pisno, zakoniti zastopniki pa so dolžni predložiti dokument o zakonitem zastopstvu delničarja
(izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od
enega meseca).
Na skupščini delničar lahko uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz prvega
odstavka 305. člena ZGD-1, kar vključuje
podatke o zadevah družbe, ki so potrebni za
presojo točk dnevnega reda skupščine.
FMR Holding d.d.
direktor
Milan Potužak
Št. 20/2011
Ob-4009/11
Na podlagi 23. člena Statuta delniške
družbe Hmezad export-import d.d., Vrečerjeva ulica 14, 3310 Žalec, sklicujemo
14. redno skupščino
družbe Hmezad export-import, d.d.,
ki bo v prostorih družbe Hmezad exportimport d.d., Vrečerjeva ulica 14, 3310 Žalec,
dne 25. 8. 2011, ob 10. uri, z naslednjim
dnevnim redom.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, in izvolitev organov skupščine.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
za leto 2010 z mnenjem revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta, odločanje
o uporabi bilančnega dobička za leto 2010
ter sprejem sklepa o razrešnici upravi in
nadzornemu svetu.
3. Imenovanje revizorja za leto 2011.
Uprava predlaga k posameznim točkam
dnevnega reda naslednje sklepe:
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Sklep k točki 1:
a) Uprava otvori skupščino in ugotovi
sklepčnost.
b) Skupščina izvoli za predsednika
skupščine mag. Tajnšek Mitja, za preštevalki glasov pa Vlasto Jan in Rozalijo Čvan ter
ugotovi, da seji prisostvuje vabljeni notar.
Sklep k točki 2:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2010 z mnenjem
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta.
b) Bilančni dobiček leta 2010 v višini
87,00 EUR ostane nerazporejen.
c) Skupščina potrdi delo uprave in nadzornega sveta ter upravi in članom nadzornega sveta podeli razrešnico za leto 2010.
Sklep k točki 3:
Za revizijo računovodskih izkazov družbe za leto 2011 se imenuje družba Plus
Revizija d.o.o., Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov za vse točke dnevnega reda, vključno
z letnim poročilom, revizijskim poročilom,
poročilom nadzornega sveta in ostalo dokumentacijo, je delničarjem na vpogled na
sedežu družbe Žalec, Vrečerjeva ulica 14,
3310 Žalec, v računovodstvu, vsak delavnik, od 10. do 14. ure, od datuma objave
dalje do vključno 24. 8. 2011.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
katerih delnice so sedem dni pred dnem
zasedanja skupščine vpisane v delniško
knjigo pri Centralni klirinško depotni družbi
d.d., Ljubljana, ob pogoju, da svojo udeležbo na skupščini predhodno pisno s priporočeno pošto najavijo upravi družbe najkasneje v roku 3 dni pred dnem zasedanja
skupščine. Skupščine se lahko udeležijo in
glasujejo delničarji osebno ali po zastopniku ali pooblaščencu, ki se pred pričetkom
skupščine izkaže s pisnim pooblastilom.
Skupščina je sklepčna, če bo prisotnih
več kot 15% vseh glasov. V primeru, da
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, ob 11. uri,
na mestu prvega sklica. Ob ponovnem sklicu skupščina veljavno odloča ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Hmezad export-import d.d.,
Uprava
Ob-4011/11
Direktor družbe Koratur, avtobusni promet in turizem, d.d., Perzonali 48, Prevalje, na podlagi 6.3. člena Statuta družbe
sklicuje
16. sejo skupščine
Koratur avtobusni promet
in turizem, d.d.,
ki bo dne 29. 8. 2011 ob 12. uri, na sedežu družbe na Prevaljah, Perzonali 48.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnega telesa in predstavitev vabljenega notarja.
Predlog sklepa (predlog uprave):
Izvolijo se:
– za predsednika skupščine Vekoslav
Šket,
– za preštevalca glasov Vlasta Tominc
in Blanka Gregor.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Sonja Kralj.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta in sprejem sklepa o delitvi bilančnega
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dobička za leto 2010 ter o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa (predlog uprave in
nadzornega sveta):
1. Skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega Letnega poročila za leto 2010.
2. Bilančni dobiček družbe po stanju
na dan 31. 12. 2010 v višini 193.193,86 EUR
ostane nerazporejen in bo o njem odločeno
v naslednjih poslovnih letih.
3. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2010.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2011.
Predlog sklepa (predlog nadzornega
sveta): na predlog nadzornega sveta se za
revizorja družbe za poslovno leto 2011 imenuje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.
4. Odstop dosedanjih članov nadzornega
sveta in izvolitev novih članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa (predlog nadzornega
sveta):
1. Skupščina se seznani, da je član
nadzornega sveta – predstavnik kapitala,
Franc Mihelič podal odstopno izjavo, skladno s katero z dnem 20. 4. 2011 odstopa
kot član nadzornega sveta.
2. Za dobo štirih let se imenuje za člana nadzornega sveta, predstavnik kapitala,
Darko Šafarič.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico delničarji, ki
so kot imetniki delnic vpisani v centralnem
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD-Klirinško depotni družbi d.d.
Ljubljana konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine ali njihovi zakoniti zastopniki
ali pooblaščenci, ki so udeležbo pisno prijavili na sedež družbe najkasneje 3 dni pred
pričetkom skupščine. Če se bo skupščine
udeležil pooblaščenec, je potrebno prijavi
priložiti pisno pooblastilo, ki ostane deponirano na sedežu družbe.
Gradivo
Gradivo za skupščino je delničarjem na
voljo v prostorih uprave družbe, na naslovu
Perzonali 48, Prevalje, vsak delovni dan od
dneva objave sklica do dneva zasedanja
skupščine, in sicer od 10. do 12. ure.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda za katere želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi v enem tednu po objavi
sklica skupščine.
Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri (prvi
sklic) ne bo sklepčna, se določi polurni odmor, po katerem se skupščina ponovno
sestane. V tem primeru lahko skupščina
veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Koratur d.d.
direktor
Tine Tevž, univ. dipl. inž.
					
			
Ob-4013/11
Na podlagi 41. člena Statuta družbe SŽ
– Železniška tiskarna Ljubljana d.d., uprava
sklicuje
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16. sejo skupščine
družbe SŽ – Železniška tiskarna
Ljubljana d.d., Ljubljana,
Hladilniška pot 28,
ki bo v ponedeljek, 22. 8. 2011, ob 9. uri,
na sedežu družbe v Ljubljani, Hladilniška
pot 28, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– Za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat, univ. dipl. prav.
– Preštevalki glasov: Ivanka Jager, Marija Jenko.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2010 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah ter podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu družbe.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2010, z revizorjevim poročilom in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: v skladu
z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave
in nadzornega sveta v poslovnem letu 2010
ter jima podeljuje razrešnico.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2010.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni dobiček na dan 31. 12. 2010 v višini
66.322,96 EUR ostane nerazporejen.
3. 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, ki bo izbrana na javnem
razpisu in bo opravila revizijo poslovanja za
vse družbe v skupini Slovenske železnice.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega
reda, vključno z Letnim poročilom za leto
2010 z mnenjem revizorja, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila,
je delničarjev na pogled na sedežu družbe: Hladilniška pot 28, Ljubljana, v tajništvu
uprave, vsak delavnik, od 9. do 12. ure,
v času od dneva objave sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pošljejo razumno utemeljen predlog sklepa k posamezni točki
dnevnega reda na naslov: SŽ – Železniška
tiskarna Ljubljana d.d., Hladilniška pot 28,
Ljubljana.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine
zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v pisni obliki in s priloženim predlogom sklepa,
o katerem naj skupščina odloča, oziroma
obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo na
naslov: SŽ – Železniška tiskarna Ljubljana
d.d., Hladilniška pot 28, Ljubljana.
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo do konca četrtega dne pred
zasedanjem skupščine in bodo do istega
dne pisno prijavili svojo udeležbo v tajni-

štvu družbe na naslovu:. Hladilniška pot 28,
Ljubljana.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja
mora predložiti najkasneje na skupščini
pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri
družbi. Sejna soba bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
SŽ – Železniška tiskarna
Ljubljana d.d.
uprava
Janez Brezovar
Ob-4014/11
Na podlagi 24. člena Statuta družbe in
drugega odstavka 295. člena ZGD-1, uprava družbe na lastno pobudo sklicuje
17. redno sejo skupščine
družbe Žima d.d.,
ki bo dne 29. 8. 2011, ob 8.30, na naslovu Mirka Vadnova 6, Kranj, v sejni sobi v III.
nadstropju, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep: izvolijo
se organi skupščine. Seji prisostvuje vabljena notarka mag. Nina Češarek.
2. Seznanitev z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritve letnega
poročila za poslovno leto 2010, informacija o prejemkih članov organov vodenja in
nadzora in odločanje o uporabi bilančnega
dobička ter podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:
2.1. Skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom za leto 2010, vključno s prejemki uprave in nadzornega sveta ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve
letnega poročila za poslovno leto 2010.
2.2. Bilančni dobiček za poslovno leto
2010 v višini 38.525,63 EUR ostane nerazporejen.
2.3. Skupščina podeljuje razrešnico
nadzornemu svetu družbe za poslovno leto
2010.
2.4. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi družbe za poslovno leto 2010.
3. Spremembe Statuta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:
3.1.) Spremeni se sedež družbe, ki se po
novem glasi: Kranj. Poslovni naslov določi
uprava družbe s sklepom.
3.2.) Spremeni se firma družbe: Žima,
tovarna ščetk, d.d. Skrajšana firma družbe
je: Žima d.d.
3.3.) Glede na sklepa, sprejeta pod točko
3.1. in 3.2., se sprejmejo predlagane spremembe Statuta družbe Žima d.d. Te začnejo
veljati z dnem vpisa v sodni register.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za poslovno leto 2011.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za revizorja družbe
za poslovno leto 2011 se imenuje revizijsko
družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.
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Informacije za delničarje
Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij
v zvezi s skupščino.
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi
sklepov z obrazložitvami, besedilom predlaganih sprememb Statuta z obrazložitvami,
čistopisom Statuta, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta in drugimi gradivi
iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je
na vpogled delničarjem v tajništvu uprave
družbe na sedežu družbe vsak delovni dan,
od dneva objave sklica, do dneva zasedanja
skupščine, od 9. do 11. ure.
Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem
dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali
če skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda,
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega
sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarjev se objavi le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog
sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini
ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do
tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini postavljajo
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do
obveščenosti v skladu s prvim odstavkom
305. člena ZGD-1.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme njihovo pisno
prijavo najkasneje konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine in ki so kot imetniki
delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to
je 25. 8. 2011. Prijava se pošlje po pošti na
naslov Stantetova ulica 9, Ivančna Gorica,
Tajništvo uprave družbe. Vsak delničar, ki
ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko
imenuje pooblaščenca, da se v njegovem
imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora
biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi,
kjer ostane shranjeno.
Uprava in nadzorni svet se lahko udeležijo skupščine, četudi niso delničarji.
Udeležence vljudno prosimo, da se prijavijo na mestu zasedanja skupščine pol
ure pred začetkom zasedanja, kjer se bodo
izkazali z osebnim dokumentom, s podpisom potrdili svojo udeležbo.
Žima d.d.
uprava
Robert Rupnik

Ob-4015/11
Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške
družbe Herz, kovinsko predelovalno
podjetje,d.d., Grmaška cesta 3, Šmartno
pri Litiji ter 295. člena. ZGD-1, uprava družbe sklicuje
19. skupščino delničarjev,
ki bo v četrtek, 25. 8. 2011, ob 13. uri, na
sedežu družbe, Grmaška cesta 3, Šmartno
pri Litiji, v sejni sobi.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa uprave: ugotovi se,
da je skupščina sklepčna. Izvolijo se na
seji predlagani organi skupščine.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom uprave o poslovanju družbe za poslovno leto 2010/2011, z mnenjem
revizorja in poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se je seznanila z revidiranim letnim poročilom uprave o poslovanju
družbe za poslovno leto 2010/2011, z mnenjem revizorja ter poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila.
3. Obravnava in sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto
2010/2011 in o podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predloga sklepov uprave in nadzornega
sveta:
– Bilančni dobiček za leto 2010/2011 je
sestavljen iz prenesenega čistega dobička
v znesku 1.482.388,50 € in dobička v letu
2010/2011 v znesku 363.171,32 €.
Bilančni dobiček v skupnem znesku
1.845.559,82 € ostane nerazporejen, o njegovi uporabi bo odločala skupščina v naslednjih letih.
– Skupščina v skladu z določilom
294. člena Zakona o gospodarskih službah
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega
sveta v poslovnem letu 2010/2011 in jima
podeljuje razrešnico.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2011/2012.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za pooblaščenega revizorja družbe za poslovno
leto 2011/2012 se imenuje revizijsko družbo
Revizija d.o.o. Cankarjeva ulica 6, Maribor.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega
reda, vključno z revidiranim letnim poročilom za leto 2010/2011 z mnenjem revizorja,
poročilom nadzornega sveta po 282. členu
ZGD-1, je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe Herz, d.d., Grmaška cesta 3, Šmartno pri Litiji, v tajništvu uprave vsak delovni
dan, med 12. in 14. uro, od dneva objave
sklica, do dneva zasedanja skupščine.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo vsi delničarji, ki so vpisani v centralni
register nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine, to je 21. 8. 2011 in bodo sami
ali preko svojih zakonitih zastopnikov ali
pooblaščencev pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega
dne pred skupščino.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega
reda v pisni obliki in s priloženim predlogom sklepa, o katerem naj odloča skupšči-
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na, oziroma obrazložitev točke dnevnega
reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo na naslov: Herz d.d., Grmaška
cesta 3, Šmartno pri Litiji.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1
le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine, družbi poslal predlog za
objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom
ZGD-1.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena tega zakona.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred zasedanjem
skupščine zaradi vzpostavitve evidenc in
morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma
njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa
tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki
ostane shranjeno pri družbi. Sejna soba
bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja
skupščine.
Herz,d.d.
Uprava
Ob-4016/11
Uprava družbe Julon, d.d., Ljubljana,
Letališka cesta 15, na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1) in člena 15.4.1. Statuta
družbe sklicuje
17. skupščino
družbe Julon, d.d., Ljubljana,
ki bo v torek, dne 25. 8. 2011, ob 10.30,
v sejni sobi na sedežu družbe v Ljubljani,
Letališka cesta 15, z naslednjim dnevnim
redom.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine
ter predstavitev notarja.
Predlog sklepa uprave: skupščina imenuje za predsednika skupščine Kranjc Gregorja, preštevalca glasov in ugotavlja prisotnost
notarke Nade Kumar za sestavo notarskega
zapisa ter sklepčnost skupščine.
2. Nagovor predsednika uprave.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2010, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega
sveta, revizorjevim poročilom in poročilom
nadzornega sveta ter odločanje o uporabi
bilančnega dobička in podelitvi razrešnice
članom uprave in nadzornega sveta.
Predlogi sklepov uprave in nadzornega
sveta:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom, vključno s prejemki članov uprave in
nadzornega sveta, poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila za leto
2010 in pozitivnim mnenjem k poročilu revizijske hiše KPMG Slovenija za poslovno
leto 2010.
b) Bilančni dobiček poslovnega leta 2010
v višini 1.231.973,85 EUR se uporabi za
razporeditev v druge rezerve iz dobička.
c) Skupščina podeli razrešnico članom
uprave za leto 2010.
d) Skupščina podeli razrešnico članom
nadzornega sveta za leto 2010.
4. Podaljšanje mandata članu nadzornega sveta.
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1. S 6. 7. 2011 poteče mandat članu
nadzornega sveta, zato se za člana nadzornega sveta ponovno izvoli Sergio Calliari,
stanujoč Via des Tor 9, 38060 Volano, Italija.
Nov mandat začne veljati 7. 7. 2011 in velja
za dobo štirih let.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2011.
Predlog sklepa nadzornega sveta: sprejme se predlog nadzornega sveta, da se
za revizorja računovodskih izkazov za leto
2011 imenuje revizorsko hišo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna
cesta 8 a, Ljubljana.
Pogoji za glasovanje in udeležbo na
skupščini
Dostop do gradiva za skupščino
Gradivo za skupščino, vključno z obrazložitvijo predlogov, predlaganimi sklepi,
letnim poročilom, poročilom nadzornega
sveta, predlogom sprememb in dopolnitev
statuta ter drugim gradivom iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe, na naslovu
Letališka cesta 15, Ljubljana, vsak delovni
dan, med 9. in 11. uro, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo
dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa,
o katerem naj skupščina odloči, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava bo skladno s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila 14 dni pred
skupščino le tiste dodatne točke, za katere
bodo delničarji zahtevo posredovali upravi družbe najpozneje sedem dni po objavi
tega sklica.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge
sklepov. Predloge sklepov bo uprava družbe
objavila na način iz 296. člena ZGD-1 le, če
bo delničar – predlagatelj v sedmih dneh po
objavi tega sklica skupščine, poslal razumno
utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo
na skupščini ugovarjal predlogu uprave in
nadzornega sveta ter da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za
njegov predlog.
Zahtevek za dodatno točko dnevnega
reda, morebitne nasprotne predloge in pooblastila lahko delničarji posredujejo tudi na
faks 01/58-42-393.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini postavljajo
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda in izvršujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena
ZGD-1.
Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na
njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na
skupščino tako, da uprava družbe prejme
njihovo prijavo najmanj konec četrtega
dne pred skupščino in ki so kot imetniki
delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to
je 22. 8. 2010. Prijava se pošlje na naslov
družbe v Ljubljani, Letališka cesta 15 – za
skupščino.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Delničar uresničuje svoje pravice na
skupščini osebno, po pooblaščencu ali zakonitem zastopniku. Delničarji oziroma njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
se morajo na zahtevo izkazati z osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti
zastopnik pa z izpisom iz sodnega registra,
odločbo oziroma z drugo ustrezno listino iz
katere izhaja pravica za zastopanje.
Če skupščina ob določeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 11.30, na istem kraju. Na ponovnem zasedanju bo skupščina veljavno sklepala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Julon d.d.
Uprava
Ob-4017/11
Uprava družbe Aquaset Tekstilna tovarna d.d., Letališka cesta 15, Ljubljana, na
podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in
člena - 6.3 Statuta družbe sklicuje
15. skupščino
družbe Aquaset d.d.,
ki bo v torek, dne 25. 8. 2011, ob 10. uri,
v sejni sobi na sedežu družbe v Ljubljani,
Letališka cesta 15, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine
ter predstavitev notarja.
Predlog sklepa uprave: skupščina imenuje za predsednika skupščine Denisa Jahič,
preštevalca glasov in ugotavlja prisotnost
notarke Nade Kumar za sestavo notarskega
zapisa ter sklepčnost skupščine.
2. Nagovor predsednika uprave.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2010, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega
sveta, revizorjevim poročilom in poročilom
nadzornega sveta ter odločanje o uporabi
bilančnega dobička in podelitvi razrešnice
članom uprave in nadzornega sveta.
Predlogi sklepov uprave in nadzornega
sveta:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom, vključno s prejemki članov uprave in
nadzornega sveta, poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila za leto
2010 in pozitivnim mnenjem k poročilu revizijske hiše KPMG Slovenija za poslovno
leto 2010.
b) Na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček leta 2010 v znesku
26.837,63 EUR razporedi v druge rezerve
iz dobička.
c) Skupščina podeli razrešnico članom
uprave za leto 2010.
d) Skupščina podeli razrešnico članom
nadzornega sveta za leto 2010.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2011.
Predlog sklepa nadzornega sveta: sprejme se predlog nadzornega sveta, da se
za revizorja računovodskih izkazov za leto
2011 imenuje revizorsko hišo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna
cesta 8 a, Ljubljana.
Pogoji za glasovanje in udeležbo na
skupščini
Dostop do gradiva za skupščino
Gradivo za skupščino, vključno z obrazložitvijo predlogov, predlaganimi sklepi,
letnim poročilom, poročilom nadzornega
sveta, predlogom sprememb in dopolnitev

statuta ter drugim gradivom iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe, na naslovu
Letališka cesta 15, Ljubljana, vsak delovni
dan, med 9. in 11. uro, od dneva objave
sklica skupščine, do vključno dneva zasedanja skupščine.
Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo
dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa,
o katerem naj skupščina odloči, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava bo skladno s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila 14 dni pred
skupščino le tiste dodatne točke, za katere
bodo delničarji zahtevo posredovali upravi družbe najpozneje sedem dni po objavi
tega sklica.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge
sklepov. Predloge sklepov bo uprava družbe
objavila na način iz 296. člena ZGD-1 le, če
bo delničar – predlagatelj v sedmih dneh po
objavi tega sklica skupščine, poslal razumno
utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo
na skupščini ugovarjal predlogu uprave in
nadzornega sveta ter da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za
njegov predlog.
Zahtevek za dodatno točko dnevnega
reda, morebitne nasprotne predloge in pooblastila lahko delničarji posredujejo tudi na
faks št. 01/5-842 393.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini postavljajo
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda in izvršujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena
ZGD-1.
Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščino tako, da uprava družbe prejme njihovo
prijavo najmanj konec četrtega dne pred
skupščino in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine, to je dne
26. 8. 2011. Prijava se pošlje na naslov
družbe v Ljubljani, Letališka cesta 15 – za
skupščino.
Delničar uresničuje svoje pravice na
skupščini osebno, po pooblaščencu ali zakonitem zastopniku. Delničarji oziroma njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
se morajo na zahtevo izkazati z osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti
zastopnik pa z izpisom iz sodnega registra,
odločbo oziroma z drugo ustrezno listino iz
katere izhaja pravica za zastopanje.
Če skupščina ob določeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 11. uri na istem kraju. Na ponovnem zasedanju bo skupščina veljavno sklepala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Aquaset d.d.
Uprava
Št. 24/2011
Ob-4023/11
Direktor družbe Tabor Ljubljana d.d., na
podlagi 295. člena ZGD-1 in Statuta družbe
sklicuje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
skupščino družbe
Tabor Ljubljana d.d., gostinstvo, turizem
in opravljanje storitev poslovnim
zgradbam, Ljubljana,
Tabor 9,
ki bo dne 25. 8. 2011 ob 15.30, na sedežu družbe v Ljubljani, Tabor 9.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih
organov skupščine.
Predlog sklepa (predlagatelja sklepa sta
direktor in nadzorni svet družbe): skupščina
za predsednika izvoli odvetnika Škofič Damjana in za preštevalki glasov Zdenko Trček
Perdan in Matejo Kralj.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom za leto 2010 in s pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitvi razrešnice.
Predlog sklepov (predlagatelja sklepov
sta direktor in nadzorni svet družbe):
3.1. Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12.
2010 znaša 547.785 EUR se ne uporabi
za razdelitev in ostane nerazporejen ter se
prenese v poslovno leto 2011, kot preneseni
dobiček.
3.2. Skupščina potrdi in odobri delo direktorja družbe v poslovnem letu 2010 in mu
za to poslovno leto podeljuje razrešnico.
3.3. Skupščina potrdi in odobri delo predsednika in vseh članov nadzornega sveta
v poslovnem letu 2010 in jim za to poslovno
leto podeljuje razrešnico.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2010.
Predlog sklepa (predlagatelj sklepa je
nadzorni svet družbe): “Za revizorja družbe
za poslovno leto 2011 skupščina imenuje
revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje
za revidiranje, d.o.o.”
5. Soglasje skupščine k delitvi družbe.
Predlog sklepa (predlagatelja sklepa sta
direktor in nadzorni svet družbe):
a) Skupščina daje soglasje k delitvi družbe, ki se izvede kot izčlenitev z ustanovitvijo
nove družbe.
b) Skupščina potrdi in sprejme Delitveni načrt prenosne družbe Tabor Ljubljana,
d.d.
Na skupščini bo navzoč vabljeni notar.
Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:
– ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje
konec četrtega dne pred dnem zasedanja
skupščine. Prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo družba prejme
najpozneje konec četrtega dne pred skupščino,
– ki bodo kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni
klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v
nadaljnjem besedilu: presečni dan).

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se na skupščini izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, če gre za
deničarja pravno osebo pa tudi z izpisom
iz registra pravnih oseb, ki dokazuje upravičenost za zastopanje.
Gradivo in dostopnost dokumentov
V tajništvu družbe na naslovu Tabor 9,
v Ljubljani, vsak delovni dan od dneva objave skupščine do dneva skupščine od 10. do
12. ure je dostopno gradivo za skupščino:
– sklic skupščine, ki vsebuje predloge
sklepov z navedbo, kateri organ družbe je
dal posamezni predlog in obrazložitev vsake
točke dnevnega reda, ki sta jo predlagala
uprava oziroma nadzorni svet družbe,
– revidirano letno poročilo družbe za poslovno leto 2010 s poročilom revizorja,
– poročilo nadzornega sveta za leto 2010
v skladu z 282. členom ZGD-1,
– delitveni načrt,
– letna poročila družbe za zadnja tri poslovna leta,
– poročilo direktorja družbe o delitvi,
– poročilo o reviziji delitve in
– poročilo nadzornega sveta, o pregledu
delitve.
Sklic skupščine s predlogi sklepov, navedbo, kateri organ družbe je dal posamezni predlog in obrazložitev vsake točke
dnevnega reda, ki sta jo predlagala uprava
oziroma nadzorni svet družbe, je objavljen
in s tem dostopen tudi na uradni spletni strani družbe, www.tabor.si.
Drugi podatki v zvezi s skupščino in delnicami
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če
skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda,
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega
sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge. Uprava družbe bo na
enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali
naslednje pogoje:
– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh
po objavi tega sklica skupščine,
– ki bodo razumno utemeljeni,
– za katere bo delničar-predlagatelj pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Predlog delničarja se objavi in sporoči
na način iz 296. člena tega zakona le, če
je delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog.
V skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.
Po stanju na dan sklica skupščine ima
družba izdanih 258.781 navadnih, prosto
prenosljivih imenskih kosovnih delnic družbe. Vse delnice imajo glasovalno pravico in
so istega razreda.
Tabor Ljubljana, d.d.
Darko Kudeljnjak, direktor
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Št. 8/2011
Ob-4024/11
Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (dalje: ZGD-1), 18. člena Statuta družbe Uprava družbe Alpos industrija
kovinskih izdelkov in opreme, d.d., Šentjur,
Cesta Leona Dobrotinška 2, sklicuje
15. skupščino
Alpos, d.d.,
ki bo v sredo, dne 24. 8. 2011, ob 10. uri,
v sejni sobi uprave družbe Alpos, d.d., Cesta
Leona Dobrotinška 2, Šentjur, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovni organi
skupščine. Za sestavo notarskega zapisnika
je uprava k sodelovanju povabila Gregorja
Kovača, notarja v Celju.
2. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
in dopolnitve statuta v predloženi vsebini.
3. Sprejem Letnega poročila o poslovanju družbe v letu 2010 z mnenjem revizorja,
pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu in nepodelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Skupščina sprejme Letno poročilo
družbe Alpos, d.d. in skupine Alpos za leto
2010 z mnenjem revizorja ter pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila.
b) Skupščina ne podeli razrešnice upravi
za leto 2010.
c) Skupščina ne podeli razrešnice nadzornemu svetu za leto 2010.
4. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta predstavnike kapitala se izvolijo: dr.
Vasilij Prešern, Andrej Šporin, Davorina
Mrevlje, Andreja Bizjak Bosilj, Mojca Lampret Kričej.
V skladu z obvestilom Sveta delavcev se
skupščina seznani z imeni članov nadzornega sveta predstavnikov delavcev.
5. Imenovanje revizorja za leto 2011.
Predlog sklepa: za revizorja se predlaga
KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje,
d.o.o., Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana.
6. Sprejem sklepa o sejninah članom
nadzornega sveta
Predlog sklepa: članom nadzornega
sveta in članom komisij nadzornega sveta
družbe Alpos, d.d., za udeležbo na sejah in
za pripravo nanje pripada sejnina in plačilo
v naslednjih bruto zneskih:
– sejnina za udeležbo na posamični seji
nadzornega sveta:
– za predsednika nadzornega sveta:
300 EUR,
– za vsakega člana nadzornega sveta:
240 EUR,
– sejnina za udeležbo na posamični dopisni seji nadzornega sveta:
– za predsednika nadzornega sveta:
240 EUR,
– za vsakega člana nadzornega sveta:
192 EUR,
– sejnina za udeležbo na posamični seji
komisij nadzornega sveta:
– za predsednika nadzornega sveta:
240 EUR,
– za vsakega člana nadzornega sveta:
192 EUR.
Sklep stopi v veljavo z dnem sprejema
na skupščini, uporablja pa se z mesecem
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aprilom 2011. Z njim se razveljavi sklep,
ki je bil sprejet na 9. redni skupščini dne
20. 6. 2005.
Opomba: predlagatelj sklepa pod 4. in
5. točko je nadzorni svet, vseh drugih pa
uprava in nadzorni svet.
Gradivo in dostopnost dokumentov
Na sedežu družbe Cesta Leona Dobrotinška 2, Šentjur, so v tajništvu družbe, vsak
delovni dan, od dneva objave skupščine do
dneva skupščine, od 12. do 13. ure, in na
spletni strani družbe, www.alpos.si dostopni:
– sklic skupščine,
– obrazložitev točk dnevnega reda o katerih bo odločala skupščina na podlagi sklica skupščine s prejšnje alineje,
– letno poročilo družbe Alpos, d.d. in
skupine Alpos za leto 2010 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta
k letnemu poročilu,
– izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega
odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1 so
navedene v tem vabilu.
Pravice in predlogi delničarjev ter druga
obvestila
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim
odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste
dodatne točke dnevnega reda glede katerih
bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne
točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi
s pomočjo elektronskih sredstev – na faks
št. 00386/3/746-32-40.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge. Uprava družbe bo na
enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali
naslednje pogoje:
1. ki bodo poslani družbi v sedmih
dneh po objavi tega sklica skupščine,
2. ki bodo razumno utemeljeni,
3. za katere bo delničar – predlagatelj
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je
delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi
s pomočjo elektronskih sredstev – na faks
št. 00386/3/746-32-40.
Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščenosti iz
305. člena ZGD-1.
Družba ima skupaj izdanih 20.000 navadnih kosovnih delnic, tako da bo lahko na
skupščini glasovalno pravico uresničevalo
20.000 navadnih kosovnih delnic.
Pogoj za udeležbo na skupščini
Na skupščini lahko glasujejo delničarji,
ki so kot imetniki delnic, ki so na podlagi
poziva upnikom – upravičencem za vpis in
vplačilo novih delnic, ki ga je objavilo Okrožno sodišče v Celju dne 6. 12. 2010, vpisali
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in vplačali novi delnice, v skladu z deležem
vpisanega in vplačanega zneska. Delničarji
so dolžni prijaviti svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred
skupščino.
Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti
pisno pooblastilo. Za pooblastilo ni predpisan obrazec in ostane deponirano na sedežu družbe. Zaradi nemotenega poteka
zasedanja skupščine prosimo delničarje in
pooblaščence, da se oglasijo pri preštevalcih glasov vsaj 15 minut pred začetkom zasedanja. Skupščina bo v skladu s prvim odstavkom 19. člena statuta veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala ob uri sklica.
Alpos, d.d.
predsednik uprave,
generalni direktor
Ljubomir Osovnikar
predsednik nadzornega sveta
dr. Vasilij Prešern
Št. 4500369153
Ob-4033/11
Na podlagi 6.3. točke Statuta HIT, hoteli,
igralnice, turizem d.d., Nova Gorica, Delpinova 7/a, 5000 Nova Gorica, sklicuje uprava
družbe
20. skupščino
HIT, hoteli, igralnice, turizem d.d.,
Nova Gorica,
ki bo dne 24. 8. 2011, ob 11. uri, na sedežu družbe v Novi Gorici, Delpinova 7/a,
v sejni sobi 3.12.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Matejo Lednik, ki je hkrati preštevalka glasov.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom HIT d.d. Nova Gorica za poslovno leto
2010 ter poročilom revizorja, s konsolidiranim
letnim poročilom Skupine HIT za poslovno
leto 2010 ter poročilom revizorja, s poročilom
nadzornega sveta ter odločanje o uporabi
bilančnega dobička in podelitvi razrešnice
članom uprave in nadzornega sveta.
Seznanitev:
Skupščina se seznani z letnim poročilom
HIT d.d. Nova Gorica za poslovno leto 2010
ter poročilom revizorja, konsolidiranim letnim poročilom skupine HIT za poslovno leto
2010 ter poročilom revizorja in s poročilom
nadzornega sveta.
2a. Delitev bilančnega dobička
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se bilančni dobiček za
leto 2010 v višini 400.000 EUR uporabi za
naslednje namene:
– za dividende imetnikom prednostnih
delnic v višini 1% knjigovodske vrednosti
delnic oziroma skupaj 380.163,56 EUR tako,
da znaša dividenda na delnico 0,14 EUR
bruto,
– preostali bilančni dobiček v višini
19.836,44 EUR ostane nerazporejen.
Dividende se izplačajo delničarjem, ki
bodo vpisani v delniški knjigi pri KDD Ljub
ljana na dan zasedanja skupščine, v roku
90 dni od dneva zasedanja skupščine.
2b. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa:
a) dr. Dragu Podobniku, mag. Stojanu
Pliberšku, Urošu Kravosu in Marjanu Za-

harju se podeli razrešnico za poslovno leto
2010 kot članom uprave družbe Hit d.d.
b) Gorazdu Podbevšku, Mateju Golobu
Matzeletu, Ireni Uršič, Aleksandru Lisjaku,
Karlu Korčetu, Sergeju Čujcu, Marku Slivniku, Marijanu Stojku, Žarku Šuligoju, Tomislavu Malnariču in Andreju Miški se podeli
razrešnico za poslovno leto 2010 kot članom nadzornega sveta družbe Hit d.d.
3. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja letnega poročila družbe HIT d.d. Nova Gorica za poslovno leto
2011 in konsolidiranega letnega poročila
Skupine HIT za poslovno leto 2011 imenuje
revizijsko družbo Deloitte.
4. Plačilo članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
a) Člani nadzornega sveta prejmejo za
udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša
275 EUR bruto. Člani komisije nadzornega
sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije
sejnino, ki za posameznega člana komisije
znaša 80% višine sejnine za udeležbo na
seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80% siceršnje sejnine.
Skupni znesek sejnin, bodisi iz naslova sej
nadzornega sveta bodisi iz naslova sej komisij nadzornega sveta, ne more preseči
vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta na letni ravni.
b) Člani nadzornega sveta, poleg sejnin, prejmejo osnovno plačilo za opravljanje
funkcije v višini 11.000,00 EUR bruto letno
na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila
v višini 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, namestnik predsednika nadzornega sveta pa
do doplačila v višini 10% osnovnega plačila
za opravljanje funkcije člana nadzornega
sveta.
Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25% višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije
člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen tudi do dodatnega doplačila
v višini 50% doplačila za opravljanje funkcije
člana komisije nadzornega sveta.
Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno
plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije
v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni, dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. Član
ali predsednik komisije nadzornega sveta
je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne
glede na število komisij katerih član je ali
jim predseduje, v posameznem poslovnem
letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil, ne doseže vrednosti 50% osnovnega plačila za
opravljanje funkcije za posameznega člana
nadzornega sveta na letni ravni.
c) Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja
od dneva sprejema na skupščini. Z njim se
razveljavi sklep številka 4., s podtočkama
4.2 in 4.3, sprejeti na 16. skupščini družbe
z dne 3. 7. 2009.
Pogoji za udeležbo delničarjev na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vre-
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dnostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine (v nadaljevanju:
presečni dan) ter svojo udeležbo na skupščini prijavijo s pisno prijavo, ki jo dostavijo
upravi družbe najpozneje do konca četrtega
dne pred zasedanjem skupščine.
Pravico do glasovanja na skupščini imajo
le delničarji, ki so imetniki navadnih delnic
z glasovalno pravico.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in dostavljeno družbi ter ostane shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe. Za udeležbo na
skupščini se delničarji, zakoniti zastopniki
in pooblaščenci izkažejo z osebnim dokumentom.
Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev
dnevnega reda skupščine
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Morebitno zahtevo za dopolnitev
dnevnega reda morajo delničarji družbi poslati najpozneje sedem dni po objavi sklica
skupščine.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če je
delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog sklepa in pri tem sporočil, da
bo na skupščini ugovarjal predlogu organa
vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali
za njegov predlog.
Pravica delničarjev do obveščenosti
Delničarji na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1.
Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem
na vpogled v kabinetu uprave, na sedežu
družbe, Delpinova 7/a, Nova Gorica, vsak
delovni dan, med 10. do 12. uro.
HIT d.d. Nova Gorica
Uprava družbe
Ob-4036/11
Na podlagi 43. člena Statuta družbe Elektro Primorska d.d. zastopnik sklicuje
16. redno sejo
skupščine Elektro Primorske
Podjetje za distribucijo električne
energije, d.d.,
ki bo v četrtek, 25. 8. 2011, ob 12. uri, na
sedežu družbe v Novi Gorici, Erjavčeva 22,
velika sejna soba (pritličje).
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Izvoli se:
– Za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat.
– Preštevalki glasov: Mojca Volarič, Boža
Petrovčič.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Andreja Cajhen.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2010 z mnenjem revizorja, pisnim poro-

čilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu družbe.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2010, z revizorjevim poročilom in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in
odobri delo uprave in nadzornega sveta
v poslovnem letu 2010 ter jima podeljuje
razrešnico.
2. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2010.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2010
znaša 1.077.863,73 € in se razporedi v druge rezerve iz dobička.
3. Sprememba Statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve
statuta družbe v predlaganem besedilu.
Čistopis statuta na podlagi sprejetega
sklepa skupščine potrdi notar.
4. Soglasje skupščine za delitev po postopku izčlenitve s prevzemom.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
soglaša s pogodbo o delitvi in prevzemu
med prenosno družbo Elektro Primorska
d.d. in prevzemno družbo E3 d.o.o. z dne
30. 6. 2011, sklenjena v obliki notarskega
zapisa in soglaša z izčlenitvijo s prevzemom
na podlagi navedene pogodbe.
5. Plačilo članom nadzornega sveta in
njegovih komisij.
Uprava in nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Člani nadzornega sveta in njegovih komisij so za opravljanje svoje funkcije upravičeni do naslednjih prejemkov: plačila za
opravljanje funkcije, sejnine in povračila
stroškov.
1. Člani nadzornega sveta prejmejo za
udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša
275 EUR bruto. Člani komisije nadzornega
sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije
sejnino, ki za posameznega člana komisije
znaša 80% višine sejnine za udeležbo na
seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80% siceršnje sejnine.
Posamezni član nadzornega sveta je, ne
glede na prej navedeno in torej ne glede na
število udeležb na sejah, v posameznem
poslovnem letu upravičen do izplačila sejnin vse dokler skupni znesek sejnin, bodisi
iz naslova sej nadzornega sveta bodisi iz
naslova sej komisij nadzornega sveta, ne
doseže vrednosti 50% osnovnega plačila za
opravljanje funkcije za posameznega člana
nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni.
2. Člani nadzornega sveta, poleg sejnin, prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 12.000,00 EUR bruto
letno na posameznega člana. Predsednik
nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50% osnovnega plačila za
opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/ namestnik predsednika
nadzornega sveta pa do doplačila v višini
10% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.
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Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za
posameznega člana komisije znaša 25% višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik
komisije je upravičen tudi do dodatnega doplačila v višini 50% doplačila za opravljanje
funkcije člana komisije nadzornega sveta,
podpredsednik/ namestnik predsednika komisije pa do doplačila v višini 10% doplačila
za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta.
Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno
plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije
v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni, dokler opravljajo funkcijo.
Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino
zgoraj navedenih letnih zneskov. Posamezni
član komisije nadzornega sveta je, ne glede
na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij katerih član je ali jim predseduje,
v posameznem poslovnem letu upravičen
do izplačila doplačil vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50%
osnovnega plačila za opravljanje funkcije za
posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni.
3. Omejitev višine skupnih izplačil
sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo
dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah
nadzornega sveta in sejah komisij, katerih
član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.
4. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja, ki nastanejo
v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu
in sicer do višine, določene v predpisih, ki
urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in
drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali
začasnega prebivališča člana nadzornega
sveta oziroma člana komisije nadzornega
sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem
redu ni bila več predvidena nobena vožnja
javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.
Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja
z dnem sprejema na skupščini.
6. Informiranje delničarjev družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
delničarjev zahteva, da Uprava družbe Elektro Primorska d.d. mesec dni pred izplačilom
vsakoletnega regresa za letni dopust, božičnice ali katerih drugih izrednih prejemkov
uprave in delavcev, ki po višini odstopajo
od Priporočil Vlade Republike Slovenije, opr.
št. 01002-5/2010/2, z dne 22. 7. 2010, višino
le-teh objavi na spletni strani družbe, kjer
morajo biti podatki dosegljivi še vsaj 5 let
po objavi. Objava vsebuje višino izplačila,
zakonsko podlago za izplačilo in metodologijo po kateri je višina izplačila določena,
ter obrazložitev ukrepov, s katerimi bodo
odstopanja odpravljena.
7. 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 KPMG Slovenija, d.o.o., Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami k vsaki točki dnev-
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nega reda je delničarjem na pogled v tajništvu uprave družbe, na naslovu: Erjavčeva
22, Nova Gorica, vsak delavnik, od 9. do
12. ure, v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu s četrtim odstavkom 296. člena
ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09) bo sklic
skupščine z utemeljitvijo objavljen tudi na
spletni strani družbe: www.elektro-primorska.si.
Delničarje družbe v skladu z določili
586. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 obveščamo, da sta poslovodstvi prenosne in prevzemne družbe, ki sodelujeta
v postopku delitve – izčlenitve s prevzemom, predložili pristojnemu Okrožnemu
sodišču v Novi Gorici dne 14. 7. 2011 notarski zapis Pogodbe o delitvi – izčlenitvi
dela premoženja prenosne družbe Elektro
Primorska d.d. in prevzemu izčlenjenega
dela premoženja s strani prevzemne družbe E3 d.o.o., ki sta jo pregledala pooblaščen
delitveni revizor in nadzorni svet prenosne
družbe ter podala svoji poročili.
Na sedežu družbe je delničarjem na vpogled naslednje gradivo:
– Pogodba o delitvi – izčlenitvi dela premoženja prenosne družbe Elektro Primorska d.d. in prevzemu izčlenjenega dela premoženja s strani prevzemne družbe E 3
d.o.o.,
– Revidirani letni računovodski izkazi
družbe Elektro Primorska d.d. za poslovna
leta 2010, 2009 in 2008,
– v skladu z določilom 68. člena ZGD-1
zaključno poročilo prenosne družbe po stanju na dan 31. 12. 2010, ki ga predstavljajo
revidirani računovodski izkazi družbe sestavljeni na ta dan,
– Revizijsko poročilo o delitvi – izčlenitvi
s prevzemom,
– Poročilo poslovodstva prenosne družbe o delitvi po postopku izčlenitve s prevzemom,
– Pisno poročilo Nadzornega sveta družbe Elektro Primorska d.d. o pregledu nameravane delitve.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine pošljejo razumno utemeljen predlog sklepa k posamezni točki dnevnega reda na naslov: Elektro Primorska,
d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica.
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 Primorska d.d.,
Erjavčeva 22, Nova Gorica.
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo do konca četrtega dne pred
zasedanjem skupščine in bodo do istega
dne pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu družbe na naslovu: Erjavčeva 22, Nova
Gorica.
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 so-
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dnega 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.
Elektro Primorska d.d.
mag. Darijo Vrabec, zastopnik
Ob-4039/11
Na podlagi 43. člena Statuta družbe SŽ
– Železniško gradbeno podjetje Ljubljana,
d.d., uprava sklicuje
17. sejo skupščine družbe
SŽ – Železniško gradbeno podjetje, d.d.,
Ljubljana, Ob zeleni jami 2,
ki bo dne 25. 8. 2011 ob 13. uri, na sedežu družbe v Ljubljani, Ob zeleni jami 2, (sejna soba), z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– Za predsedujočo skupščini: Mateja
Čepon.
– Preštevalki glasov: Gabrijela Modic,
Suzana Pirc.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Blaž
Hrovatin.
2.a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2010 z mnenjem revizorja, konsolidiranim letnim poročilo z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta po
282. členu Zakona o gospodarskih družbah
ter podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu.
Po seznanitvi skupščine z letnim poročilom za leto 2010 z mnenjem revizorja,
konsolidiranim letnim poročilom z mnenjem
revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta po 282. členu Zakona o gospodarskih
družbah, uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep: v skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih
družbah skupščina potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2010 ter jima podeljuje razrešnico.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Višina bilančnega dobička za leto
2010 po stanju na dan 31. 12. 2010 znaša
4.078.095,17 EUR in se uporabi:
– 4.003.853,20 EUR za izplačilo dividend,
– 74.241,97 EUR ostane nerazporejeno.
Bruto dividenda na delnico znaša
5,30 EUR.
Dividende se izplačajo delničarjem, ki
so dva delovna dneva po sprejemu tega
sklepa vpisani v delniško knjigo kot imetniki
delnic s pravico do dividend in sicer v roku
90 dni po sprejemu tega sklepa na skupščini
družbe.
3. Izplačilo sejnin članom nadzornega
sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Člani nadzornega sveta prejmejo za
udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša
275 EUR bruto. Člani komisije nadzornega
sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije
sejnino, ki za posameznega člana komisije
znaša 80% višine sejnine za udeležbo na
seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80% siceršnje sejnine.

Posamezni član nadzornega sveta je, ne
glede na prej navedeno in torej ne glede na
število udeležb na sejah, v posameznem
poslovnem letu upravičen do izplačila sejnin vse dokler skupni znesek sejnin, bodisi
iz naslova sej nadzornega sveta bodisi iz
naslova sej komisij nadzornega sveta, ne
doseže vrednosti 50% osnovnega plačila za
opravljanje funkcije za posameznega člana
nadzornega sveta glede na dejanska izplačila na letni ravni.
Člani nadzornega sveta, poleg sejnin,
prejmejo osnovno plačilo za opravljanje
funkcije v višini 10.300 EUR bruto letno na
posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50% osnovnega plačila za opravljanje
funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega
sveta pa do doplačila v višini 10% osnovnega
plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Člani komisije nadzornega sveta
prejemajo doplačilo za opravljanje funkcije,
ki za posameznega člana komisije znaša
25% višine osnovnega plačila za opravljanje
funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik
komisije je upravičen tudi do dodatnega doplačila v višini 50% doplačila za opravljanje
funkcije člana komisije nadzornega sveta,
podpredsednik/namestnik predsednika komisije pa do doplačila v višini 10% doplačila
za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta. Člani nadzornega sveta in člani
komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije
v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih
so upravičeni, dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj
navedenih letnih zneskov. Posamezni član
komisije nadzornega sveta je, ne glede na
zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij katerih član je ali jim predseduje,
v posameznem poslovnem letu upravičen
do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50%
osnovnega plačila za opravljanje funkcije za
posameznega člana nadzornega sveta glede
na dejanska izplačila na letni ravni.
Omejitev višine skupnih izplačil sejnine
ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta
v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega
sveta in sejah komisij, katerih član je, ter
njegovo zakonsko določeno odgovornost.
Člani nadzornega sveta so upravičeni
do povračila stroškov prevoza, dnevnic in
stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi
z njihovim delom v nadzornem svetu in sicer
do višine, določene v predpisih, ki urejajo
povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi
dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.
Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le,
če je oddaljenost stalnega ali začasnega
prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od
kraja dela organa najmanj 100 kilometrov,
če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni
bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih
objektivnih razlogov.
Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja
z dnem sprejema na skupščini. Z njim se
preklicujejo sklepi skupščine, ki jih je glede
izplačila sejnin članom nadzornih svetov in
komisij sprejela dne 26. 8. 2009 in 30. 8.
2010.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega
reda, vključno z letnim poročilom za leto
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2010 z mnenjem revizorja, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila,
je na voljo v tajništvu uprave na sedežu
družbe, Ob zeleni jami 2, Ljubljana, vsak
delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Sklic skupščine in celotno gradivo
z dnevnim redom in predlaganimi sklepi je
objavljeno tudi na spletnih straneh družbe
na naslovu: www.sz-zgp.si.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Pogoji za udeležbo na skupščini in glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki
so kot imetniki delnic vpisani v centralnem
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine (presečni dan). Pooblastilo mora
biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine
v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno
prijavijo svojo udeležbo. Delničarji oziroma
njihovi zastopniki ali pooblaščenci se morajo
na zahtevo družbe izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Pooblaščenec delničarja mora najkasneje na skupščini predložiti pooblastilo.
Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov,
EMŠO oziroma firmo, sedež in matično
številko) pooblastitelja in pooblaščenca ter
podpis pooblastitelja. Pooblastilo ostane
shranjeno v družbi ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Pravice in predlogi delničarjev ter druga
obvestila
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem
dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa,
o kateri naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščine ne sprejme sklepa. Uprava družbe
bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena
Zakona o gospodarskih družbah -1 (ZGD-1)
objavila tiste dodatne točke dnevnega reda,
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali najpozneje sedem dni po objavi tega
sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve
za dodatne točke dnevnega reda skupščini
pošljejo po pošti na naslov: SŽ – ŽGP Ljub
ljana d.d., Ob zeleni jami 2, Ljubljana ali tudi
po elektronski pošti na elektronski naslov:
sz.zgp@sz-zgp.si.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
skladno s prvim odstavkom 300. in 301. člena ZGD-1. Uprava družbe bo na enak način
kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge
delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje
pogoje:
– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh
po objavi tega sklica skupščine,
– ki bodo razumno utemeljeni,
– za katere bo delničar-predlagatelj pri
tem sporočil, da bi na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega da
bodo glasovali za njegov predlog.

Ne glede na prej navedeno, volilnega predloga delničarju na podlagi 301. člena
ZGD-1 ni potrebno utemeljevati.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog.
Delničarji lahko svoje predloge sklepov in
volilne predloge družbi pošljejo na naslov
SŽ – ŽGP Ljubljana d.d., Ob zeleni jami 2,
Ljubljana, ali sporočijo tudi po elektronski
pošti na naslov: sz.zgp@sz-zgp.si
Družba si pridržuje pravico do preveritve
avtentičnosti delničarja, ki je poslal dodatne
točke, predloge sklepov ali volilne predloge
po elektronski pošti.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
pravico do obveščenosti tako, da od poslovodstva zahteva zanesljive podatke o zadevah družbe, ki so potrebne za presojo
dnevnega reda. Delničarji majo pravico biti
obveščeni tudi o pravnih in poslovnih razmerjih družbe s povezanimi družbami.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
SŽ – Železniško gradbeno podjetje, d.d.
direktor
Leon Kostiov
univ. dipl. inž. grad.
Ob-4040/11
Na podlagi 32. člena Statuta delniške
družbe Cimos d.d. Avtomobilska industrija,
Cesta Marežganskega upora 2, Koper, in
v skladu z določili Zakona o gospodarskih
družbah, predsednik uprave sklicuje
15. redno skupščino
družbe Cimos d.d. Avtomobilska
industrija, Koper
Skupščina bo v četrtek, 25. 8. 2011, ob
14. uri, v veliki sejni sobi, na sedežu družbe
v Kopru, Cesta Marežganskega upora 2,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Za predsednika skupščine se izvoli mag.
Gregor Velkaverh, za preštevalki glasov
Vida Žerjal in Katja Bonin.
Za sestavo notarskega zapisnika je določen notar Dravo Ferligoj iz Kopra.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2010 z mnenjema
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2010.
Predlog sklepa: skupščina Cimos d.d.
se je seznanila z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za
poslovno leto 2010 z mnenjema revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi in potrditvi letnega poročila za
leto 2010.
3. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto
2010 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1. Bilančni dobiček družbe za leto 2010
v višini 852.259,17 EUR se uporabi tako, da
se odvede v druge rezerve iz dobička.
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3.2. Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto
2010.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2011.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 2011 se imenuje revizijsko družbo ABC
Revizija družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljubljana.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Sklepe navedene pod točkami 1, 2 in
3 dnevnega reda predlagata uprava in nadzorni svet, sklep pod točko 4 dnevnega reda
pa nadzorni svet.
Informacije za delničarje
Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij
v zvezi s skupščino
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta in drugimi
gradivi iz drugega odstavka 297. a člena
ZGD-1, je delničarjem na vpogled od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja, vse delovne dni v tednu, od 8. do
12. ure, v pravni službi na sedežu družbe
v Kopru, Cesta Marežganskega upora 2,
in na spletni strani družbe: www.cimos.eu.
Sklic skupščine, obrazložitev predlogov
sklepov in ostalo gradivo je objavljeno tudi
na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d.
(http://seonet.ljse.si). Informacije iz tretjega
odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov
sklepov, volilnih predlogov ter pravicah
delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek 300. člena,
301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene
na spletni strani družbe.
Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
sedem dni po objavi sklica skupščine pisno
zahtevajo dodatno točko dnevnega reda.
Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali
če skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda,
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega
sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za
dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti, na elektronski
naslov: skupscina@cimos.eu.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja bo objavljen in sporočen na način iz 296. člena ZGD-1 le, če
bo delničar v sedmih dneh po objavi tega
sklica skupščine poslal družbi razumno
utemeljen predlog in pri tem sporočil, da
bo na skupščini ugovarjal predlogu organa
vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali
za njegov predlog. Delničarji lahko navedene predloge sklepov k točkam dnevnega reda sporočijo družbi tudi po elektronski
pošti, na elektronski naslov: skupscina@cimos.eu.
Zahteve za dodatno točko dnevnega
reda in predlogi sklepov k točkam dnevnega reda ter volilni predlogi, ki se družbi
sporočijo po elektronski pošti, morajo biti
posredovani v skenirani obliki kot priponka,
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vsebovati pa morajo lastnoročni podpis delničarja fizične osebe, pri pravnih osebah pa
lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma
pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje
zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter
avtentičnosti njegovega podpisa.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini postavljajo
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda, ter izvršujejo svojo pravico do
obveščenosti v skladu s prvim odstavkom
305. člena ZGD-1.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na
njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na
skupščini tako, da se prijavijo na skupščino najpozneje konec četrtega dne pred
skupščino, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine. Prijava se
pošlje po pošti na naslov Cimos d.d., Uprava družbe – za skupščino, Cesta Marežganskega upora 2, 6000 Koper. Delničarji
lahko prijavo na skupščino pošljejo družbi
tudi po elektronski pošti, na elektronski naslov: skupscina@cimos.eu.
Če se skupščine udeleži pooblaščenec
delničarja, je potrebno družbi predložiti pisno pooblastilo za udeležbo in glasovanje
na skupščini, ki ostane deponirano na sedežu družbe. Pooblastilo mora vsebovati splošne podatke pooblastitelja in pooblaščenca.
Pooblastilo mora biti oddano ob prijavi udeležbe na skupščini. Delničarji lahko pooblastilo za udeležbo in glasovanje na skupščini
pošljejo družbi tudi po elektronski pošti, na
elektronski naslov: skupscina@cimos.eu.
Obrazec pooblastila je priložen h gradivu za
skupščino, ki je dostopno na sedežu družbe
ter objavljeno s sklicem skupščine na SEOnetu in na spletni strani družbe. Delničarji
lahko pooblastilo do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.
Prijava na skupščino ter pooblastilo za
udeležbo in glasovanje na skupščini, ki se
družbi pošljejo po elektronski pošti, morajo
biti posredovani v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis
delničarja fizične osebe, pri pravnih osebah
pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja.
Družba ima pravico do preveritve identitete
delničarja, ki posreduje prijavo na skupščino
ali pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.
Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali
pooblaščenci se morajo na zahtevo izkazati
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz
sodnega registra.
Na dan sklica skupščine ima družba 16.650.247 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en
glas na skupščini. Na dan sklica skupščine znaša skupno število glasovalnih pravic
14.429.058.
Udeležence naprošamo, da se ob prihodu na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
prijavijo in s podpisom potrdijo svojo prisotnost ter prevzamejo glasovalne lističe.
Če skupščina družbe ob sklicanem
času ne bo sklepčna, bo seja skupščine ob

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
15. uri, istega dne, ko bo skupščina veljavno
odločala, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Cimos d.d.
France Krašovec
predsednik uprave
Ob-4041/11
Na podlagi 17. in 18. člena Statuta družbe se skliče
15. redna skupščina
družbe Avtobusni promet
Murska Sobota d.d., Bakovska 29A,
Murska Sobota,
ki bo 25. 8. 2011 ob 10. uri, na sedežu
družbe v Murski Soboti, Bakovska 29A.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine in
preštevalk glasov.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Aleš Melihen, za
preštevalki glasov se izvolita Breda Antalič
in Silva Titan.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka.
3. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila, ter s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi
prejeli v poslovnem letu 2010.
Skupščina se je seznanila s pisnim poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila in revizijskega poročila za leto
2010; ter s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi
prejeli v poslovnem letu 2010.
4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice direktorju in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa:
a) Višina bilančnega dobička po stanju na
dan 31. 12. 2010 znaša 353.589,68 EUR.
Izhajajoč iz sprejetega letnega poročila se D.S.U. družbi za svetovanje in
upravljanje, d.o.o. izplača dobiček v višini
2.279,90 EUR, ostali bilančni dobiček se
prenese v naslednje leto.
b) Direktorici in nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2010.
5. Imenovanje revizorske družbe.
Predlog sklepa: za finančnega revizorja družbe Avtobusni promet Murska Sobota d.d., se za poslovno leto 2012 imenuje
Audit&Co,, družba za revizijo in svetovanje
d.o.o.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega
reda, je delničarjem dostopno na vpogled
v tajništvu uprave, na sedežu družbe, vsak
delavnik od 12. do 14. ure; od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja
skupščine. V skladu s četrtim odstavkom
296. člena ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09)
se sklic skupščine objavi tudi na spletni strani družbe: www.apms.si.
Pravice in predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Uprava bo na enak način
kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge
delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih
dneh po objavi tega sklica, ki bodo razumno
utemeljeni in za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini
ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega

sveta in da bo druge delničarje pripravil do
tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Nasprotni predlog se objavi in sporoči na
način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine,
družbi poslal predlog za objavo v skladu
s 300. členom ZGD-1. Predlog sklepa se pošlje na naslov: AP MS d.d., Bakovska 29A,
Murska Sobota.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega
reda v pisni obliki in s priloženim predlogom
sklepa, o katerem naj skupščina odloča; oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če
skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo na naslov: AP MS d.d., Bakovska 29A,
Murska Sobota. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1
objavila tiste točke dnevnega reda, glede
katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica
skupščine.
Delničarji lahko pravico do obveščenosti
v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničujejo
na skupščini. Uprava jim je dolžna podati
zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni
odgovori in podatki potrebni za presojo točk
dnevnega reda skupščine.
Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo le tisti delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki so kot imetniki delnic
vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine (presečni
dan), to je 21. 8. 2011 in ki bodo najkasneje
do istega dne, svojo ali udeležbo svojega
pooblaščenca prijavili osebno ali z overjenim pooblastilom na sedežu družbe. Prijava se izvrši v tajništvu družbe, z vpisom
na seznam udeležencev skupščine družbe.
Pooblaščenci morajo ob prijavi svoja pisna
pooblastila deponirati pri upravi družbe najmanj konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine družbe. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti
zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pravico do glasovanja imajo delničarji, ki se pravočasno prijavijo in so imetniki navadnih imenskih delnic. Delničarji
se skupščine lahko udeležijo sami ali po
pooblaščencu. Delničarji se ob registraciji
udeležbe izkažejo z osebnim dokumentom,
enako pooblaščenci. Zastopnik oziroma pooblaščenec pravne osebe pa se mora izkazati še z izpisom iz sodnega registra, kolikor
izpisek ni bil predložen ob prijavi.
Avtobusni promet Murska Sobota d.d.
Uprava in nadzorni svet družbe
Ob-4042/11
Na podlagi 17. in 18. člena Statuta družbe se skliče
17. redna skupščina
družbe Linija – trgovsko in gostinsko
podjetje Murska Sobota d.d., Bakovska
ulica 29a, Murska Sobota,
ki bo 25. 8. 2011, ob 11. uri, na sedežu družbe v Murski Soboti, Bakovska
ulica 29a.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
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2. Izvolitev predsednika skupščine in
preštevalk glasov.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Aleš Melihen, za
preštevalki glasov se izvolita Breda Antalič
in Silva Titan.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka.
3. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila ter s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi
prejeli v poslovnem letu 2010.
Skupščina se je seznanila s pisnim poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega
poročila in revizijskega poročila za leto 2010
ter s prejemki članov vodenja in nadzora, ki
so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli
v poslovnem letu 2010.
4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice direktorju in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa:
a) Višina bilančnega dobička po stanju
na dan 31. 12. 2010 znaša 45.898 EUR in
se prenese v naslednje leto.
b) Direktorici in nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2010.
5. Poročilo uprave o lastnih delnicah.
Skupščina se seznani s poročilom uprave o lastnih delnicah.
6. Imenovanje revizorske družbe.
Predlog sklepa: za finančnega revizorja
družbe Linija d.d. se za poslovno leto 2012
imenuje Audit&Co družba za revizijo in svetovanje d.o.o.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega
reda je delničarjem dostopno na vpogled
v tajništvu uprave, na sedežu družbe, vsak
delavnik, od 12. do 14. ure; od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja
skupščine.
Pravice in predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Uprava bo na enak način
kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge
delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih
dneh po objavi tega sklica, ki bodo razumno
utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini
ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega
sveta in da bo druge delničarje pripravil do
tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Nasprotni predlog se objavi in sporoči na
način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1. Predlog sklepa
se pošlje na naslov: Linija d.d., Bakovska
ulica 29a, Murska Sobota.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica 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: Linija d.d., Bakovska
ulica 29a, Murska Sobota. Uprava družbe
bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena
ZGD-1 objavila tiste točke dnevnega reda,
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali
družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko pravico do obveščenosti
v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničujejo
na skupščini. Uprava jim je dolžna podati
zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni
odgovori in podatki potrebni za presojo točk
dnevnega reda skupščine.
Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo le tisti delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki so kot imetniki delnic
vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine (presečni
dan), to je 21. 8. 2011 in ki bodo najkasneje
do istega dne svojo ali udeležbo svojega
pooblaščenca prijavili osebno ali z overjenim pooblastilom na sedežu družbe. Prijava se izvrši v tajništvu družbe, z vpisom
na seznam udeležencev skupščine družbe.
Pooblaščenci morajo ob prijavi svoja pisna
pooblastila deponirati pri upravi družbe najmanj konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine družbe. Uprava in nadzorni svet
se lahko udeležijo skupščine tudi če niso
delničarji. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom,
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa
tudi z izpisom iz sodnega registra. Pravico
do glasovanja imajo delničarji, ki se pravočasno prijavijo in so imetniki navadnih
imenskih delnic. Delničarji se skupščine
lahko udeležijo sami ali po pooblaščencu.
Delničarji se ob registraciji udeležbe izkažejo z osebnim dokumentom, enako pooblaščenci. Zastopnik oziroma pooblaščenec
pravne osebe pa se mora izkazati še z izpisom iz sodnega registra, kolikor izpisek ni
bil predložen ob prijavi.
Linija d.d.
uprava in nadzorni svet
Ob-4043/11
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter v skladu
s 15. členom Statuta družbe Elektromaterial
Lendava d.d., Kolodvorska 8, uprava družbe
sklicuje
16. sejo skupščine
delničarjev družbe
Elektromaterial Lendava d.d.,
ki bo v ponedeljek, 29. 8. 2011, ob 11. uri,
v sejni sobi družbe Elektromaterial Lendava
d.d., Kolodvorska ulica 8, 9220 Lendava.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednico skupščine se izvoli: Ksenija Kavaš.
Za preštevalki glasov se izvolita: Bernarda Biderman in Marija Kontrec.
Za sestavo notarskega zapisnika seji
prisostvuje vabljena notarka, Romana Gajšek.
2. Seznanitev z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2010,
z mnenjem revizorja in pisnim poročilom
nadzornega sveta po 282. členu Zakona
o gospodarskih družbah.
Predlog sklepa:
a) Skupščina družbe se seznani z letnim
poročilom in konsolidiranim letnim poročilom
za leto 2010, z mnenjem revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
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3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za leto 2010 in o razrešnici upravi
in nadzornemu svetu.
Predlogi sklepov:
a) Na predlog uprave družbe in ob potrditvi predloga uprave s strani nadzornega
sveta, ostane bilančni dobiček za poslovno
leto 2010 v višini 1.155.475,16 EUR nerazporejen.
b) Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto
2010.
c) Skupščina se seznani s prejemki organov članov vodenja in nadzora, ki so jih
za upravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2011.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizorja družbe Elektromaterial Lendava d.d.
se za leto 2011 imenuje revizorska hiša AUDIT & CO, družba za revizijo in svetovanje
d.o.o. iz Murske Sobote, Lendavska 18.
Gradivo za zasedanje skupščine
s predlogi sklepov in obrazložitvami k vsaki
točki dnevnega reda, vključno z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom za
leto 2010, z mnenjem revizorja in Poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, je delničarjem na vpogled v tajništvu
družbe Elektromaterial Lendava d.d. na Kolodvorski ulici 8, Lendava, vsak delovni dan
od 7. do 15. ure v času od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu s četrtim odstavkom
296. člena Zakona o gospodarskih družbah
bo sklic skupščine objavljen tudi na spletni
strani družbe,www.elektromaterial.si.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pošljejo razumno utemeljen predlog sklepa k posamezni točki
dnevnega reda na naslov: Elektromaterial
Lendava d.d., Kolodvorska ulica 8, 9220
Lendava.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega
reda v pisni obliki in s priloženim predlogom
sklepa, o katerem naj skupščina odloča,
oziroma obrazložitev točke dnevnega reda,
če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo
pošljejo na naslov: Elektromaterial Lendava
d.d., Kolodvorska ulica 8, 9220 Lendava.
Pravico do udeležbe in glasovanje na
skupščini imajo delničarji, ki so vpisani
v delniško knjigo delničarjev konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine in svojo
udeležbo pisno prijavijo tako, da prijava in
pooblastilo prispeta na sedež družbe najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in družbi dostavljeno
najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino 30 minut pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Sejna
soba bo odprta 30 minut pred začetkom
zasedanja skupščine.
Elektromaterial Lendava d.d.
direktor
Branko Fijok

Stran

1806 /

Št.

58 / 22. 7. 2011

Ob-4048/11
Na podlagi 14. člena Statuta delniške
družbe Instrumentation Technologies d.d.,
glavni izvršni direktor in predsednik upravnega odbora družbe sklicuje
skupščino družbe
Instrumentation Technologies, d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 12. 9. 2011, ob
14. uri na sedežu družbe Velika pot 22, Solkan, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in delovnih teles skupščine.
2. Seznanitev delničarjev družbe z rezultati poslovanja in letnim poročilom za leto
2009 in 2010.
Glavni izvršni direktor bo delničarjem posredoval informacijo o letnem poročilu družbe za leto 2009 in 2010.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravnemu odboru družbe.
Predlog sklepa:
3.1. Bilančni dobiček družbe, ki na dan
31. 12. 2010 znaša v višini 461.901,00 EUR
ostane nerazporejen.
3.2. Skupščina podeljuje razrešnico
upravnemu odboru družbe za poslovno leto
2009 in 2010.
4. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: spremeni se 15. člen
statuta družbe, tako da se glasi: »Poslovno
leto je enako koledarskemu letu.«
5. Razrešitev in imenovanje članov
Upravnega odbora družbe.
Predlog sklepa:
5.1. Zaradi odhoda iz družbe in odstopa
s funkcije člana upravnega odbora, se razrešita Maury Allen Weeks in Carlo Joseph
Bocchetta.
5.2. Skupščina imenuje dva nova člana
upravnega odbora.
Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na razpolago na sedežu družbe
vsak delovni dan.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji osebno ali po pooblaščencu. Če se
delničar skupščine udeleži po pooblaščencu, mora biti pooblastilo za zastopanje na
skupščini pisno in mora biti pred ali ob sklicu predloženo družbi.
Instrumentation Technologies d.d.
Rok Uršič – glavni izvršni direktor
in predsednik upravnega odbora
Ob-4052/11
Na podlagi 1. člena Statuta družbe
IMP Investicije d.d., Ulica 15. maja 21, Koper, predsednik upravnega odbora družbe
IMP Investicije d.d. sklicuje
5. sejo skupščine
družbe IMP Investicije d.d.,
ki bo 23. 8. 2011, ob 10. uri, v kraju sedeža družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa: upravni odbor predlaga
skupščini delničarjev družbe IMP Investicije
d.d., da imenuje naslednje organe skupščine:
– predsednika skupščine, preštevalca
glasov in notarja.
3. Sprejem letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina družbe sprejme letno poročilo o poslovanju družbe za
leto 2010.
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Izkazana izguba se krije iz nerazporejenega dobička.
4. Razrešnica.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru, s katero potrjuje
in odobrava njegovo delo v poslovnem letu
2010.
5. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa: na predlog upravnega
odbora ostane bilančni dobiček poslovnega
leta 2010 nerazporejen, o njegovi uporabi
bo odločala skupščina v naslednjih letih.
6. Lastne delnice.
Predlog sklepa: na predlog upravnega odbora se oblikuje sklad lastnih delnic
v skladu z 247. členom ZGD. V ta namen se
oblikujejo rezerve za lastne delnice iz drugih
rezerv iz dobička.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, v korist katerih so delnice delniške
družbe vknjižene v delniški knjigi, ki se vodi
pri klirinško depotni družbi (KDD) na dan
18. 8. 2011 in bodo najkasneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine družbi pisno prijavili
udeležbo.
Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo v pisarni skupščine pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo,
potrebno za glasovanje.
Popolno gradivo skupščine je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, od 22. 7.
2011, vsak delovnik, od 13. do 15. ure.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne po sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, ob 11. uri. V tem
primeru bo skupščina sklepčna ne glede na
število prisotnih delnic.
IMP Investicije d.d.
predsednik upravnega odbora
Jože Cetinski, dipl. inž.
Ob-4053/11
Na podlagi 35. člena Statuta delniške
družbe, uprava sklicuje
16. zasedanje skupščine
delniške družbe Elektron Gorenje,
Skopice 46, pošta Krška vas,
ki bo v ponedeljek, 29. 8. 2011, ob 9. uri,
v prostorih družbe, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine.
Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine družbe, za predsednico skupščine se določi Marijo Sušin, za preštevalki glasov se izvolita Tanja Gregel in Lea
Gregel. Skupščini prisostvuje notar Andrej
Dokler iz Brežic, ki je hkrati v vlogi zapisnikarja.
2. Poročilo uprave o letnem poslovanju
za leto 2009.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z revidiranim letnim poročilom družbe za
poslovno leto 2010 in z mnenjem NS k letnemu poročilu družbe za leto 2010 ter podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu
za leto 2010.

Gradivo, o katerem sklepa skupščina, je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe,
v G. Skopicah 46, 8262 Krška vas, v prostorih uprave, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure,
v času od 22. 8. 2010 do 25. 8. 2011.
Delničarji glasujejo osebno, po pooblaščencu ali zastopniku. Pooblastilo mora biti
pisno.
Če skupščina ob objavljeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne, ob 14. uri, v istih prostorih.
Po ponovnem sklicu bo skupščina odločala, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Glasovanje o posameznih točkah dnevnega reda bo potekalo na podlagi glasovnic,
ki jih bodo prejeli delničarji ali njihovi pooblaščenci ob vstopu v sejno sobo.
Uprava d.d. Elektron
Št. 11-1812
Ob-4054/11
Na podlagi 7. poglavja Statuta delniške
družbe Gozdnega gospodarstva Slovenj
Gradec d.d. sklicuje uprava
14. skupščino
delničarjev delniške družbe Gozdnega
gospodarstva Slovenj Gradec,
ki bo v četrtek, 25. 8. 2011, ob 12 uri,
v gostišču Murko, Francetova 24, Slovenj
Gradec.
Dnevni red skupščine.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
za predsednika skupščine izvoli Huberta Dolinška, za preštevalca glasov pa se
izvolita Zoran Laznik in Joža Radoševič.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka
Sonja Kralj.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2010 skupaj
z revizorskim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila po 282. členu ZGD ter sklepanje
o uporabi bilančnega dobička in podelitvi
razrešnice.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2010 skupaj
z revizorskim poročilom in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila, ki je priloga temu sklepu.
2.2. Ugotovi se, da je bil za poslovno leto
2010 ustvarjen dobiček v višini 29.283 EUR.
Nadzorni svet in uprava predlagata, da dobiček v višini 29.283 EUR ostane do nadaljnjega nerazporejen.
2.3. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2010 in s tem potrdi njihovo uspešno
delo.
3. Nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina družbe Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec d.d. na
podlagi 240. člena ZGD pooblašča upravo,
da v imenu in za račun družbe kupuje lastne delnice, katerih skupno število ne sme
presegati 10% skupnega števila kosovnih
delnic družbe.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2010 se imenuje: ABC Revizija d.o.o. Dunajska c. 101,
Ljubljana.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora
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biti pisno in dostavljeno družbi najpozneje tri
dni pred zasedanjem skupščine. Pravico do
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico
imajo delničarji, njihovi zastopniki oziroma
pooblaščenci, ki so vpisani v delniški knjigi
zadnji dan preteklega meseca pred zasedanjem skupščine.
Udeležence vabimo, da se pol ure pred
pričetkom seje prijavijo predstavniku družbe
na sedežu zasedanja skupščine. S podpisom
seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo
prisotnost ter prevzamejo glasovalne lističe.
Gradivo za skupščino in spremembe statuta so delničarjem oziroma njihovim pooblaščencem ali zastopnikom na vpogled
na sedežu družbe vsak delovnik, med 10.
in 12. uro.
Delničarji lahko svoje morebitne nasprotne predloge, ki morajo biti pisni in obrazloženi, pošljejo v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine priporočeno ali jih vložijo
neposredno na sedežu družbe.
Uprava družbe
GG Slovenj Gradec d.d.
Ob-4065/11
Na podlagi 9.2 točke Statuta delniške
družbe Vesna Trgovsko podjetje d.d. Ljutomer, Glavni trg 5a, uprava družbe sklicuje
15. skupščino
delniške družbe Vesna Trgovsko
podjetje d.d. Ljutomer Glavni trg 5a,
v ponedeljek, 22. 8. 2011, ob 12. uri, na
sedežu družbe Glavni trg 5a, Ljutomer.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Izvolijo se predsednik skupščine in 2
preštevalca glasov po predlogu uprave.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Šömen
Franc.
3. Seznanitev s poročilom NS v zvezi
s pregledom letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s pisnim poročilom NS družbe in revizijskim
poročilom, ki ga je sprejel NS družbe in se
nanaša na preveritev letnega poročila družbe za leto 2010.
4. Odločanje o pokrivanju bilančne izgube za leto 2010 in podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
A) Bilančna izguba za leto 2010 v višini
134.278,29 EUR se pokriva v breme kapitalskih rezerv.
B) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2010.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2011.
Predlog sklepa: po predlogu nadzornega
sveta se za revizorja za poslovno leto 2011
imenuje SN revizija d.o.o. Puhova ulica 13,
Ljubljana.
Gradivo za skupščino, ki vsebuje letno
poročilo uprave za poslovno leto 2010, poročilo nadzornega sveta in mnenje revizorja, bo na vpogled vsak delavnik v tajništvu
družbe, med 10. in 12. uro.
Glasovalno pravico na skupščini bodo
imeli delničarji, ki se bodo na skupščino pravočasno prijavili in bodo vpisani v delniško
knjigo 3 dni pred zasedanjem.
Pravico do udeležbe na skupščini in pravico do glasovanja na skupščini imajo samo
delničarji in njihovi pooblaščenci, ki upravi
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družbe pisno prijavijo svojo udeležbo, najkasneje tri dni pred skupščino.
Delničarji lahko na skupščini odločajo
tudi po svojih pooblaščencih, ki se morajo
izkazati s pisnim pooblastilom, ki mora biti
deponirano na sedežu družbe tri dni pred
začetkom skupščine.
Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine s priporočeno pošto pošljejo upravi utemeljene nasprotne predloge
k točkam dnevnega reda.
TP Vesna d.d.
uprava
Paal Katarina

Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine s priporočeno pošto pošljejo upravi utemeljene nasprotne predloge
k točkam dnevnega reda.
Vesna Holding,
družba pooblaščenka d.d.
uprava Paal Katarina

Ob-4066/11
Na podlagi 79. člena Statuta družbe Vesna Holding družba pooblaščenka d.d. Ljutomer, uprava sklicuje

14. sejo skupščine
D.P.R. družba pooblaščenka Ravne, d.d.
Koroška cesta 14,
2390 Ravne na Koroškem,
ki bo v sredo, 31. 8. 2011 ob 12. uri,
v prostorih velike sejne sobe (pritličje) Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova 5, 2390
Ravne na Koroškem.
Predlagani dnevni red.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je: ugotovi se,
da je skupščina sklepčna. Za predsednika
skupščine se izvoli mag. Staša Ternik Krištofelc. Za preštevalca glasov se izvolita Petra
Svenšek in Dušan Golnar. Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Anica Črešnik
iz Raven na Koroškem.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom za leto 2010, z mnenjem
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila po 282. in
548. členu ZGD-1 ter seznanitev s prejemki
direktorja in nadzornega sveta ter z ugotovitvijo, da družba za leto 2010 ne izkazuje
bilančnega dobička.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
»Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave o poslovanju za leto 2010, mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega
poročila, s prejemki direktorja in nadzornega
sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi
prejeli v poslovnem letu 2010, ter z ugotovitvijo, da družba za leto 2010 ne izkazuje
bilančnega dobička.«
3. Predlog podelitve razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2010.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu
svetu družbe za njihovo delo v poslovnem
letu 2010.
4. Sprememba statuta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
sprejme spremembe statuta v predlaganem
čistopisu, ki je sestavni del gradiva skupščine.
5. Imenovanje revizorja za leto 2011.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: na predlog nadzornega sveta se za revizijo računovodskih
izkazov družbe D. P. R. družba pooblaščenka Ravne, d.d. za poslovno leto 2011
imenuje revizijsko hišo KPMG poslovno
svetovanje, d.o.o., Železna cesta 8/a, 1000
Ljubljana.
Presečni dan za uresničevanje glasovalne pravice in drugi pogoji za uresničevanje
glasovalnih pravic in udeležbo

13. skupščino
delniške družbe Vesna Holding
družba pooblaščenka d.d. Ljutomer,
Glavni trg 5a,
v ponedeljek, 22. 8. 2011, ob 11. uri, na
sedežu družbe Glavni trg 5a, Ljutomer.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik
skupščine in 2 preštevalca glasov po predlogu uprave. Seji prisostvuje vabljeni notar
Šömen Franc.
3. Predstavitev letnega poročila za leto
2010 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s pisnim poročilom NS družbe in revizijskim
poročilom, ki ga je sprejel nadzorni svet
družbe in se nanaša na preveritev letnega
poročila družbe za leto 2010.
4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2010 in podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
A) Bilančni dobiček za leto 2010 v višini
15.920,39 EUR se razporedi v preneseni
dobiček družbe.
B) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2010.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2011.
Predlog nadzornega sveta: po predlogu
nadzornega sveta se za revizorja za poslovno leto 2011 imenuje SN revizija d.o.o.
Puhova ulica 13, Ljubljana.
Gradivo za skupščino, ki vsebuje letno
poročilo uprave za poslovno leto 2010, poročilo nadzornega sveta in mnenje revizorja, bo na vpogled vsak delavnik v tajništvu
družbe, med 10. in 12. uro.
Glasovalno pravico na skupščini bodo
imeli delničarji, ki se bodo na skupščino pravočasno prijavili in bodo vpisani v delniško
knjigo 3 dni pred zasedanjem.
Pravico do udeležbe na skupščini in pravico do glasovanja na skupščini imajo samo
delničarji in njihovi pooblaščenci, ki upravi
družbe pisno prijavijo svojo udeležbo, najkasneje tri dni pred skupščino.
Delničarji lahko na skupščini odločajo
tudi po svojih pooblaščencih, ki se morajo
izkazati s pisnim pooblastilom, ki mora biti
deponirano na sedežu družbe tri dni pred
začetkom skupščine.

Ob-4079/11
Na podlagi Statuta družbe D.P.R. družba
pooblaščenka Ravne, d.d. s sedežem na
Ravnah na Koroškem, Koroška cesta 14
in na podlagi določil ZGD-1, uprava družbe
sklicuje
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Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji:
– ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine
(konec sobote, 27. 8. 2011);
– ki bodo svojo udeležbo in glasovanje
na skupščini prijavili (prijava mora prispeti
na družbo – prejemna teorija) pri družbi najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino (najpozneje do 24. ure, dne 27. 8.
2011) na sedežu družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci oziroma zastopniki,
ki bodo izpolnili prej navedena pogoja. Pooblastilo mora biti pisno.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če
skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda.
Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega
reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine
v Uradnem listu RS.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
iz 300. in 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog
se objavi in sporoči na način iz 296. člena
ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine družbi poslal predlog
za objavo v skladu s 300. in 301. členom
ZGD-1.
Pravica do obveščenosti
Delničarji na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
ter njihovo obrazložitvijo bo na voljo na sedežu družbe na naslovu Koroška cesta 14,
Ravne na Koroškem, pri Rezki Kerbev, vsak
delavnik od 10. do 12. ure, v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine. Dodatne informacije
na tel. 02/870-66-57.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino pol ure pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic
za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom.
Sejna soba bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja skupščine.
D.P.R.
družba pooblaščenka Ravne, d.d.,
predsednica uprave
Kristina Slavič
Ob-4084/11
Na podlagi točke 6.2. statuta sklicujem
17. skupščino
DP Calcit d.d., Stahovica 15, Stahovica,
ki bo v petek 26. 8. 2011, ob 13. uri, v sejni sobi poslovne stavne družbe Calcit d.o.o.,
na naslovu Stahovica 15, Stahovica.
I. Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Predlog sklepa št. 1.:
Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Skupščina na predlog uprave – direktorja
družbe izvoli:
Predsednica skupščine: Ljuba Zupančič
Čokert.
Preštevalka glasov: Andreja Radovanovič.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Janez Novak iz Kamnika.
2. Obravnava in sprejem statuta družbe.
Predlog sklepa št. 2.:
2.1. Sprejme se statut v besedilu, kot je
bil predložen v gradivu za sklicano skupščino.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe in skupine Calcit, z mnenjem
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta o potrditvi in preveritvi letnega poročila za leto 2010 ter sklepanje o uporabi
bilančnega dobička.
Predlog sklepa št. 3:
3.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe in skupine Calcit za poslovno
leto 2010, z mnenjem revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta o potrditvi in
preveritvi letnega poročila.
3.2. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2010
znaša 954.527,48 EUR. Del bilančnega dobička v znesku 926.177,54 EUR se uporabi
za izplačilo dividend, tako, da dividenda na
posamezno delnico znaša 21,53 EUR bruto. Preostanek bilančnega dobička ostane
nerazporejen.
Dividende se izplačajo v denarju v roku
60 dni od sprejema sklepa, in sicer tistim
delničarjem, ki bodo kot imetniki delnic vknjiženi pri KDD – Centralno klirinško depotni
družbi, d.d. na dan 1. 9. 2011.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa št. 4.:
4.1. Skupščina podeljuje upravi družbe
– direktorju družbe razrešnico za poslovno
leto 2010.
4.2. Skupščina podeljuje članom nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno
leto 2010.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2011.
Predlog sklepa št. 5:
5.1. Na predlog nadzornega sveta se za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2011
imenuje KPMG Slovenija, d.o.o., Železna
cesta 8a, Ljubljana.
6. Vprašanja delničarjev.
II. Informacije za delničarje:
Seznanitev z gradivom za skupščino, predlog sklepov z obrazložitvijo in informacije v zvezi s skupščino.
Gradivo za skupščino družbe, s predlogi
novega statuta družbe in sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom uprave za leto 2010,
z mnenji revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi in preveritvi letnega
poročila za leto 2010, bo vsem delničarjem
na vpogled na sedežu družbe, in sicer v tajništvu, vsak delavni dan, od 11. do 13. ure, in
sicer v času od dneva objave sklica skupščine, do dneva zasedanja skupščine.
Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala družbe, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa,
o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega

reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila vse tiste
dodatne točke dnevnega reda, glede katerih
bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Predlogi delničarjev morajo biti v pisni
obliki, obrazloženi in razumno utemeljeni.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Uprava družbe bo na enak način, kot ta
sklic skupščine, objavila vse tiste predloge
delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih
dneh po objavi tega sklica, ki bodo razumno
utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini
ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega
sveta in da bo druge delničarje pripravil do
tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Enako velja za delničarjeve predloge o imenovanju revizorja. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1
le, če je delničar v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen in obrazložen predlog.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti na način,
da lahko poslovodstvu družbe postavljajo
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki, ki morajo družbi predložiti pisno pooblastilo delničarja pred zasedanjem
skupščine.
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob prijavi.
Pooblastilo mora za fizične osebe vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja
in pooblaščenca, kraj in datum izdaje pooblastila ter podpis pooblastitelja, za pravne
osebe pa poleg dneva in kraje izdaje pooblastila še ime, priimek ter naslov pooblaščenca ter firmo in podpis zakonitih zastopnikov pooblastitelja.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico delničarji,
ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih
papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine družbe, tj. konec dne 22. 8.
2011.
Skupščina je sklepčna, če je ob sklicu prisotnih najmanj 15% vseh glasov. Če skupščina ob času prvega sklica ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje istega dne ob 13.15,
na kraju prvega sklica. Ob ponovljenem sklicu skupščina veljavno odloča ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
DP Calcit d.d.
Uprava
Matevž Kirn,
direktor
Ob-4085/11
Na podlagi 38. člena Statuta družbe
Premogovnik Velenje, d.d., uprava družbe
sklicuje
18. sejo skupščine
Premogovnik Velenje, d.d. Velenje,
Partizanska cesta 78,
ki bo v sredo, 31. 8. 2011, ob 12. uri,
v sejni sobi na sedežu družbe v Velenju,
Partizanska cesta 78, z naslednjim dnevnim
redom.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Izvoli se:
– za predsedujočega skupščini: Miran
Kos,
– za preštevalki glasov: Sonja Kugonič,
Simona Ferarič.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Marko
Salmič.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom za leto 2010, z mnenjem revizorja,
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. in 548. člena
ZGD-1 ter seznanitev s prejemki direktorja
in nadzornega sveta ter z ugotovitvijo, da
družba za leto 2010 ne izkazuje bilančnega
dobička.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
se seznani z revidiranim letnim poročilom in
revidiranim konsolidiranim letnim poročilom
za leto 2010, z mnenjem revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, s prejemki direktorja in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog
v družbi prejeli v poslovnem letu 2010, ter
z ugotovitvijo, da družba za leto 2010 ne
izkazuje bilančnega dobička.
3. Predlog podelitve razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2010.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: v skladu
z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje
in odobri delo uprave in nadzornega sveta
v poslovnem letu 2010 ter jima podeljuje
razrešnico.
4. Odpoklic člana nadzornega sveta in
izvolitev novega člana nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
Na podlagi odstopne izjave se mag. Simona Tota odpokliče kot člana nadzornega
sveta družbe Premogovnik Velenje d.d.
Skupščina imenuje za novega člana
nadzornega sveta družbe Premogovnik

Velenje d.d., predstavnika kapitala, mag.
Matjaža Janežiča, za mandatno obdobje
štirih let. Mag. Simonu Totu mandat preneha s potekom dne sprejema tega sklepa,
mag. Matjažu Janežiču pa mandat začne
teči prvi naslednji dan od sprejema tega
sklepa.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leti 2011 in 2012.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno revizijsko družbo za leti 2011 in 2012 skupščina imenuje družbo Deloitte Revizija d.o.o.,
Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana.
Presečni dan za uresničevanje glasovalne pravice in drugi pogoji za uresničevanje
glasovalnih pravic in udeležbo
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji:
– ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (konec sobote, 27. 8.
2011),
– ki bodo svojo udeležbo in glasovanje
na skupščini prijavili (prijava mora prispeti na družbo – prejemna teorija) pri družbi najpozneje do konca četrtega dne pred
skupščino (najpozneje do 24. ure dne 27. 8.
2011, na sedežu družbe, pri vratarju pred
vhodom v upravno zgradbo ali v tajništvo
direktorja družbe).
Skupščine se lahko udeležijo pooblaščenci ali zastopniki delničarjev, ki bodo izpolnili
prej navedena pogoja. Pooblastilo mora biti
pisno. Zastopniki pravnih oseb se morajo izkazati z izpiskom iz sodnega registra.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če
skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda.
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Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega
reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
iz 300. in 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog
se objavi in sporoči na način iz 296. člena
ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine družbi poslal predlog
za objavo v skladu s 300. in 301. členom
ZGD-1.
Pravica do obveščenosti
Delničarji na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
ter njihovo obrazložitvijo k vsaki točki dnevnega reda, vključno z revidiranim Letnim
poročilom za leto 2010, revidiranim konsolidiranim Letnim poročilom za leto 2010,
z mnenjem revizorja, Poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila in Predstavitvijo kandidata za člana NS, bo na voljo
v tajništvu uprave na sedežu družbe v Velenju, Partizanska cesta 78, vsak delavnik,
od 9. do 12. ure, v času od dneva objave
dnevnega reda, do vključno dneva zasedanja skupščine.
V skladu z 296/4. členom ZGD-1 bo gradivo z utemeljitvijo in sklic objavljen tudi na
spletni strani družbe, http://www.rlv.si.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta 1 uro pred začetkom zasedanja skupščine.
Premogovnik Velenje, d.d.
direktor
dr. Milan Medved

Stran

1810 /

Št.

58 / 22. 7. 2011

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Zavarovanja terjatev
SV 2070/11
Ob-4018/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz
Ljubljane opr. št. SV-2070/11, DK-119/11
z dne 12. 7. 2011, je bila nepremičnina
– parkirno mesto tip A, št. 316, v izmeri
12,00 m2, ki se nahaja v tretji kleti objekta PGH Kozolec v Ljubljani, vpisani pri
par. št. 2430, 2440, 2449, 2431, 2442,
2443, 2450/1 vse k.o. 1725, Ajdovščina,
ki je na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 4. 8. 1999, last zastavitelja Antona
Zemljaka, stanujoč Pražakova ulica 12,
Ljubljana, EMŠO 1205944500655, zastavljena v korist upnika Škulj Boruta Maria,
stanujoč Stranska vas 41, Stranska vas,
1356 Dobrova - Polhov Gradec, EMŠO
2609938500233, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 310.000,00 €, brezobrestno, z rokom vračila 12. 7. 2013, kot je
določeno v notarskem zapisu posojilni pogodbi in sporazumu o zavarovanju denarne
terjatve z zapisnikom o hrambi izvirnika
prodajne pogodbe opr. št. SV-2070/11, DK
119/11, napram dolžnice Pavle Sladič Zemljak, stanujoče Pražakova ulica 12, Ljubljana, EMŠO 0402941505229.
SV 543/2011
Ob-4019/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarja Gorazda Šifrerja
iz Maribora, opravilna številka SV 543/2011
z dne 13. 7. 2011, je na parcelni številki 2078/4, Id nepremičnine: 238960, k.o.
660-Studenci – v stanovanjski stavbi, na
naslovu Šarhova ulica 105, Maribor, ležeče: stanovanje št. 3, v prvem nadstropju,
v izmeri 82,87 m2, v lasti zastaviteljice Jenke Veltruski, na podlagi prodajne pogodbe
sklenjene z Elekro-Slovenija p.o., zastavljeno v korist upnice Raiffeisenbank Mureck,
Hauptplatz 8, Mureck, Republika Avstrija,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
20.000,00 EUR s pripadki.
SV 532/10
Ob-4047/11
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Romane Gajšek iz Murske Sobote, opravilna številka
SV 532/10 z dne 17. 6. 2010, in notarskega zapisa z dne 17. 6. 2011, opravilna
številka SV 579/11, je bil poslovni lokal,
tako imenovana trgovina Tehnopromet,
v izmeri 237,91 m2 (trgovina 93,81 m2,
skladišče 35,43 m2, vetrolov 4,20 m2, embalaža 14,45 m2, pisarna 18,53 m2, garderoba 7,33 m2, vetrolov 2,08 m2, umivalnik
1,44 m2, WC 1,44 m2, skladišče 27,20 m2,
pralnica 8,50 m2, skladišče 8,50 m2 in garaža 15,00 m2), ki se nahaja v poslovno
stanovanjski zgradbi z identifikacijsko številko 1838 in katera stoji na parceli številka 698/2 katastrska občina Murska Sobota, ki ga je zastavni dolžnik Forjan Roman,
Murska Sobota, Ulica ob kanalu 1, pridobil po prodajni pogodbi z dne 7. 4. 2002,
sklenjeni s prodajalko Živila Kranj, trgovina
in gostinstvo d.d., Naklo, zastavljen v korist upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska

cesta 58, Ljubljana, 1000 Ljubljana, matična številka 5026024000, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 125.000,00 EUR
s pripadki, s končnim rokom vračila 7. 12.
2011, pri čemer je ta zastavna pravica ustanovljena kot šesta po vrstnem redu.
SV 589/11
Ob-4070/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opravilna številka SV 589/11,
z dne 15. 7. 2011, je bila nepremičnina –
posamezni del stavbe številka 82, v stavbi
številka 2274, katastrska občina 659 – Tabor, v naravi trisobno stanovanje številka 7,
v prvem nadstropju, z dvema kletnima prostoroma, v stavbi na naslovu Frankolovska 22, 2000 Maribor, zgrajeni na parceli
številka 1637/1, katastrska občina 659 –
Tabor; last dolžnice – zastaviteljice Danice
Štabuc, stanujoče Frankolovska ulica 22,
2000 Maribor in zastavitelja Igorja Štabuca,
stanujočega Frankolovska ulica 22, 2000
Maribor, vsakega do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe številka 478-259/2011-3,
z dne 12. 3. 2011, sklenjene med njima,
kot kupcema, ter med Republiko Slovenijo, Ministrstvo za obrambo, kot prodajalcem, in zemljiškoknjižnega dovolila številka 478-259/2011-8, z dne 23. 6. 2011;
zastavljena v korist upnice Poštne banke Slovenije, d.d. – bančna skupina Nove
kreditne banke Maribor d.d., s sedežem
Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, matična številka: 5620112000, za zavarovanje denarne terjatve prej navedene upnice
do dolžnice – zastaviteljice Danice Štabuc, v višini 55.920,00 EUR s pripadki ter
z zapadlostjo najkasneje do vključno 31. 7.
2021, oziroma z zapadlostjo na dan odpoklica upnika, nastale na temelju kreditne
pogodbe številka 90260-0001705042, pod
I. zgoraj navedenega notarskega zapisa.
SV 492/11
Ob-4071/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Zag-Győfi iz
Lendave opravilna številka SV 492/11 z dne
18. 7. 2011, je bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiški knjigi kot etažna lastnina
– stanovanje številka 3, v izmeri 63,37 m2,
v drugem nadstropju stanovanjske stavbe
v Turnišču, Cvetna ulica 1, ki stoji na parceli številka 2432/23, k.o. 149 Turnišče, last
Pucko Stanislava, EMŠO 1902962500479
in Pucko Jožefe, EMŠO 0208966505524,
oba Cvetna ulica 1, 9224 Turnišče, vsakega do 1/2, ki sta ga pridobila na podlagi
prodajne pogodbe z dne 27. 5. 1993, v zvezi z dodatkom z dne 14. 11. 1994, sklenjene s Planiko Kranj, Podjetje za trženje
in proizvodnjo obutve p.o. Kranj, Savska
loka 21, Kranj, kot prodajalcem, ter Pucko
Stanislavom in Pucko Jožefo, kot kupcema,
zastavljena v korist SKB banke d.d. Ljub
ljana, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, matična številka 5026237000, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 64.000,00 EUR
s pripadki.

SV 1093/2011
Ob-4072/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič iz
Maribora, opr. št. SV 1093/2011, z dne
14. 7. 2011, je stanovanje št. 2, ki meri
33,92 m², in soba št. 1, ki meri 17,48 m²
z drvarnico, ki meri 1,62 m², vse na podstrešju stavbe z ID št. 1879 – naslov Šarhova 38, Maribor, ki stoji na parc. št. 1572
(ID 5040275), k.o. 660 Studenci, last zastavitelja Malec Janka do celote, na podlagi
darilne pogodbe z dne 13. 4. 2011 in kupoprodajne pogodbe št. 267-20/2007-02/07
z dne 12. 9. 2007, zastavljeno v korist Banke Sparkasse d.d., za zavarovanje denarne
terjatve v znesku 40.000,00 EUR s pp.
SV 590/11
Ob-4073/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Edite Špitalar iz
Maribora, opr. št. SV 590/11 z dne 18. 7.
2011, je bila nepremičnina – del stavbe
št. 4, v 1. nadstropju, 3. etaža, ki se nahaja
v večstanovanjski stavbi z ident. št. 1318,
na naslovu Ulica Staneta Severja 4, 2000
Maribor, stoječi na parceli številka 1620,
k.o. (678) Spodnje Radvanje, katerega
izključna lastnica je Cimeša Jasna, rojena dne 25. 8. 1975, stanujoča na naslovu
Ulica Staneta Severja 15, 2000 Maribor,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 22. 6.
2011, sklenjene s prodajalcem Modrijančič
Vojkom, zastavljena v korist banke-upnice
Banke Celje d.d., s sedežem na naslovu Vodnikova 2, 3000 Celje, matična številka 5026121000, za zavarovanje neposredno izvršljive denarne terjatve v višini
45.000,00 EUR, z obrestno mero v višini
4,50% letno, ki je sestavljena iz spremenljive referenčne obrestne mere Euribor 6M, ki
na dan sklenitve pogodbe o stanovanjskem
kreditu znaša 1,8000% letno in fiksnega
pribitka, ki znaša 2,70% letno, v primeru neplačila zapadlih obresti upnica zaračuna obresti od nezapadlega dela dolga
za obdobje zamude plačila obresti po višji
obrestni meri, tako da se za čas zamude
obrestna mera poviša za 2 odstotni točki
letno, in z zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo v višini predpisane zamudne
obrestne mere, določene v Zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih obresti, ki
znašajo na dan sklenitve Pogodbe o stanovanjskem kreditu 9,2500%, z zapadlostjo
zadnje anuitete kredita na dan 31. 7. 2041,
s pravico upnice odstopiti od pogodbe in
zahtevati vračilo celotnega dolga z obrestmi in stroški pred potekom roka za vračilo, v primerih in pod pogoji, navedenimi
v 13. členu pogodbe o stanovanjskem kreditu številka 814-68146960130132.
SV 518/11
Ob-4074/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz
Maribora, opr. št. SV 518/11 z dne 18. 7.
2011, sta nepremičnini, soba, v skupni izmeri 17,39 m2, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Einspie-
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lerjeva ulica 46, stoječe na parc. št. 149,
k.o. Melje, in enosobno stanovanje, v skupni izmeri 38,30 m2, ki se nahaja v pritličju
večstanovanjske stavbe v Mariboru, Einspielerjeva ulica 46, stoječe na parc. št. 149,
k.o. Melje, katerih sta vsak do ½ solastnika Anton in Anica Vrečko, oba stanujoča
Einspielerjeva ulica 46, 2000 Maribor, na
podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 66/93, z dne 25. 10. 1993
in kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 65/93, z dne 25. 10. 1993,
zastavljeni v korist upnice Raiffeisenbank
Eibiswald – St. Oswald eGen, Hauptstrasse 85, 8552 Eibiswald, Republika Avstrija,
en. id. št. 1870793, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov Antona in Anico
Vrečko, oba stanujoča v Mariboru, Einspielerjeva ulica 46, v višini 11.400,00 EUR
s pripadki.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 195/2009
Os-3901/11
Na podlagi sklepa o nadaljevanju izvršbe Okrajnega sodišča v Kranju, opr. št.
In 195/2009 z dne 31. 8. 2009, je bil dne
28. 12. 2010 opravljen v korist upnice Hippa,
d.o.o., Podreča 74, Mavčiče, ki jo zastopa odvetnica Mateja Likozar Rogelj, Likozarjeva ulica 1, Kranj, proti dolžniku Doma
Babić, Bistrica 39, Tržič, zaradi izterjave
5.244,44 EUR s pripadki, rubež nepremičnine, to je dvosobno stanovanje, v izmeri
68,33 m2, stanovanjske stavbe, na naslovu
Bistrica 39, stoječa na parc. št. 105/3, vl.
št. 1112, k.o. Bistrica, s pripadajočimi skupnimi deli, prostori, objekti in napravami ter
funkcionalnim zemljiščem, v lasti dolžnika
Doma Babić, Bistrica 39, Tržič.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 5. 7. 2011
VL 51783/2009
Os-3861/11
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 6. 4. 2011, opr. št. VL 51783/2009 je
bil dne 1. 6. 2011 opravljen v korist upnice
Metalka Stanovanjske storitve d.o.o., Dunajska c. 101, Ljubljana, rubež dvoinpolsobnega
stanovanja, v neto izmeri 70,88 m2 (geodetski podatek 80,19 m2) št. 51, v VIII. nadstropju stavbe 4425, št. dela stavbe 51, k.o. 1722
Trnovsko predmestje, št. parcele 48/4, 52/4,
51/13, 51/15, 51/18, 51/19, 51/20, na naslovu Trnovska ulica 4, Ljubljana, last dolžnice
Nadje Zidarič, Trnovska ulica 4, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 6. 2011

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 93/2011
Os-3715/11
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni
zadevi tožeče stranke Tomislava Đorđević,
Paunoviči 8/a, Adlešiči, ki ga zastopa Niko
Šuštarič, odvetnik v Novem mestu, zoper
tožene stranke neznani dediči neznanega
bivališča po Vidnjevič zadrugi, Paunoviči 6,
Adlešiči, zaradi ugotovitve lastninske pravice pcto 1.000,00 €, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 2. junija 2011,
postavilo začasnega zastopnika neznanim
in neznano kje živečim dedičem po Vidnjevič zadrugi, Paunoviči 6, Adlešiči.
Začasni zastopnik je Jože Vardjan, odvetnik v Črnomlju.
Postavljen začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke neznani in neznano kje
živeče potomce po članih Vidnjevič zadruge,
Paunoviči 6, Aldešiči, in nato na neznanem
naslovu, do takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec ne bodo nastopili pred sodiščem
oziroma organ pristojen za socialne zadeve
ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 2. 6. 2011

P 91/2011
Os-3716/11
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni
zadevi tožeče stranke Marka Stipanovič,
Marindol 8, Adlešiči, ki ga zastopa Niko Šuštarič, odvetnik v Novem mestu, zoper tožene stranke: 1. neznani dediči neznanega
bivališča po Stipanovič zadrugi, Marindol
12, Adlešiči, 2. neznani dediči neznanega
bivališča po Stipanovič zadrugi, Marindol
30, Adlešiči, 3. neznani dediči neznanega
bivališča po Stipanovič zadrugi, Marindol
10, Alešiči, 4. neznani dediči neznanega
bivališča po Stipanovič zadrugi, Marindol
38, Adlešiči, 5. neznani dediči neznanega
bivališča po Stipanovič zadrugi, Marindol
11, Adlešiči, 6. neznani dediči neznanega
bivališča po Stipanovič zadrugi, Marindol
37, Adlešiči, zaradi ugotovitve lastninske
pravice pcto 1.000,00 €, v smislu 82. člena
Zakona o pravdnem postopku, dne 2. junija
2011, postavilo začasnega zastopnika neznanim in neznano kje živečim dedičem po
Stipanovič zadrugi, Marindol 12, Aldešiči,
Stipanovič zadrugi, Marindol 30, Adlešiči,
Stipanovič zadrugi, Marindol 10, Adlešiči,
Stipanovič zadrugi, Marindol 38, Stipanovič
zadrugi, Marindol 11, Adlešiči, Stipanovič
zadrugi, Marindol 37, Adlešiči in nato na
neznanem naslovu.
Začasni zastopnik je Jože Vardjan, odvetnik v Črnomlju.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke neznane in neznano kje
živeče potomce po članih Stipanovič zadruge, Marindol 12, Adlešiči, Stipanovič zadrugi, Marindol 30, Adlešiči, Stipanovič zadrugi,
Marindol 10, Adlešiči, Stipanovič zadrugi,
Marindol 38, Stipanovič zadrugi, Marindol
11, Adlešiči, Stipanovič zadrugi, Marindol
37, Adlešiči, in nato na neznanem naslovu,
do takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec
ne bodo nastopili pred sodiščem oziroma organ pristojen za socialne zadeve ne sporoči,
da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 2. 6. 2011

za socialne zadeve ne sporoči, da jim je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 2. 6. 2011

P 90/2011
Os-3717/11
Okrajno sodišče v Črnomlju je po
okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču
v pravdni zadevi tožeče stranke Maksima
Stipanovič, Marindol 8/b, Adlešiči, ki ga
zastopa Niko Šuštarič, odvetnik v Novem
mestu, zoper tožene stranke neznani dediči
neznanega bivališča po Stipanovič zadrugi,
Marindol 12, Adlešiči, zaradi ugotovitve
lastninske pravice pcto 1.000,00 €, v smislu
82. člena Zakona o pravdnem postopku,
dne 2. junija 2011, postavilo začasnega
zastopnika neznanim in neznano kje živečim
dedičem po Stipanovič zadrugi, Marindol 12,
Adlešiči.
Začasni zastopnik je Jože Vardjan, odvetnik v Črnomlju.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke neznani in neznano
kje živeče potomce po članih Stipanovič
zadruge, Marindol 12. Adlešiči in nato na
neznanem naslovu, do takrat, dokler le-ti
ali njihovi pooblaščenci ne bodo nastopili pred sodiščem oziroma organ pristojen

VL 8043/2011
Os-3825/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Deželne banke Slovenije d.d., Kolodvorska ulica 9, Ljubljana,
ki jo zastopa Matevž Zgaga, Kolodvorska
ulica 9, Ljubljana, proti dolžnici Nini Laura
Gnezda, Brilejeva ulica 2, Ljubljana, ki jo
zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Matjaž
Kušar, Ježica 27, Ljubljana, zaradi izterjave
96,17 EUR sklenilo:
dolžnici Nini Laura Gnezda, Brilejeva
ulica 2, Ljubljana, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Matjaž Kušar, Ježica 27, 1000 Ljub
ljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za so-

P 66/2011
Os-3774/11
Okrajno sodišče v Krškem je po okrajnem sodniku Bojanu Trampušu v pravdni
zadevi tožeče stranke Jožeta Hrastelja, stanujoč Ženje 5, p. Krško, ki jo zastopa odvetnik Bojan Klakočar iz Krškega, zoper tožene stranke Alojza Turšiča, Franca Turšiča in
Pavle Turšič, vsi stanujoči v Franciji, sedaj
neznanega naslova, zaradi ugotovitve lastninske pravice, vsp. 4.700,00 EUR, izven
naroka dne 23. 6. 2011, sklenilo:
toženim strankam Alojzu Turšiču, Francu
Turšiču in Pavli Turšič, vsi stanujoči v Franciji, sedaj neznanega naslova, se postavi
začasna zastopnica odvetnica Marija Vrisk
iz Krškega, ki bo zastopala tožene stranke
v pravdni zadevi P 66/2011.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 24. 6. 2011
I 562/2011
Os-3581/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Javni jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije, Kotnikova 28,
Ljubljana – dostava, proti dolžniku Janiju
Heine, Ulica bratov Babnik 16, Ljubljana –
dostava, zaradi izterjave preživnine, sklenilo:
dolžniku Heine Janiju se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasnega zastopnika.
Za začasnega zastopnika se postavi
odvetnik Borut Rangus, Resljeva c. 25, iz
Ljubljane.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 6. 2011
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cialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 5. 2011
VL 59428/2011
Os-3827/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta 3a,
Koper – Capodistria, proti dolžniku Venceslavu Štamol, Trubarjeva cesta 23a, Ljub
ljana, ki ga zastopa odvetnik Živan Mirčič,
Medvedova 1, Ljubljana, zaradi izterjave
1.482,35 EUR, sklenilo:
dolžniku Venceslavu Štamol, Trubarjeva
cesta 23a, Ljubljana, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku - ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Živan Mirčič, Medvedova 1, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 6. 2011
VL 211592/2010
Os-3830/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika T-2 Družba za ustvarjanje,
razvoj in trženje elektronskih komunikacij in
opreme d.o.o., Streliška cesta 150, Maribor,
proti dolžnici Jasmini Kananovič, Žolgarjeva
ulica 7, Maribor – dostava, zaradi izterjave
1.174,15 EUR, sklenilo:
dolžnici Jasmini Kananovič, Žolgarjeva ulica 7, Maribor – dostava 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 Andrej Vovšek, Vita Kraigherja 5,
Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 5. 2011
VL 197854/2010
Os-3831/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika T-2 Družba za ustvarjanje,
razvoj in trženje elektronskih komunikacij in
opreme d.o.o., Streliška cesta 150, Maribor,
proti dolžnici Snežani Aćimović Nevzatović,
Dolinska cesta 1, Koper -Capodistria, ki jo
zastopa zakoniti zastopnik, odvetnik Gregor Velkaverh mag., Ferrarska 12, Koper –
Capodistria, zaradi izterjave 5.021,53 EUR
s pp, sklenilo:
dolžnici Snežani Aćimović Nevzatović,
Dolinska cesta 1, Koper, 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 Gregor Velkaverh, Ferrarska 12,
Koper.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 6. 2011
VL 164755/2010
Os-3834/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Aleasing financiranje, svetovanje, trženje d.o.o., Vrunčeva ulica 1, Celje, ki ga zastopa odvetniška pisarna Fridl &
Hlastec d.o.o., Titova 2a, Maribor – dostava, proti dolžnici Tatjani Hajnc, Borštnikova
ulica 71, Maribor, ki ga zastopa odvetnik
Zvonimir Rožman, Partizanska 46, Maribor,
zaradi izterjave 1.869,86 EUR, sklenilo:
dolžnici Tatjani Hajnc, Borštnikova
ulica 71, 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 Zvonimir Rožman, Partizanska 46,
Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 3. 2011
VL 206935/2010
Os-3835/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil d.d., Šmartinska
cesta 134b, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica Andreja Šifrer, Ulica Vita Kraigherja
(p.p. 1593) 1a, Maribor, proti dolžnici Ilmi
Seferi, Celovška cesta 264, Ljubljana, ki jo
zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Dejan
Ljubič, Slomškova ulica 17, Ljubljana, zaradi
izterjave 137,78 EUR s pp, sklenilo:
dolžnici Ilmi Seferi, Celovška cesta 264,
Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Dejan Ljubič, Slomškova ulica 17,
Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 5. 2011
VL 211327/2010
Os-3836/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika T-2 Družba za ustvarjanje,
razvoj in trženje elektronskih komunikacij in
opreme d.o.o., Streliška cesta 150, Maribor,
proti dolžniku Miroslavu Didić, Verovškova
ulica 28, Ljubljana, ki ga zastopa zakonita
zastopnica odvetnica Katarina Magyar Erjavec, Glinška ulica 10, Ljubljana – dostava,
zaradi izterjave 337,59 EUR, sklenilo:
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dolžniku Miroslavu Didič, Verovškova
ulica 28, Ljubljana, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Katarina Magyar Erjavec, Glinška
ulica 10, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 5. 2011
VL 99382/2010
Os-3869/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, ki jo zastopa Anita Jelenič, Seidlova cesta 3, Novo
mesto, proti dolžniku Dejanu Levak, Artiče
10a, Artiče, ki ga zastopa odvetnica Barbara E. Kovič, Štefanova 12, Ljubljana, zaradi
izterjave 245.359,19 EUR, sklenilo:
dolžniku Dejanu Levak, Artiče 10a, Artiče, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Barbara E. Kovič, Štefanova 12, Ljub
ljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 4. 2011
VL 133110/2010
Os-3873/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice NLB d.d. Trg republike 2,
Ljubljana, ki jo zastopa Petra Ugrin, Glavni
trg 30, Slovenj Gradec, proti dolžniku Marku
Gvardjančiču, Migolska gora 6, Mirna, ki ga
zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Ismet
Mahmuljin, začasni zastopnik, Dalmatinova
2, Ljubljana, zaradi izterjave 40.717,00 EUR,
sklenilo.
dolžniku Marku Gvardjančiču, Migolska
gora 6, Mirna, 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 Ismet Mahmuljin, Dalmatinova 2,
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 30. 5. 2011
I 7816/2005
Os-3876/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske
storitve d.d., Šmartinska cesta 134/b, Ljub
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ljana, ki ga zastopa odvetnica Biljana Ana
Filipov, Tomšičeva 3, Ljubljana, zoper dolžnika Kristl Igorja, Velika čolnarska ulica 8,
Ljubljana – dostava, ki ga zastopa odvetnik,
začasni zastopnik Marko Ravnik, Kersnikova 6, Ljubljana, zaradi izterjave 449,76 EUR
s pp sklenilo:
dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Marko Ravnik, Kersnikova 6, Ljub
ljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 7. 2011
VL 116176/2010
Os-3924/11
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Avtohiša Vrtač, d.o.o. Kranj,
Delavska cesta 4, Kranj, ki ga zastopa Odvetniška družba Hočevar - Mokorel o.p.
d.o.o., Nazorjeva ulica 1, Kranj - dostava,
proti dolžniku Igorju Horjak, St. Ruprechter,
Strasse 49 AT, ki ga zastopa odvetnik Mitja
Lamut, Pražakova 10, Ljubljana, zaradi izterjave 2.533,68 EUR s pp, sklenilo:
dolžniku Igorju Horjak se na podlagi drugega odstavka 146. člena Zakona o pravdnem postopku - ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju -ZIZ postavi
začasni zastopnik upravičen za sprejemanje
pisanj.
Za začasnega zastopnika, upravičenega
za sprejemanje pisanj se postavi Lamut Mitja, Pražakova 10, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 5. 2011
I 10312/2000
Os-3128/10
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča
v Mariboru, opr. št. I 2000/10312, v skladu z določili 82., 83. in 84. člena Zakona
o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju, se dolžniku
Mihaelu Pesnerju, sedaj Brand kot začasna
zastopnica postavi Stanka Firm Gavez, odvetnica iz Maribora, s pisarno na Trg svobode 3, Maribor. Začasna zastopnica bo
zastopala dolžnika od dneva postavitve dne
22. 4. 2010 in vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne bo sporočil sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 22. 4. 2010
I 189/2007
Os-3920/11
V izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. Koper,
Ljubljanska 3a, Koper, proti dolžnici Marini Vugrinec, ulica Danila Zelena 11, Koper
- Capodistria – dostava, ki jo zastopa zakonita zastopnica, odvetnica Monika Mavsar, Obala 114, Portorož, zaradi izterjave
208,26 EUR s pp, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju sklenilo:
odvetnico Marjano Manfreda iz Pirana,
ki je bila s sklepom opr. št. oznaka vpisnika
I 189/2007 z dne 1. 2. 2011, postavljena za
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začasno zastopnico dolžnici Marini Vugrinec
se razreši. Kot novo začasno zastopnico
dolžnici se postavi odvetnico Moniko Mavsar iz Portoroža.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 30. 6. 2011
I 277/2010
Os-3921/11
V izvršilni zadevi upnice Abanke Vipa d.d.
Slovenska cesta 58, Ljubljana - dostava, ki
ga zastopa odvetnica Irena Kočevar, Metelkova 15, p.p. 1637, Ljubljana, proti dolžniku
Davidu Kerič, Gregorčičeva ulica 24, Piran
– Pirano, ki ga zastopa zakonita zastopnica
odvetnica Monika Mavsar, Obala 114, Portorož, zaradi izterjave 1.662,19 EUR s pp, na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju sklenilo:
dolžniku se kot začasna zastopnica v izvršilni zadevi opr. št. I 277/2010 postavi odvetnica Monika Mavsar iz Portoroža.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika v postopku vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da mu je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 20. 6. 2011
In 16/2009
Os-3824/11
Okrajno sodišče v Radovljici je v izvršilni zadevi upnika SKB d.d., Ajdovščina
4, Ljubljana, proti dolžniku Marku Kejžar,
Podbreg 37, Kranjska gora, zaradi izterjave
452,69 EUR s pp, dne 28. 6. 2011, dolžniku Marku Kejžarju postavilo začasnega
zastopnika, odvetnika, Mateja Gašperšiča,
Trubarjeva 5, Radovljica.
Začasni zastopnik ima v postopku, v katerem je postavljen, vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika.
Te pravice in dolžnosti ima začasni
zastopnik od dneva postavitve in vse do
takrat, dokler tožena stranka (dolžnik) ali
njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ za socialne
zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 28. 6. 2011

Oklici dedičem
D 198/2010
Os-3582/11
Pri tukajšnjem sodišču vodimo zapuščinski postopek po dne 19. 9. 1971, umrlem Jakobu Širca, sinu Ivana, rojenem dne
18. 6. 1885, nazadnje stanujočem v Podkraju št. 19, 5273 Col.
Po njem bi prišla v poštev za dedovanje
tudi njegova hčerka Marija Premrl, rojena
20. 3. 1923, ki je živela v Argentini in je leta
1984 umrla. Sodišče ne razpolaga s podatki
o njenih dedičih.
Sodišče poziva dediče neznanega bivališča, da se v enem letu od objave tega oklica in na sodni deski tega sodišča priglasijo
sodišču. Po poteku navedenega roka bo
sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo
in zadevo zaključilo na podlagi podatkov,
s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 3. 6. 2011

D 236/2010
Os-3842/11
Pri tukajšnjem sodišču vodimo zapuščinski postopek po 12. 11. 2010 umrlem Alojziju
Vidmarju, sinu Alojzija, rojenem 2. 8. 1944,
upokojencu iz Podkraja št. 98, državljanu
Republike Slovenije.
Po njem bi prišel v poštev za dedovanje
tudi njegov brat Miroslav Vidmar, rojen 18. 4.
1949, ki je leta 1972 šel v Avstralijo v Melbourne, nato pa v Novo Gvinejo. Sodišče ne
razpolaga z drugimi podatki o dediču.
Sodišče poziva dediča neznanega bivališča, da se v enem letu od objave tega oklica
v Uradnem listu RS in na sodni deski tega
sodišča priglasi sodišču. Po poteku navedenega roka bo sodišče zapuščinski postopek
nadaljevalo in zadevo zaključilo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 30. 6. 2011
D 701/2010
Os-3515/11
Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku
zapuščinski postopek po pokojnem Martinu
Furjan, sinu Andreja, prejemniku socialne
pomoči, rojenem 9. 7. 1965, državljanu Republike Slovenije, samskem, umrlem 28. 11.
2010, nazadnje stanujočem Hrastovec 45,
Zavrč.
Pokojni ni imel dedičev prvega dednega
reda in so bili k dedovanju poklicani dediči
drugega dednega reda. Dediči drugega dednega reda so se dedovanju odpovedali.
Ker se ne ve ali je kaj dedičev tretjega dednega reda, sodišče na podlagi 206. člena
Zakona o dedovanju (ZD), s tem oklicem
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do
dediščine, naj se priglasijo sodišču v roku
enega leta od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
tega oklica ne bo priglasil noben dedič, bo
sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 2. 6. 2011
D 477/1994
Os-3516/11
Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku
zapuščinski postopek za dodatno zapuščino, po pokojni Ivani Vidovič, rojeni Cafuta,
hčeri Simona, upokojenki, rojeni 8. 5. 1921,
državljanki Republike Slovenije, vdovi, umrli
27. 1. 1994, nazadnje stanujoči Volkmerjeva
c. 10, Ptuj.
Ker se ne ve ali je kaj dedičev po pokojni
Ivani Vidovič, sodišče na podlagi drugega
odstavka 206. člena Zakona o dedovanju
(ZD) s tem oklicem poziva vse, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo
sodišču v roku enega leta od dneva objave
tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
tega oklica ne bo priglasil noben dedič, bo
sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 2. 6. 2011
D 78/2011
Os-3517/11
Pred Okrajnim sodiščem v Sevnici teče
zapuščinski postopek po pokojnem Zdeslavu Šmitu, rojenem 21. 4. 1957, nazadnje
stanujočem Razbor 14, p. Loka pri Zidanem
Mostu, opr. št. D 78/2011.
Zapustnik Zdeslav Šmit iz Razborja 14,
p. Loka pri Zidanem Mostu ni napravil oporoke. Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju sodišče poziva vse morebitne osebe,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da
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se priglasijo v roku enega leta od objave
tega oklica kot dediči po pokojnem Zdeslavu Šmitu. Po preteku tega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 2. 6. 2011

Oklici pogrešanih
N 36/2011
Os-3928/11
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagatelja Antona
Premrl, Via G. Marconi 49, 36016 Thiene,
Vicenza, ki ga zastopa odvetnica Anita Hiti iz
Sežane, zaradi razglasitve nasprotne udeležnke Ivane Rozine Gnjezda, poročene Brać,
Famlje, Vremski Britof, za mrtvo.
Nasprotna udeleženka je bila rojena
dne 27. 4. 1922 v Famljah, kot hči Matevža
Gnjezda in Marije rojene Klun. Pogrešana
je dne 22. 8. 1950 sklenila zakonsko zvezo
z Đuro Brać, sin Đura. Njeno zadnje znano
prebivališče je bilo v Zagrebu, Jordanovac
110. Predlagatelj je pranečak pogrešane nasprotne udeleženke.
Pogrešanko se poziva, da se oglasi, vse,
ki bi karkoli vedeli o nasprotni udeleženki in
njenem življenju, zlasti pa smrti, pa se poziva, da naj to sporočijo Okrajnemu sodišču
v Sežani v roku treh mesecev od objave
tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku
tega roka pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 7. 6. 2011

Kolektivni delovni spori
Kd 240/2011
Os-4046/11
Delovno sodišče v Celju na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS,
št. 2/04 – ZDSS-1) obvešča vse zainteresirane stranke, da je uveden kolektivni delovni
spor med predlagateljem: Veolia transport
Štajerska, d.d., Cesta k Tamu 7, Maribor,
ki jo zastopa Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik in partnerji v Ljubljani, in
nasprotnim udeležencem: Sindikat Veolia
transport KNSS Neodvisnost, Industrijska
ulica 13, Maribor, zaradi ugotovitve nezakonitosti stavke.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki
so nosilci pravic in obveznosti v razmerju,
o katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v 8 dneh od objave v Uradnem
listu RS, lahko pa tudi ves čas postopka na
naroku s pisno vlogo.
Poravnalni narok in 1. narok za glavno
obravnavo razpisan za dne 12. 7. 2011,
ob 12.30, v sobi št. I. Delovnega sodišča
v Celju, Gregorčičeva 6, Celje, se prekliče
in predloži na dne 1. 9. 2011, ob 8.30, v sobi
št. I. Delovnega sodišča v Celju, Gregorčičeva 6, Celje.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na sodni deski tega sodišča dne 5. 7.
2011.
Delovno sodišče v Celju
dne 5. 7. 2011
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Divjak Irena, Lepovče 25, Ribnica,
zavarovalno polico, št. 50500116987, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gni-320813
Jerman Anže, Prešernova cesta
7A, Radomlje, zavarovalno polico, št.
50500018679,
izdala
zavarovalnica
Slovenica Življenje d.d. gnc-320844
Krstevski Svetlana, Murova 1, Jesenice,
zavarovalno polico, št. 50500056417, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnl-320835
Krstevski Zvonko, Murova 1, Jesenice,
zavarovalno polico, št. 50500056416,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnk-320836
Mekiš Tomaž, Nuskova 3, Rogašovci,
zavarovalno polico, št. 50500054063, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gni-320838
Miklavc Tanja, Polzela 1, Polzela,
zavarovalno polico, št. 50500012082, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnj-320812
Modlic Karmen, Kopriva 2A, Razkrižje,
zavarovalni polici, št. 50500099586,
50500099377, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnk-320861
Pergar Nina, Račka ulica 22, Orehova
vas, zavarovalno polico, št. 50500068310,
izdala
zavarovalnica
KD
Življenje,
zavarovalnica d.d. gnd-320818
Rap
Simona,
Črešnjevec
23b,
Slovenska Bistrica, zavarovalno polico, št.
50500018683, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnq-320805
Rehberger Peter, Velika čolnarska
ulica 2, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
50500083396, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnp-320806
Sajovic Blaž, Tržaška 136, Logatec,
zavarovalno polico, št. 50500056506, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnk-320811
Smrekar Blaž, Mestni trg 11, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 50500004890, izdala
zavarovalnica Slovenica, zavarovalniška
hiša d.d. gnc-320819
Šeruga Emil, Lucova 2, Petrovci,
zavarovalno polico, št. 50500028420, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gns-320828
Vrbančič
Katja,
Kidričeva
ulica
74, Ljutomer, zavarovalno polico, št.
50500084206, izdala zavarovalnica KD zavarovanje. gnz-320846
Vukeljič Dejan, Frankovo naselje
177, Škofja Loka, zavarovalno polico, št.
50500013660, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnp-320831

Spričevala preklicujejo
Areh Nejc, Podgorje 94, Podgorje
pri Slovenj Gradcu, spričevalo 3. letnika
Gimnazije Slovenj Gradec, izdano leta
2010. gnt-320827
Babšek Sandi, Smrjene 58, Škofljica,
spričevalo 1. in 2. letnika SŠTP v Ljubljani,
izdano leta 1999 in 2000. gne-320842

Bianca Orban, Dobrovnik 49, Dobrovnik Dobronak, spričevalo 1. letnika Biotehniške
šole Rakičan Murska Sobota. gno-320832
Debeljak Aleš, Kovski vrh 5, Škofja Loka,
spričevalo Srednje lesarske šole Postojna,
št. 4/529, izdano leta 1999. gns-320878
Debeljak Aleš, Kovski vrh 5, Škofja Loka,
spričevalo Srednje lesarske šole Postojna,
št. 2/367, izdano leta 1999. gnr-320879
G. Ogrinc d.o.o., Spodnja Senica 18,
Medvode, spričevalo o pridobljeni temeljni
kvalifikaciji za poklicne voznike na ime
Zalokar Denis, Sora 2A, 1215 Medvode,
izdal B&B izobraževanje in usposabljanje
d.o.o., Kranj, št. 0000188, izdano 30. 9.
2010. gnf-320870
G. Ogrinc d.o.o., Spodnja Senica 18,
Medvode, spričevalo o pridobljeni temeljni
kvalifikaciji za poklicne voznike na ime
Plestenjak Rok, Zaloška c. 76, 1000
Ljubljana, izdal B&B izobraževanje in
usposabljanje d.o.o., Kranj, št. 0000183,
izdano 30. 9. 2010. gnz-320871
Galinec Tomo, Slokanova 4, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Gradbenega
šolskega centra Ivana Kavčiča, Ljubljana,
izdano leta 1963. gnb-320845
Gimnazija, Strossmayerjeva 1, Ljubljana,
maturitetno spričevalo in obvestilo o uspehu
pri maturi Gimnazije Poljane, izdano leta
2011, št. 4531, izdano na ime Laura Leitgeb.
gnw-320824
Gregorinčič Sonja, Zg. Kamenščak 6, Ljutomer, maturitetno spričevalo Kmetijske šole
Rakičan, izdano leta 1980. gnn-320808
Heine Nejc, Stranska ulica 1, Domžale,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Moste,
izdano leta 2003. gnq-320809
Hukanović Emina, Clevelandska 43,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Jože
Moškrič. gnv-320825
Jan Vilko, Partizanska cesta 31, Bled,
spričevalo 3. letnika Srednje elektro in
strojne šole Kranj, št. 254/0, izdano leta
1997/1998. gnj-320837
Klančišar Luka, Kal 8, Zagorje ob Savi,
spričevalo 4. letnika Srednje gradbene,
geodetske in ekonomske šole Ljubljana,
izdano leta 2011. gng-320815
Krašovec Terglav Saša, Polzela 31C,
Polzela, indeks, št. 18910592, izdala Filozofska fakulteta Ljubljana, leto izdaje 1991,
izdan na priimek Bokunić. gnl-320885
Lončarić Jančić Andreja, Police Pirišče
5, 47282 Kamanje, Hrvaška, spričevalo
1., 2 in 3. letnika ter maturitetno spričevalo
Tekstilne šole Beti Metlika, izdano leta 1993
(maturitetno), izdano na ime Andreja Ladika.
gnc-320869
Lovšin Aljaž, Nemška vas 12, Ribnica,
spričevalo 4. letnika Elektrotehniškoračunalniško strokovne šole in gimnazije
Ljubljana in maturitetno spričevalo, izdano
leta 2010. gno-320857
Lušin Jon, Grič, Cesta I 13, Ribnica,
indeks, št. 23080694, izdala Fakulteta za
strojništvo. gny-320872
Maučec Janez, Vidmarjeva ulica 25,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne kovinarske šole v Ljubljani, izdano
leta 1979. gnh-320839

Mijajlović Sanja, Slavka Gruma 84, Novo
mesto, indeks, št. 30015068, leto izdaje
2008, izdala Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo. gnm-320834
Müller Miran, Franja Kozarja 32, Veržej,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
poklicne in tehniške šole Murska Sobota,
št. 1272, izdano leta 1975. gnh-320864
Pintarić Zdravko, Radnička 8, 40 324
Prelog, Hrvaška, spričevalo o zaključnem
izpitu Šolskega gradbenega centra, Maribor,
izdano leta 1982. gnv-320850
Podkoritnik Polona, Šišenska cesta 37,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Poljane, izdano leta 2009. gnu-320851
Pori Miha, Pri Brančurniku 18, Prevalje,
spričevalo 4. letnika Biotehniške šole
Maribor, izdano leta 2011. gnr-320829
Poštrak Bojan, Rožički vrh 51, Sveti
Jurij ob Ščavnici, spričevalo 1. in 2. letnika
Srednje kmetijske šole Rakičan, izdano leta
1981, 1982. gnt-320877
Roškar Nataša, Črešnjevci 34, Gornja
Radgona, spričevalo 4. letnika Srednje
zdravstvene šole Murska Sobota, izdano
leta 2002, izdano na ime Irgolič Nataša.
gnr-320854
Roškar Nataša, Črešnjevci 34, Gornja
Radgona, maturitetno spričevalo Srednje
zdravstvene šole Murska Sobota, izdano
leta 2002, izdano na ime Irgolič Nataša.
gnq-320855
Simanauskaite Giedre, Korytkova 28,
Ljubljana, indeks, št. 18103011, izdala
Filozofska fakulteta. gnf-320866
Šavel Sanja, Puconci 262, Puconci,
spričevalo 4. letnika (splošna matura),
Srednje ekonomske šole Murska Sobota,
izdano leta 2002. gnh-320814
Turk Lara, Smelijevo naselje 48, Stari
trg pri Ložu, spričevalo 3. letnika Srednje
agroživilske šole Ljubljane, izdano leta
1998. gnp-320881
Turk Lara, Smelijevo naselje 48, Stari
trg pri Ložu, spričevalo 4. letnika Srednje
agroživilske šole Ljubljana, izdano leta
1999. gno-320882
Turk Lara, Smelijevo naselje 48, Stari
trg pri Ložu, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje agroživilske šole Ljubljana, izdano
leta 1999. gnn-320883
Zgjim Bytyqi, Škrbina 17, Komen,
spričevalo 9. razreda OŠ Antona Šibelja
- Stjenka Komen, izdano leta 2007.
gnj-320862
Zgjim Bytyqi, Škrbina 17, Komen,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Koper,
izdano leta 2009. gni-320863
Zoran Tjaša, Soteska 29/a, Straža,
spričevalo 3. letnika Ekonomske šole Novo
mesto, izdano leta 2006. gnl-320810
Zupan Gregor, Celovška 161, Ljubljana,
spričevalo o strokovni usposobljenosti
odgovorne osebe za prevoze v cestnem
prometu, št. 617206, izdano leta 2003,
izdajatelj Ministrstvo za promet, izdano na
ime Gregor Zupan. gnu-320880
Žibert Kaja, Hladnikova ulica 38, Križe,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Kranj,
št. S-IV/265-1, izdano leta 2007/2008.
gnb-320820
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Drugo preklicujejo
Benčan Maja, Planina 210, Planina,
študentsko izkaznico, št. 19453938,
izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana.
gnq-320830
Bradač Miha, Šmihelska cesta 9, Novo
mesto, študentsko izkaznico, št. 63990013,
izdala Fakulteta za računalništvo in
informatiko. gnf-320816
Bregar Žan, Pot na Fužine 7, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Ledina.
gnd-320843
Budja Stanko, Križevci pri Ljutomeru 41a,
Križevci pri Ljutomeru, dijaško izkaznico,
izdala Prometna šola Maribor. gnf-320841
Campagnolo Koper d.o.o., Tomažičeva
ulica 4, Slovenska Bistrica, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500027391001.
gnp-320860
Cesnik Ivan, Prisoje 20, Prevalje, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500014908010,
izdajatelj Ceris d.d. gng-320840
Feltrin Tomaž, Vrhole 33, Zgornja
Ložnica, potrdilo o uspešno opravljenem
preizkusu strokovne usposobljenosti za
pridobitev licence v cestnem prometu,
izdajatelj Ministrstvo za promet, št. 602426,
leto izdaje 1997. gnx-320873
Frančeškin Miha, Zvezda 21, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 12130263862,
izdala Višja strokovna šola ŠCPET.
gnu-320876
Globokar Nejc, Mali Vrh pri Šmarju 95,
Šmarje - SAP, študentsko izkaznico, št.
19417147, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnp-320856
Gorjup Janez, Šolska ulica 7, Velike
Lašče, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500012902000, Cetis Celje d.d.
gnv-320875
Hardi
Denis,
Lendavske
gorice
637/A, Lendava - Lendva, študentsko

izkaznico, izdala Pravna fakulteta Maribor.
gnz-320821
Igor Šetina s.p., Drulovka 43A, Kranj,
digitalno tahografsko kartico, št. 009603/
BGD28-2-2992/2009, za Darka Opačić,
izdala
Obrtno
podjetniška
zbornica
Slovenije. gny-320847
Inženirska zbornica Slovenije v skladu
s 6. členom Pravilnika o obliki in vsebini
izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih
inženirjev (Uradni list RS, št. 51/04
in 56/05) neveljavne enotne žige in
izkaznice pooblaščenih inženirjev: András
Sebestyén, Ph. D. M. E., S-1350, Drago
Štrucl, inž. gradb., G-2415, Silvio Thomas
Moser, Bauingenieur, G-3019, Matjaž Es,
dipl. inž. str., S-1495, Andrej Rogač, univ.
dipl. inž. grad., G-0419, Branko Tratar,
inž. gradb., G-0985, Franc Mrhar, S-9006.
Ob-3979/11
ISBE d.o.o., Liminjanska cesta 96,
Portorož - Portorose, digitalno tahografsko
kartico,
št.
1070500002256000.
gnx-320848
Jeton Morina, Ulica pri velikih vratih
17, Koper - Capodistria, certifikat o NPK izvajalec zidanja in ometavanja, izdajatelj
Šolski center Celje, št. 5820.009.3.1-022008-43765, leto izdaje 2008. gnw-320874
Juha Jernej, Matena 73, Ig, certifikat NPK
varnostnik, št. 802, z oznako NPK-V-ev4485/
i838-07, izdan leta 2007. gnr-320858
Kos Franc, Jablan 10, Mirna Peč,
poklicna matura Kmetijske šole GRM Novo
mesto. gno-320807
Kuhar Alenka, Cesta na postajo 27A,
Brezovica pri Ljubljani, potrdilo o strokovnem
izpitu, izdajatelj Republiški komite za vzgojo
in izobraževanje ter telesno kulturo, leto
izdaje 5. 4. 1989, številka 2039, izdano na
Kuštrin Alenka. gnn-320833
Lakota Mitja, Polje 371, Ljubljana Polje, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500013472000, izdal Cetis d.d.
gnu-320826
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Lopert Kristina, Kajuhova ulica 21,
Brežice, študentsko izkaznico, št. 20080193,
izdala Pravna fakulteta v Ljubljani.
gnm-320884
Mahorič
Mirko,
Gradenšak
5A,
Voličina, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500005616000. gnm-320859
Markelj Tomaž, Zgornja Bela 7,
Preddvor, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500028593000, izdal Cetis d.d.
gny-320822
Mataič Denis, Dobrovnik 98A, Dobrovnik
- Dobronak, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500028017000, izdajatelj Cetis Celje.
gns-320853
Močnik d.o.o. Novaki, Dolenji Novaki 28,
Cerkno, licenco, GE 002488/04690/003,
št. 0301380, za vozilo Renault premium
450, 18T, registrska številka GO F6-954,
izdala Gospodarska zbornica Slovenije.
gnd-320868
Peulić Srđan, Župančičeva ulica 6,
Domžale, certifikata o NPK za voznika
v cestnem prometu, evidenčna št.
2547/2009/8400.002.4.1, izdala Agencija
za promet, leta 2009. gnk-320886
Ropič Žan, Loka pri Framu 14, Fram,
dijaško izkaznico, izdal Ceris Ljubljana, št.
0006037237. gne-320817
Rudnik Nina, Latkova vas 248, Prebold,
študentsko izkaznico, št. 18970939,
izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani, UL.
gnw-320849
Simanauskaite
Giedre,
Korytkova
28, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
18103011, izdala Filozofska fakulteta.
gne-320867
Simončič Diana, Gerbičeva 51a,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
31080223, izdala Fakulteta za farmacijo.
gnt-320852
Žogan Samo, Linhartova 16, Rogaška
Slatina, študentsko izkaznico, št. 81639249,
izdala
Ekonomsko-poslovna
fakulteta
Maribor. gng-320865
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