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Javni razpisi
Ob-4159/11
Razveljavitev
Na podlagi 16. člena Zakona o državni
upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – UPB4,
126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/2010 – ZUP – G)
in v zvezi s 53. členom Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o
podpori za razvoj podeželja iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (Uradni list Evropske unije, L št. 277
z dne 21. 10. 2005) minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije
izdaja sklep o razveljavitvi javnega razpisa
za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa
311 – Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti za leto 2011.
Razveljavi se javni razpis za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa 311 – Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti za leto
2011, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 45/11 z dne 10. 6. 2011.
Sklep o razveljavitvi začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 430-74/2011/18

Ob-4200/11

Popravek
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana,
objavlja popravek objave »javnega razpisa za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih«, objavljenega v Uradnem listu RS,
št. 43, z dne 3. 6. 2011, str. 1301–1306,
Ob-3406/11,
V točki 1. Pravna podlaga se spremeni
številka Sklepa Službe Vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko, v vlogi organa upravljanja OP RČV, o potrditvi
instrumenta javni razpis za izbor operacij
»Krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih«,
in sicer se št. 303-42/2011/4, nadomesti s
št. OP RČV 1/1/006-0-MVZT o potrditvi instrumenta.
V točki 4.3. Pogoji za operacijo (A2: Zaposlitev raziskovalca iz raziskovalnih organizacij) se v drugem odstavku dodajo dokazila
o izpolnjevanju pogojev za raziskovalce iz
tujine, tako da se glasi:
»Dokazila o izpolnjevanju pogojev so:
potrdilo o predhodni zaposlitvi v JRO in o
zaposlitvi v organizaciji prijavitelja, podatki
o raziskovalcu iz evidenc ARRS za domače
raziskovalce, za raziskovalce iz tujine pa

potrdilo o predhodni zaposlitvi v RO in o zaposlitvi v organizaciji prijavitelja, življenjepis
ter reference raziskovalca.«
V točki 4.3. Pogoji za operacijo (A3: Zaposlitev ali najem vrhunskih raziskovalcev
in strokovnjakov iz Slovenije ali iz tujine) se
Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (Uradni list RS, št. 12/05 in
122/06), nadomesti s Pravilnik o kriterijih za
ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS,
št. 41-1992/09). Odstavek se tako glasi:
»A3: Zaposlitev ali najem vrhunskih raziskovalcev in strokovnjakov iz Slovenije ali
iz tujine
Sofinanciranje zajema vključitev vrhunskih raziskovalcev in strokovnjakov v RR
skupino, bodisi v obliki redne, delne zaposlitve ali pogodbe z raziskovalcem. Pogoji
za vrhunske raziskovalce in strokovnjake
so reference, ki odgovarjajo pogojem za
vodenje raziskovalnih projektov po pravilih
ARRS, zajetih v Pravilniku o kriterijih za
ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS,
št. 41-1992/09).«
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo
Št. 342-3/2009/30
Ob-4092/11
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: MKGP), na podlagi:
– Uredbe o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji
2007–2013 (Uradni list RS, št. 30/11);
– Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 z dne
27. julija 2006 o Evropskem skladu za ribištvo (ESR) (UL L št. 223 z dne 15. 8. 2006,
str. 1–44; v nadaljnjem besedilu: Uredba
1198/2006/ES);
– Uredbe Komisije (ES) št. 498/2007
z dne 26. marca 2007 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES)
št. 1198/2006 o Evropskem skladu za ribištvo (UL L št. 120 z dne 10. 5. 2007,
str. 1–80; v nadaljnjem besedilu: Uredba
498/2007/ES);
– Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013 (v
nadaljnjem besedilu: OP 2007–2013), potrjenega z odločbo Evropske komisije št. CCI
2007 SI 14 F PO 001 z dne 19. 11. 2008;
– EFF Vademecuma Evropske komisije,
Doc EFFC/10/2007, z dne 26. 3. 2007 – priročnika Evropske komisije za izvajanje Uredbe 1198/2006/ES in Uredbe 498/2007/ES (v
nadaljnjem besedilu: priročnik EK), objavlja

drugi javni razpis
za ukrep Ribiška pristanišča,
mesta iztovora in zavetja
I. Predmet javnega razpisa
1. Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih sredstev v okviru ukrepa Ribiška pristanišča, mesta iztovora in zavetja iz
OP 2007–2013, ki prispeva k izboljševanju
obstoječih ribiških pristanišč in mest iztovora
ter izboljševanju pogojev za ribiče v obstoječih ribiških pristaniščih.
2. Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje projektov, prispelih na
javni razpis za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa Ribiška pristanišča, mesta iztovora in zavetja, znaša 3.639.963,74 EUR,
od tega znaša prispevek Evropske unije (v
nadaljnjem besedilu: EU) v celotnih javnih
izdatkih 2.729.972,80 EUR (75%), prispevek Republike Slovenije v celotnih javnih
izdatkih 545.994,56 EUR (15%) in prispevek upravičenca (občine) 363.996,38 EUR
(10%).
3. Sredstva, ki jih zagotovita Republika Slovenija in EU, bremenijo proračunski
postavki:
9450
9451

Evropski sklad za ribištvo
07-13-EU, v višini
2.729.972,80 EUR
Evropski sklad za ribištvo
07-13-slovenska udeležba,
v višini 545.994,56 EUR

4. Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju javnega
razpisa na spletnih straneh MKGP.
II. Vlagatelji
Vlagatelji za pridobitev nepovratnih sredstev po tem razpisu so lahko obalne občine
v Republiki Sloveniji, v katerih se nahajajo
ribiška pristanišča (Koper, Izola in Piran).
III. Predmet podpore
1. Predmet podpore so naložbe v:
– že obstoječa javna ribiška pristanišča,
ki izboljšujejo ponujene storitve;
– prestrukturiranje mest iztovarjanja in
izboljšanje pogojev za ribiške proizvode, ki
jih ribiči iztovorijo na obstoječih mestih iztovarjanja.
2. Že obstoječa javna ribiška pristanišča
so upravičena do podpore le, če so izvedene naložbe:
– v skupnem interesu;
– širšega obsega kot operacije, ki jih izvajajo zasebna podjetja;
– usmerjene v izboljšanje ponujenih storitev za ribiče in ribogojce.
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Naložba je v skupnem interesu, kadar
prispeva k interesu splošne javnosti. Naložba je širšega obsega kot operacija, ki jo
izvaja zasebno podjetje, če od naložbe nima
koristi le zasebno podjetje, ampak tudi ostali, ki naložbo uporabljajo (ribiči, ribogojci,
splošna javnost). Naložba je usmerjena v
izboljšanje ponujenih storitev za ribiče in ribogojce, če prispeva k izboljšanju obstoječih
storitev za ribiče in ribogojce v ribiških pristaniščih (na primer dostop do tekoče vode,
elektrike, možnost shranjevanja ribolovne
opreme).
Izpolnjevanje navedenih zahtev se preverja glede na razpisno dokumentacijo
(obrazec Utemeljitev naložbe, ki je del razpisne dokumentacije, in investicijski načrt v
skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Uradni list
RS, št. 60/06 in 54/10).
IV. Pogoji za odobritev in porabo sredstev
Splošni pogoji:
1. Vloga mora biti predložena v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije na predpisanem prijavnem obrazcu za ta ukrep. Priložene ji morajo biti vse priloge in dokazila,
ki so navedena v razpisni dokumentaciji in ki
morajo biti medsebojno usklajena, resnična,
točna, jasna in razumljiva.
2. Vlagatelj mora zagotoviti ustrezno
investicijsko in tehnično dokumentacijo
z natančnim popisom del in stroškovno
opredelitvijo cen, ki jo pripravi odgovorni projektant, in vsa potrebna dovoljenja
za naložbo. Naložba mora biti zaključena
celota. Za gradbena dela je treba vlogi
priložiti tehnično dokumentacijo in predračune na podlagi projektantskega popisa del. Za opremo je treba priložiti popis
opreme, razporeditev opreme v prostoru
in predračune.
3. Za izvedbo naložbe, ki zahteva pridobitev gradbenega dovoljenja, je potrebno
pravnomočno gradbeno dovoljenje.
4. Gradbena dela morajo biti opravljena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev
objektov, urejanje prostora, varstvo okolja,
varstvo voda, varstvo kulturne dediščine in
ohranjanje narave.
5. Iz dokumentacije mora biti razvidna
zaprtost finančne konstrukcije za priznani
in nepriznani del naložbe (obrazec Finančna
konstrukcija naložbe).
6. Računi, predračuni in druga dokazila
se morajo glasiti na vlagatelja.
7. Vlagatelj mora imeti izdelan investicijski načrt z opredelitvijo ciljev v skladu z
Uredbo o enotni metodologiji za pripravo
in obravnavo investicijske dokumentacije
na področju javnih financ (Uradni list RS,
št. 60/06 in 54/10).
8. Naložba se mora izvesti na območju
Republike Slovenije.
9. Naložba mora biti del občinskega razvojnega programa, potrjenega s strani občinskega sveta (sklep o potrditvi DIIP-a /
investicijskega programa).
10. Ob oddaji vloge se morata investicijska dokumentacija in potrjeni obrazec o
DIIP/ IP iz razpisne dokumentacije finančno
ujemati.
11. Vlagatelj mora izbrati izvajalca operativnih del izvedbe in dobavitelje v skladu s
predpisi, ki urejajo javna naročila.
12. Ribiško pristanišče mora biti določeno z občinskim splošnim aktom, ki je usklajen z občinskim prostorskim načrtom.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
13. Če je to potrebno v skladu s predpisi
o vodah, vlagatelj pridobi spremembo vodne
pravice oziroma novo vodno pravico.
14. Pridobljena morajo biti vsa potrebna
upravna dovoljenja.
15. V primeru naložb za prestrukturiranje
mest iztovarjanja in izboljšanje pogojev za
ribiške proizvode, ki jih ribiči iztovorijo na
obstoječih mestih iztovarjanja, ki so opredeljena v skladu z veljavno zakonodajo na tem
področju, upravičenec zagotovi, da mesta
iztovarjanja izpolnjujejo pogoje v skladu z
ustreznimi veterinarskimi predpisi in drugimi
predpisi s področja morskega ribištva in da
se izvajajo nadzorni ukrepi (v ribiškem pristanišču je zagotovljeno mesto naključnega
veterinarskega pregleda).
16. Za gradnjo ali obnovo objektov pristaniške infrastrukture ali objektov, ki lahko vplivajo na varnost plovbe na obali ali
v morju, upravičenec pridobi soglasje z
vidika pogojev za varnost plovbe, ki ga
izda Uprava Republike Slovenije za pomorstvo.
17. Podatki, navedeni v prijavnem obrazcu, investicijskem načrtu in priloženih dokazilih, morajo biti skladni.
18. Vloga mora biti popolna in mora izpolnjevati razpisne pogoje. Minimalno število točk, ki jih mora doseči vloga pri ocenjevanju glede na dana merila, je 47 točk.
Posebni pogoji:
1. Če vlagatelj kandidira za pridobitev
sredstev samo za dokončanje naložbe, morajo biti iz priložene investicijsko-tehnične
dokumentacije razvidni:
a) popis del in stroškov, ki se nanaša na
celotno naložbo;
b) ločen popis del in stroškov, s katerim
se vlagatelj prijavlja na razpis;
c) pri fazni gradnji natančen popis že izvedenih del in stroškov, ki ga potrdi pooblaščeni projektant ali nadzornik ter popis del
in stroškov, s katerim se vlagatelj prijavlja
na razpis;
d) kadar gradbeno dovoljenje ni potrebno, je treba priložiti:
– v primeru posega v prostor, ki bi lahko
trajno ali začasno vplival na vodni režim ali
stanje voda, vodno soglasje Ministrstva za
okolje in prostor;
– v primeru posegov v spomenik, spomeniško območje, nepremično ali naselbinsko
dediščino oziroma njihova vplivna območja
kulturnovarstveno soglasje, ki ga izda pristojna območna enota Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije;
– v primeru posegov, ki lahko pomembno
vplivajo na okolje, okoljevarstveno soglasje
Ministrstva za okolje in prostor;
– v primeru posegov v območja, ki imajo
na podlagi predpisov s področja ohranjanja
narave poseben status, naravovarstveno
soglasje, ki ga izda Agencija Republike Slovenije za okolje.
2. Pri naložbah v gradnjo prostorov in
nakup pripadajoče opreme, ki so ali bodo v
objektih, zgrajenih tudi za druge namene,
se od vseh skupnih stroškov izgradnje oziroma prenove celotnega objekta (na primer
skupni prostori, streha, fasada) kot upravičeni stroški priznajo le stroški v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno površino
objekta, ki jo ti prostori zasedajo. Iz vloge
mora biti jasno razvidna delitev na prostore, ki so predmet podpore (po namenu,
kvadraturi in stroških) od prostorov, ki niso
predmet podpore (tabela Seznam stroškov
po etažah).

Obveznosti upravičenca:
1. Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo zadnjega zahtevka upravičenca za
izplačilo sredstev (v nadaljnjem besedilu:
zahtevek). Kot zaključek naložbe šteje:
– v primeru gradnje, za katero je potrebno gradbeno dovoljenje, tehnični prevzem in
pridobljeno uporabno dovoljenje;
– v primeru opreme vključitev opreme v
opravljanje dejavnosti;
– v primeru ribiškega pristanišča se poleg vseh naštetih dovoljenj predloži obratovalno dovoljenje v skladu z veljavno zakonodajo.
2. Naložba se mora zaključiti najkasneje
v roku treh let po izdaji odločbe o odobritvi
sredstev.
3. V primeru posegov v spomenik, spomeniško območje, nepremično ali naselbinsko dediščino oziroma njihovo vplivno območje, mora upravičenec o nameravanem
začetku izvajanja pogodbenih del predhodno pisno obvestiti pristojno območno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije in ob zaključku naložbe predložiti
strokovno mnenje tega zavoda, da je naložba izvedena v skladu s kulturnovarstvenim
soglasjem.
4. V primeru, da se naložba nanaša na
posege v varovana območja, upravičenec
zagotovi, da se izvede presoja v skladu s
Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov
izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04,
53/06, 38/10 in 3/11).
5. Prejemnik se obvezuje, da vsaj še
10 let od zadnjega izplačila sredstev ne bo
spreminjal namembnosti naložbe, za katero
so mu bila dodeljena sredstva. V tem obdobju se naložba ne sme uporabljati v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev, prav
tako se ne sme uvajati bistvenih sprememb
oziroma odtujiti naložbe.
6. Naložba mora biti označena v skladu
s Priročnikom organa za upravljanje za obveščanje javnosti in označevanje projektov
v okviru Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013, ki se
nahaja na spletnih straneh http://www.mkgp.
gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/.
7. Prejemnik mora za naložbo, za katero je prejel podporo, voditi predpisano dokumentacijo in dokumentacijo, navedeno v
odločbi, ter jo hraniti še najmanj 10 let po
zaključku naložbe.
8. Prejemnik mora na zahtevo Agencije
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) poročati še 10
let od zadnjega izplačila sredstev.
9. Prejemnik mora v obdobju 10 let po
zadnjem izplačilu sredstev omogočiti dostop
do dokumentacije o projektu, ki je predmet
podpore po tem javnem razpisu, ARSKTRP,
MKGP, revizijskemu organu, Računskemu
sodišču RS, Evropski komisiji, Računskemu sodišču Evropskih skupnosti in drugim
nadzornim organom ter omogočiti kontrolo
na kraju samem.
10. Prejemnik sredstev se strinja, da se
opis aktivnosti oziroma naložbe in znesek
odobrenih in izplačanih javnih sredstev objavijo na spletnih straneh MKGP.
V. Omejitve
1. Upravičenci lahko pridobijo sredstva
za iste aktivnosti ali naložbe na podlagi posamezne vloge samo iz enega ukrepa po
OP 2007–2013.
2. Sredstva se ne dodelijo upravičencu,
ki je za iste upravičene stroške, kot jih na-
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vaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem
ukrepu, že prejel razpisana javna sredstva
Republike Slovenije ali sredstva Evropske
unije.
3. Poleg neupravičenih stroškov iz člena
55 Uredbe 1198/2006/ES ter člena 26 Uredbe 498/2007/ES se podpora za naložbe po
tem javnem razpisu ne dodeli za:
– gradnjo novih ribiških pristanišč;
– vavčersko svetovanje;
– nakup patentnih pravic, know-howa,
licenc in nepatentiranega tehničnega znanja;
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
– stroške poslovanja (tudi stroški vzdrževanja in najema);
– bančne stroške in stroške garancij;
– nakup rabljene opreme;
– stroške javne uprave (splošni upravni
stroški, najemnine in plače zaposlenih v dejavnostih upravljanja, izvajanja, spremljanja
in nadzora);
– plačila v naravi;
– stroške pri projektih, ki so nastali zaradi pristojbin za uporabo in kotizacij pred
dokončanjem projekta, pa ti zneski niso bili
odšteti od upravičenih stroškov;
– nakup nepremičnin.
VI. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev
1. Finančna pomoč se zagotovi v obliki
nepovratnih sredstev. Najvišja stopnja pomoči znaša do 100 odstotkov priznane vrednosti naložbe, od tega se:
– 75% upravičenih izdatkov zagotovi iz
virov EU;
– 15% upravičenih izdatkov zagotovi Republika Slovenija;
– 10% upravičenih izdatkov zagotovi
upravičenec (občina).
2. Višina sofinanciranja za zgoraj navedene naložbe, ki so upravičene do podpore za programsko obdobje izvajanja OP
2007–2013, je omejena, kot sledi:
– najnižja stopnja finančne pomoči znaša
5.000 EUR na posamezno vlogo;
– najvišja stopnja finančne pomoči znaša
4.000.000 EUR na posamezno vlogo;
– najvišja stopnja pomoči na posameznega upravičenca lahko v celotnem programskem obdobju 2007–2013 znaša največ 4.000.000 EUR.
3. Sredstva se izplačajo na podlagi odobrenega zahtevka upravičenca. Zahtevku
mora upravičenec smiselno, glede na vrsto
naložbe, priložiti:
– izpolnjen in podpisan obrazec OPR‑9,
– izpolnjen in podpisan obrazec
OPR‑10,
– kopije ponudb in zapisnike o izbiri z
utemeljitvijo,
– originalne račune z originalnimi dokazili
o njihovem plačilu,
– originalne začasne in originalno končno gradbeno situacijo, potrjeno s strani nadzornega organa in končnega prejemnika ter
originalna dokazila o njihovem plačilu,
– poročilo o opravljenem delu, podpisano
s strani upravičenca,
– poročilo o izvajanju investicijskega
projekta skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih
financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10),
pri večletnih naložbah je treba poročilo posredovati na ARSKTRP v vsakem letu izvajanje naložbe,

– dokazilo o zaključku naložbe,
– drugo, s strani ARSKTRP predpisano
dokumentacijo.
4. Upravičenec mora zahtevek za izplačilo sredstev v tekočem letu poslati na ARSKTRP v skladu z roki, ki so navedeni v odločbi
o odobritvi sredstev.
5. Kadar prejemnik sredstva uporablja v
nasprotju z namenom, za katerega so mu
bila dodeljena, oziroma bistveno spremeni
naložbo ali pa del ne opravlja v skladu z obveznostmi ali določbami Uredbe o izvajanju
Operativnega programa za razvoj ribištva v
Republiki Sloveniji 2007–2013, tega javnega razpisa in odločbe o odobritvi sredstev,
ali je sredstva pridobil nezakonito na podlagi
lažnih podatkov ali lažnih izjav, ARSKTRP
izda odločbo o vračilu sredstev v proračun
RS skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi
od dneva prejema sredstev.
Kot bistvene spremembe naložbe za ta
ukrep se štejejo spremembe, ki:
– bistveno vplivajo na naravo naložbe
ali pogoje izvajanja ali ki dajejo prejemniku
sredstev neupravičeno prednost;
– so posledica spremembe v naravi lastništva infrastrukturnega objekta.
6. Zahtevek, ki je v nasprotju z zahtevami iz Uredbe o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji
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2007–2013, tega javnega razpisa ali odločbe o odobritvi sredstev, ARKSTRP z odločbo zavrne. Če upravičenec naložbe ne zaključi v roku iz odločbe o odobritvi sredstev
in so mu bila določena denarna sredstva na
podlagi njegovih zahtevkov že izplačana,
ARSKTRP izda odločbo o vračilu sredstev v
proračun RS skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva prejema sredstev.
7. ARSKTRP izvaja administrativne kontrole in kontrole na kraju samem od oddaje
vloge do zadnjega izplačila sredstev ter naknadne kontrole na kraju samem v obdobju
od zadnjega izplačila sredstev do 10 let po
zadnjem izplačilu sredstev za ta ukrep.
VII. Merila za ocenjevanje vlog
1. Vsaka popolna in vsebinsko ustrezna
vloga bo ocenjena na podlagi meril za izbor.
Pri določitvi meril se upoštevajo:
– skupni interes ribičev in gojiteljev, ki
uporabljajo pristanišča;
– usmerjenost v izboljšanje ponujenih
storitev za ribiče in ribogojce;
– ureditev prve prodaje rib.
Merila za ocenjevanje vlog so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Merila in točkovalnik za ocenjevanje
vlog
Ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovora in zavetja

Originalna številka zadeve, ki je predmet
ocenjevanja
Vloga ustreza namenu ukrepa
Merila (točke se seštevajo)

DA

NE

Maksimalno
št. točk

Doseženo
št. točk

1.

Skupni interes ribičev in gojiteljev, ki uporabljajo
pristanišča

40

2.

Usmerjenost v izboljšanje ponujenih storitev za ribiče
in ribogojce

66

3.

Ureditev prve prodaje rib

10

SKUPAJ

116

2. Odobrijo se vloge, ki izpolnjujejo razpisne pogoje ter so na podlagi ocene dosegle najmanj 47 točk. Vloge se odobravajo
glede na doseženo število točk do porabe
sredstev, razpisanih za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovora in zavetja.
3. V primeru, da za posamezno merilo
vlagatelj ne bo priložil zahtevanih podatkov
oziroma bodo podatki nepravilni, se bo v
tem delu vloga ocenila z 0 točkami.
VIII. Upravičeni stroški
1. Upravičeni stroški za naložbe so:
– naložbe v naprave in opremo za izboljšanje pogojev za iztovarjanje, predelavo,
skladiščenje in prodajo proizvodov ribištva
in ribogojstva v pristaniščih, in sicer:
– naprave in oprema za manipulacijo s
tovorom (viličarji);
– tekoči trakovi (za razkladanje ribe in
nakladanje ledu na plovila);
– ureditev ali posodobitev mesta iztovora in prve prodaje rib v skladu z veljavno
zakonodajo;
– prostori ali zabojniki za shranjevanje
ribolovne opreme, ribiških proizvodov in delovnih pripomočkov in opreme (stiropornih
zabojčkov);

– hladilnice;
– tehtnice oziroma sistemi za tehtanje;
– delovne mize;
– naprave in oprema za popravilo ribiških plovil ter ribolovnega orodja;
– izboljšave naprav in opreme za ravnanje z odpadki;
– izboljšave naprav in opreme za zagotovitev varnosti v ribiškem pristanišču (izboljšave osvetlitve, sredstev in opreme za
požarno varnost, stebričkov, navigacijskih
luči in boj, zapornice za zagotovitev nemotenega iztovarjanja ribiških proizvodov, bokobrani za ribiško pristanišče);
– plavajoči dostopi do plovil za iztovarjanje ribiških proizvodov;
– sanitarije za ribiče in pristojne službe;
– pokrit prostor ali pisarna za delo ribičev in pristojnih služb;
– izboljšave naprav in opreme za vzdrževanje in čiščenje ribiškega pristanišča ter
za varstvo morja pred onesnaženjem.
– naložbe, namenjene oskrbi z gorivom,
ledom, vodo in elektriko, in sicer:
– naprave in oprema za oskrbo z gorivom;
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– naprave in oprema za oskrbo z le-

– naprave in oprema za oskrbo z
vodo;
– naprave in oprema za oskrbo z elektriko;
– rezervoarji za gorivo, vodo, odpadke.
– gradbena in obrtniška dela za izgradnjo, posodobitev in razširitev privezov za
večjo varnost med iztovarjanjem ali natovarjanjem; upoštevajo se stroški dobave
gotovih elementov (nakup in prevoz) in
njihova montaža ali stroški izvedbe del na
kraju samem (stroški materiala, prevoza in
opravljenih del);
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo projekta, in sicer honorarji projektantom, inženirjem in svetovalcem, študije
izvedljivosti in ekonomske upravičenosti,
investicijski načrt, in študije vpliva na okolje, do višine 12 odstotkov priznane vrednosti naložbe.
2. Upravičeni stroški naložbe so samo
stroški, ki so nastali od izdaje odločbe o
odobritvi sredstev dalje do dokončanja naložbe oziroma najpozneje v treh letih po
izdaji odločbe o odobritvi sredstev.
3. Vlagatelj pred datumom začetka
upravičenosti stroškov ne sme začeti z deli
niti prevzeti nobenih obveznosti na račun
morebitnih dodeljenih sredstev.
4. Kot začetek stroška se šteje prevzem obveznosti upravičenca na račun
morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev
katere koli pogodbe, naročanje materiala,
opreme, storitev ali del). Vlagatelj lahko
začne s postopkom izbire izvajalca skladno s predpisi o javnem naročanju, vendar
pogodbe z izbranim izvajalcem ne sme
skleniti pred izdajo odločbe o pravici do
sredstev.
5. Upravičeni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo
naložbe, so lahko tudi stroški od 1. 1. 2007
dalje.
IX. Razpisna dokumentacija in vsebina
vloge
1. Razpisna dokumentacija za javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta
iztovora in zavetja vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge;
– Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge;
– Postopek za izbor vlagateljev;
– Merila in točkovalnik za ocenjevanje
vlog;
– Seznam upravičenih stroškov;
– Vlogo, ki vsebuje:
– Prijavni obrazec za ukrep Ribiška
pristanišča, mesta iztovora in zavetja,
– Seznam obveznih in neobveznih
prilog, ki jih predloži vlagatelj.
2. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti izdelana in predložena v
skladu z zahtevami tega javnega razpisa in
razpisne dokumentacije za ta ukrep. Vlogi
morajo biti priložene vse zahtevane priloge
in dokazila.
3. Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega
razpisa do dneva zaprtja javnega razpisa
vsak delavnik med 9. in 15. uro na Sektorju
za razvoj podeželja Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska
160, 1001 Ljubljana ali na spletnih straneh
http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/.
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X. Rok in način prijave
1. Vloge za ta javni razpis se lahko
pošljejo do objave obvestila o prenehanju
zbiranja vlog, ki se objavi na spletni strani
MKGP.
2. Vlogo je treba poslati priporočeno
po pošti ali oddati na vložišču ARSKTRP.
Če vlagatelj pošlje vlogo po pošti, jo mora
poslati s priporočeno pošiljko na naslov:
Agencija Republike Slovenije za kmetijske
trge in razvoj podeželja, Dunajska 160,
p.p. 189, 1001 Ljubljana (velja poštni žig),
od naslednjega dne po dnevu objave javnega razpisa do zaprtja javnega razpisa,
ki se objavi na spletni strani MKGP. Če
vlagatelj odda vlogo na vložišču ARSKTRP, jo mora oddati na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge
in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1001
Ljubljana (velja datum in čas prejema na
vložišču).
3. Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki
je del razpisne dokumentacije. Sestavni
deli vloge morajo biti speti ali vloženi v
mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge
mora biti razviden datum in čas oddaje,
označen s strani pošte oziroma vložišča
ARSKTRP, naslov vlagatelja ter oznaka
»ne odpiraj – vloga na javni razpis Ribiška
pristanišča«.
4. Informacije v zvezi z javnim razpisom
je mogoče dobiti na ARSKTRP, tel. 01/58077-92, od ponedeljka do četrtka od 8. do
15.30 in v petek od 8. do 14.30. Vprašanja
se lahko posredujejo tudi po elektronski
pošti na naslov: aktrp@gov.si.
XI. Obravnava vlog in postopek odobritve
1. Sredstva se dodelijo upravičencem
z odprtim javnim razpisom. Postopke za
dodelitev in izplačila sredstev izvede ARSKTRP.
2. ARSKTRP odpira vloge. Odpiranje
vlog ni javno. Prispele vloge ARSKTRP
obravnava in jih tudi oceni.
3. Vloge se odpirajo vsak prvi delovni
torek v mesecu, in sicer do porabe razpisanih sredstev v okviru tega javnega razpisa
oziroma do zaprtja, ki se objavi na spletnih
straneh MKGP. V odpiranje bodo vključene
vse vloge, ki bodo oddane oziroma bodo
prispele (skladno s točko X. tega javnega
razpisa) do vključno zadnjega delovnega
dne preteklega meseca.
4. Po odprtju vloge se preveri njena
popolnost. Vloga je popolna in se šteje za
razumljivo, kadar so priloženi vsi zahtevani
dokumenti in je zahteva stranke jasna. Če
so podatki iz vloge in prilog nasprotujoči, se vloga zavrne zaradi neizpolnjevanja
pogojev. Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, mora ARSKTRP od vlagatelja pisno
zahtevati, da pomanjkljivosti odpravi. Rok
za dopolnitev vloge je 15 dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi. Dopolnjena vloga
se obravnava na prvi delovni torek v tistem
mesecu, ki sledi mesecu, ko je dopolnitev vloge prispela. Dopolnjena vloga se
uvrsti v nadaljnjo obravnavo. Za datum in
čas prejema vloge se štejeta datum in čas
oddaje na pošti ali oddaje na vložišču ARSKTRP. Po prejemu dopolnjene vloge na
ARSKTRP se dopolnjena vloga ponovno
pregleda. Nepopolna vloga, ki je vlagatelj v
roku 15 dni po prejemu poziva k dopolnitvi
vloge ne dopolni, se s sklepom zavrže. Če
se med postopkom preverjanja popolnosti
ugotovi, da vloga vsebinsko ni ustrezna,
se vloga zavrne.

5. Popolne vloge se uvrstijo v nadaljnjo
obravnavo, kjer se preveri, ali vloga izpolnjuje vse pogoje iz javnega razpisa.
6. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev
javnega razpisa, se zavrnejo. V postopek
nadaljnje obravnave se uvrstijo samo popolne in vsebinsko ustrezne vloge, ki izpolnjujejo vse pogoje. Vloge se točkujejo in
razvrstijo v skladu z merili iz poglavja VII.
tega razpisa. Da se vloga uvrsti v nadaljnjo
obravnavo, mora doseči najmanj 47 točk.
Vloge, ki ne dosežejo 47 točk, se zavrnejo. Ostale vloge, ki dosežejo 47 točk, se
razvrstijo glede na doseženo število točk
in odobravajo do porabe sredstev, in sicer
po vrstnem redu glede na doseženo število
točk. V primeru, če bi zmanjkalo sredstev
in če dve ali več popolnih vlog doseže
enako število točk, se do porabe sredstev
javnega razpisa odobrijo tiste vloge, ki so
bile oddane prej.
7. Če dve ali več popolnih vlog izpolnjuje vse pogoje, določene v javnem razpisu,
in dosega enako število točk ter ima na
ovojnici enak datum in čas oddaje, sredstev pa ni dovolj za odobritev obeh oziroma vseh vlog, se izvede žreb. Žrebu lahko
prisostvuje tudi vlagatelj. O dnevu žreba
so vlagatelji obveščeni pisno. Tričlansko
komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki
vodi žrebanje, imenuje predstojnik ARSKTRP med javnimi uslužbenci, zaposlenimi
na ARSKTRP. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpišejo na prepognjene listke,
ki se z žigom ARSKTRP overijo v prisotnosti komisije, ki nadzira žrebanje. Listki
z evidenčnimi številkami vlog se v prisotnosti komisije zaprejo v škatlo, ki se takoj
zapečati. Škatla se odpre v navzočnosti
prisotnih vlagateljev in komisije. Oseba, ki
vodi žrebanje, vleče listke iz škatle in javno
pove evidenčno številko izžrebane vloge
ter izžrebani listek takoj odda komisiji. O
žrebanju se sestavi zapisnik. Podpišejo
ga člani komisije, ki nadzirajo žrebanje,
oseba, ki je vodila žrebanje, in vlagatelji,
če so prisotni.
8. Vloga, ki je popolna in izpolnjuje
predpisane pogoje in je dosegla 47 točk pri
ocenjevanju, vendar razpoložljiva sredstva
ne zadoščajo za dodelitev sredstev, se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev,
če se vlagatelj s tem strinja, sicer se vloga zavrne. Vlagatelj mora na ARSKTRP v
roku 5 dni od prejema pisnega obvestila
ARSKTRP poslati izjavo, da se s tem strinja, sicer se šteje, da se s tem ne strinja.
9. Sredstva se upravičencu odobrijo z
odločbo. Odločbo izda predstojnik ARSKTRP. Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna
pritožba v roku 15 dni od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži pisno priporočeno
po pošti ali odda na vložišču ARSKTRP.
10. Kadar prejemnik sredstva uporablja
v nasprotju z namenom, za katerega so mu
bila dodeljena, ali del ne opravlja v skladu
z obveznostmi ali določbami Uredbe o izvajanju Operativnega programa za razvoj
ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013,
tega razpisa in odločbe o odobritvi sredstev, ali je sredstva pridobil nezakonito na
podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav, ARSKTRP izda odločbo o vračilu sredstev v
proračun RS skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.
11. Če ministrstvo ali ARSKTRP na
podlagi uradnih dokumentov, evidenc inšpekcijskih zapisnikov, ladijskih dnevnikov,
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evidenc Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ali Davčne uprave Republike Slovenije ugotovita nepravilnosti, navedene v vlogi, oziroma neizpolnjevanje
pogojev, določenih z Uredbo o izvajanju
Operativnega programa za razvoj ribištva
v Republiki Sloveniji 2007–2013, se vloga
zavrne.
12. Če upravičenec svojih obveznosti,
ki izhajajo iz odločbe ARSKTRP, ni izpolnil
v roku, določenem v odločbi, ni upravičen
do sredstev. V primeru, da upravičenec iz
objektivnih razlogov ni mogel izpolniti svojih obveznosti, ki izhajajo iz odločbe, mora
o tem obvestiti ARSKTRP. Če ARSKTRP
ugotovi, da upravičenec svojih obveznosti
ni mogel izpolniti iz navedenih objektivnih
razlogov, mu lahko podaljša rok za izpolnitev teh obveznosti.
13. Za izplačilo sredstev v tekočem letu
upravičenci vlagajo zahtevke za izplačilo
na ARSKTRP. Število zahtevkov in roki se
določijo v odločbi o odobritvi sredstev. Na
naložbo se lahko izdajo največ 4 zahtevki za izplačilo. V primeru naložb, katerih
priznana vrednost je manjša od 50.000
EUR, pa se lahko vloži le 1 zahtevek za
izplačilo.
14. ARSKTRP sredstva izplača na transakcijski račun upravičenca, po opravljeni administrativni kontroli in nadzoru iz
67. člena Uredbe o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki
Sloveniji 2007–2013. Nakazilo na transakcijski račun upravičenca pomeni, da je bilo
zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno. Če
zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP
o zahtevku odloči z odločbo. Zahtevek, ki
je v nasprotju z zahtevami iz Uredbe o izvajanju Operativnega programa za razvoj
ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013,
tega razpisa ali odločbe o odobritvi sredstev, ARSKTRP z odločbo zavrne.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 094-1/2011/7
Ob-4112/11
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve objavlja na podlagi 75. člena
Zakona o socialnem varstvu (Uradni list
RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo,114/06 – ZUTPG, 5/07 sklep, 23/07
– popr., 41/07 – popr., 5/08 sklep, 73/08
sklep, 8/09 sklep, 53/09 sklep, 56/10 in
57/11 sklep, 61/10 – ZSVarPre, 40/2011,
62/10 – ZUPJS, 40/11) in 4. člena Pravilnika o nagradah in priznanjih na področju socialnega varstva (Uradni list RS,
št. 74/99, 82/06 in 30/11)
razpis
za podelitev nagrad in priznanj
za delo na področju socialnega
varstva v letu 2011
1. Nagrade in priznanja se podeljujejo
enkrat letno kot posebna oblika priznanja
za izjemne uspehe za delo na področju socialnega varstva, ki predstavljajo prispevek
k teoriji, k humanizaciji dela z uporabniki
socialnega varstva, k utrjevanju človekovih
pravic, k avtonomiji strokovnega dela in
za neposredno delo z uporabniki socialnega varstva, ki je prispevalo k integraciji
uporabnikov socialnega varstva, njihovemu človeškemu dostojanstvu, k razvijanju
solidarnosti in strpnosti ob upoštevanju
različnosti.
2. Vrsta nagrad in priznanj, ki se podeljuje:

– nagrada za življenjsko delo (ena nagrada),
– nagrada za izstopajoče kvalitetno in
strokovno delo v zadnjih petih letih (dve
nagradi),
– priznanje za dosežke na posameznih
področjih dela (tri priznanja),
– skupinska nagrada za zaposlene
oziroma člane pravne osebe, ki dalj časa
uspešno deluje na področju socialnega
varstva v skladu s kodeksom etičnih načel
v socialnem varstvu in predpisi socialnega
varstva in je dobro prepoznavna v lokalnem okolju (dve nagradi).
3. Kdo je lahko predlagan za posamezno nagrado ali priznanje
Za nagrado za življenjsko delo lahko
kandidirajo strokovni delavci, strokovni sodelavci, volonterji, laični delavci in ostali
delavci, ki delujejo na področju socialnega
varstva najmanj 20 let.
Za nagrado za izstopajoče kvalitetno in
strokovno delo v zadnjih petih letih, priznanje za dosežke na posameznih področjih
dela v zadnjih dveh letih in skupinsko nagrado za zaposlene oziroma člane pravne
osebe, ki dalj časa uspešno deluje na področju socialnega varstva v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu in
predpisi socialnega varstva in je dobro prepoznavna v lokalnem okolju lahko kandidira skupina strokovnih ali laičnih delavcev,
ki delujejo na področju socialnega varstva.
Denarna nagrada, predvidena za posamezno nagrado ali priznanje, se v primerih, ko
je podeljena skupini, deli med vse nagrajence oziroma dobitnike priznanja.
Kandidati morajo izpolnjevati merila in
pogoje za podelitev nagrade, ki so podrobneje opredeljeni in objavljeni v Pravilniku o
nagradah in priznanjih za delo na področju
socialnega varstva.
4. Predloge kandidatov za nagrade in
priznanja lahko priložijo:
– socialno varstveni zavodi ali skupnosti zavodov,
– nevladne organizacije, zasebniki in
drugi izvajalci na področju socialnega varstva,
– Socialna zbornica Slovenije,
– Fakulteta za socialno delo,
– mednarodne organizacije in mednarodna interesna združenja, ki delujejo na
področju socialnega varstva,
– drugi posamezniki,
– druge domače in tuje pravne osebe.
5. Dokumentacija, ki jo je treba priložiti
k predlogu
Predlog za podelitev nagrade ali priznanja mora vsebovati poleg osnovnih
osebnih podatkov o posameznem kandidatu/kandidatki tudi utemeljitev predloga,
v katerem mora biti podrobno opisano
delo kandidata/kandidatke ali predlagane
skupine v skladu s posameznimi elementi
meril za dodelitev nagrade ali priznanja
iz osmega člena Pravilnika o nagradah
in priznanjih na področju socialnega varstva. Utemeljitvi predloga so lahko priložena mnenja organov, posameznikov in
organizacij, ki predlog podpirajo. Predloge
je treba poslati s priporočeno pošiljko na
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Ljubljana, Kotnikova 5, s pripisom
na ovojnici »Razpis za nagrade in priznanja za delo na področju socialnega varstva
v letu 2011« najkasneje do 12. septembra
2011. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je oddana zadnji dan roka s
priporočeno pošiljko.
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Nagrade in priznanja, kot posebno obliko družbenega priznanja za izjemne uspehe za delo na področju socialnega varstva
bo v imenu Republike Slovenije podelil
minister, pristojen za socialne zadeve, na
posebni svečanosti v mesecu decembru
2011.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Ob-4196/11
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano Republike Slovenije, Dunajska
22, 1000 Ljubljana, na podlagi:
– Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije
za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013
(Uradni list RS, št. 28/11 in 37/11 – popr.) (v
nadaljnjem besedilu: Uredba PRP),
– Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007–2013 (CCI 2007 SI 06
RPO 001), ki ga je potrdila Komisija EU z
odločbo št. K(2007) 4136 z dne 12. 9. 2007
(v nadaljnjem besedilu: PRP 2007–2013),
zadnjič spremenjenega dne 30. 3. 2011,
– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z
dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)
(UL L št. 277 z dne 21. 10. 2005, str.
1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta
(ES) št. 473/2009 z dne 25. maja 2009 o
spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o
podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
(EKSRP) in Uredbe (ES) št. 1290/2005 o
financiranju skupne kmetijske politike (UL
L št. 144 z dne 9. 6. 2009, str. 3) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1698/2005/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih
pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 368 z
dne 23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 679/2011
z dne 14. julija 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 185 z
dne 15. 7. 2011, str. 57) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1974/2006/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006
z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (UL L št. 379 z dne 28. 12. 2006,
str. 5, v nadaljnjem besedilu: Uredba
1998/2006/ES,
– Uredbe Komisije (EU) št. 65/2011 z
dne 27. januarja 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih
postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi
z ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL
L št. 25 z dne 28. 1. 2011, str. 8; v nadaljnjem besedilu: Uredba 65/2011/EU),
– Sklepa Sveta z dne 20. februarja
2006 o strateških smernicah Skupnosti
za razvoj podeželja (programsko obdobje
2007–2013) (UL L št. 55 z dne 25. 2. 2006,
str. 20) (v nadaljnjem besedilu: Sklep Sveta 144/2006/ES) objavlja
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5. javni razpis
iz naslova ukrepa 323 Ohranjanje in
izboljševanje dediščine podeželja 1. v
letu 2011
I Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 323 Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja v okviru PRP 2007–2013.

Razpisana sredstva:

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 4.000.000 eurov. Sredstva so v proračunu
Republike Slovenije rezervirana v okviru evidenčnega projekta 2311-08-0031 Ukrep 323:
Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja in se zagotavljajo iz proračunskih postavk
MKGP, in sicer iz 9200 za EU in 9210.

Stopnja pomoči:

Stopnja pomoči znaša do vključno 85% priznane vrednosti naložbe; od tega znaša delež
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75%, delež Republike Slovenije pa
25%.

Vrsta javnega razpisa:

ODPRTI

Objava in zaključek javnega razpisa:

Javni razpis je odprt od 30. 7. 2011 naprej do objave zaprtja javnega razpisa na spletnih
straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP).
Upravičeni stroški naložbe so samo stroški, nastali od datuma izdaje odločbe o pravici do
sredstev do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev.

Obdobje upravičenosti stroškov:

Upravičeni so tudi splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, nastali pred datumom izdaje odločbe o pravici do sredstev, vendar samo od 1. januarja
2007 naprej do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev.

Cilj ukrepa:

Cilj ukrepa je prispevati k ohranitvi dediščine na podeželju in izboljšanju kakovosti življenja
ter posredno vplivati na večjo gospodarsko vitalnost podeželja.

Informacije o razpisu:

INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel. 01/580-77-92, faks 01/47892-06, e-mail: aktrp@gov.si

II Predmet podpore
V skladu z 86. členom Uredbe PRP so
predmet podpore v okviru tega javnega razpisa naložbe v:
1. predmet podpore 1: nepremična kulturna dediščina na podeželju, ki je spomenik, spomeniško območje ali registrirana nepremična kulturna dediščina;
Predmet podpore so izvedba gradbenih
in drugih del, ki v skladu z zakonom, ki ureja
graditev objektov pomenijo: rekonstrukcija
ali vzdrževanje objekta (v nadaljnjem besedilu: obnova). Namenjena je obnovi enot nepremične kulturne dediščine ali njenih delov,
ki so vpisane v Register kulturne dediščine,
ki ga vodi ministrstvo pristojno za kulturo
(stavbna, memorialna, naselbinska, vrtnoarhitekturna dediščina, kulturna in zgodovinska krajina ter arheološka dediščina).
Obnova nepremične kulturne dediščine
vključuje obnovo:
– kulturnih spomenikov (v nadaljnjem
besedilu: spomenik), ki je nepremičnina,
razglašena za spomenik lokalnega ali državnega pomena,
– spomeniških območij (območje nepremične kulturne dediščine zavarovano kot
spomenik lokalnega ali državnega pomena) in
– registrirane nepremične kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: nepremična
dediščina, ki je nepremičnina ali njen del z

vrednotami dediščine, vpisana v Register
kulturne dediščine).
Predmet podpore vključuje obnovo enote
nepremične kulturne dediščine ali njenega
dela:
– stavbne dediščine kot npr.: stanovanjskih enot in gospodarskih poslopij
(hiš, lož, perišč, hlevov, svinjakov, kokošnjakov, čebelnjakov, drvarnic, kašč, kozolcev, skednjev, senikov, svisli, hramov
oziroma zidanic, kleti in repnic, sušilnic
za sadje in lan, mlinov in žag, kovačij, vodnjakov, pastirskih koč in staj, napajalnih
korit, oglarskih in drvarskih koč, rokodelskih delavnic), znamenj, gradov, graščin
in samostanov;
– vrtnoarhitekturne dediščine kot npr. podeželskih vrtov in parkov (obnova celote oziroma arhitekturnih elementov vrta, ureditev
in čiščenje vodnih zajetij, ureditev brežin,
poti, stopnic, ograj in portalov (lesene, kovinske, kamnite, zidane, njihove kombinacije), vodnih motivov, fontan, vrtnih paviljonov, pergol, klopi in vrtne plastike, obnova
drevoredov);
– kulturne ali zgodovinske krajine (obnova krajinotvornih elementov kot npr. obnova
teras, ureditev vodotokov, obnova posamičnih ambientalnih dreves, ureditev in čiščenje
vodnih zajetij, ureditev brežin, ograj, obnova
drevoredov, objektov tradicionalnega stavbarstva – kozolcev ipd.);

– memorialne dediščine kot npr. objekti
ali prostori izražanja spoštovanja ter spominjanja na neko osebo, dejavnost, dejstvo,
dogodek (javni spomenik, stavba pomembne osebe ali dogodka, pokopališče ipd.);
– naselbinske dediščine kot npr. trg,
zaselek, vas ali drugo območje poselitve
(obnova fasad, stavbnega pohištva in streh
objektov v območju ter obnova odprtih zunanjih površin);
– arheološka dediščina.
Predmet podpore je tudi ureditev objektu
pripadajoče okolice (npr. pohodnih zunanjih
tlakov, stopnic, ograj, dohodnih poti ter hortikulturna ureditev okolice objekta) in prostora
za javno predstavitev kulturne dediščine. Za
potrebe tega javnega razpisa je upravičen
strošek ureditev okolice na tistih parcelah na
katerih stoji objekt, ki je predmet podpore po
tem javnem razpisu.
Predmet podpore samo obnova zunanjosti zgradb, obnova notranjih prostorov je
upravičen strošek samo v primeru, ko gre za
obnovo memorialne dediščine.
2. predmet podpore 2: muzeji na prostem
in prostori za postavitev razstav stalnih zbirk
etnološke dediščine;
Muzej na prostem
Predmet podpore je obnova objektov in
območij kulturne dediščine, nakup opreme
ter prenos objektov, ki bodo s projektom
postali del muzeja na prostem.
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Muzej na prostem je znanstveno načrtovana, vodena ali nadzorovana ustanova,
ki na izbranem zemljišču prikazuje način
poselitve, graditve stavb, življenja in gospodarjenja v določeni kulturi (podeželski
ali mestni). Kot zbirka stavb mora prikazovati zgodovinsko verodostojno podobo
kraja, medsebojno povezanost stavb in
njihovo uporabnost, prav tako njihovo posebno skladnost z naravnim in umetnim
(kulturnim) okoljem. Posebna pozornost
razporeditve stavb mora biti namenjena
njim samim, njihovi namembnosti ter naravnemu okolju. Enako pozornost moramo
posvetiti opremi, pohištvu in orodju.
Po načinu varovanja kulturne dediščine so lahko več vrst: varujejo dediščino v
njenem izvirnem okolju ("in situ"), varujejo
preneseno stavbno dediščino na novi izbrani lokaciji, lahko so tudi kombinacija
obeh možnosti. Razlikujejo se po konceptu predstavitve stavb (različne družbene
plasti ali samo ena), po številu objektov,
po namembnosti objektov, časovnem izvoru. Še posebno se razlikujejo po načinu
predstavljanja stavb in inventarja (muzeološki pristop, poudarek na dejavnostih,
predstavitev čim bolj celovitega načina
življenja, poudarek na naravnem okolju
in ekologiji).
Stalne zbirke etnološke dediščine
Predmet podpore je obnova in nakup
opreme za prostore stalnih zbirk etnološke
dediščine.
Stalne zbirke etnološke dediščine morajo prikazovati vsakdanji način življenja
podeželskega prebivalstva.
V okviru tega predmeta podpore se
sofinancira tudi ureditev pripadajoče infrastrukture za obiskovalce (sanitarije, parkirišča, dohodne poti, označevalne table,
muzejske trgovine, prostor za javno predstavitev kulturne dediščine). Za potrebe
tega javnega razpisa je upravičen strošek ureditev dohodnih poti na tistih parcelah na katerih stoji objekt, ki je predmet
podpore po tem javnem razpisu. Predmet
podpore je tudi postavitev nezahtevnih in
enostavnih objektov, namenjenih za potrebe varovanja, hranjenja in predstavljanja zbirk etnološke dediščine. Postavitev
nezahtevnih in enostavnih objektov za potrebe varovanja, hranjenja in postavljanja
zbirk etnološke dediščine ne sme biti v
nasprotju z varovanimi vrednotami območja.
3. predmet podpore 3: ureditev in izgradnja tematskih poti, ki povezujejo naravne
vrednote in nepremično kulturno dediščino
določenega območja;
Predmet podpore je obnova oziroma
ureditev lokacije naravne vrednote ali nepremične kulturne dediščine in njene okolice ob poti ter ureditev javnih poti, ki niso
namenjene vozilom na motorni pogon.
Vključuje lahko obnovo oziroma ureditev
javno dostopne vrtnoarhitekturne dediščine ali kulturne krajine ali njihovih delov (vrtovi, parki, drevoredi, kali, kot npr.,
ureditev in čiščenje vodnih zajetij, brežin,
obnova arhitekturnih elementov vrta, vrtne plastike, stopnic in portalov (lesenih,
kovinskih, kamnitih, zidanih, njihovih kombinacij), vodnih motivov, vrtnih paviljonov,
pergol), ureditev ograj in klopi, krajinsko
arhitekturnih ureditev ter ureditev druge
pripadajoče infrastrukture za obiskovalce
(sanitarije, parkirišča, označevalne table).
Tematska pot mora vključevati vsaj eno

točkovno lokacijo naravne vrednote, ki je
vpisana v Register naravnih vrednot ali
nepremične kulturne dediščine lokalnega
okolja, ki je vpisana v Register kulturne
dediščine, ki ga vodi ministrstvo pristojno
za kulturo. Lokacije morajo biti s potjo povezane v vsebinsko celoto, kar pomeni, da
morajo biti med sabo točkovno povezane.
Tematska pot mora biti prosto dostopna
obiskovalcem.
Predmet podpore je tudi postavitev
nezahtevnih in enostavnih objektov, namenjenih za potrebe varovanja, hranjenja
in predstavljanja zbirk etnološke dediščine. Postavitev nezahtevnih in enostavnih
objektov za potrebe varovanja, hranjenja
in postavljanja zbirk etnološke dediščine
ne sme biti v nasprotju z varovanimi vrednotami območja.
III Vlagatelji
(1) V skladu z 88. členom Uredbe PRP
so vlagatelji na ta javni razpis fizične in
pravne osebe, ki so lastniki, solastniki,
koncesionarji ali najemniki predmeta podpore. Vlagatelji so lahko tudi občine. Za
predmet podpore 3 »ureditev in izgradnjo
tematskih poti, ki povezujejo naravne vrednote in nepremično kulturno dediščino
določenega območja« so lahko vlagatelji
tudi pooblaščeni zastopniki lastnika oziroma solastnika objekta oziroma prostora, ki
je predmet podpore.
(2) V primeru naložb v gradove, graščine, dvorce ali samostane mora biti vlagatelj nosilec dejavnega kmetijskega gospodarstva.
(3) Organizacija, ki je po predpisu, ki
ureja varstvo kulturne dediščine, pristojna za varstvo nepremične dediščine in
organizacija, ki je po predpisu, ki ureja
ohranjanje narave, pristojna za ohranjanje
narave, ne more biti vlagateljica.
(4) Vlagatelj mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun
za nakazilo sredstev v Republiki Sloveniji
v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu
(Uradni list RS, št. 45/08; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1).
(5) V skladu z devetim odstavkom
120. člena Uredbe PRP mora imeti vlagatelj, ki je fizična oseba, stalno prebivališče
na ozemlju Republike Slovenije.
(6) V skladu z desetim odstavkom
120. člena Uredbe PRP mora imeti vlagatelj, ki je pravna oseba, registrirano dejavnost na ozemlju Republike Slovenije.
IV Pogoji in obveznosti
IV.1 Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob
oddaji vloge na javni razpis
IV.1.1 Splošni pogoji
(1) Vlagatelj mora vložiti vlogo v skladu
z zahtevami iz tega javnega razpisa in na
obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, vključno z vsemi zahtevanimi
prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni.
Vlagatelj mora uporabljati podatke iz uradnih evidenc.
(2) V primeru gradbenih in obrtniških
del mora vlagatelj v skladu s 1. točko prvega odstavka 89. člena Uredbe PRP, zagotoviti projektno dokumentacijo v skladu
z zakonodajo, ki ureja graditev objektov in
sicer s podrobnim stroškovno ovrednotenim popisom del, ki jo pripravi odgovorni
projektant in vsemi potrebnimi dovoljenji
za izvedbo naložbe.
(3) V skladu z drugim odstavkom
120. člena Uredbe PRP mora imeti vlagatelj poravnane vse obveznosti do države.
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(4) V skladu s tretjim odstavkom
120. člena Uredbe PRP vlagatelj, ki je
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali
postopku likvidacije.
(5) V skladu s četrtim odstavkom
120. člena Uredbe PRP, vlagatelj, ki je
fizična oseba, ne sme biti v osebnem stečaju.
(6) V skladu s petim odstavkom
120. člena Uredbe PRP mora biti iz dokumentacije vlagatelja, ki kandidira za pridobitev sredstev, razvidna zaprtost finančne
konstrukcije za priznani in nepriznani del
naložbe, kar pomeni, da mora vlagatelj
izkazati sposobnost zagotavljanja lastnih
finančnih sredstev za naložbo.
(7) V skladu s šestim odstavkom
120. člena Uredbe PRP mora biti iz priložene projektne dokumentacije vlagatelja,
ki kandidira za pridobitev sredstev samo
za del naložbe, razviden:
a. popis del in stroškov, ki se nanaša
na celotno naložbo,
b. ločen popis del in stroškov, s katerim
se vlagatelj prijavlja na javni razpis,
c. predloženo dokazilo o vrednosti že
izvedenih del in stroškov, ki je pripravljeno na podlagi popisa del in stroškov za
celotno naložbo. Dokazilo mora potrditi
odgovorni projektant.
(8) V skladu s sedmim odstavkom
120. člena Uredbe PRP se v primeru kandidiranja za pridobitev sredstev za naložbe v nakup oziroma gradnjo prostorov in
nakup pripadajoče opreme, ki bo v objektih, zgrajenih tudi za druge namene, od
vseh skupnih stroškov gradnje celotnega
objekta kot upravičeni stroški priznajo le
stroški v sorazmernem deležu glede na
neto tlorisno površino objekta, ki jo upravičeni prostori zasedajo.
(9) V skladu z enajstim odstavkom
120. člena Uredbe PRP nepremičnina, na
kateri se opravlja izvršba, v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, ne
more biti predmet podpore po tem javnem
razpisu.
(10) V skladu z dvanajstim odstavkom
120. člena Uredbe PRP nepremičnina, ki
je predmet kandidiranja na javni razpis,
v času odločanja, ne sme biti v postopku
denacionalizacije.
(11) V skladu z dvanajstim odstavkom
121. člena Uredbe PRP morajo biti vsi računi in vsa dokazila predložena v slovenskem jeziku. Kolikor so priloge in dokazila
priložena v vlogi na ta javni razpis napisana v tujem jeziku, mora vlagatelj zagotoviti
prevod v slovenski jezik, ki mora biti priložen k vlogi. Če prevod ni razumljiv, mora
vlagatelj, na zahtevo ARSKTRP, predložiti
uradni prevod.
(12) Vlagatelj lahko vloži več vlog na
ta javni razpis. Posamezna vloga mora
predstavljati zaključeno celoto.
(13) Vlagatelj lahko kandidira na več
predmetov podpore hkrati. V primeru, ko
je projektna dokumentacija pripravljena za
naložbe/aktivnosti, ki glede na vsebino ne
spadajo pod isti predmet podpore, lahko vlagatelj prijavi dve ločeni vlogi, kjer
kandidira na vsak predmet podpore posebej, lahko pa odda eno vlogo, s tem, da
v prijavnem obrazcu označi prevladujoči
predmet podpore. Ne glede na to, pa mora
upoštevati posamezne omejitve, ki veljajo
za posamezni predmet podpore.
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(14) V skladu s četrtim odstavkom
116. člena Uredbe PRP je sprememba
vloge na javni razpis dopustna do datuma
zaprtja javnega razpisa. Pri tem se šteje, da je bila spremenjena vloga ponovno
vložena.
(15) Za izvedbo naložbe, ki zahteva
pridobitev gradbenega dovoljenja, mora
vlagatelj pridobiti gradbeno dovoljenje, iz
katerega je razvidna namembnost objekta,
ki mora biti v skladu z dejavnostjo prijavljene naložbe. Gradbeno dovoljenje mora biti
pravnomočno najkasneje do izteka roka
za dopolnitev vloge.
(16) Za izvedbo naložbe, za katero pridobitev gradbenega dovoljenja ni potrebna, ampak se bo izvedla v že obstoječem
objektu, ki že ima gradbeno dovoljenje,
je k vlogi potrebno priložiti pravnomočno
gradbeno dovoljenje za obstoječi objekt ali
pravnomočno uporabno dovoljenje, iz katerega je razvidna namembnost objekta, ki
mora biti v skladu z dejavnostjo prijavljene
naložbe. V primeru, ko gre za izvedbo naložbe, ko pridobitev gradbenega dovoljenja
ni potrebna in ne gre za posege v objekte,
za katere je bilo predhodno potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, je potrebno ob
zahtevku za izplačilo sredstev predložiti le
ustrezna dokazila o zaključku naložbe, ki
so navedena v poglavju IV.3 Pogoji, ki jih
mora upravičenec izpolnjevati ob vlaganju
zahtevka za izplačilo sredstev.
IV.1.2 Specifični pogoji
(1) Lokacija naložbe se mora v skladu z
2. točko prvega odstavka 89. člena Uredbe PRP nahajati izven naselij, ki imajo v
skladu s Sklepom Državnega zbora Republike Slovenije, katera naselja v Republiki
Sloveniji imajo status mesta v skladu s
predpisi, veljavnimi v času podelitve (Uradni list RS, št. 22/00; v nadaljnjem besedilu: Sklep DZ) in Sklepom o podelitvi statusa mesta naseljem v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 121/05; v nadaljnjem
besedilu: Sklep Vlade), status mesta.
(2) V skladu s 3. točko prvega odstavka 89. člena Uredbe PRP mora vlagatelj
za naložbe in posege v prostor ob vlogi
na javni razpis glede na predmet podpore
predložiti soglasje organizacije, ki je po
zakonu, ki ureja varstvo kulturne dediščine, pristojna za varstvo nepremične dediščine oziroma organizacije, ki je po zakonu, ki ureja ohranjanje narave, pristojna za
ohranjanja narave.
(3) V skladu s 5. točko prvega odstavka
89. člena Uredbe PRP morajo biti objekti,
ki so stanovanjske enote, stalno razglašeni za spomenik lokalnega ali državnega
pomena.
(4) V skladu s 6. točko prvega odstavka
89. člena Uredbe PRP morajo biti objekti
ali območja, ki so predmet podpore 1 »nepremična kulturna dediščina na podeželju,
ki je spomenik, spomeniško območje ali
registrirana nepremična kulturna dediščina« ob oddaji vloge na javni razpis vpisani
v Register kulturne dediščine, ki ga vodi
ministrstvo pristojno za kulturo.
(5) Pri predmetu podpore 2 »muzeji na
prostem in prostori za postavitev razstav
stalnih zbirk etnološke dediščine« morajo
biti v skladu s 7. točko prvega odstavka
89. člena Uredbe PRP izpolnjeni naslednji pogoji:
a) muzeji na prostem morajo prikazovati premično in živo dediščino podeželja
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oziroma način življenja podeželskega prebivalstva v primarnem okolju in morajo biti
prosto dostopni za javnost,
b) razstave stalnih zbirk etnološke dediščine morajo prikazovati vsakdanje življenje podeželskega prebivalstva in biti
dostopne za javnost,
c) sodelovanje z organizacijo, ki je po
zakonu, ki ureja varstvo kulturne dediščine, pristojna za varstvo nepremične dediščine, in organizacijo, ki je po zakonu, ki
ureja varstvo kulturne dediščine, pristojna
za varstvo premične in žive dediščine.
(6) V skladu z 8. točko prvega odstavka
89. člena Uredbe PRP mora tematska pot,
ki je predmet podpore 3 »ureditev in izgradnja tematskih poti, ki povezujejo naravne
vrednote in nepremično kulturno dediščino
določenega območja« vključevati najmanj
eno točkovno lokacijo naravne vrednote
ali nepremične kulturne dediščine lokalnega okolja, ki je vpisana v Register kulturne
dediščine, ki ga vodi ministrstvo, pristojno
za kulturo, oziroma Register naravnih vrednot, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za
okolje in prostor.
(7) V primeru že obstoječih tematskih
poti morajo le-te vsebovati najmanj eno
novo točkovno lokacijo naravne vrednote
vpisano v Register naravnih vrednot, ki
ga vodi ministrstvo pristojno za okolje in
prostor, ali nepremične kulturne dediščine
vpisano v Register kulturne dediščine, ki
ga vodi ministrstvo pristojno za kulturo.
(8) V primeru, da del tematske poti
poteka tudi po poti namenjeni za motorna
vozila, je urejanje poti oziroma ceste na
tistem delu neupravičen strošek.
(9) Za gradove, graščine, dvorce in samostane, ki so predmet podpore, morajo
vlagatelji v skladu z 9. točko prvega odstavka 89. člena Uredbe PRP izpolnjevati
naslednje pogoje:
a) kmetijsko gospodarstvo mora biti
vpisano v Register kmetijskih gospodarstev na ministrstvu pristojnem za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
b) grad, graščina, dvorec ali samostan
se mora nahajati na naslovu kmetijskega
gospodarstva;
(10) Za dejavno kmetijsko gospodarstvo se šteje, da kmetijsko gospodarstvo
ob predložitvi vloge ustvari primeren bruto
prihodek iz kmetijskih dejavnosti oziroma
iz kmetijskih, gozdarskih in dopolnilnih
dejavnostih na kmetijah na enoto vloženega dela. Kot primeren bruto prihodek
se šteje prihodek v višini ene bruto minimalne plače na zaposlenega v letu pred
letom objave javnega razpisa, ki je v letu
2010 znašala 8.536,36 eurov. Vrednost
proizvodnje se bo lahko prikazalo na dva
načina in sicer z dejanskim prihodkom v
primeru vlagateljev, ki vodijo knjigovodstvo po dejanskih prihodkih, in s pokritjem
za ostale vlagatelje, ki ne vodijo takšnega
knjigovodstva. Kmetijsko gospodarstvo je
moralo za leto 2011 vložiti tudi zbirno vlogo na ARSKTRP.
(11) V primeru, ko vlagatelj ni edini
lastnik predmeta podpore, mora v skladu
z 10. točko prvega odstavka 89. člena
Uredbe PRP k vlogi na javni razpis priložiti
overjena soglasja solastnikov.
(12) Kadar je vlagatelj najemnik predmeta podpore, mora v skladu z 11. točko
prvega odstavka 89. člena Uredbe PRP
k vlogi na javni razpis priložiti overjeno

pogodbo o najemu. Pogodba o najemu
mora biti sklenjena najmanj za obdobje
desetih let in mora biti veljavna še najmanj pet let po izplačilu sredstev. K vlogi
na javni razpis je potrebno priložiti tudi
overjeno soglasje lastnika. Če najemna
pogodba že vsebuje soglasje lastnika za
posege, ki bodo predmet podpore, posebnega overjenega soglasja lastnika ni
potrebno priložiti.
(13) V skladu z 12. točko prvega odstavka 89. člena Uredbe PRP mora biti v
primeru, ko je vlagatelj koncesionar, koncesijska pogodba veljavna še najmanj pet
let po izplačilu sredstev,
(14) V skladu z drugim odstavkom
89. člena Uredbe PRP se pri izvedbi se
pri upravičencih, za katere veljajo pravila
državnih pomoči, upoštevajo pravila Uredbe 1998/2006/ES.
(15) V primeru, ko je vlagatelj občina,
mora imeti v skladu s 1. točko tretjega
odstavka 89. člena Uredbe PRP izdelan
investicijski program v skladu s predpisi,
ki urejajo enotno metodologijo za pripravo
in obravnavo investicijske dokumentacije
na področju javnih financ.
IV.2 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati
upravičenec v zvezi s predmetom podpore od izdaje odločbe o pravici do sredstev
do zaključka naložbe
(1) V skladu s prvim odstavkom
121. člena Uredbe PRP morajo biti gradbena in obrtniška dela opravljena v skladu
s predpisi, ki urejajo graditev objektov,
urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine in varstvo okolja.
(2) Če se vlagatelj v skladu s predpisi,
ki urejajo javno naročanje, šteje za naročnika, mora izbrati izvajalca operativnih del
izvedbe in dobavitelje v skladu z navedenimi predpisi.
(3) V skladu z desetim odstavkom
121. člena Uredbe PRP mora biti naložba
zaključena pred oddajo zahtevka za izplačilo sredstev.
(4) Zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev, ki se lahko
določi v odločbi o pravici do sredstev je
30. junij 2015.
IV.3 Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati ob vlaganju zahtevka za izplačilo sredstev
(1) V skladu s prvim odstavkom
127. člena Uredbe PRP se sredstva izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za
izplačilo sredstev.
(2) V skladu z enajstim odstavkom
121. člena Uredbe PRP se morajo vsi predračuni, računi in druga dokazila glasiti na
upravičenca.
(3) V skladu z dvanajstim odstavkom
121. člena Uredbe PRP morajo biti vsi
računi in vsa dokazila predložena v slovenskem jeziku. V kolikor so priloge in
dokazila priložena v vlogi na ta javni razpis
napisana v tujem jeziku, mora vlagatelj zagotoviti prevod v slovenski jezik, ki mora
biti priložen k vlogi. Če prevod ni razumljiv
mora vlagatelj, na zahtevo ARSKTRP, predložiti uradni prevod.
(4) V skladu z drugim odstavkom
127. člena Uredbe PRP mora biti naložba/aktivnost, na katero se zahtevek za
izplačilo sredstev nanaša, zaključena in
vsi računi plačani. Zahtevku za izplačilo
sredstev mora upravičenec priložiti:
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Dokazila, ki jih je potrebno priložiti zahtevku za izplačilo sredstev

1

Izpolnjen obrazec PRP-09 „Zahtevek za izplačilo sredstev”, ki je objavljen na spletni strani ARSKTRP.

2

Izpolnjen in podpisan obrazec PRP-10 „Poročilo o opravljenem delu”, ki je objavljen na spletni strani ARSKTRP. Poročilo o
opravljenem delu naj vsebuje tudi glavne opravljene aktivnosti s poudarkom na ohranjanju in prezentiranju varovanih vrednot
obnovljenega objekta in njegovega vključevanja k trajnostnemu razvoju podeželja.

3

Dokazila o zaključku naložbe (glej šesti odstavek).

4

Izjavo upravičenca, da za naložbo, ki je predmet podpore po tem javnem razpisu ni prejel drugih javnih sredstev RS ali EU.

5

Originalne račune ali overjene fotokopije računov, ki se upravičencu ne vračajo ali originalne izvode računov skupaj z njihovimi fotokopijami. V tem primeru bo ARSKTRP fotokopije zadržal, originalne izvode računov pa po opravljenih kontrolah vrnil
upravičencu.

6

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

7

Gradbeno situacijo, ki jo potrdijo pooblaščeni nadzorni organ in upravičenec z originalnimi dokazili o plačilih.

8

Najmanj štiri fotografije objekta oziroma lokacije, na kateri je bila izvedena naložba, ki morajo prikazovati vse reprezentativne
poglede na objekt obnove in vse tiste detajle, ki so bili predmet restavratorsko konservatorske obnove.

9

Če se vlagatelj v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, šteje za naročnika, mora predložiti dokazila, da je bil postopek
izbire dobavitelja oziroma izvajalca izveden v skladu z navedenimi predpisi (sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila, kopije ponudb in kopije sklenjenih pogodb z izvajalci oziroma dobavitelji in ostala ustrezna dokazila o izvedenem postopku
javnega naročanja v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje).

10

V primeru, ko se vlagatelj v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ne šteje za naročnika, morajo za stroške vseh storitev,
dobav, del in opreme, ki so višji od 10.000 EUR (brez DDV) pridobiti primerljive pisne ponudbe najmanj treh med seboj neodvisnih ponudnikov. Prav tako pri izvedbi naložbe ne smejo sodelovati s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelovanja
lahko prišlo do konflikta interesov. Ponudbe morajo biti, ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev, vključene v poročilo tako, da
je razvidna odločitev za nakup, povpraševanje, prejete ponudbe in utemeljitev izbora. Izvirniki ponudb morajo biti na voljo za
revizijo in pregled na kraju samem.

(6) V skladu s četrtim odstavkom 89. člena Uredbe PRP mora upravičenec za izkazovanje zaključka naložbe pri zahtevku za izplačilo
sredstev priložiti:
Št.

Aktivnost

Dokazila o zaključku, ki jih je potrebno priložiti zahtevku za izplačilo sredstev

1

gradbeno-obrtniška, ko je bilo za naložbo
predhodno potrebno pridobiti gradbeno
dovoljenje

– pravnomočno uporabno dovoljenje

2

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

– gradbena situacija, ki jo potrdita pooblaščeni nadzorni organ* in upravičenec

3

za posege v spomenik, spomeniško območje,
nepremično dediščino oziroma njihovo
vplivno območje

– kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, da je naložba izvedena skladno s kulturnovarstvenimi pogoji

4

za posege na območjih, ki imajo v skladu s
predpisi na področju ohranjanja narave poseben status

– naravovarstveno soglasje, v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, če je šlo za posege na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja
ohranjanja narave poseben status oziroma v primeru posegov v naravne
vrednote

5

v primeru kandidiranja na predmet podpore 2
»muzeji na prostem in prostori za postavitev
razstav stalnih zbirk etnološke dediščine«

– kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, da je naložba izvedena skladno s kulturnovarstvenimi pogoji
– soglasje organizacije, ki je po zakonu, ki ureja varstvo kulturne dediščine
pristojna za varstvo premične in žive dediščine

6

nakup opreme

– vključitev opreme v opravljanje dejavnosti
– uporabno dovoljenje, v kolikor je naložba izvedena v objektu in vlagatelj
tega ni posredoval že ob vlogi

* Za pooblaščeni nadzorni organ po tem javnem razpisu se šteje organ, ki v skladu z predpisi o graditvi objektov izpolnjuje vse pogoje za nadzornika (projektant).
(7) Sredstva se izplačajo na podlagi enega zahtevka za izplačilo sredstev.
(8) Upravičenec vlaga zahtevek za izplačilo sredstev v skladu z rokom, opredeljenim v odločbi o pravici do sredstev.
(9) V skladu s petim odstavkom 127. člena Uredbe PRP se zahtevki za izplačilo sredstev vlagajo od 1. januarja do 5. oktobra in od
6. decembra do 31. decembra. Zahtevki za izplačilo sredstev, poslani med 6. oktobrom in 5. decembrom, se s sklepom zavržejo.
(10) V skladu s šestim odstavkom 127. člena Uredbe PRP se sredstva izplačajo na podlagi vloženega popolnega zahtevka za izplačilo sredstev na transakcijski račun upravičenca, po opravljeni kontroli in nadzoru iz 126. člena Uredbe PRP.
(11) Nakazilo na transakcijski račun upravičenca pomeni, da je bilo zahtevku za izplačilo sredstev v celoti ugodeno. Če zahtevku
za izplačilo sredstev ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku za izplačilo sredstev odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba ni
dovoljena, mogoč pa je upravni spor.
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(12) Če razlika med upravičenimi stroški,
ki se priznajo na podlagi vloženega zahtevka za izplačilo sredstev, in višino stroškov,
ki jih upravičenec uveljavlja v zahtevku za
izplačilo sredstev, presega tri odstotke, se
za razliko uporabi znižanje zneska v skladu
s 30. členom Uredbe 65/2011/EU.
IV.4 Obveznosti, ki jih mora upravičenec
izpoljevati pet let po zadnjem izplačilu odobrenih sredstev
(1) Označevanje naložbe: Končni prejemnik sredstev mora upoštevati navodila,
določena v Priročniku za obveščanje javnosti in označevanje projektov v okviru PRP
2007–2013, ki je objavljen na spletni strani
MKGP in ARSKTRP.
(2) Vodenje evidenc in hramba dokumentacije: Končni prejemnik sredstev mora,
glede na 124. člen Uredbe PRP, za naložbo,
za katero je prejel podporo, voditi dokumentacijo, določeno s tem javnim razpisom, ter
jo hraniti še vsaj pet let po zadnjem izplačilu
sredstev. Upravičenec mora v skladu s sedmim odstavkom 121. člena Uredbe PRP
omogočiti dostop do dokumentacije o projektu ter omogočiti kontrole na kraju samem
s strani ARSKTRP, MKGP, nacionalnih in
evropskih revizijskih institucij kot tudi drugim
nadzornim organom.
(3) Poročanje ARSKTRP: Končni prejemnik sredstev mora v skladu s petim odstavkom 89. člena Uredbe PRP na ARSKTRP poročati še pet let od zadnjega izplačila

Št.
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sredstev. Prvo letno poročilo je končni prejemnik sredstev dolžan poslati na ARSKTRP
do 31. marca naslednje koledarsko leto od
zadnjega izplačila sredstev. Obrazci za pripravo Poročila o doseganju ciljev naložbe
se objavijo na spletni strani ARSKTRP.
(4) Predmet podpore se mora v skladu z
drugim odstavkom 121. člena Uredbe PRP,
uporabljati izključno za namen in dejavnost,
ki je bila predmet sofinanciranja. V obdobju
pet let po zadnjem izplačilu sredstev se ne
sme spremeniti namembnost in narava lastništva objekta, ki je bil predmet podpore
po tem javnem razpisu.
(5) Naložbena dejavnost, za katero upravičenec prejme sredstva, se mora, v skladu
s tretjim odstavkom 121. člena Uredbe PRP
opravljati še vsaj naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev. V tem obdobju ne
sme uvajati bistvenih sprememb oziroma
odtujiti naložbe ter naložbe ne sme uporabljati v nasprotju z namenom dodeljenih
sredstev, sicer jih mora vrniti v proračun
Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko je obveščen
o obveznosti povračila.
(6) Končni prejemnik sredstev se obvezuje, da bo v skladu s šestim odstavkom
121. člena Uredbe PRP še najmanj pet let
po zadnjem izplačilu sredstev uporabljal naložbo, za katero so mu bila dodeljena sredstva, najmanj v obsegu, ki ga je opredelil v
vlogi na javni razpis.

Upravičeni stroški

(7) Končni prejemniki sredstev, ki so
pravne osebe, opis aktivnosti oziroma naložbe in znesek odobrenih javnih sredstev
se v skladu z osmim odstavkom 121. člena
Uredbe PRP objavijo na spletni strani ARSKTRP in MKGP.
V Omejitev sredstev
V skladu s 119. členom Uredbe PRP veljajo naslednje omejitve sredstev:
(1) Upravičenci lahko pridobijo sredstva
za iste aktivnosti ali naložbe na podlagi posamezne vloge samo iz enega ukrepa iz
Uredbe PRP.
(2) Dvojno sofinanciranje: Sredstva se
ne odobrijo in izplačajo upravičencu, ki je
za iste upravičene stroške, kot jih navaja v
vlogi na ta javni razpis, in zahtevku za izplačilo sredstev že prejel sredstva državnega
proračuna Republike Slovenije ali sredstva
Evropske unije oziroma druga javna sredstva.
(3) Če je upravičenec občina, se lastna
sredstva sofinanciranja z vidika Evropske
unije ne štejejo za že prejeta javna sredstva
Republike Slovenije.
(4) Sredstva se ne dodelijo za naložbe
zunaj območja Republike Slovenije.
VI Upravičeni stroški
A. Upravičeni stroški
V skladu s 87. členom Uredbe PRP so
upravičene v okviru tega javnega razpisa
naslednje vrste stroškov:
Upravičeni stroški so:

Dodatna pojasnila

Stroški naložbe

STAVBNA DEDIŠČINA

– Gradbena in obrtniška dela* za obnovo objekta in njegovega funkcionalnega
zemljišča**.
– Konservatorsko restavratorska dela*** na/v objektu (do največ 10 odstotkov
upravičenih stroškov naložbe).
– Nakup in montaža nove zunanje opreme.

NASELBINSKA DEDIŠČINA

– Gradbena in obrtniška dela* za celovito obnovo fasad, stavbnega pohištva in
streh objektov, ki ležijo znotraj območja naselbinske dediščine in funkcionalnega
zemljišča** okoli njega.
– Rušitev in odstranitev enostavnih in manj zahtevnih objektov, ki degradirajo
območje naselbinske dediščine.
– Konservatorsko restavratorska dela*** na fasadah/strehah objektov in v/na odprtih prostorih (do največ 10 odstotkov upravičenih stroškov naložbe).
– Nakup in montaža nove zunanje opreme.

KULTURNA IN ZGODOVINSKA KRAJINA

– Gradbena in obrtniška dela* za celovito obnovo
Stroški obnove drevoredov in posamičnih ambientalnih dreves ter drugih naravnih prvin.
– Konservatorsko restavratorska dela*** na posameznih elementih dediščine (do
največ 10 odstotkov upravičenih stroškov naložbe).

4

VRTNOARHITEKTURNA DEDIŠČINA

– Gradbena in obrtniška dela* podeželskih vrtov in parkov
– Konservatorsko restavratorska dela*** na posameznih elementih dediščine (do
največ 10 odstotkov upravičenih stroškov naložbe).
– Obnova drevoredov in drugih naravnih prvin.

5

MEMORIALNA IN DRUGA DEDIŠČINA

– Stroški celovite obnove objekta in ureditev funkcionalnega zemljišča** objekta.
– Konservatorsko restavratorska dela*** na posameznih elementih dediščine (do
največ 10 odstotkov upravičenih stroškov naložbe).

1

2

3
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Dodatna pojasnila
– Gradbena in obrtniška dela* za obnovo oziroma predstavitev najdišča in njegovega funkcionalnega zemljišča**.
– Konservatorsko restavratorska dela*** na/v objektu (do največ 10 odstotkov
upravičenih stroškov naložbe).

ARHEOLOŠKA DEDIŠČINA

Drugi upravičeni stroški

7

Nakup informacijsko – komunikacijskih
tehnologij (v nadaljnjem besedilu: IKT)

– Stroški nakupa IKT lahko predstavljajo največ do vključno 10.000 eurov (brez
DDV).
– Za potrebe tega javnega razpisa pod IKT opremo spada: strojna in programska
oprema računalnika, telefon, faks, kopirni stroj, tiskalnik, projektor in oprema za
video nadzor in ozvočenje).

8

Dodatni stroški pri predmetu podpore 2 »muzeji na prostem in prostori za
postavitev razstav stalnih zbirk etnološke
dediščine«

– Gradbena in obrtniška dela* v prostorih, kjer bo urejena zbirka etnološke dediščine.
– Nakup in montaža nove notranje opreme prostorov.
– Gradbena in obrtniška dela* za postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov,
namenjenih za potrebe varovanja, hranjenja in predstavljanja zbirk.

9

Dodatni stroški pri predmetu podpore 3
»ureditev in izgradnja tematskih poti, ki
povezujejo naravne vrednote in nepremično kulturno dediščino določenega
območja«

– Gradbena in obrtniška dela*
– Ureditev lokacije naravne vrednote ali nepremične kulturne dediščine in njene
okolice ob poti.
– Gradbena in obrtniška dela* za postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov,
namenjenih za potrebe varovanja, hranjenja in predstavljanja zbirk.

Splošni stroški

10

Stroški povezani s pripravo in izvedbo
naložbe in izpolnjevanjem obveznosti iz
naslova tega javnega razpisa

– Med te stroške sodijo stroški, kot so priprava vloge na javni razpis, stroški
pridobitve projektne in investicijske dokumentacije, vključno s konservatorskim
načrtom, kadar ga je v skladu s predpisi potrebno izdelati, stroški dokumentacije za konservatorsko restavratorske posege ter priprava zahtevkov za izplačilo
sredstev.
– Višina tovrstnih stroškov lahko predstavlja do vključno 10 odstotkov upravičenih
stroškov naložbe.

* Pri gradbenih in obrtniških delih so povsod upoštevani stroški materiala, prevoza in opravljenih del.
** Funkcionalno zemljišče je tisto zemljišče, ki je neposredno namenjeno redni rabi zgradbe in predstavlja zemljišče brez katerega
zgradba ne more funkcionirati, kot npr.: dostopne poti, dovozi, dvorišče, prostor za počitek.
*** Konservatorsko restavratorska dela morajo biti usklajena s Katalogom konservatorsko restavratorskih del na nepremičnih spomenikih
in stavbni dediščini, ki ga je pripravil Javni zavod RS za varstvo kulturne dediščine v septembru 2003 in dopolnil v juniju 2007 (katalog je
dostopen na spletni strani http://www.mkgp.gov.si/)

B. Nastanek upravičenih stroškov
(1) V skladu s prvim odstavkom
120. člena Uredbe PRP vlagatelj pred datumom začetka upravičenosti stroškov ne
sme začeti z deli, niti prevzeti nobenih obveznosti na račun morebitnih dodeljenih
sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del;
zbiranje ponudb se ne šteje kot prevzem
obveznosti, s tem, da dobavitelj oziroma
izvajalec ne sme biti izbran pred začetkom
datuma upravičenosti). Kot začetek stroška se šteje prevzem katerekoli obveznosti
vlagatelja na račun morebitnih dodeljenih
sredstev.
(2) V skladu z drugim odstavkom 87. člena
Uredbe PRP so upravičeni stroški naložbe
samo stroški, nastali od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev, do vložitve zahtevka
za izplačilo sredstev.
(3) V skladu s tretjim odstavkom 87. člena
Uredbe PRP so do podpore upravičeni tudi
splošni stroški, nastali od 1. januarja 2007 do
vložitve zahtevka za izplačilo sredstev.
C. Stroški, ki niso upravičeni do sofinanciranja

Poleg neupravičenih stroškov iz tretjega
odstavka 71. člena Uredbe 1698/2005/ES
se podpora, v skladu s četrtim odstavkom
87. člena Uredbe PRP, ne dodeli za:
1. nakup patentiranih pravic, strokovnega znanja in izkušenj, licenc in nepatentiranega tehničnega znanja,
2. plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
3. stroške poslovanja,
4. bančne stroške in stroške garancij,
5. splošne upravne stroške,
6. izdatke pri naložbah, ki so nastali zaradi pristojbin za uporabo in kotizacij pred
dokončanjem,
7. premično in živo dediščino,
8. stanovanjske enote z začasno razglasitvijo za kulturni spomenik,
9. sakralne objekte, razen samostanov
v primeru izpolnjevanja pogoja iz 9. točke
prvega odstavka 89. člena Uredbe PRP in
znamenj;
10. gradove, graščine in dvorce, razen v
primeru izpolnjevanja pogoja iz 9. točke prvega odstavka 89. člena Uredbe PRP;
11. nakup sadilnega materiala enoletnih
rastlin,

12. novogradnje, razen nezahtevnih in
enostavnih objektov, namenjenih za potrebe varovanja, hranjenja in predstavljanja
zbirk etnološke dediščine v primeru kandidiranja na predmet podpore 2 »muzeji
na prostem in prostori za postavitev razstav stalnih zbirk etnološke dediščine« ali
3 »ureditev in izgradnja tematskih poti,
ki povezujejo naravne vrednote in nepremično kulturno dediščino določenega območja«,
13. naložbe v notranje prostore za zasebno rabo,
14. nakup nepremičnin.
VII Merila za ocenjevanje vlog
(1) V skladu s prvim odstavkom
90. člena Uredbe PRP so do sofinanciranja upravičeni izbrani projekti, katerih
vloge izpolnjujejo pogoje iz Uredbe PRP
in tega javnega razpisa.
(2) V skladu z drugim odstavkom 90.
Uredbe PRP se vloge ocenijo na podlagi
meril za pridobitev spodnje vstopne meje
točk. Vloge, ki so popolne in izpolnjujejo
vse pogoje iz javnega razpisa, bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril:
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I. Razvojna ogroženost
Razvojna ogroženost na ravni SKTE-3 regije
II. Lokacija naložbe
Lokacija naložbe glede na varstveni režim
III. Predmet podpore*
Predmet podpore
IV. Status dediščine*
Status dediščine, ki je predmet podpore
V. Tematske poti**
Število enot, ki jih povezuje tematska pot
VI. Delujoča lokalna akcijska skupina (v nadaljevanju: LAS) po pristopu LEDAER
Delujoča LAS po pristopu LEDAER
VII. Razvojni družbeno-ekonomski učinki naložbe
Prejeta sredstva iz naslova ukrepa 323 Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja
Celovitost obnove
Vplivnost naložbe
Učinki na podobo naselja
SKUPAJ (I. do. VII.)
Dodatna kriterija na podlagi zakonov o razvojni podpori (118. člen Uredbe PRP)
VIII. Zakon o Triglavskem narodnem parku***
Naložba se bo izvedla na območju Triglavskega narodnega parka
IX. Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015***
Naložba se bo izvedla na območju Pomurske regije
SKUPAJ (I. do XI.)

Najvišje možno število točk
20
20
10
10
10
10
10
10
20
20
5
5
45
10
15
10
10
100
10
10
10
10
110

* Samo za predmet podpore 1 »nepremična kulturna dediščina na podeželju, ki je spomenik, spomeniško območje ali nepremična kulturna dediščina« in predmet podpore 2 »muzeji na prostem in prostori za postavitev razstav stalnih zbirk etnološke dediščine«.
** Samo za predmet podpore 3 »ureditev in izgradnjo tematskih poti, ki povezujejo naravne vrednote in nepremično kulturno dediščino
določenega območja«.
*** Dodatne točke samo na podlagi enega zakona (ali –ali).

(3) Če je lokacija naložbe na območju iz
9. člena Zakona o Triglavskem narodnem
parku (Uradni list RS, št. 52/10), pridobijo
te vloge na javni razpis za namen izvajanja 10. in 11. člena Zakona o Triglavskem
narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10)
ne glede na ostala merila za izbor, dodatnih
deset odstotkov možnih točk.
(4) Če je lokacija naložbe na območju občin Pomurske regije za izvajanje
10. člena Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (Uradni
list RS, št. 87/09), pridobijo vloge na javni
razpis iz drugega in tretjega odstavka tega
člena na javnih razpisih, ne glede na ostala
merila za izbor, dodatnih deset odstotkov
možnih točk.
(5) Ocenjevanje vlog bo temeljilo na podlagi predložene dokumentacije in podatkov
iz uradnih evidenc.
(6) Vloge bodo ocenjene na podlagi meril za pridobitev spodnje meje točk, ki za ta
javni razpis znaša 45 točk.
(7) Sredstva se dodeljujejo do porabe s
tem javnim razpisom razpisanih sredstev.
(8) Podrobnejša merila za ocenjevanje
vlog so del razpisne dokumentacije, ki je
sestavni del tega javnega razpisa.
VIII Finančne določbe
(1) V skladu s tretjim odstavkom
116. člena Uredbe PRP se sredstva dodelijo v obliki nepovratnih sredstev.
(2) Stopnja intenzivnosti podpore: V
skladu s prvim odstavkom 91. člena Uredbe PRP najvišja stopnja pomoči znaša do
vključno 85 odstotkov priznane vrednosti
naložbe.

(3) Najnižji dodeljeni znesek javne pomoči v skladu z drugim odstavkom 91. člena
Uredbe PRP znaša 3.000 eurov.
(4) Skupna vrednost naložbe ob prijavi
na javni razpis v skladu s 4. točko prvega
odstavka 89. člena Uredbe PRP ne sme
preseči 300.000 eurov (brez DDV).
(5) Sredstva za fizične osebe in pravne
osebe zasebnega prava se dodeljujejo na
podlagi pravila de minimis v skladu z Uredbo
1998/2006/EU. Skupna pomoč de minimis ne
sme presegati 200.000 eurov v obdobju zadnjih treh proračunskih let oziroma prejemniki
sredstev, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, lahko pridobijo največ 100.000 eurov v
obdobju zadnjih treh proračunskih let.
(6) Za iste upravičene stroške ni dovoljeno s pomočjo de minimis prejemati druge pomoči, če bi bila lahko s takim združevanjem
presežena predpisana intenzivnost pomoči.
IX Razpisna dokumentacija in informacije
(1) V skladu s tretjim odstavkom
111. člena Uredbe PRP se vloga vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletnih straneh MKGP
in ARSKTRP.
(2) V skladu s 30. členom ZKme-1 se
vloga, ki ni vložena na predpisanem obrazcu, zavrže.
(3) Razpisna dokumentacija vsebuje:
a. Povabilo k oddaji vloge;
b. Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge;
c. Merila za ocenjevanje vlog;
d. Vloga na javni razpis;
e. Prijavni obrazec.

(4) Razpisna dokumentacija je dostopna
na spletnih straneh MKGP in ARSKTRP.
(5) Vlagatelj lahko pridobi informacije o
javnem razpisu na INFO točki ARSKTRP,
tel. 01/580-77-92 od ponedeljka do četrtka
od 8. do 15.30, in petek od 8. do 14.30.
Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si.
X Rok in način prijave
(1) V skladu s prvim odstavkom 111. člena
Uredbe PRP je potrebno vlogo na javni razpis poslati priporočeno po pošti ali oddati v
vložišču ARSKTRP, v času uradnih ur, na
naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, in sicer od naslednjega dneva po objavi
javnega razpisa v Uradnem listu Republike
Slovenije do zaprtja javnega razpisa, ki se
objavi na spletnih straneh MKGP.
(2) Vloga na javni razpis se vlaga pisno
na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletnih straneh ARSKTRP
in MKGP. Sestavni deli vloge morajo biti
speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na
ovojnici vloge morajo biti razvidni datum in
čas (ura, minuta) oddaje vloge, ki ju označi
pošta oziroma vložišče ARSKTRP, naslov
vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na
katerega se prijavlja, kot to določa tretji odstavek 111. člena Uredbe PRP.
(3) Vloge, ki prispejo na javni razpis po
datumu zaprtja javnega razpisa, ki se objavi
na spletni strani MKGP, se zavržejo.
XI Obravnava in postopek odobritve ter
nadzor nad izvajanjem
XI.1 Postopek od obravnave do odobritve vloge
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(1) Postopek za odpiranje in obravnavanje vlog ter zahteva za odpravo pomanjkljivosti pri odprtih javnih razpisih je določen v
XXI. poglavju Uredbe PRP.
(2) V skladu s prvim odstavkom
112. člena Uredbe PRP odpiranje vlog na
javni razpis ni javno.
(3) V skladu s četrtim odstavkom
111. člena Uredbe PRP ARSKTRP odpira in
obravnava vloge na javni razpis ter zahteva
odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem
redu oddaje vlog na javni razpis oziroma po
vrstnem redu prejema popolnih vlog na javni
razpis, ki izpolnjujejo predpisana merila, do
porabe razpisanih sredstev za posamezen
javni razpis.
(4) Po odprtju vloge na javni razpis se preveri njena popolnost v skladu z
52. členom ZKme-1.
(5) Vloge, ki so popolne, vsebinsko
ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje iz javnega razpisa, se ocenijo na podlagi meril
navedenih v poglavju VII Merila za ocenjevanje vlog tega javnega razpisa.
(6) Nepopolne vloge se pozove na dopolnitev. Rok za dopolnitev vloge na javni razpis je v skladu s tretjim odstavkom
112. člena Uredbe PRP 30 dni od dneva
vročitve poziva k dopolnitvi. Za datum in čas
prejema dopolnitve se štejeta datum in čas
(ura, minuta) oddaje na pošti ali oddaje v
vložišču ARSKTRP. Po prejemu dopolnitev,
se dopolnjena vloga na javni razpis ponovno
pregleda. Popolna vloga se po vrstnem redu
uvrsti na konec seznama popolnih vlog na
javni razpis.
(7) Popolne vloge na javni razpis, ki so
vsebinsko nerazumljive, se v roku dveh mesecev od prejema popolne vloge na javni
razpis pozove na razjasnitev. Rok za razjasnitev vloge na javni razpis je 15 dni od
dneva vročitve poziva k razjasnitvi. Za datum in čas njenega prejema se štejeta datum in čas (ura, minuta) oddaje na pošti ali
oddaje v vložišču ARSKTRP. Po prejemu
razjasnitve se vloga na javni razpis ponovno
pregleda.
(8) Sredstva se odobrijo vlogam, ki presežejo postavljeni prag minimalnega števila
točk, do porabe s tem javnim razpisom razpisanih sredstev.
(9) V skladu s prvim odstavkom 116. člena
Uredbe PRP se sredstva upravičencu odobrijo z odločbo o pravici do sredstev, ki jo
izda ARSKTRP.
(9) V skladu s četrtim odstavkom
111. členom Uredbe PRP se v primeru, če
je skupna višina zaprošenih sredstev višja
od razpisanih sredstev, in imata na zadnjem
mestu seznama prejetih vlog na javni razpis
dve ali več vlog na javni razpis na ovojnici
enak datum in čas (ura, minuta) oddaje,
izvede žrebanje o določanju vrstnega reda
prispelih vlog na javni razpis. Žrebu lahko
prisostvujejo tudi vlagatelji. O dnevu žrebanja so vlagatelji obveščeni pisno. Tričlansko
komisijo, ki nadzira žrebanje in osebo, ki
vodi žrebanje, imenuje predstojnik ARSKTRP med javnimi uslužbenci, zaposlenimi
na ARSKTRP.
(10) V skladu s petim odstavkom
111. členom Uredbe PRP se žrebanje opravi v uradnih prostorih ARSKTRP. Evidenčne
številke vlog na javni razpis se izpišejo na
prepognjene listke, ki se z žigom ARSKTRP
overijo v prisotnosti komisije, ki nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi številkami vlog
na javni razpis se v prisotnosti komisije zaprejo v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla se

odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev in
komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle in javno pove evidenčno številko
izžrebane vloge na javni razpis ter izžrebani
listek takoj odda komisiji.
(11) V skladu s šestim odstavkom
111. člena Uredbe PRP se o žrebanju sestavi zapisnik. Podpišejo ga člani komisije,
ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila
žrebanje, in vlagatelji, če so navzoči.
(12) Vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje vstopne pogoje iz javnega
razpisa, vendar razpoložljiva sredstva ne
zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se
v skladu s sedmim odstavkom 112. člena,
lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja, sicer se
zavrne. Vlagatelj mora na ARSKTRP v roku
osem dni od vročitve obvestila, na ARSKTRP poslati izjavo, da se s tem strinja, sicer
se šteje, da se ne strinja.
(13) Vloge na javni razpis, ki so popolne in izpolnjujejo vstopne pogoje, vendar
razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev, se v skladu z osmim odstavkom 112. člena Uredbe PRP, zavrne
z odločbo.
XI.2 Nadzor nad izvajanjem ter postopki
v primeru nepravilnosti (sankcije in vrnitev
sredstev)
(1) ARKSTRP opravlja administrativne
kontrole (vključno z obiski na kraju samem)
in kontrole na kraju samem, s katerimi ugotavlja izpolnjevanje pogojev in obveznosti. V
skladu s prvim odstavkom 75. člena Uredbe
1698/2005/ES lahko kontrole izvaja tudi Organ upravljanja, ki deluje v okviru MKGP.
(2) Sredstva ARSKTRP izplača šele po
vseh opravljenih kontrolah, ki so predvidene
z Uredbo Komisije 65/2011/EU. S kontrolami se preveri znesek, ki se izplača upravičencu na podlagi zahtevka za izplačilo
sredstev. Znižanja in morebitne sankcije pa
se uporabijo v skladu s 30. členom Uredbe
65/2011/EU.
(3) V primeru ugotovljenih nepravilnosti
se sprožijo sankcije in zahteva vračilo sredstev na način, kot je opredeljeno v 57. členu
ZKme-1 in 122. členu Uredbe PRP.
(4) V skladu s prvim odstavkom
123. člena Uredbe PRP se z globo 200
eurov kaznuje končni prejemnik sredstev, ki
ne posreduje poročila o doseganju ciljev in
izpolnjevanju obveznosti iz četrtega odstavka 121. člena Uredbe PRP.
XI.3 Določena ključna opozorila vlagateljem, povzeta po 122. členu Uredbe PRP
(1) Namerna vložitev napačne prijave se
sankcionira v skladu z Uredbo 65/2011/EU,
neizpolnjevanje obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev pa se sankcionira v skladu
s 57. členom ZKme-1.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka ARSKTRP v roku 90 dni od dneva ugotovitve
nepravilnosti izda odločbo, s katero zahteva
vračilo že izplačanih sredstev v proračun
Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko je končni
prejemnik sredstev obveščen o obveznosti
povračila.
(3) Določba prejšnjega odstavka se ne
uporablja:
a. če upravičenec zaradi višje sile ali izrednih okoliščin zamudi obveznosti iz odločbe
o pravici do sredstev glede rokov in predloži
ustrezne dokaze v desetih delovnih dneh od
dneva, ko je to zmožen storiti. ARSKTRP v
tem primeru lahko podaljša rok, če bi bile s
to spremembo obveznosti izpolnjene vse
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zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter
dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev, ob smiselni uporabi
prvega odstavka 54. člena ZKme-1;
b. če upravičenec v skladu s prvim odstavkom 54. člena ZKme-1 po izdaji odločbe
o pravici do sredstev in pred potekom rokov
za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev na
ARSKTRP posreduje utemeljen obrazložen
zahtevek za spremembo obveznosti (vključno podaljšanje rokov), določenih v odločbi o
pravici do sredstev in ARSKTRP z odločbo
ugotovi, da bodo ne glede na spremembo
obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter dosežen namen,
za katerega je bila dodeljena pravica do
sredstev;
c. če upravičenec dokaže, da zaradi nepredvidenih okoliščin, na katere ni mogel
vplivati, ni mogel izpolniti obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev.
(4) Končnemu prejemniku sredstev ni
treba vrniti vseh že izplačanih sredstev v
primerih višje sile ali izrednih okoliščin.
(5) O višji sili ali izrednih okoliščinah
mora upravičenec ali njegova pooblaščena
oseba pisno obvestiti ARSKTRP in predložiti
ustrezna dokazila v desetih delovnih dneh
od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.
(6) Če upravičenec iz neutemeljenih razlogov ne dovoli kontrole na kraji samem,
se šteje, da ni izpolnil pogojev, ki jih določa
javni razpis in obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev. V tem primeru mora v proračun Republike Slovenije vrniti že izplačana sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva, ko je končni prejemnik
sredstev obveščen o obveznosti povračila.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 70823/11
Ob-4136/11
Na podlagi Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in
Kohezijskem skladu in razveljavitvi uredbe
(ES) št. 1260/1999 (OJ L 210/2006) z vsemi
spremembami, Uredbe (ES) št. 1081/2006
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999
(OJ L 210/2006) z vsemi spremembami,
Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne
8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES)
št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in
Sveta o Evropskem skladu za regionalni
razvoj (OJ L 371/2006) z vsemi spremembami, Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006
z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov
87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis
(OJ L 379/2006) z vsemi spremembami,
Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v
Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09,
03/10, 31/10 in 79/10, v nadaljevanju: Uredba), Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo),
Sprememb proračuna Republike Slovenije
za leto 2011 (Uradni list RS, št. 96/10), Proračuna Republike Slovenije za leto 2012
(Uradni list RS, št. 96/10), Zakona o izvr-
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ševanju proračuna Republike Slovenije za
leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10 in
4/11), Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011),
Operativnega programa razvoja človeških
virov za obdobje 2007–2013 (potrjenega
s strani Evropske Komisije z dne 21. 11.
2007, št. potrditve CCI 2007 SI 051 PO
001), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07-UPB2 (23/07 – popr.,
41/07 – popr.), 122/07 Odl. US: U-I-11/0745, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS);
Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS,
št. 42/02, 79/06 – ZZZPB-F, 46/07 Odl. US:
U-I-45/07, Up-249/06-22, 103/07, 45/08 –
ZArbit in 83/09 Odl. US: U-I-284/06-26),
Kolektivne pogodbo za dejavnost zdravstva
in socialnega varstva Slovenije (Uradni list
RS, št. 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 57/95, 19/96,
40/97, 56/98, 56/98, 76/98, 39/99 – ZMPUPR, 102/00, 62/01, 77/07, 60/08 in 75/08),
Pravilnika o pripravništvu na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 128/04),
Resolucije o nacionalnem programu za področje socialnega varstva za obdobje 2006–
2010 (Uradni list RS, št. 39/06), Pravilnika
o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 106/10), Kataloga ukrepov aktivne politike zaposlovanja
(http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/Programi/programi.htm), Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07-OZ – uradno
prečiščeni besedilo), Zakona o spremljanju
državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04),
Uredbe o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis« (Uradni list
RS, št. 61/04 in 22/07), Priglašene sheme
pomoči po pravilu »de minimis« po shemi
»Spodbujanje zaposlovanja in storitve za
trg dela«, št. priglasitve: M003-50228602010 z dne 5. 1. 2011, Zakona o dostopu
do informacij javnega značaja (Uradni list
RS, št. 51/06 – UPB2 in 117/06 – ZDavP-2),
Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o varstvu dokumentarnega in
arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list
RS, št. 30/06), Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10,
26/11, 30/11 – SKL. US, 43/11), Sporazuma
o prenosu nalog organa upravljanja na posredniško telo, št. 303-17/2010-33, z dne
1. 6. 2010 in Odločbe št. OP RČV/4/1/040-MDDSZ o dodelitvi sredstev za program
»Spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve
zaposlitve na področju socialnega varstva –
Pripravniki« s strani Službe Vlade za lokalno
samoupravo in regionalno politiko v vlogi organa upravljanja z dne 16. 3. 2010 z vsemi
spremembami Socialna zbornica Slovenije,
Koseška 8, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za spodbujanje zaposlovanja iskalcev
prve zaposlitve na področju socialnega
varstva – Pripravniki v okviru četrte
razvojne prioritete »Enakost možnosti
in spodbujanje socialne vključenosti«
in prednostne usmeritve 4.1. »Enake
možnosti na trgu dela in krepitev
socialne vključenosti Operativnega
programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007–2013
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je spodbujanje zaposlovanja
iskalcev prve zaposlitve – pripravnikov na
področju socialnega varstva, ki iščejo prvo

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
zaposlitev po pridobljeni stopnji in vrsti izobrazbe, kot jo predpisuje veljavni Zakon
o socialnem varstvu (v nadaljevanju: ZSV)
za pripravnika na področju socialnega varstva.
Namen javnega razpisa je:
– večja zaposljivost oseb s stopnjo in
vrsto izobrazbe, ki je določena za strokovne
delavce v ZSV;
– krepitev socialnovarstvenega sektorja
za izvajanje posameznih socialnovarstvenih
programov in s tem zagotavljanje kakovostnejših storitev za uporabnike socialnovarstvenih programov.
Cilj javnega razpisa je izbrati projekte
prijaviteljev, ki bodo izvedli do 150 zaposlitev pripravnikov na področju socialnega
varstva, skladno z veljavno zakonodajo v
socialnem varstvu, in sicer za obdobje trajanja pripravništva, z namenom pridobivanja in krepitev njihovih sposobnosti, znanj,
veščin in spretnosti, s ciljem, da opravijo
pripravništvo in strokovni izpit, ki omogoča
neposredno zaposlitev na področju socialnega varstva. Pripravnik sklene pogodbo o
zaposlitvi za čas pripravništva z delodajalcem v skladu z zakonom, ki ureja delovna
razmerja, praviloma za polni delovni čas.
Ciljna skupina javnega razpisa so iskalci
prve zaposlitve na področju socialnega varstva, ki iščejo prvo zaposlitev po pridobljeni
stopnji in vrsti izobrazbe, kot jo predpisuje
ZSV za pripravnika na področju socialnega
varstva.
Do financiranja na podlagi predmetnega
javnega razpisa so upravičene aktivnosti, ki:
– so neposredno vezane na projekt, izbran na podlagi razpisa,
– so v skladu s predmetom in ciljem javnega razpisa.
V okviru javnega razpisa so do financiranja upravičene naslednje aktivnosti prijavitelja pri izbranem projektu zaposlitve in
usposabljanja pripravnikov:
– zdravniški pregled in zaposlitev pripravnika;
– priprava in izvedba programa pripravniškega usposabljanja za pripravnika (notranje in zunanje usposabljanje);
– izvedba mentorstva pripravniku;
– usposabljanje mentorjev (notranje
usposabljanje);
– priprava in pristop pripravnika na strokovni izpit s področja socialnega varstva.
2. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
2.1. Upravičeni prijavitelji
Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje
splošne pogoje:
– so pravna ali fizična oseba, registrirana
za opravljanje dejavnosti socialnega varstva
v Republiki Sloveniji, ki:
a) opravljajo dejavnost SKD 87 – socialno varstvo z nastanitvijo; SKD 88 – socialno
varstvo brez nastanitve; SKD 94.991 – dejavnost invalidskih organizacij ali ima SKD
94.94 – dejavnost verskih organizacij po
Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti
(Uradni list RS, št. 66/07 in 17/08) ali
b) so pridobili dovoljenje za delo ali koncesijo izdano s strani ministrstva in so vpisani v register zasebnikov in pravnih oseb, ki
opravljajo socialnovarstvene storitve ali
c) so pridobili status humanitarne organizacije, status invalidske organizacije ali
status v javnem interesu s strani ministrstva ali
d) opravljajo dejavnost SKD 94.99 in socialnovarstveno dejavnost;

– imajo ustrezno pravno in finančno sposobnost, vključno s sposobnostjo vnaprejšnjega financiranja projekta, ter razpolagajo z ustreznimi tehničnimi zmogljivostmi za
izvedbo projekta;
– niso v postopku prisilne poravnave,
stečajnem ali likvidacijskem postopku ali
niso prenehali poslovati na podlagi sodne
ali druge prisilne;
– imajo poravnane vse davke in druge
dajatve v Republiki Sloveniji;
– niso kršili določil o namenski porabi
sredstev iz naslova prejetih sredstev Evropskega socialnega sklada ali drugih javnih
sredstev;
– niso bili obsojeni zaradi kaznivega dejanja v zvezi s svojim profesionalnim ravnanjem s sodbo, ki je pravnomočna.
Ne glede na zgoraj naštete upravičene
prijavitelje, do sredstev po tem razpisu, skladno s pravili o dodelitvi pomoči po pravilu
»de minimis«, niso upravičeni prijavitelji iz
dejavnosti, objavljenih v 1. členu Uredbe
Komisije (ES) 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe
pri pomoči »de minimis« (OJ L 379/2005).
To so prijavitelji iz sektorjev ribištva in ribogojstva, premogovništva, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama navedenega v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi
Evropske skupnosti in podjetja v težavah
ter podjetja, ki delujejo v cestnoprometnem
sektorju, ki bi sredstva pomoči namenila za
nabavo vozil za cestni prevoz tovora.
Prijavitelj mora poleg splošnih pogojev izpolnjevati tudi posebne pogoje, in sicer da:
– ima najmanj 2 redno zaposlena, od
tega 1 strokovnega delavca, ki izpolnjuje
pogoje za mentorja, skladno s Pravilnikom,
ki ureja pripravništvo na področju socialnega varstva;
– v projekt vključuje pripravnika skladno
z določili tega razpisa ter delovnopravno zakonodajo, ki ureja pripravništvo na področju
socialnega varstva;
– zagotavlja mentorstvo pripravniku,
skladno s Pravilnikom, ki ureja pripravništvo
na področju socialnega varstva;
– ima sprejet program pripravništva ter
pripravniškega usposabljanja za posameznega pripravnika, skladno s Pravilnikom,
ki ureja pripravništvo na področju socialnega varstva.
Prijavitelj, ki ima redno zaposleni najmanj
2 osebi, od tega 1 strokovnega delavca, ki
izpolnjuje pogoje za mentorja, skladno s
Pravilnikom, ki ureja pripravništvo na področju socialnega varstva, lahko v okviru tega
javnega razpisa zaposli le 1 pripravnika.
Prijavitelj, ki ima redno zaposlenih več
kot 10 oseb, od tega najmanj 2 strokovna
delavca, ki izpolnjujeta pogoje za mentorja,
skladno s Pravilnikom, ki ureja pripravništvo na področju socialnega varstva, lahko
v okviru tega javnega razpisa zaposli največ
3 (tri) pripravnike.
Prijavitelj, ki ima redno zaposlenih več
kot 50 oseb, od tega najmanj 3 strokovne
delavce, ki izpolnjujejo pogoje za mentorja,
skladno s Pravilnikom, ki ureja pripravništvo na področju socialnega varstva, lahko
v okviru tega javnega razpisa zaposli največ
5 pripravnikov.
V primeru dvoma glede upravičenosti
prijavitelja oziroma izpolnjevanja razpisnih
pogojev lahko SZS od prijavitelja zahteva
dodatna pojasnila ali dokazila.
SZS lahko za potrebe tega javnega
razpisa pridobi dokazila glede izpolnjeva-
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nja razpisnih pogojev iz uradnih evidenc,
ki odražajo stanje na dan oddaje vloge prijavitelja. Za hitrejšo obravnavo vloge lahko
prijavitelj v prejšnjem odstavku navedena
dokazila priloži tudi sam.
2.2. Mentorstvo
Vsak mentor lahko ob izpolnjevanju kadrovskih pogojev iz prejšnje točke, istočasno usposablja največ 3 pripravnike.
Mentor mora skladno s točko 2.1. izpolnjevati pogoje za mentorstvo in mora biti na
dan oddaje vloge na javni razpis zaposlen
pri prijavitelju. Kljub temu mentor mora imeti
znanja andragoško-pedagoških vsebine ter
poznati didaktične pristope in metode dela
s pripravniki, komunikacijske sposobnosti
ter evalvacijski pristop do dela pri usposabljanju na delovnem mestu, katere predstavljajo nepogrešljivo znanje za kvalitetno
izvedbo mentorstva in pripravništva. Zato
imajo mentorji v okviru programa možnost
enkratne udeležbe na enodnevnem seminarju, ki vključuje eno ali več zgoraj navedenih vsebin.
2.3. Izbira kandidata
Izbrani prijavitelj je dolžan izpeljati postopek zaposlovanja pripravnika skladno z delovnopravno zakonodajo. Delodajalec mora
opraviti prijavo in javno objavo prostega delovnega mesta in izbirni postopek skladno z
delovno pravno zakonodajo pred oddajo vloge na razpis (v dokumentacijo pa lahko vnese razvezni pogoj, da se zaposlitev izvede le
v primeru, da je izvajalec na razpisu izbran),
pri čemer se pogodba o zaposlitvi z izbranim kandidatom na podlagi in v okviru tega
razpisa in projekta sklene šele po prejemu
sklepa o izbiri delodajalca na predmetnem
javnem razpisu ter uspešno opravljenem
zdravniškem pregledu kandidata.
2.4. Trajanje programa zaposlitve iskalca
prve zaposlitve na področju socialnega varstva – Pripravnik
Prijavitelj je dolžan pripravnika zaposliti
najmanj za obdobje trajanja pripravništva.
Pripravništvo traja praviloma 12 mesecev in
se skladno z določili Kolektivne pogodbe za
dejavnost zdravstva in socialnega varstva
Slovenije pripravniku podaljša za čas porodniškega dopusta, daljše bolniške odsotnosti ter opravičene odsotnosti, ki skupno
presega 20 delovnih dni, medtem ko se pripravniška doba ne podaljša za čas letnega
dopusta in za čas krajših opravičenih odsotnosti. Pripravništvo se skladno z določili
Zakona o delovnih razmerjih in Kolektivno
pogodbo za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije lahko tudi skrajša.
Pripravnik je dolžan opraviti pripravništvo v skladu s programom pripravniškega
usposabljanja ter se udeležiti izobraževanja
iz izbirnega področja dela, priprave na strokovni izpit, po opravljenem pripravništvu pa
opraviti strokovni izpit s področja socialnega
varstva. Za izvajanje seminarja "Priprava na
strokovni izpit" in opravljanje strokovnega
izpita s področja socialnega varstva je pooblaščena SZS, zato ti stroški ne predstavljajo breme za delodajalca, pod pogojem, da
se pripravnik udeleži seminarja in uspešno
opravi strokovni izpit. V nasprotnem primeru
stroški niso upravičeni in jih mora delodajalec povrniti SZS.
2.5. Kroženje pripravnikov zunaj organizacije
Prijavitelj je dolžan omogočiti pripravniku
v okviru pripravništva, da opravi kroženje v
trajanju 10-ih delovnih dni pri drugem delodajalcu, kar pomeni, da se bo pripravnik v

tem obdobju usposabljal pri drugem mentorju in drugem delodajalcu, izbranem na istem
javnem razpisu. Kroženje bo potekalo za
vse pripravnike v istem časovnem obdobju,
predvidoma jeseni in bo določeno s pogodbo o zaposlitvi, razen v primeru opravičene
odsotnosti. Seznam izbranih prijaviteljev bo
SZS objavila na spletni strani SZS, najkasneje 45 dni pred začetkom kroženja pripravnika zunaj organizacije.
Mentor je upravičen do mentorskega dodatka tako za pripravnika, ki je zaposlen
pri istem delodajalcu kot mentor, kot tudi
za pripravnika, ki je zaposlen pri drugem
delodajalcu, v času njegovega kroženja.
Mentorski dodatek je upravičen na podlagi
dveh sklepov delodajalca, in sicer sklepa, ki
predvideva mentorstvo za pripravnika, ki je
zaposlen pri istem delodajalcu kot mentor, in
ločenega sklepa, ki predvideva mentorstvo
za pripravnika, ki kroži.
Zgoraj navedeni čas kroženja pripravnika je potrebno določiti v pogodbi o zaposlitvi
med delodajalcem in pripravnikom.
3. Višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis
3.1. Skupna razpoložljiva višina sredstev
Skupna okvirna razpoložljiva višina sredstev javnega razpisa je 2.844.721,95 EUR.
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor
operacij se izvaja v okviru četrte razvojne
prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje
socialne vključenosti« in prednostne usmeritve 4.1 »Enake možnosti na trgu dela in
krepitev socialne vključenosti«.
Namenska sredstva EU predstavljajo
85% celotnih upravičenih javnih izdatkov
za upravičene stroške projekta. Namenska
sredstva slovenske udeležbe predstavljajo
15% celotnih upravičenih javnih izdatkov za
upravičene stroške projekta.
3.2. Državna pomoč
Za prijavitelje bodo stroški plač pripravnikov, stroški izobraževanja in usposabljanja
in stroški zdravniškega pregleda predstavljali pomoč po pravilu »de minimis«, na
podlagi sheme »Spodbujanje zaposlovanja
in storitve za trg dela«, št. priglasitve: M0035022860-2010 z dne 5. 1. 2011.
Posamezni prijavitelj, ki je prejemnik pomoči, lahko v obdobju treh let pridobi največ
200.000 EUR oziroma 100.000 EUR v cestnoprometnem sektorju.
Ne glede na zgoraj naštete upravičene
prijavitelje, pa do sredstev po tem razpisu,
skladno s pravili za dodelitev pomoči po pravilu »de minimis«, niso upravičeni prijavitelji
iz dejavnosti, objavljenih v 1. členu Uredbe
Komisije (ES) 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe
pri pomoči »de minimis« (OJ L 379/2005).
To so prijavitelji iz sektorjev ribištva in ribogojstva, premogovništva, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama navedenega v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi
Evropske skupnosti in podjetja v težavah
ter podjetja, ki delujejo v cestnoprometnem
sektorju, ki bi sredstva pomoči namenila za
nabavo vozil za cestni prevoz tovora.
3.3. Obdobje za porabo sredstev in obdobje upravičenosti stroškov
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, so proračunska leta 2012,
2013, 2014 in 2015.
Po tem javnem razpisu so do sofinanciranja upravičeni stroški, ki bodo nastali od
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datuma podpisa pogodbe o izvedbi projekta
do vključno 90 dni po zaključku pripravništva. V nobenem primeru SZS ne sofinancira stroškov, nastalih po 31. 3. 2015.
3.4. Upravičeni stroški in dokazila
Stroški, upravičeni do financiranja na
podlagi predmetnega javnega razpisa
(v nadaljevanju: upravičeni stroški) so stroški, povezani z usposabljanjem in zaposlovanjem pripravnikov, skladno z določili
veljavne delovno pravne zakonodaje oziroma na tej podlagi sprejetih podzakonskih
predpisov.
Upravičeni so stroški, ki so neposredno
povezani z izvajanjem projekta ter bodo določeni v pogodbi o sofinanciranju projekta,
in sicer:
– strošek plač pripravnikov oziroma strošek plač (bruto) (to je skupni strošek delodajalcev, in sicer za plačo pripravnikov z vsemi
pripadajočimi davki in prispevki, povračilo
stroškov za prehrano, prevoz na delo in iz
dela, regres – vendar se krije kot skupni
strošek delodajalca za pripravnika največ v
višini največ 1.500,00 EUR na pripravnika
na mesec),
– stroški izobraževanja in usposabljanja,
in sicer:
– stroški zunanjega usposabljanja
(seminar za mentorje, seminar za pripravnike – vsebine s področja socialnega varstva
– izbirne vsebine),
– stroški notranjega usposabljanja
(dodatek za mentorstvo).
– strošek na enoto, in sicer:
– strošek seminarja – priprava na
strokovni izpit (strošek na enoto A),
– strošek opravljanja strokovnega izpita s področja socialnega varstva (strošek
na enoto B),
– stroški zdravniškega pregleda za
pripravnike.
Upravičeni stroški in dokazila o njihovem
nastanku so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
DDV ne sodi med upravičene stroške.
Neupravičene stroške krije prejemnik
sredstev sam.
4. Pravice in obveznosti prijaviteljev, ki
bodo izbrani na javnem razpisu
Prijavitelji, izbrani na tem javnem razpisu, bodo imeli naslednje pravice in obveznosti:
– izbrati zunanje izvajalce v skladu z
veljavno zakonodajo o javnem naročanju in
pri tem dosledno spoštovati protikorupcijsko
klavzulo v 14. členu Zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije;
– voditi ločeno računovodsko in analitično evidenco o projektu;
– hraniti vso dokumentacijo o projektu
najmanj 10 let po zaključku projekta;
– zagotavljati SZS, Ministrstvu za delo,
družino in socialne zadeve kot posredniškemu telesu (v nadaljevanju: posredniško
telo), Službi Vlade za lokalno samoupravo
in regionalno politiko kot organu upravljanja
(v nadaljevanju: organ upravljanja), Ministrstvu za finance kot organu za potrjevanje (v
nadaljevanju: organ za potrjevanje), Uradu
za nadzor proračuna kot revizijskemu organu (v nadaljevanju: revizijski organ) ter
drugim nadzornim slovenskim organom in
pristojnim organom EU informacije o poteku
projekta ter doseganju ciljev in rezultatov;
– zagotavljati SZS, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim slovenskim organom in pristojnim orga-
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nom EU informacije o morebitnih prihodkih,
povezanih z izvajanjem projekta;
– zagotavljati SZS, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim slovenskim organom in pristojnim
organom EU dostopnost dokumentacije o
projektu;
– zagotavljati in spremljati podatke o
udeležencih v skladu z razčlenitvijo, podano v prilogi 23 Uredbe Komisije (ES)
št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o
pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem
skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006
Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (z vsemi
spremembami);
– zagotavljati informiranje in obveščanje
javnosti o projektu v skladu z navodili organa
upravljanja, posredniškega telesa in 9. členom Uredbe Komisije št. 1828/2006/ES z
dne 8. 12. 2006;
– obveščati SZS o spremembah projekta in jamčiti, da v roku 5 let po zaključku ne
bo prišlo do bistvenih sprememb na projektu v skladu s 57. členom Uredbe Sveta
št. 1083/2006/ES z dne 11. 7. 2006;
– v primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev, nespoštovanja pogodbenih
določil ali dvojnega financiranja projekta s
strani drugih javnih virov vrniti vsa prejeta
sredstva, skupaj s pripadajočimi zakonitimi
obrestmi.
Po sklenitvi pogodbe o izvedbi projekta
bo izbrani prijavitelj, skladno z zakonom, ki
ureja delovna razmerja, sklenil pogodbo za
zaposlitev pripravnika za 12 mesecev, praviloma za polni delovni čas.
Rok in način prijave na javni razpis
Rok za oddajo prijav je 45 dni po objavi
tega javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, to je do vključno 12. 9. 2011.
Vloga mora biti oddana na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora
vsebovati vse zahtevane priloge in podatke,
določene v razpisni dokumentaciji.
Prijavitelji pošljejo prijave priporočeno po
pošti najkasneje do 12. 9. 2011 do 24. ure
ali pa jih oddajo osebno v vložišče Socialne
zbornice Slovenije, Jurčkova cesta 233, 1000
Ljubljana, do 12. 9. 2011 do 12. ure.
Vloge morajo biti posredovane v zaprti
kuverti, označeni s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj
– vloga na Javni razpis za spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na področju
socialnega varstva – Pripravniki«. Vloge se
naslovijo ali osebno vložijo na naslovu: Socialna zbornice Slovenije, Jurčkova cesta 233,
1000 Ljubljana. Vloge morajo imeti na pisemski kuverti prilepljeno izpolnjeno tabelo iz
Obrazca 1 razpisne dokumentacije oziroma
morajo biti na kuverti izpolnjeni vsi elementi,
ki so navedeni v tabeli iz Obrazca 1 razpisne
dokumentacije.
Nepravilno opremljene in nepravočasno
oddane vloge bodo izločene ter vrnjene prijaviteljem.
Pravilno opremljene vloge so vloge, opremljene skladno s prejšnjim odstavkom. Za
pravočasno vlogo se šteje vloga, ki bo zbornici osebno predložena do datuma in ure,
določene v tem razpisu, ali zadnji dan roka
oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Prijavitelji v okviru javnega razpisa lahko
oddajo eno ali več vlog za zaposlitev pri-
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pravnikov v skladu s pogoji, navedenimi v
točki 2.1. Za vsakega pripravnika je potrebno
oddati ločeno vlogo.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja s pogoji javnega razpisa in merili za
ocenjevanje.
6. Odpiranje vlog
Postopek izbire (odpiranje in ocenjevanje vlog) bo vodila razpisna komisija, imenovana s strani SZS. Komisija je najmanj
tričlanska.
Odpiranje vlog bo potekalo drugi delovni
dan po roku, določenem za predložitev vlog,
in sicer ob 9. uri, v prostorih Socialne zbornice Slovenije, Jurčkova cesta 233, 1000
Ljubljana. Odpiranje bo praviloma javno. V
primeru velikega števila predloženih vlog,
razpisna komisija lahko odloči, da odpiranje
ni javno. O tej odločitvi se prijavitelje obvesti
najkasneje en delovni dan pred predvidenim
datumom javnega odpiranja z obvestilom
na spletni strani SZS: http://www. soczborsl.si/.
Po preteku roka za oddajo vlog bo razpisna komisija na odpiranju vlog preverila formalno popolnost predloženih vlog. Odpirale
se bodo samo v roku dostavljene, pravilno
izpolnjene in označene vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
V primeru formalno nepopolnih vlog bo
razpisna komisija najkasneje v roku 8 dni od
zaključka odpiranja vlog prijavitelje pozvala,
da vloge v roku 8 dni dopolnijo. Poziv za
dopolnitev vlog bo prijaviteljem posredovan
po pošti, skladno z Zakonom o splošnem
upravnem postopku.
Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili
v skladu s pozivom iz prejšnjega odstavka,
bodo zavržene, razen, če se bo nepopolnost
vloge nanašala na dopolnitev vloge s podatki o dejstvih, o katerih vodi uradno evidenco
državni organ, organ lokalne skupnosti ali
nosilec javnega pooblastila.
Vloga prijavitelja je popolna, ko razpisna
komisija SZS po uradni dolžnosti pridobi dokazila. Prijavitelj lahko iz razloga ekonomičnosti postopka dokazila priloži tudi sam.
Razpisna komisija bo ocenjevala le pravilno označene, pravočasno oddane in formalno popolne vloge, in sicer na podlagi
meril, določenih v točki 8. razpisa.
7. Administrativno in kakovostno ocenjevanje vlog
Razpisna komisija bo ocenjevala le formalno popolne vloge.
V prvi fazi ocenjevanja bo razpisna komisija preverila upravičenost prijaviteljev in izpolnjevanje splošnih in posebnih pogojev za
kandidiranje na javnem razpisu, ki so določeni v točki 2 predmetnega javnega razpisa.
Kolikor iz predloženih dokumentov ne bo
razvidno izpolnjevanje pogojev, bo strokovna komisija prijavitelja pozvala, da vlogo v
roku osmih dni dopolni. Poziv za dopolnitev
vloge bo prijavitelju posredovan po pošti,
skladno z Zakonom o splošnem upravnem
postopku.
Če bo ugotovljeno, da prijavitelj ne izpolnjuje splošnih in posebnih pogojev javnega
razpisa, bo takšna vloga zavržena.
V nadaljnji postopek ocenjevanja na podlagi meril za izbor se bodo uvrstile le vloge,
ki bodo izpolnjevale vse pogoje za kandidiranje na javnem razpisu.
8. Merila za izbor projektov
Razpisna komisija bo formalno popolne
vloge ter vloge, ki izpolnjujejo splošne in
posebne pogoje razpisa, ocenila na podlagi
naslednjih meril:

Merila za izbor
1

Maksimalno
št. točk

Ustreznost programa
pripravniškega usposabljanja

20

2

Ustreznost mentorstva
pripravniku

20

3

Ustreznost kadrovske
strukture

20

4

Regijska razvitost po statističnih regijah Republike Slovenije

20

5

Umeščenost v mrežo
izvajalcev socialnovarstvene dejavnosti

20

Skupno število točk

100

Podrobnejša razčlenitev meril za ocenjevanje je v razpisni dokumentaciji. V predlog
za sofinanciranje se bodo lahko uvrstile le
vloge, ki bodo dosegle najmanj 45 točk.
Strokovna komisija bo na osnovi rezultatov
ocenjevanja oblikovala predlog prejemnikov
sredstev do 150 vlog, ki bodo dosegle najvišje število točk.
V primeru, da več prijaviteljev oziroma
vlog doseže enako število točk in bi bilo z
njihovo uvrstitvijo na predlog prejemnikov
sredstev preseženo skupno možno število
izbranih vlog, bodo imele prednost oziroma
bodo izbrane vloge, ki bodo pri merilu »regijska razvitost po statističnih regijah Republike Slovenije« prejele večje število točk.
Če bo število točk enako tudi po tem merilu,
bodo prednost imele vloge z višjim številom točk pri merilu »umeščenost v mrežo
izvajalcev socialnovarstvene dejavnosti«. V
primeru, da bo število točk še vedno enako,
bodo vloge obravnavane po vrstnem redu
prejema (prednost bodo imele tiste, ki bodo
prej oddane osebno oziroma priporočeno
na pošto).
V primeru, da prijavitelj odstopi od podpisa pogodbe ali če se pogodba ne sklene
v predpisanem roku, se lahko izbere naslednja vloga glede na doseženo oceno, ki pa
vseeno ne sme zbrati manj kot 45 točk.
O izboru prijaviteljev in dodelitvi sredstev
bo na podlagi predloga razpisne komisije s
sklepom odločil predstojnik SZS ali oseba,
ki jo ta pooblasti za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
SZS bo prijavitelje o izidu javnega razpisa obvestila najkasneje v roku 45 dni po
zaključku odpiranja vlog. Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh:
http://www. soczbor-sl.si/, www.mddsz.gov.
si in www.eu-skladi.si.
Izbranim prijaviteljem SZS posreduje
sklepe o izboru in jih hkrati pozove na podpis pogodb o izvedbi projekta. V primeru, da
se izbrani prijavitelj v roku 8 dni od prejema
poziva za podpis pogodbe nanj ne odzove,
se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev
sredstev.
Prijavitelji, katerih formalno popolne vloge ne bodo izpolnjevale razpisnih pogojev,
bodo zavržene, vloge, ki ne bodo dosegle
zadostnega števila točk na podlagi razpisnih
meril za izbor, pa bodo zavrnjene.
Zoper sklep oziroma obvestilo, izdano
v okviru predmetnega razpisa, lahko prijavitelj vloži pritožbo pri SZS, in sicer v roku
8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila.
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Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti
razloge, zaradi katerih je pritožba vložena.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena
merila za ocenjevanje vlog.
O pritožbi zoper sklep bo odločilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve bo o pritožbi odločilo s sklepom v roku
15 dni. Pritožba ne zadrži podpisa pogodb z
izbranimi prijavitelji.
9. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo,
vključno s 37. členom Uredbe Sveta (ES)
št. 1828/2006.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja,
razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo
kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost
se lahko nanaša na posamezen podatek
ali na del vloge, ne more pa se nanašati na
celotno vlogo. Člani strokovne komisije, ki
bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju vlog, bodo morali predhodno podpisati
izjavo o zaupnosti.
Podatke, navedene v vlogi, ki niso poslovna skrivnost, lahko SZS, ministrstvo in
drugi organi, ki so vključeni v spremljanje
izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije
javnega razpisa, uporabijo za evidenco oziroma sezname in analize.
Prijavitelji se zavezujejo k varovanju
osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti,
pridobljenih tekom izvajanja programa, v
skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, veljavnim Zakonom o gospodarskih družbah in 37. členom Uredbe (ES)
št. 1083/2006.
Prijavitelji se s predložitvijo vloge na javni
razpis strinjajo z javno objavo podatkov o
odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih,
tudi na spletni strani SZS. Objavljeni bodo
osnovni podatki o operaciji in prejemniku
pomoči v skladu z zakonom, ki ureja dostop
do informacij javnega značaja, in zakonom,
ki ureja varstvo osebnih podatkov.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo in informacije
v zvezi z namenom javnega razpisa lahko
zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku
pridobijo na spletni strani SZS, www.soczbor-sl.si ali jo naročijo pri Heleni Kocjančič
na tel. 01/58-19-311, vsak delavnik med 9.
in 12. uro ali na e-naslovu: helena.kocjancic@soczbor-sl.si.
Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na
spletnem naslovu: www.soczbor-sl.si.
SZS bo organizirala informativno delavnico za potencialne prijavitelje, kjer bo
predmetni razpis podrobneje predstavljen.
Delavnica za oddajo vloge na javni razpis
bo potekala dne 30. 8. 2011. Kraj izvedbe in
program poteka informativne delavnice bo
objavljen na spletni strani: http://www. soczbor-sl.si/, najkasneje dne 18. 8. 2011.
Na javnem razpisu izbrani prijavitelji
(vodje projektov ter njihovi ožji sodelavci)
bodo povabljeni na delavnico, kjer bodo seznanjeni z navodili in zahtevami za izvajanje in poročanje o sofinanciranih projektih.
Datum delavnice bo SZS objavila po izdaji
sklepov o dodelitvi sredstev.
Razpisna dokumentacija za javni razpis
vsebuje:
1. Podatki o javnem razpisu.
2. Natančnejša opredelitev pogojev za
kandidiranje na javnem razpisu.

3. Višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis.
4. Upravičeni stroški in dokazila.
5. Pravice in obveznosti prijaviteljev, ki
bodo izbrani na javnem razpisu.
6. Navodila za oddajo vloge.
7. Merila za izbor.
8. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti.
9. Navodila za izpolnjevanje obrazcev.
10. Dodatne informacije.
11. Priloge.
Socialna zbornica Slovenije
Št. 0341/2011
Ob-4093/11
Na podlagi 2. točke 7. člena Odredbe o
razdeljevanju dela sredstev javnega zavoda
Park Škocjanske jame, Slovenija (Uradni list
RS, št. 84/99), Programa dela in finančnega
načrta Parka Škocjanske jame, Slovenija
za leto 2011 in Sklepa št. 1/1 sprejetega
na 4. korespondenčni seji Sveta javnega
zavoda Parka Škocjanske jame dne 7. 7.
2011, objavlja javni zavod Park Škocjanske
jame, Slovenija
javni razpis
za razdelitev nepovratnih sredstev
prebivalcem v regijskem parku
Škocjanske jame v letu 2011
I. Ime in sedež naročnika razpisa: Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija,
Škocjan št. 2, 6215 Divača.
II. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje nakupa, izdelave, montaže
ali popravila tipičnih elementov »kraške«
arhitekture oziroma materialov, namenjenih
lastnikom nepremičnin v regijskem parku
Škocjanske jame v letu 2011.
III. Višina in namen sredstev:
1. V skladu s Programom dela in finančnim načrtom prihodkov in odhodkov JZ Parka Škocjanske jame, Slovenija za leto 2011
in Sklepom št. 1/1 sprejetim na 4. korespondenčni seji Sveta parka Škocjanske jame
dne 7. 7. 2011, je višina razpoložljivih sredstev 20.000,00 EUR.
Višina sredstev, namenjenih posameznemu upravičencu, se bo razdelila vsem izbranim upravičencem enako, in sicer tako, da
se višina razpoložljivih sredstev deli s številom vseh izbranih upravičencev ne glede
na prijavljeno višino sredstev posameznih
upravičencev. V kolikor se dela izvajajo na
nepremičninah, katero poseduje več lastnikov (solastništvo) se ob soglasju vseh solastnikov sredstva razdelijo sorazmerno glede
na lastniški delež.
2. Sredstva se namenijo za sofinanciranje izdelave, montaže in popravila tipičnih
elementov »kraške« arhitekture oziroma
materialov in sicer za:
– nakup in montažo kamnitih jert za kalonje, vrata ali okna,
– nakup in montažo kamnitih škrl za
vence ali kamnitih podstavkov za pergolo
– baše,
– nakup in montažo kamnitih tlakov ali
robnikov za tlakovanje dvorišč,
– nakup in montažo kamnitega lijaka,
škavnice ali kamnite šape oziroma delov
kapnice,
– plačilo stroškov čiščenja, krpanja in
nabavo ter izdelavo vodotesnih premazov
kapnic,
– nakup in montaža kamnitih stopnic oziroma izdelava stopnic iz grobo obdelanega
kamna,
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– nakup in montažo kamnitih plošč za
zaključek vrha kamnitih zidov,
– nakup gradbenega materiala (lomljen
kamen, cement, pesek) oziroma plačilo del
za obnovo mejnih kamnitih suhozidov domačij ali zidov ob javnih cestah in poteh,
– plačilo za popravila delov ostrešij ali
nadstreškov,
– nakup opečnatih korcev in plačilo del
za prekritje oziroma popravilo streh,
– nakup in montažo lesenih vrat za »kalonje« ali vhodna vrata domačij,
– nakup in zamenjavo lesenih oken domačij,
– nakup gradbenega materiala (pesek,
apno, cement, pastelne barve) oziroma plačilo del za obnovo fasad domačij,
– nakup in montažo zunanjih nizko stenskih kamnitih oblog »cokel« fasad objektov.
IV. Pogoji
Sredstva po tem razpisu lahko pridobijo
prosilci, ki so:
– državljani Republike Slovenije,
– lastniki nepremičnine na območju parka Škocjanske jame.
Za posege, za katere je po Zakonu o
graditvi objektov (ZGO-1B, Uradni list RS,
št. 102/04 in 126/07) potrebno pridobiti
gradbeno dovoljenje, mora prosilec k vlogi
priložiti le tega.
V. Merila za izbor: prijavijo se lahko vsi
prosilci, ki so lastniki nepremičnin na območju Parka Škocjanske jame.
VI. Prijava na razpis mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec za prijavo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije,
– zemljiškoknjižni izpisek lastnika(ov),
– kulturnovarstvene pogoje Zavoda za
varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Nova Gorica, Delpinova 16,
5000 Nova Gorica;
– gradbeno dovoljenje, v kolikor je potrebno po Zakonu o graditvi objektov (ZGO1B, Uradni list RS, št. 102/04 in 126/07).
VII. Oddaja prijave
Prijave na razpis skupaj z zahtevano
dokumentacijo (prijavni obrazec) morajo
biti oddane v zaprti ovojnici z navedbo točnega naslova prijavitelja na hrbtni strani
kuverte in napisom "Prijava na javni razpis
za razdelitev nepovratnih sredstev prebivalcem v regijskem parku Škocjanske jame
v letu 2011« in napisom na naslovni strani kuverte: "Ne odpiraj – prijava na javni
razpis!". Prijavitelji lahko oddajo prijavo na
upravi parka ali pošljejo na naslov: Park
Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan št. 2,
6215 Divača.
VIII. Rok za oddajo prijav: rok za oddajo
prijav je enaindvajset dni po dnevu objave
v Uradnem listu RS. Šteje se, da je prijava
prispela pravočasno, če je oddana osebno
do zadnjega dneva roka za oddajo prijav do
15. ure na upravi Park Škocjanske jame ali
oddana po pošti s priporočeno pošiljko.
IX. Obveščanje o izidu razpisa
Komisija bo z odpiranjem prijav pričela
dvaindvajseti dan po objavi tega razpisa v
Uradnem listu RS ob 14. uri na upravi Parka Škocjanske jame oziroma prvi naslednji
delovni dan.
O izidu razpisa bo Park Škocjanske jame
vse prijavitelje obvestil v petih dneh, ko bo
komisija odprla in ovrednotila prijave oziroma, ko bo direktorica zavoda na predlog
komisije s sklepom odločila o prejemnikih in
višini dodeljenih sredstev.
Na sklep direktorice se prijavitelj lahko
pritoži v 7. dneh na upravo parka. O pritož-
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bi zoper sklep odloči Svet zavoda v roku
14. dni.
X. Pogodba o izplačilu dodeljenih sredstev
Z izbranimi prijavitelji bo Park Škocjanske jame sklenil pogodbo o dodelitvi sredstev predvidoma do konca meseca avgusta
2011. Pred podpisom pogodbe o dodelitvi
sredstev z izbranim prijaviteljem, je potrebno priložiti tudi kulturnovarstveno soglasje
pristojne območne enote zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije.
Posamezni upravičenci morajo pogodbena dela dokončati najkasneje do 30. oktobra 2011.
Upravičenec mora po končanih delih
podati na upravo parka pisni zahtevek za
izplačilo sredstev, priložiti originalne račune
kot dokazilo o plačilu nakupa materialov,
oziroma plačilo računa izvedenih del in priložiti izjavo, da je dela izvedel skladno z
določili pogodbe.
Pred izplačilom sredstev posameznemu
upravičencu bo komisija pregledala opravljena dela, predvidoma v začetku meseca novembra 2011. Komisija bo napisala
zapisnik o posameznih opravljenih delih in
podala mnenje o pravočasnosti, kvaliteti in
strokovnosti opravljenih del.
Izplačila sredstev bodo nakazana na
št. transakcijskega računa vsakemu posameznemu upravičencu v roku 30 dni po izdaji pozitivnega mnenja komisije.
XI. Namenska poraba sredstev:
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena namensko, za nakup materialov oziroma
izvedbo del, ki jih je prijavil posamezni upravičenec. Pogodba mora vsebovati določbe,
kjer je določeno, da mora prejemnik sredstev dela dejansko in kvalitetno izvesti najkasneje do konca meseca oktobra 2011.
V primeru, da podpisnik pogodbe prijavljena dela ni izvedel oziroma realiziral ali je
komisija ugotovila, da so dela slabo in nekvalitetno izvedena, upravičencu sredstva
ne bodo nakazana.
V primeru, da komisija ne bo razdelila za
to namenjenih finančnih sredstev oziroma,
da podpisnik pogodbe prijavljena dela ne
bo izvedel oziroma realiziral. V kolikor bo
komisija ugotovila, da so dela slabo in nekvalitetno izvedena, sredstva takemu upravičencu ne bodo nakazana. O morebitnem
ostanku in porabi sredstev bo odločal Svet
zavoda Parka Škocjanske jame na prvi naslednji seji.
XII. Razpisna dokumentacija:
Z dnem objave razpisa v Uradnem listu
RS bo ta javni razpis in prijavni obrazec dostavljen vsem hišnim številkam v Škocjanu,
Betanji in Matavunu, prav tako pa bo na
voljo na sedežu javnega zavoda Park Škocjanske jame.
Javni razpis bo objavljen najmanj dvaindvajset dni na oglasni deski Vaške skupnosti
v Matavunu in na upravi parka.
Dodatne informacije oziroma pojasnila
lahko zainteresirani dobijo na upravi Parka Škocjanske jame pri Pečar Črtomirju ali
Opara Bogdanu, na tel. 05/708-21-00.
Javni zavod
Park Škocjanske jame, Slovenija
Ob-4113/11
Svet javnega zavoda »Dom podiplomcev
Ljubljana«, Gosarjeva 9, 1000 Ljubljana, na
podlagi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda »Dom podiplomcev Ljubljana« (Uradni
list RS, št. 18/00, 60/01 in 60/03) in Pravil

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
o upravljanju prostorov v »Domu podiplomcev Ljubljana« (Uradni list RS, št. 65/07)
objavlja
javni razpis
za sprejem študentov podiplomskega
študija v Dom podiplomcev Ljubljana
za študijsko leto 2011/2012
Vsebina razpisa
I. Prošnja za sprejem, rok za oddajo in
priloge
II. Pogoji in merila za bivanje
III. Obveščanje študentov
IV. Predvideno število prostih mest za
sprejem, čas in cena bivanja
I. Prošnja za sprejem, rok za oddajo in
priloge
1. Prošnja za sprejem z dokazili se vloži
na obrazcu »Vloga za sprejem študentov
v Dom podiplomcev Ljubljana za študijsko
leto 2011/2012«. Prošnja mora biti poslana
v slovenskem jeziku, vse priloge pa uradno
prevedene v slovenščino.
Obrazec dobite na internetnem naslovu:
www.dpl.si, na recepciji Doma podiplomcev
Ljubljana (v nadaljevanju: DPL) ali pa vam
ga na zahtevo pošljemo po pošti.
2. Študenti pošljejo ali oddajo prošnjo za
sprejem najpozneje do ponedeljka, 12. septembra 2011, na naslov: Dom podiplomcev
Ljubljana, Komisija za sprejem, Gosarjeva 9, 1000 Ljubljana, z označbo »Ne odpiraj – Vloga za sprejem v DPL«.
3. Vse priloge k vlogi morajo študenti
predložiti Komisiji za sprejem najpozneje do
petka, 7. oktobra 2011.
Naslednja dokazila:
– potrdilo o vpisu,
– potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje, iz
katerega je razvidno, da študent ni prijavljen
v evidenci brezposelnih oseb,
– potrdilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o vrsti zdravstvenega
zavarovanja, iz katerega je razvidno, da študent ni zaposlen,
pridobi Komisija za sprejem po uradni
dolžnosti iz uradnih evidenc na
podlagi 66., 139., 173. in 175. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo,
105-06-ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10).
II. Pogoji in merila za bivanje
Študenti morajo za bivanje v DPL izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo status študenta in se izobražujejo po podiplomskih študijskih programih
ter niso zaposleni ali iskalci zaposlitve,
– da so pri dosedanjem študiju dosegli
220 ali več kreditnih točk po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS),
– državljani Republike Slovenije morajo
imeti prebivališče, iz katerega prihajajo v
kraj študija, oddaljeno najmanj 25 km od
kraja študija,
– da se študij izvaja v Ljubljani oziroma največ 25 km oddaljenem kraju od Ljubljane.
Pogoj iz prejšnjega odstavka tega člena o nezaposlenosti ne velja za študente s
statusom mladega raziskovalca in asistenta
stažista.
Izjemoma lahko v DPL biva študent, katerega stalno prebivališče je od kraja študija
oddaljeno manj kot 25 km, če:
– ima do najbližjega postajališča javnega
prevoznega sredstva najmanj 4 km ali
– nima več kot dvakratne možnosti javnega prevoza dnevno ali
– živi v posebno težkih socialnih in zdravstvenih razmerah.

Vrednost meril za nastanitev študentov
v DPL je 100%.
Vrednost posameznega merila je:
1. študijska uspešnost 60%,
2. izjemen uspeh in obštudijske dejavnosti 8%,
3. oddaljenost stalnega prebivališča
od kraja študija 15%,
4. posebne socialne, zdravstvene razmere študenta in drugo 10%,
5. dodatna razvrstitvena merila 7%.
1. Študijska uspešnost se ob upoštevanju povprečne ocene izračuna po naslednji
formuli:
Število točk = (povprečna ocena – 6) * 15
Pri študentih prvega letnika podiplomskega študija se povprečna ocena, zaokrožena na dve decimalni mesti, izračuna kot
srednja vrednost ocen vseh opravljenih izpitov zadnjega letnika dodiplomskega študija,
ki so se ocenjevali z ocenami od 1 do 10. Pri
računanju se ne upošteva ocena diplomske
naloge oziroma diplomskega izpita.
Pri študentih višjih letnikov podiplomskega študija se povprečna ocena, zaokrožena
na dve decimalni mesti, izračuna kot srednja
vrednost ocen pri vseh opravljenih obveznostih v preteklih letih podiplomskega študija,
ki so se ocenjevale z ocenami od 1 do 10.
2. Za izjemen uspeh in obštudijske dejavnosti se lahko dodeli največ 8 točk in
sicer:
– za državno, univerzitetno ali tujo nagrado – 5 točk,
– avtorstvo in objava članka, razprave
oziroma drugega prispevka v domači ali tuji
strokovni reviji, publikaciji, zborniku, učbeniku – 5 točk,
– udeležba s samostojnim prispevkom
oziroma dosežkom, izdelkom, storitvijo,
stvaritvijo na strokovnih seminarjih, znanstvenih simpozijih, konferencah oziroma
drugih vrstah strokovne udeležbe na državni ali mednarodni ravni – 5 točk,
– fakultetna ali regijska nagrada, nagrada iz gospodarstva, udeležba na strokovnih
seminarjih, znanstvenih simpozijih, konferencah oziroma drugih vrstah strokovne
udeležbe na državni ali mednarodni ravni
– 3 točke.
Točke se lahko seštevajo, zbrati je mogoče največ 8 točk.
3. Oddaljenost prebivališča, iz katerega študenti, državljani Republike Slovenije
prihajajo v kraj študija, od kraja študija se
točkuje tako, da je mogoče zbrati največ 15
točk, in se izračuna po naslednji formuli:
Število točk, zaokroženo na dve decimalni
mesti = oddaljenost v km/13
Za oddaljenost prebivališča študenta od
kraja študija v km se upoštevajo podatki s
spletne strani, www.yellowlbs.com.
4. Posebne socialne, zdravstvene razmere študenta in drugo se točkujejo tako, da
je mogoče zbrati največ 10 točk.
Če študent predloži dokazila pristojnih
organizacij oziroma organov (socialno skrbstvo, zdravnik specialist, invalidska komisija,
upravni organ) o težkem socialnem ali zdravstvenem položaju (npr. najmanj 80% invalid, težak bolnik, težke socialne razmere),
ki niso starejša od treh mesecev, se mu po
individualni obravnavi dodeli 5 točk.
Študentki materi ali študentu očetu, ki
bo imel(a) med študijem otroka pri sebi, kar
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v vlogi izkaže s fotokopijo rojstnega lista
otroka in izjavo, da bo imel(a) med študijem
otroka pri sebi, se prišteje 5 točk. Otrok mora
biti mlajši od šestih let ali šoloobvezen.
5. Dodatna razvrstitvena merila se točkujejo tako, da je mogoče zbrati največ 7 točk.
Študentom, Slovencem brez slovenskega državljanstva in študentom, tujim državljanom, se dodeli 7 točk.
Študentom, otrokom padlih v vojni za
Slovenijo in žrtvam naravnih nesreč, ki niso
starejši od 27 let, ko prvič vložijo prošnjo za
sprejem v DPL, se dodeli 7 točk.
III. Obveščanje študentov
O sprejemu študentov v DPL odloča Komisija za sprejem, ki jo imenuje Svet zavoda.
Na podlagi popolnih in pravočasno prispelih vlog bo Komisija za sprejem ugotovila, ali študent izpolnjuje pogoje za sprejem
v DPL. Predvidoma do 7. novembra 2011 bo
na podlagi meril za bivanje v DPL določila
zbrano število točk za posameznega študenta in ga uvrstila na prednostni seznam.
Študenti z enakim številom točk se bodo
razvrstili na seznam tako, da se bodo po
vrstnem redu upoštevala merila 3., 4. in 1.
točke II. poglavja tega razpisa. Če bo več
študentov še vedno doseglo enako število
točk, se bodo pri razvrstitvi po vrsti dodatno upoštevala oddaljenost prebivališča, iz
katerega prihajajo v kraj študija, od kraja
študija iz 3. točke II. poglavja tega razpisa
in povprečna ocena iz 1. točke II. poglavja
tega razpisa.
Najkasneje v treh dneh po določitvi prednostnega seznama bo ta objavljen na oglasni deski DPL, Gosarjeva 9, Ljubljana in na
spletnih straneh DPL (www.dpl.si).
Študenti bodo o tem, ali izpolnjujejo pogoje in merila za bivanje v DPL, obveščeni
po pošti na naslov stalnega prebivališča najpozneje do 11. novembra 2011.
IV. Predvideno število prostih mest za
sprejem, čas in cena bivanja
Za sprejem študentov v DPL je v študijskem letu 2011/2012 na voljo predvidoma
25 garsonjer.
Bivanje študentov, ki so vpisani v podiplomske študijske programe pred uvedbo novih študijskih programov, sprejetih po
11. 6. 2004, lahko traja največ:
– dve leti in pol za študente, vpisane v
študijski program za pridobitev specializacije ali magisterija,
– pet let za študente, vpisane v študijski
program za pridobitev doktorata znanosti
brez poprejšnjega magisterija,
– dve leti in pol za študente, vpisane
v študijski program za pridobitev doktorata
znanosti po poprejšnjem magisteriju.
Skupna dolžina bivanja za študente, ki
začnejo bivanje v Domu podiplomcev v prvem letniku študija, je omejena na največ
pet let. Za ostale se bivanje sorazmerno
skrajša glede na to, v katerem letniku so
začeli bivanje v njem.
Bivanje študentov, ki so vpisani v nove
podiplomske študijske programe, sprejete
po 11. 6. 2004, lahko traja največ:
– eno leto in pol za študente, ki so vpisani v študijski program za pridobitev magisterija,
– tri leta in pol za študente, ki so vpisani
v študijski program za pridobitev doktorata,
če so začeli bivanje v Domu podiplomcev
v prvem letu študija; za ostale se bivanje
sorazmerno skrajša glede na to, v katerem
letniku so začeli bivanje v njem.

Skupna dolžina bivanja za študente, ki
so vpisani v nove podiplomske študijske
programe, sprejete po 11. 6. 2004, je omejena na največ 4 leta in pol.
Cene mesečnega najema z vključenim
DDV so v obdobju od 1. 10. 2010 do 30. 9.
2011 naslednje:
a) garsonjera v podpritličju: 138,00
EUR,
b) garsonjera v pritličju: 166,76 EUR,
c) garsonjera v nadstropju: 180,55
EUR.
Cene najema se določajo v skladu s Pravili o upravljanju prostorov v »Domu podiplomcev Ljubljana«.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobite na tel. 01/580-56-02, Suzana Flegar,
ali na elektronskem naslovu: info@dpl.si.
Svet javnega zavoda
Dom podiplomcev Ljubljana
Št. 6316-5/2011-2
Ob-4134/11
Na podlagi 8. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
(Uradni list RS, št. 4/11) ter v zvezi z 12. in
20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list. RS, št. 22/06 –
UPB1, 61/06-2 ZDru-1, 112/107 in 9/11) ter
na podlagi Metodologije ocenjevanja prijav
za razpise, objavljene v letu 2011, št. 63191/2011-1 z dne 7. 2. 2011, Javna agencija za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Bleiwesova 30, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje nakupov raziskovalne
opreme (Paket 15)
1. Naziv in naslov agencije: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike
Slovenije, Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana
(v nadaljnjem besedilu: ARRS).
2. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje nakupov
raziskovalne opreme v letih 2012–2015 (Paket 15). Sofinancirajo se nakupi raziskovalne opreme, katerih predračunska nabavna
vrednost enote z davkom na dodano vrednost znaša najmanj 50.000 EUR za naravoslovje, tehniko, biotehniko in medicino
ter najmanj 15.000 EUR za humanistiko in
družboslovje.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na razpis:
Na javni razpis se lahko prijavijo javne
raziskovalne organizacije (v nadaljevanju:
JRO) in drugi javni zavodi, ki izvajajo javno
službo na področju raziskovalne dejavnosti
v obliki raziskovalnih programov in infrastrukturnih programov na podlagi dodeljene
koncesije.
4. Kriteriji za ocenjevanje prijav za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme:
Kriteriji za ocenjevanje prijav za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme so:
– kakovost prijave podporne dejavnosti in
– relevantnost in potencialni vpliv prijave.
Vrstni red kriterijev ne pomeni njihove
prioritete.
Vrednotenje kriterijev je določeno v Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise, objavljene v letu 2011, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: okvirna višina sredstev javnega razpisa za celotno razpisno obdobje v letih 2012–2015
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je 6.000.000 EUR. Sredstva bodo letno realizirana do višine razpoložljivih sredstev v
proračunu in finančnem načrtu ARRS.
6. Višina sredstev za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme: višina sredstev
za sofinanciranje nakupov raziskovalne
opreme znaša največ do 80% nabavne vrednosti za enoto raziskovalne opreme.
7. Obdobje, v katerem morajo biti sredstva javnega razpisa porabljena: sredstva
javnega razpisa za izvedene nakupe po tem
razpisu je možno črpati od novembra 2012
do konca leta 2015.
8. Oblika, rok in način oddaje prijave
(datum, naslov).
Prijavitelji morajo dostaviti prijave v pisni
in v elektronski obliki.
Pisna prijava mora vsebovati izpolnjen
prijavni obrazec v dveh izvodih in naslednja dokazila: predračune za raziskovalno
opremo in pisma o nameri, predpogodbo
oziroma pogodbo o sofinanciranju, ki jo bo
podpisal sofinancer in v kateri bo naveden
znesek sofinanciranja, ali izjavo o lastnih
sredstvih. Pisne prijave je treba dostaviti
v zaprtih ovojnicah, z obvezno oznako na
ovojnici: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za sofinanciranje nakupov raziskovalne
opreme (Paket 15)« ter z navedbo naziva in
naslova prijavitelja. Vsaka prijava mora biti
oddana v svoji ovojnici. Prijava mora prispeti
v glavno pisarno ARRS do vključno petka,
28. 10. 2011 do 12. ure. Za pravočasne se
štejejo tiste prijave, ki v roku prispejo na
naslov, ARRS v pisni obliki in po elektronski
pošti, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj. Kot pravočasne se
štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po
pošti iz Slovenije do petka, 28. 10. 2011 do
12. ure (poštni žig).
Prijave, oddane po elektronski pošti, ki
morajo biti popolnoma enake kot prijave v
tiskani obliki, morajo biti dostavljene na elektronski naslov: raz-oprema@arrs.si, in sicer
vsaka prijava posebej le z enim posredovanim sporočilom. Prijave morajo prispeti
na navedeni elektronski naslov do vključno
petka, 28. 10. 2011 do 12. ure.
V postopku izbora prijav bo ARRS obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse z
razpisom in obrazci zahtevane podatke in
dokazila in ki prispejo na agencijo v roku,
določenem s tem razpisom.
Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo
obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.
9. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izbiri: o izidu javnega razpisa bodo
prijavitelji obveščeni predvidoma do konca
meseca januarja 2012.
10. Kraj, datum in čas odpiranja prijav:
odpiranje prijav bo na sedežu agencije, Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana, v sobi št. 304,
in sicer v četrtek, 3. 11. 2011.
11. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: prijavni
obrazec in razpisno dokumentacijo lahko
zainteresirani dvignejo od dneva objave
razpisa vsak delavnik v času uradnih ur v
glavni pisarni ARRS ali na spletni strani,
http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/ pod rubriko
»Razpisi« od dneva objave javnega razpisa
v Uradnem listu RS dalje.
12. Dodatne informacije: vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo pri dr. Lidiji Tičar Padar osebno ali po tel. 01/400-5959, elektronska pošta: lidija.ticar@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
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Št. 4300-0008/2011-4
Ob-4175/11
Občina Slovenske Konjice na podlagi Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Uradni
list RS, št. 127/06), Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Slovenske
Konjice (Uradni list RS, št. 29/10), Odloka o
načinu opravljanja rednega vzdrževanja in
organiziranja obnavljanja občinskih javnih
cest ter vzdrževanja drugih prometnih površin v Občini Slovenske Konjice (Uradni list
RS, št. 38/10), Odloka o predmetu in pogojih
za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja
lokalnih cest ter drugih prometnih površin v
Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS,
št. 55/10) objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
lokalne gospodarske javne službe
za opravljanje rednega vzdrževanja
lokalnih cest ter drugih prometnih
površin v Občini Slovenske Konjice
Naročnik: Občina Slovenske Konjice.
Predmet koncesije: predmet koncesije je
izvajanje lokalne gospodarske javne službe
za opravljanje rednega vzdrževanja lokalnih
cest ter drugih prometnih površin v Občini
Slovenske Konjice.
Vrsta postopka: postopek konkurenčnega dialoga.
Cilji, ki jih zasleduje koncedent
1. Koncesionar bo moral v obdobju trajanja koncesije (15 let) skrbeti za redno vzdrževanje občinskih lokalnih cest v skladu z
zakonom in odlokom občine.
2. Vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav na, ob ali nad voziščem lokalnih
cest, ki so namenjene urejanju prometne ureditve oziroma varnemu odvijanju prometa.
Pravne podlage:
– Zakon o javno zasebnem partnerstvu
/ZJZP/ (Uradni list RS, št. 127/06),
– Zakon o gospodarskih javnih službah
/ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 –
ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN,
57/11),
– Zakona o cestah /Zces-1/ (Uradni list
RS, št. 109/10),
– Zakon o javnem naročanju /ZJN-2/
(Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10
in 18/11),
– Odlok o načinu opravljanja rednega
vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih javnih cest ter vzdrževanja drugih
prometnih površin v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 38/10),
– Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
vzdrževanja in organiziranja obnavljanja lokalnih cest ter drugih prometnih površin v
Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS,
št. 55/10),
– Odlok o lokalnih gospodarskih javnih
službah v Občini Slovenske Konjice (Uradni
list RS, št. 29/10),
– Tehnični pravilnik o standardu vzdrževanja in obnovah lokalnih cest in javnih poti
(Uradni list RS, št. 55/10 in 58/11).
1. Izdelava vloge
Prijavitelj mora oddati prijavo na obrazcih, predpisanih v razpisni dokumentaciji,
in jo izdelati v slovenskem jeziku, prav tako
morajo biti v slovenskem jeziku izdelane
oziroma priložene vse obvezne sestavine
razpisne dokumentacije.
Ponudnik lahko svojo vlogo dopolnjuje
oziroma spreminja do vključno zadnjega
dne razpisnega roka za oddajo prijave.
2. Pogoji za pravilnost vloge
Naročnik bo ocenjeval in izbiral izključno
le veljavne vloge. Veljavne bodo tiste vloge,
ki bodo pravočasne in popolne.
Vloga je pravočasna, če je osebno oddana oziroma če prispe po pošti na naslov
naročnika do datuma in ure, določene v
razpisu.
Vloga je popolna:
– če jo poda ponudnik, ki izpolnjuje razpisane pogoje,
– če je podana za razpisano krajevno
območje izvajanja storitve,
– če je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
3. Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo: vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri kontaktnih osebah: Andraž
Mlaker, tel. 03/757-33-93, e-pošta: andraz.
mlaker@slovenskekonjice.si in Branko Sovič, tel. 03/757-33-72, e-pošta: branko.sovic@slovenskekonjice.si.
4. Spremembe in dopolnitve razpisne
dokumentacije
Naročnik si pridržuje pravico, da najkasneje štiri dni pred potekom roka za
oddajo vloge spremeni in dopolni razpisno dokumentacijo. Sprememba bo v obliki "dopolnila" objavljena na spletni strani
Občine Slovenske Konjice: www.slovenskekonjice.si.
Naročnik bo v tem primeru po potrebi
podaljšal rok za oddajo vloge, da bo prijaviteljem omogočil upoštevanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne dokumentacije. Z
odložitvijo roka za oddajo prijave se pravice
in obveznosti naročnika in prijaviteljev vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz
podaljšanega roka za oddajo vloge.

5. Način, kraj in čas oddaje vloge Ponudniki morajo svoje ponudbe osebno ali
priporočeno po pošti predložiti v določenem
razpisnem roku, v zaprti ovojnici, na naslov Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29,
3210 Slovenske Konjice.
Na prednji strani ovojnice morajo biti navedeno: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis »Koncesija za vzdrževanje cest.«
Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden naziv in naslov pošiljatelja.
Vloge je potrebno oddati najkasneje do
13. 9. 2011, do 12. ure.
6. Rok trajanja koncesije: koncesijska
pogodba bo sklenjena za določen čas, in
sicer za dobo 15 let.
7. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov
Za izbiro najugodnejše ponudbe bo uporabljeno merilo ekonomsko najugodnejša
ponudba.
Uporabljena bodo naslednja merila:
– ponujena cena oziroma nadomestilo za
izvajanje koncesije,
– izkušnje v zvezi z izvajanjem primerljivih del.
8. Ugotavljanje sposobnosti in druge
faze postopka
Prijavitelji morajo izjave predložiti na
predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji prijavitelja se
ne upoštevajo.
Naročnik bo priznal sposobnost vsem prijaviteljem, ki bodo izpolnili vse razpisne pogoje, določene z razpisno dokumentacijo.
Naročnik bo vse prijavitelje, ki jim bo priznal sposobnost, povabil na dialog, da bodo
predstavili svoje rešitve in predloge.
Naročnik bo izvajal dialog vse do pridobitve končne rešitve oziroma rešitev, ki
ustrezajo njegovim potrebam. Pri tem bo
(po potrebi) med seboj primerjal predložene rešitve.
Po zaključku dialoga bo naročnik o tem
obvestil udeležence in jih pozval k predložitvi končne ponudbe, na podlagi sprejete
rešitve oziroma rešitev iz zaključenega dialoga.
Po zaključenem dialogu in predložitvi končnih ponudb bo naročnik izvedel še
upravni postopek in v tem postopku z odločbo izbral najugodnejšega ponudnika.
9. Koncesijska pogodba
Izbrani ponudnik je dolžan skleniti koncesijsko pogodbo v roku 15 dni po dokončnosti
upravne odločbe.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva
na spletni strani Občine Slovenske Konjice:
www.slovenskekonjice.si.
Občina Slovenske Konjice
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Javne dražbe
Št. 478-573/2010

Ob-4201/11

Popravek
Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01
in 20/03) v povezavi z 19. točko javne dražbe za prodajo nepremičnin v lasti Mestne
občine Koper, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 59/11 dne 25. 7. 2011 in
na spletni strani Mestne občine Koper, dne
25. 7. 2011, izdajam popravek objave.
1. V javni dražbi za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper, ki je bila
objavljena v Uradnem listu RS, št. 59/11
z dne 25. 7. 2011, se v 2. poglavju – opis
predmeta prodaje, 19. točka popravi tako,
da se glasi:
19. Nepremičnine s parc. št. 716/2,
811/2, 821, 825, 877/18, 878/1, 878/14,
878/2, 879/1, 880/5, vse k.o. Ankaran in
parc. št. 5545/1, 5545/10, 5545/11, 5545/2,
5545/3, 5545/4, 5545/5, 5545/6, 5545/7,
5545/8, 5545/9, 5835/1, 5835/15, 5835/26,
5835/27,5835/29, 5977/7, 5977/8, 5977/9,
6016/2, 6062/17, 5835/25, 5835/28, vse
k.o. Bertoki, v skupni izmeri 178.826 m2,
za izklicno ceno 18.959.132,52 €, brez 20%
DDV.
2. Ta popravek velja takoj.
Mestna občina Koper
Ob-4090/11
Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj,
objavlja na podlagi 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11)
in Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne
občine Ptuj za leti 2011 in 2012
javno dražbo
za prodajo stvarnega premoženja
v lasti Mestne občine Ptuj
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1,
2250 Ptuj, tel. 02/748-29-99, faks 02/74829-44.
Postopek javne dražbe vodi Komisija za
vodenje in nadzor postopka razpolaganja s
stvarnim premoženjem Mestne občine Ptuj
(pristojna komisija).
2. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega nepremičnega premoženja po metodi
javne dražbe.
3. Datum, čas in kraj javne dražbe: javna dražba bo potekala v sredo, 24. 8. 2011,
ob 10. uri, v veliki sejni sobi Mestne občine
Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj. Vsi kandidati se
bodo morali najmanj 1 uro pred pričetkom
javne dražbe izkazati z dokazili iz 5. točke
te objave.
4. Predmet prodaje in izklicna cena:
Nepremičnina z naslovom Belšakova 3,
Ptuj na parcelni številki 805/3, k.o. Brstje (ID
137668), ki zajema dvorišče 213,00 m2, garažo 17,00 m2, stanovanjsko stavbo 218,42
in travnik 248,00 m2.
Nepremičnina na parc. št. 805/4, k.o.
Brstje (ID 1952254), ki zajema travnik, v
izmeri 131,00 m2.
Nepremičnina na parc. št. 805/19, k.o.
Brstje (ID 3806462), ki zajema travnik,

v izmeri 202,00 m2 in dvorišče, v izmeri
18,00 m2.
Nepremičnina na parc. št. 805/20, k.o.
Brstje (ID111796), ki zajema travnik, v izmeri
15,00 m2.
Nepremičnine se nahajajo v območju
poselitve, in sicer v območju proizvodnih
dejavnosti mesta Ptuj P11-P1/2 Industrijska
cona – sever, ki je namenjeno industriji.
Izklicna cena nepremičnin je 180.000,00
EUR.
5. Pogoji in pravila javne dražbe:
Nepremičnina se proda v celoti po sistemu videno – kupljeno. Nepremičnine se
prodajajo kot celota. Kupec kupuje nepremičnine v stanju, kakršno je in ne more uveljavljati večjih pravic, kot jih je imel lastnik.
Najnižji znesek višanja je 5.000,00 €.
Z najugodnejšim dražiteljem se sklene
prodajna pogodbo v roku 15 dni po končani
dražbi. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v
navedenem roku, mu lahko ponudnik rok za
sklenitev pogodbe podaljša, vendar ne več
kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino.
Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, ponudnik zadrži
njegovo varščino.
Plačilo kupnine se opravi v roku 30 dni
od izstavitve računa. Plačilo kupnine v roku
je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec
ne poravna kupnine na določen način in v
določenem roku po sklenjeni prodajni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa zadrži vplačano varščino.
Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske
pravice na nepremičninah v zemljiško knjigo prodajalec izroči po prejemu celotne kupnine.
V izklicni ceni niso vključene davščine,
prispevki, stroške notarske overitve in zemljiškoknjižnega urejanja, ki jih je dolžan
plačati kupec.
Nepremičnine bodo prodane dražitelju,
ki bo ponudil najvišjo ceno. Če je dražitelj
samo eden, so nepremičnine prodane za
izklicno ceno.
Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku.
Javna dražba je končana, ko voditelj
javne dražbe trikrat neuspešno ponovi isto
najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni
končan zapisnik o poteku dražbe.
6. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja, pravna in fizična oseba.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe
pristojni komisiji predložiti:
– potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno številko TRR za primer vračila
varščine,
– davčno številko in EMŠO (fizične osebe) oziroma ID številko za DDV in matično
številko (pravne osebe) dražitelja,
– izpisek iz poslovnega registra (samostojni podjetniki posamezniki), ne starejši
od 30 dni,
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma izpisek iz registra društev
pri upravni enoti (društvo), ne starejši od
30 dni,
– predloži pooblastilo v izvirniku, ki se
mora nanašati na predmet javne dražbe, pri

čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu
ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec,
– osebno izkaznico (fizične osebe, s.p.,
zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci).
Organizator pred začetkom javne dražbe preveri in potrdi pravilne in pravočasne
prijave. Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju
na javni dražbi. Vse listine (razen dokazila
o plačani varščini) je potrebno predložiti v
izvirniku ali pa overjene kopije listin.
7. Varščina
Ponudnik je dolžan do začetka javne
dražbe plačati varščino v višini 10% izklicne
cene, ki jo je potrebno plačati na transakcijski račun Mestne občine Ptuj, pri Banki
Slovenije, številka 01296-0100016538, z
navedbo: »plačilo varščine za prodajo nepremičnin v k.o. Brstje«. Plačana varščina
se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino,
ostalim pa se brezobrestno vrne v roku 8
dni po končani javni dražbi. Plačilo varščine
šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni
ceni za predmetne nepremičnine.
8. Ustavitev postopka
Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ponujeno ceno, je izključena. Mestna občina
Ptuj lahko kadarkoli, brez obrazložitve in
odškodninske odgovornosti, ustavi začeti
postopek do sklenitve pravnega posla, pri
čemer se ponudnikom varščina brezobrestno vrne.
9. Dodatne informacije: vsa dodatna pojasnila o javni dražbi dobijo interesenti pri
Mestni občini Ptuj, Oddelek za gospodarsko
infrastrukturo in okolje, Mestni trg 1, soba
št. 26, tel. 02/748-29-66 – kontaktni osebi:
Asja Stropnik in Robert Novak.
Mestna občina Ptuj
Št. 478-434/2011-934
Ob-4115/11
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 8USPDSLS) – (Uradni list RS,
št. 86/10), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 34/11), Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine
Ljutomer za leto 2011, ki ga je Občinski svet
Občine Ljutomer potrdil na seji dne 6. 4.
2011, objavlja Občina Ljutomer
javno dražbo
za prodajo stavbnih zemljišč
v Ljutomeru
1. Organizator javne dražbe: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer.
2. Predmet javne dražbe:
– stavbna zemljišča v Ljutomeru parc.
št. 1622 travnik, v izmeri 456 m2, parc.
št. 1623 njiva, v izmeri 3528 m2, parc.
št. 1624 travnik, v izmeri 148 m2 in parc.
št. 1625 njiva, v izmeri 3086 m2 in travnik,
v izmeri 74 m2, vse k.o. Ljutomer (poslovna
cona za bivšim MTT-jem),
– stavbna zemljišča v Ljutomeru parc.
št. 1450/3 gozd, v izmeri 3560 m2, parc.
št. 1450/4 njiva, v izmeri 1336 m2 in parc.
št. 1450/7 njiva, v izmeri 379 m2, vlož.
št. 2221, v Ljutomer ter zemljišče parc.
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št. 1450/2 njiva, v izmeri 5954 m2, vlož.
št. 2178, k.o. Ljutomer,
– stavbna zemljišča parc. št 3002/2 parkirišče, v velikosti 1088 m2, parc. št. 3002/3
parkirišče, v velikosti 422 m2, parc.
št. 3002/4 parkirišče, v velikosti 784 m2 in
parc. št. 1081/25 njiva, v velikosti 2831 m2,
vse k.o. Ljutomer.
Zemljišča pod prvo in drugo alineo so namenjena izgradnji poslovnega objekta, pod
tretjo alineo pa izgradnji parkirišč in komunalne infrastrukture.
Na zemljiščih pod tretjo alineo, po katerih
bo potekala javna komunalna infrastruktura,
si bo Občina Ljutomer vpisala služnostno
pravico.
Rok izgradnje objektov na vseh zemljiščih je 3 leta od sklenitve kupoprodajne pogodbe. Odtujitev nobenega zemljišča pred
izpolnitvijo vseh pogojev iz kupoprodajne
pogodbe ni možna. V primeru, da kupec ne
bo izpolnil pogojev iz kupoprodajne pogodbe, je dolžan zemljišče vrniti v last Občini
Ljutomer, po enaki ceni kot jo je kupil, brez
revalorizacije.
Zemljišča pod prvo alineo se prodajajo
v kompletu, nakup posamezne parcele ni
možen.
Zemljišča pod drugo alineo se prodajajo
v kompletu ali parc. št. 1450/2, v Ljutomer
kot samostojna parcela ter parc. št. 1450/4,
1450/3 in 1450/7, k.o. Ljutomer skupaj.
Zemljišča pod tretjo alineo se prodajajo
v paketu.
Zemljišča so na prodaj po sistemu videno – kupljeno, v zatečenem stanju.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja.
4. Izklicna cena:
– zemljišča pod prvo alineo: 101.285,88
EUR, brez DDV-ja
– zemljišča pod drugo alineo, brez
DDV-ja:
– parc. št. 1450/2, k.o. Ljutomer:
66.877,26 EUR,
– parc. št. 1450/3, k.o. Ljutomer:
28.513,76 EUR,
– parc. št. 1450/4, k.o. Ljutomer:
10.677,19 EUR,
– parc. št. 1450/7, k.o. Ljutomer:
4.169,34 EUR,
– zemljišča pod tretjo alineo: 128.125,00
EUR, brez DDV-ja.
Najnižji znesek višanja: 100,00 EUR.
Kupnina za zemljišča zajema vrednost
stavbnega zemljišča. Stroške komunalne
opreme bo kupec plačal v skladu z določili Odloka o programu opremljanja stavbnih
zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ljutomer
(Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 2/10).
V strošek komunalne opreme niso zajeti
stroški izvedbe priključkov objekta na javno
infrastrukturo in priključnih taks.
Stroške v zvezi s prenosom lastništva
nepremičnin (notarski zapis, overitev, davki,
ZK predlog) krijejo kupci. Ponudniki sami
nosijo stroške v zvezi s pripravo ponudbe.
Prodajalec krije stroške cenitve zemljišč ter
objave javne dražbe.
5. Način in rok plačila kupnine: kupec se
zaveže kupnino plačati v roku 30 dni od podpisa pogodbe. Pred plačilom kupnine in ostalih stroškov vpis v zemljiško knjigo ni možen.
Plačilo celotne kupnine v prej navedenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
V nasprotnem primeru se pogodba šteje za
razdrto, varščina se kupcu ne vrne.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo izvedena v torek, 23. avgusta 2011 ob
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13. uri, v sejni sobi Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1 (III. nadstropje).
7. Višina kavcije
Dražitelji so pred izvedbo javne dražbe dolžni plačati kavcijo v višini 10% od
vrednosti zemljišč (ki jih dražitelj želi kupiti) na račun Občine Ljutomer, št. 012630100013693.
Izbranemu dražitelju se kavcija vračuna
v kupnino, drugim se vplačana kavcija vrne
(brez obresti) v 15 dneh po prejetju izida
dražbe.
Kolikor dražitelj vplača varščino in se
iz neutemeljenih razlogov javne dražbe ne
udeleži oziroma k draženju ne pristopi, se
mu varščina ne vrne.
8. Informacije o javni dražbi: interesenti
lahko dobijo dodatne informacije na Občini
Ljutomer, Vrazova ulica 1, pri Lilijani Koser, tel. 02/584-90-50 ali Ani Žnidarič, tel.
02/584-90-45.
9. Pogoji sodelovanja:
Na razpisu lahko sodelujejo vse fizične
in pravne osebe, ki pred pričetkom javne
dražbe predložijo:
– svoje podatke (naziv, naslov, davčno in
matično številko oziroma EMŠO),
– potrdilo o registraciji in pooblastilo osebi, ki draži, za zastopanje na dražbi (pravne
osebe) oziroma osebni dokument (fizične
osebe),
– potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih interesent ni imel blokiranega računa (pravne
osebe),
– dokazilo o plačanih davkih in prispevkih
– potrdilo DURS (fizične in pravne osebe),
– dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti tudi potrdilo o vplačani
kavciji,
– v prijavi morajo ponudniki navesti vrsto
objekta, ki ga nameravajo graditi.
10. Z najugodnejšim dražiteljem bo kupoprodajna pogodba sklenjena najkasneje
v 30 dneh po zaključku javne dražbe. Če
dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem
roku iz razlogov, ki so na njegovi strani, ponudnik zadrži njegovo kavcijo.
11. Občina Ljutomer si pridržuje pravico, da z nobenim prijavljenim ponudnikom
ne sklene pogodbe oziroma lahko začeti
postopek kadarkoli do sklenitve pravnega
posla ustavi.
Občina Ljutomer
Št. 4780-630/2009-34
Ob-4161/11
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10) in 30. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11),
Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011 (Uradni list RS, št. 22/11) in
Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Mestne občine Ljubljana za
leto 2011, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka:
5874025, ID št. za DDV: SI67593321.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena
Predmet javne dražbe je nepremičnina parc. št. 1759/270 – travnik, v izmeri

1.808 m2, k.o. Dobrova, ki je po izkazanem
zemljiškoknjižnem izpisku last Mestne občine Ljubljana in v naravi predstavlja travnik, med Tržaško cesto in Gorjupovo ulico
v Ljubljani.
Nepremičnina je obremenjeno s stvarno
služnostjo v korist podjetja Telekom Slovenije d.d.
Izklicna cena: 542.400,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje 20% davka
na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek
višanja kupnine je 1.000,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
4.2 Predmetna nepremičnina bo prodana
dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno.
4.3 Najuspešnejši dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku javne dražbe.
V nasprotnem primeru se bo štelo, da je
od nakupa odstopil in ima Mestna občina
Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino.
4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina skupaj z overjeno prodajno pogodbo izročila v last in posest;
4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še 20% davek na dodano
vrednost, strošek notarske overitve podpisa
na pogodbi in stroške vknjižbe lastninske
pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun
enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, številka: 01261-0100000114,
sklic na številko: 007-43200, v 30 dneh od
dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma
izstavitve računa, v enkratnem znesku.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči davek, stroške
notarske overitve podpisa na pogodbi ter
stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje
ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala dne 18. 8.
2011 na sedežu Mestne občine Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana, v dvorani Klub 15, z
začetkom ob 10. uri.
Kandidati se bodo morali 30 minut pred
začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz
7. točke te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1 Na javni dražbi lahko sodeluje pravna in fizična osebe, ki v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije lahko postane
lastnik nepremičnin ter se pravočasno in
pravilno prijavi, in sicer tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo o
njenem plačilu;
– predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika
javne dražbe udeleži pooblaščenec;
– predloži izpisek iz sodnega registra,
ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v
primeru, da se prijavi pravna oseba ali samostojni podjetnik;
– predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi
fizična oseba;
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– predloži potrdilo o državljanstvu
Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa
overjeno fotokopijo listine.
7.2 Organizator javne dražbe bo potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave.
8. Varščina
8.1 Dražitelji in predkupni upravičenci
morajo do začetka javne dražbe vplačati
varščino, ki znaša 10% izklicne cene, na
podračun enotnega zakladniškega računa
Mestne občine Ljubljana, številka: 012610100000114, sklic na številko: 007-43200, z
navedbo »plačilo varščine – javna dražba za
parc. št. 1759/270, k.o. Dobrova«.
8.2 Plačana varščina se najuspešnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim
ponudnikom, ki niso uspeli na javni dražbi
pa se varščina vrne brez obresti v roku 8 dni
po zaključku javne dražbe.
8.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled
nepremičnine, dobijo interesenti na Mestni
občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-1137, elektronski naslov: radmila.gajic@ljubljana.si, kontaktna oseba je Anja Erpič.
Ogled nepremičnine in dokumentacije v
zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno.
10.2 Javna dražba za nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
10.3 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
10.4 Javno dražbo bo izvedla Komisija
za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana v skladu z Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11).
10.5 Prodajalec lahko začeti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno
na spletni strani Mestne občine Ljubljana.
http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/
Mestna občina Ljubljana
Št. 478-1/2011
Ob-4164/11
Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270
Litija, na podlagi 20. in 21. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10), 30. do 34. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11),
16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list
RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06) in sprejetega
Letnega načrta razpolaganja z občinskim
nepremičnim premoženjem za leto 2011
objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnega premoženja
Občine Litija
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Litija, Jerebova ulica 14,

1270 Litija, tel. 01/896-34-24, faks 01/89634-60, e-mail: obcina.litija@litija.si.
2. Opis predmeta prodaje je:
a) Zemljiška parcela ob Savski poti v
Litiji, 184/6, travnik, v izmeri 993 m², k.o.
1838 – Litija do 1/1. Na predmetni parceli
se nahaja cevovod javne kanalizacije, zato
bo istočasno ustanovljena služnostna pravica za potek javne kanalizacije v korist
občine.
b) Zemljiška parcela ob Savski poti v
Litiji, 184/21, dvorišče v izmeri 543 m2,
k.o. 1838 – Litija, prodajalec namerava na
zemljiški parceli 184/21, k.o. Litija, zgraditi
razbremenilnik in ostale vode za potrebe
gradnje centralne čistilne naprave, zato bo
istočasno ustanovljena služnostna pravica
za potrebe gradnje omenjenih objektov v
korist občine, kakor tudi služnostna pravica za kanalizacijo, ki se že nahaja na tej
nepremičnini.
c) Zemljiška parcela 1346/2, v izmeri
1000 m² (brez dela zemljišča, kjer je predvidena gradnja razbremenilnika visokih
voda in črpališče), k.o. 1835 – Hotič. Na
predmetni parceli poteka javna kanalizacija Litija, cevovod javnega sistema oskrbe
z vodo Litija in hišni vodovodni priključek,
AB jašek 2x, podzemni hidrant in kabel
javne razsvetljave s svetilko, zato bo istočasno ustanovljena služnost za potek
javne kanalizacije Litija, za potek cevovoda javnega sistema oskrbe z vodo Litija
in hišni vodovodni priključek, za AB jašek
2x, za podzemni hidrant in za kabel javne
razsvetljave s svetilko v korist občine. Na
predmetni nepremičnini je vknjižena služnost za gradnjo nizkonapetostnega elektroenergetskega zemeljskega priključka v
korist Elektra Ljubljana d.d.
d) Zemljiška parcela 1345/49, travnik, v
izmeri 1546 m2, k.o. 1835 – Hotič.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Izklicna cena in najnižji znesek zvišanja
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod a) je izklicna cena 82.500,00 EUR
brez vključenega 20% DDV-ja dražitelji
lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska
500,00 EUR, kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje
20% DDV-ja, ki se prišteje k prodajni ceni
in ga plača kupec.
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod b) je izklicna cena 38.100,00 EUR
brez vključenega 20 DDV-ja oziroma 2%
davka na promet nepremičnin, dražitelji
lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska
500,00 EUR, kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje
20% DDV-ja, ki se prišteje k prodajni ceni
oziroma 2% davka na promet nepremičnin
in ga plača kupec.
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod c) je izklicna cena 70.000,00 EUR
brez vključenega DDV-ja dražitelji lahko
dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00
EUR, kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje 20%
DDV-ja, ki se prišteje k prodajni ceni in ga
plača kupec.
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje
pod d) je izklicna cena 108.300,00 EUR
brez vključenega DDV-ja dražitelji lahko
dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00
EUR, kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje 20%
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DDV-ja, ki se prišteje k prodajni ceni in ga
plača kupec.
5. Način in rok plačila kupnine: kupnino za nepremičnini pod a) oziroma
b) oziroma c) oziroma d) poravna kupec na transakcijski račun Občine Litija,
št. 01260-0100002491, v osmih dneh od
sklenitve prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena
sestavina pravnega posla. Če kupec ne
poravna kupnine na določen način in v določenem roku, se šteje prodajna pogodba
za razdrto, prodajalec pa zadrži plačano
varščino. Kupec pridobi lastninsko pravico
po plačilu celotne kupnine in stroškov povezanih s pravnim poslom.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila dne 22. 8. 2011, v veliki
sejni sobi Občine Litija – 1. nadstropje,
Jerebova ulica 14, 1270 Litija, z začetkom
ob 14 uri. Ponudniki morajo osebno ali po
pošti na Občino Litija, Jerebova ulica 14,
Litija, posredovati prijavo za udeležbo na
dražbi. Prijava za udeležbo mora prispeti v
vložišče Občine Litija, najkasneje do 22. 8.
2011, do 12 ure.
7. Višina varščine
Interesenti so dolžni najkasneje do
22. 8. 2011 do 11 ure, vplačati varščino v
višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Občine Litija, št. 01260-0100002491, s
pripisom »plačilo varščine za javno dražbo
za nepremičnino pod a), oziroma b), oziroma c) oziroma d)«.
Najugodnejšemu dražitelju bo varščina brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim
dražiteljem, ki ne bodo uspeli na dražbi,
bo varščina brezobrestno vrnjena v roku
15 dni po zaključku javne dražbe.
V primeru, da interesent plača varščino
za nepremičnino, ki je predmet razpisa javne dražbe in se javne dražbe ne udeleži,
se varščina ne povrne.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov:
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in
ogledom premoženja lahko zainteresirani
ponudniki dobijo na Občini Litija, na tel.
01/89-63-458 ali na e – naslovu: manja.
sarbek@litija.si.
9. Opozorilo: vodja dražbe lahko s soglasjem župana Občine Litija ustavi postopek prodaje za nepremičnino, ki je predmet
javne dražbe, vse do sklenitve pravnega
posla, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške za prevzem razpisne dokumentacije.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi:
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki premoženja ter se pravočasno prijavijo tako da:
– plačajo varščino in predložijo dokazilo
o plačilu,
– predložijo izpisek iz sodnega registra,
ki ne sme biti starejši od 30 dni (AJPES)
– za pravne osebe ali fotokopijo osebnega
dokumenta – za fizične osebe (fotokopija osebnega dokumenta za fizične osebe
mora biti overjena pri upravni enoti ali pri
notarju),
– predložijo potrdilo, da v zadnjih šestih
mesecih niso imeli blokiranega TRR – velja
za pravne osebe in s.p, potrebno je predložiti original,
– predložijo davčno številko za fizične
osebe (davčna številka mora biti predlože-
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na v originalu oziroma overjena kopija pri
upravni enoti ali pri notarju) ali identifikacijsko številko za DDV za pravne osebe,
– predložijo overjeno pooblastilo (pri
upravni enoti ali notarju) za sodelovanje
na javni dražbi, če se javne dražbe udeleži
pooblaščenec,
– predložijo številko transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine.
Organizator bo pravočasno potrdil vse
pravilne in pravočasne prijave. Interesenti,
ki ne bodo predložili teh dokazil, bodo po
sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni
iz postopka pred pričetkom dražbe.
11. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– dražbo bo vodila komisija imenovana
pri županu,
– draži lahko tisti, ki se je pravočasno, to
je do vključno 22. 8. 2011 do 12. ure, prijavil
na dražbo ter predložil dokazila navedena
pod 10. točko,
– pooblaščenec dražitelja mora predložiti
overjeno pooblastilo s strani upravne enote
ali notarja,
– dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba,
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– na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno,
– če je dražitelj samo eden, ki sprejema
izklicno ceno, je premoženje prodano za
izklicno ceno,
– če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana,
če eden ne zviša cene,
– če dražitelj, ki se je pravočasno prijavil na dražbo ter predložil dokazila navedena pod 10. točko odstopi od dražbe,
varščina zapade v korist občine,
– izklicna vrednost stvarnega premoženja oziroma vsaka nadaljnja cena se
izkliče trikrat. Če nobeden od udeležencev javne dražbe navedene cene ne zviša
pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat.
Ko je cena izklicana trikrat, vodja javne
dražbe, ugotovi, komu in po kakšni ceni je
bil predmet javne dražbe prodan in kupca
pozove k podpisu pogodbe.
– ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe (morebitne
ugovore reši takoj vodja dražbe),

– javna dražba se izvaja v skladu z
Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in
Uredbo o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) kakor tudi 20% DDV/ 2% davek na promet nepremičnin plača kupec.
Nepremičnine se prodajajo po načelu
videno-kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo
upoštevane.
Z najugodnejšim dražiteljem se sklene
pogodba najkasneje v 15 dneh po končani
dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če dražitelj ne
podpiše pogodbe v navedenem roku, mu
lahko ponudnik podaljša rok za sklenitev
pogodbe, vendar ne več kot za 15 dni, ali
pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo
varščino.
Občina Litija
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Razpisi delovnih mest
Ob-4185/11
Na podlagi 18. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
OŠ Vižmarje Brod (Uradni list RS, št. 38/08
in naslednji) v zvezi z 53. členom ZOFVI
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09,
16/10 in 47/10) Svet zavoda Osnovne šole
Vižmarje Brod, Na gaju 2, 1000 Ljubljana
razpisuje delovno mesto
ravnatelja /-ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati
splošne zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu s 53., 92. in 94. členom Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09,
65/09, 16/10 in 47/10 – ZOFVI) in sicer:
– imeti najmanj visokošolsko izobrazbo
ter izpolnjevati pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca v osnovni šoli v skladu z
veljavno zakonodajo,
– imeti naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 5 let naziv mentor,
– imeti opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga pridobiti najkasneje v enem letu po
začetku mandata,
– imeti najmanj 5 let delovnih izkušenj v
vzgoji in izobraževanju.
Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje po 143. in 145. členu ZOFVI-UPB4 (Uradni list RS, št. 98/05)
ter po 43. členu Zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja- ZOFVI-A
(Uradni list RS, št. 64/01, 44/04 Odl. US:
U-I-256/01-13).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje šole.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a
za dobo 5 let.

Predviden začetek dela je 10. 11. 2011
oziroma skladno s sklepom o imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev: (dokazilo o izobrazbi,
dokazilo o nazivu, dokazilo o opravljenem
strokovnem izpitu, dokazilo o opravljenem
ravnateljskem izpitu (neobvezno), potrdilo
o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev in potrdilo
o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja
zoper spolno nedotakljivost ter pisno izjavo,
da pri katerem koli drugem sodišču (izven
kraja prebivališča) zoper njega ni uveden
kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper
spolno nedotakljivost) in kratek življenjepis z
opisom delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter program vodenja šole, pošljite v
15 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet
zavoda Osnovne šole Vižmarje Brod, Na
gaju 2, 1000 Ljubljana; s pripisom »Prijava
za razpis ravnatelja«.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o izboru prejeli v zakonitem roku.
OŠ Vižmarje Brod
Št. 110-33/2011
Ob-4190/11
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):
– 2 prosti mesti okrožnih sodnikov na
Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. 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, po
objavi do 1. 9. 2011.
Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave
Št. 3520-23/2011
Ob-4086/11
Občina Mengeš, Slovenska cesta 30,
1234 Mengeš, ki jo zastopa župan Franc
Jerič, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11) in Pravilnika o oddajanju poslovnih
prostorov v najem (Uradni vestnik Občine
Mengeš, št. 37/98 in 1/99), razpisuje
javno zbiranje ponudb
za oddajo Kulturnega doma Mengeš
v najem
I. Predmet oddaje v najem
Predmet oddaje v najem na podlagi javnega zbiranja ponudb je poslovni prostor:
Kulturni dom Mengeš.
Poslovni prostor, ki se oddaja v najem
skupaj s pohištvom, opremo, napravami in
inventarjem, v naravi obsega 725,39 m2, in
sicer: dvorana, v izmeri 322,00 m2, preddverje s sanitarijami, v izmeri 202,06 m2, garderobo za nastopajoče s sanitarijami (JZ stran)
in stopnišče, v izmeri 41,54 m2, garderobo za
nastopajoče (SZ), v izmeri 48,24 m2 in pododerje, v izmeri 111,55 m2. Ta poslovni prostor
se nahaja v poslovni stavbi na naslovu Slovenska cesta 32, Mengeš, ki stoji na parc.
št. 210/8, poslovna stavba, v izmeri 1257 m2
in dvorišče, v izmeri 810 m2, ki je pripisana k
vložku št. 571, k.o. 1938 Mengeš.
Poslovni prostor se oddaja v najem za
določen čas, in sicer za pet let.
II. Pogoji prijave
1. Na javni razpis se lahko prijavijo vse
pravne in fizične osebe.
Prijava na javni razpis mora vsebovati
naslednje podatke in dokazila:
1. izpolnjen obrazec Prijava;
2. pravne osebe priložijo fotokopijo
odločbe o vpisu v register oziroma izpis iz
sodnega registra, ki ni starejši od 8 dni glede na datum oddaje ponudbe ter navedbo
davčne številke, samostojni podjetniki obrtno dovoljenje oziroma priglasitveni list, ki ni
starejši od 8 dni glede na datum oddaje ponudbe ter navedbo davčne številke; društva
priložijo izpis iz Poslovnega registra Slovenije, ki ni starejši od 8 dni glede na datum
oddaje ponudbe, fizične osebe pa predložijo
fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta,
ki izkazuje državljanstvo RS;
3. potrdilo Davčnega urada RS o poravnanih davkih in prispevkih, ki ni starejše
od 8 dni glede na datum oddaje ponudbe;
4. izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev;
5. izjava o poravnanih obveznostih do
Občine Mengeš, vključujoč obveznosti iz naslova do posrednih proračunskih uporabnikov, obveznosti iz naslova najemnih pogodb
za poslovne prostore in stanovanja v lasti
Občine Mengeš ter obveznosti iz naslova
nadomestil za stavbno zemljišče;
6. izjavo, da prijavitelj že najmanj 5 let,
šteto od datuma prijave, izvaja kulturne prireditve (predstave, koncerte) v lastni produkciji;
7. dokazilo o vplačani varščini;
8. opis programa oziroma dejavnosti,
ki se bo odvijal v Kulturnem domu Mengeš;

9. podpisan vzorec pogodbe, vsaka
stran mora biti parafirana;
10. dokazilo o finančni sposobnosti:
– za pravne osebe BON 1 (ali BON 1/P)
s podatki in kazalniki za leto 2010;
– za samostojne podjetnike posameznike: BON 1/SP s podatki in kazalniki za
leto 2010.
2. Ponudnik mora izpolniti vse pogoje,
določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
III. Pogoji najema
Najemnina za najem poslovnega prostora vključuje najem le-tega, skupaj s pohištvom, opremo, napravami in inventarjem,
ki se nahajajo v njem.
1. Izhodiščna najemnina v razpisnem
postopku v višini 2.900,00 EUR je določena na podlagi cenitve sodnega cenilca in
izvedenca gradbene stroke. V skladu z 2.
točko 44. člena Zakona o davku na dodano
vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB3
in 18/11) DDV ni obračunan. Ponudnik mora
ponuditi višino najemnine, ki je enaka ali
višja od izhodiščne cene, v nasprotnem primeru se ponudba zavrne.
2. Ponudnik mora v odprtem razpisnem
roku vplačati varščino v višini treh ponujenih mesečnih najemnin na račun Občine
Mengeš, št: 01100-0100001698, s pripisom
»vplačilo varščine«. Najemodajalec bo izbranemu ponudniku to varščino brez obresti
vrnil po prenehanju najemnega razmerja, če
iz nje ne bo potrebno kriti neplačanih najemnin ali stroškov, ki jih je v zvezi z najetimi
prostori dolžan plačevati najemnik ali stroškov odprave škode na najetem poslovnem
prostoru, opremi in napravah, za katere v
skladu s to pogodbo ali veljavnimi predpisi
odgovarja najemnik, ostalim pa bo vrnjena
brez obresti v roku 15 dni po opravljeni izbiri.
V primeru, da izbrani najemnik v določenem roku od vročitve sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika ne sklene najemne
pogodbe, se šteje, da je od najema odstopil,
varščina pa se mu ne vrne in zapade v korist
Občine Mengeš.
3. Izbrani najemnik mora v Kulturnem
domu Mengeš (kateri je opredeljen kot
javna infrastruktura na področju kulture)
zagotoviti izvajanje kulturno-umetniškega
programa (predstave, koncerti, razstave)
namenjenega širši javnosti, in sicer najmanj 60 kulturno-umetniških prireditev na
leto, od katerih jih mora biti najmanj 30 v
lastni produkciji.
4. Izbrani najemnik mora najemodajalcu
dati v uporabo oziroma koriščenje poslovni
prostor brez plačila najemnine in brez zaračunavanja stroškov elektrike, čiščenja, ogrevanja in ozvočenja, ki je last najemodajalca
(nekomercialni najem), in sicer kadar je organizator prireditev najemodajalec, Osnovna šola Mengeš, Vrtec Mengeš, društvo ali
zveza društev, ki imajo sedež v Občini Mengeš in delujejo na področju Občine Mengeš,
Rdeči križ in Karitas Mengeš.
Najemodajalec ima pravico do nekomercialnega najema za potrebe občinskih prireditev in sicer: Kulturni praznik – 8. februar,
Trdinov dan – 29. maj, Dan državnosti –
25. junij, Dan reformacije – 30. oktober in
Dan samostojnosti – 26. December.

Vsi ostali našteti uporabniki imajo pravico do nekomercialnega najema za čas do 6
ur. Navedeni uporabniki imajo pravico do 22
terminov nekomercialnega najema na leto,
in sicer v terminih katere mora sporočiti najemodajalec najemniku najmanj 60 dni pred
najemom, v soglasju z najemnikom in upoštevajoč zasedenost poslovnega prostora,
pa je ta rok lahko tudi krajši.
Vsi eventualni drugi stroški, se zaračunavajo po veljavnem ceniku, prav tako tudi
eventualne časovne prekoračitve.
5. Vsi stroški obratovanja (poraba električne energije, poraba vode, telefonski stroški, odvoz smeti, stroški ogrevanja, stroški
čiščenja in vzdrževanja prostorov, stroški
rednega vzdrževanja in drugi stroški) so breme najemnika.
IV. Merilo za izbor najugodnejše ponudbe
Edino merilo za izbor najugodnejše ponudbe je najvišja ponujena neto mesečna
najemnina za najem prostora, ki je predmet
tega razpisa.
V primeru, da dva ali več ponudnikov
ponudi enako višino najemnine, se bodo z
njimi opravila pogajanja.
V. Navodila za pripravo prijave
Pisna prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni
del tega razpisa. Prijava mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi
podatki, dokazili in prilogami ter parafiranim
in podpisanim vzorcem pogodbe.
Prijave pod izhodiščno mesečno najemnino, nepopolne prijave in prijave ponudnikov, ki imajo do Občine Mengeš neporavnane obveznosti, ne bodo upoštevane.
Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 60
dni od dneva zaključka razpisnega roka.
VI. Rok in način predložitve prijav
Rok za prijavo je 23. 8. 2011, do 10. ure.
Prijavitelji morajo prijavo poslati na naslov: Občina Mengeš, Slovenska cesta 30,
1234 Mengeš, v zaprti ovojnici z oznako
»Javni razpis – Ne odpiraj«, na hrbtni strani
pa mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Šteje se, da je prijava pravočasna,
če je prejeta na vložišču Občine Mengeš
do 23. 8. 2011 do 10. ure, oziroma oddana
na pošto kot priporočena pošiljka do 23. 8.
2011 do 10. ure (upošteva se datum in ura
navedena na poštnem žigu).
Nepravočasne in nepravilno označene prijave bodo izločene in po končanem postopku
odpiranja prijav neodprte vrnjene prijavitelju.
VII. Datum odpiranja in vsebina prijav
Odpiranje prijav bo javno. Prispele prijave bo obravnavala Komisija za oddajo
poslovnih prostorov v najem, imenovana
s sklepom župana št. 3520-13/2011 z dne
25. 3. 2011.
Javno odpiranje bo dne 24. 8. 2011 ob
16.30, v sejni sobi Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš. Prijave se bodo
odpirale in obravnavale po vrstnem redu, po
katerem so bile predložene. Na odpiranju
prijav bo komisija ugotavljala pravočasnost
in popolnost le-teh glede na zahtevana dokazila in priloge. Nepravočasnih in nepopolnih prijav komisija ne bo upoštevala.
VIII. Izid razpisa
Komisija za oddajo poslovnih prostorov
v najem, pripravi predlog izbora najugodnej-
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šega ponudnika in ga posreduje občinski
upravi, ki izda sklep o izbiri najugodnejšega
ponudnika oziroma o oddaji poslovnega prostora v najem.
Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba v roku 8 dni po pravnomočnem sklepu
o izboru. Najemna pogodba bo sklenjena v
obliki notarskega zapisa, in sicer za določen
čas pet let. Stroške notarskega zapisa plača
najemnik. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku niti v morebitnem
podaljšanem roku, bo Občina Mengeš lahko
sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
IX. Drugi pogoji javnega razpisa
Občina Mengeš si pridržuje pravico,
1. da ne izbere nobenega od ponudnikov
in kadarkoli lahko ustavi postopek oddaje
nepremičnin in sklenitev pravnega posla, pri
čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne
dokumentacije in varščina brez obresti;
2. kadarkoli popravi in/ali dopolni predlog
najemne pogodbe v prilogi Javnega razpisa
in posledično ta popravljen in/ali dopolnjen
predlog najemne pogodbe postane priloga
Javnega razpisa, namesto prejšnjega;
3. da po prejemu ponudb lahko izvede
dodatna pogajanja.
Če v postopku javnega zbiranja ponudb
ni bila dosežena vsaj izhodiščna najemnina,
je javno zbiranje ponudb neuspešno. O neuspelem javnem zbiranju ponudb se obvesti
ponudnike v 8 dneh od odpiranja prispelih
ponudb.
X. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka roka
za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani
Občine Mengeš, www.menges.si, pod rubriko
Objave – Razpisi. Zainteresirani ponudniki pa
jo lahko v času uradnih ur dvignejo tudi v sprejemni pisarni Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš. Dodatne informacije v zvezi z
razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih
ur po tel. 01/712-70-81 (Urban Kolar).
Občina Mengeš
Ob-4087/11
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 14/07 in 86/10), Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09, 100/09, 49/10
in 34/11) in Letnega načrta oddaje nepremičnega premoženja v najem za leto 2011,
objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem stvarnega premoženja
v lasti Občine Pivka
1. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Pivka, Kolodvorska
cesta 5, 6257 Pivka, tel. 05/721-01-00, faks:
05/721-01-02.
2. Opis predmeta oddaje v najem: poslovni prostor, v izmeri 15,39 m², ki se nahaja v
pritličju poslovno stanovanjskega objekta, na
Kolodvorski cesti 1, v Pivki, ki leži na parc.
št. 4200/13, k.o. Petelinje.
Poslovni prostor se bo oddal v najem za
obdobje 5 let od podpisa najemne pogodbe.
Najemno razmerje se lahko po poteku izjemoma podaljša, če za to obstajajo utemeljeni
razlogi.
Izhodiščna mesečna najemnina za avgust
2011 znaša 10 €/m2 ali 153.90 €/mesec.
3. Varščina: interesenti, ki želijo sodelovati
na javnem razpisu morajo vplačati varščino v

višini ene mesečne (izklicne) najemnine. Varščino se nakaže na zakladniški podračun Občine Pivka, št. računa: 01291-0100016298,
pri Banki Slovenije z navedbo: »plačilo varščine za javni razpis za oddajo poslovnega
prostora«. Vplačana varščina se izbranemu
ponudniku šteje v najemnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku
8 dni od dneva odpiranja ponudb in sicer v
vplačanem znesku.
Kolikor ponudnik, ki je uspel na razpisu,
v roku 15 dni od vročitve sklepa župana o
izbiri najugodnejšega ponudnika, ne sklene
najemne pogodbe se šteje, da je od najema
odstopil in se mu varščina ne vrne.
4. Rok za plačilo varščine: izbrani najemnik je dolžan plačati tudi varščino v višini
3 mesečnih najemnin, pred prevzemom poslovnega prostora. Po prenehanju najemnega razmerja bo najemodajalec vrnil najemniku plačano varščino v trikratni višini zadnje
najemnine, v roku 30 dni od dneva predaje
poslovnega prostora v pogodbeno dogovorjenem stanju.
5. Pisna ponudba mora vsebovati naslednje elemente:
– pravne osebe priložijo ponovni izpis
iz Poslovnega registra Slovenije, ki ne sme
biti starejši od 30 dni, šteto od dneva, ki je
predviden za odpiranje ponudb ter navedbo
davčne številke,
– samostojni podjetniki priložijo izpis iz
Poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti
starejši od 30 dni,
– fondacije ali društva priložijo ponovni
izpis iz Poslovnega registra Slovenije,
– fizične osebe predložijo potrdilo o državljanstvu in fotokopijo veljavnega osebnega
dokumenta,
– ponujeno ceno na m2 za najem nepremičnine, ki ne sme biti nižja od izklicne
cene;
– pisno izjavo ponudnika, da se strinja s
pogoji javnega razpisa,
– dokazilo o plačilu varščine v višini ene
mesečne (izklicne) najemnine ter celotno številko transakcijskega računa in naziv banke
za primer vračila varščine, da ponudnik ne
uspe s svojo ponudb,
– program oziroma vrsto dejavnosti, ki se
bo izvajala v najetem prostoru,
– drugo zahtevano v razpisni dokumentaciji.
6. Ponudba mora biti veljavna še najmanj
45 dni po preteku roka za odpiranje ponudb.
7. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do 22. 8. 2011
do 10. ure na naslov: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, z oznako: »Javno zbiranje ponudb za najem poslovnega
prostora na Kolodvorski cesti 1, v Pivki – Ne
odpiraj«.
Ponudbo se obvezno odda na razpisni
dokumentaciji, ki je sestavni del tega javnega
zbiranja ponudb.
8. Kraj in čas odpiranja ponudb: komisija za vodenje in nadzor postopka oddaje
nepremičnine bo odprla in pregledala pravočasne ponudbe dne 22. 8. 2011 ob 13. uri, v
prostorih Občine Pivka. Odpiranje ponudb
bo komisijsko.
Ponudba, ki bo prispela po razpisnem
roku (nepravočasna ponudba) in pa pravočasne a nepopolne ponudbe, bodo izločene iz
postopka, o čemer bodo ponudniki pisno obveščeni. Ne glede na navedeno bodo pozvani ponudniki, ki so oddali nepopolno ponudbo
k dopolnitvi ponudbe, če ponudba vsebuje
vse elemente, ima pa pomanjkljivo dokumen-
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tacijo. Rok za dopolnitev te ponudbe je pet
dni po prejemu poziva za dopolnitev.
9. Rok sklenitve pogodbe: sklep o izbiri
najugodnejšega ponudnika na predlog komisije izda župan. O izboru najugodnejšega
ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku
8 dni po odpiranju ponudb. Zoper sklep župana ni pritožbe. Ponudniki lahko uveljavljajo
svoje pravice pri pristojnem sodišču.
Na podlagi vročitve sklepa župana o izbiri najugodnejšega ponudnika mora izbrani
ponudnik najpozneje v 15 dneh, od prejema le tega, skleniti najemno pogodbo. Če
najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe
v tem roku, lahko naročnik podaljša rok za
sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15
dni. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše
pogodbe niti v podaljšanem roku, naročnik
sklene pogodbo z naslednjim najugodnejšim
ponudnikom.
10. Merilo za izbor: merilo za izbor najugodnejše ponudbe je višina ponujene najemnine. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki v
ponudbi ponudi najvišjo ceno. V primeru, če
je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bodo lahko z najugodnejšimi ponudniki opravljena dodatna pogajanja.
Organizator javnega zbiranja ponudb si
pridrži pravico, da lahko od Trške skupnosti
Pivka zahteva soglasje k primernosti dejavnosti najugodnejšega ponudnika, kolikor obstaja dvom v primernost le-te.
11. Omejitve v zvezi s postopkom prodaje: obveznost organizatorja javnega zbiranja ponudb, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je
izključena.
Organizator javnega zbiranja ponudb lahko postopek oddaje ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrne
vplačana kavcija brez obresti. O morebitni
ustavitvi postopka bodo ponudniki pisno obveščeni.
12. Ogled nepremičnin in informacije: vse
dodatne informacije o pogojih javnega razpisa in natančnejše podatke o nepremičnini
lahko interesenti dobijo na tel. 05/721-01-00
(kontaktna oseba: Martina Kobal). Ogled je
možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javnega zbiranja ponudb in razpisna dokumentacija je na voljo v sprejemni pisarni Občine Pivka in na internetnem naslovu:
http://www.pivka.si.
Javni razpis se objavi na oglasni deski Občine Pivka in na spletni strani Občine Pivka.
Občina Pivka
Ob-4088/11
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4,
Postojna, na podlagi določb 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 podelitev stavbne pravice
za izgradnjo gostinskega lokala
z gostinskim vrtom na parc. št. 392/45,
k.o. Postojna
1. Podatki javnega razpisa: predmet razpisa je ustanovitev stavbne pravice za gradnjo gostinskega lokala pod nadhodom pri
Poslovno trgovskem centru Primorka z obveznostjo pridobitelja stavbne pravice, da na
nepremičnini, na kateri se ustanovi stavbna
pravica zgradi objekt z gostinskim vrtom v
skladu z razpisno dokumentacijo.
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2. Podatki o objavi: Občina Postojna je
namero o ustanovitvi stavbne pravice skladno z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti objavila na spletni strani občine,
3. 3. 2011.
3. Podatki o ponudnikih
Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter
izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem
javnem razpisu.
Kot ponudnik lahko na razpisu konkurira
vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa.
Pridobitev razpisne dokumentacije:
Razpisna dokumentacija je ponudnikom
na voljo na spletni strani, www.postojna.si.
Sestavni del razpisne dokumentacije je
tudi povzetek Idejne zasnove, ki je priloga
razpisne dokumentacije.
4. Predložitev ponudbe
Ponudniki oddajo ponudbe ter spremembe in umike ponudb s priporočeno pošiljko
po pošti na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, ali osebno v glavni pisarni na naslovu razpisovalca
vsak delovni dan, med 9. in 14. uro do roka,
določenega za oddajo ponudb.
Ponudba bo štela za pravočasno, če bo
predložena ali bo prispela po pošti na zgoraj
navedeni naslov do srede, 7. 9. 2011, najkasneje do 12. ure.
Vse nepravočasno predložene ponudbe (ne glede na datum oddaje na pošto
oziroma nepravočasno dostavo ponudbe v
primeru dostave kurirske službe) bodo izločene iz postopka odpiranja ponudb in bodo
neodprte vrnjene ponudnikom.
5. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo javno. Odpiranje
ponudb bo dne 7. 9. 2011, ob 14. uri na naslovu Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4,
6230 Postojna.
Zakoniti zastopniki in predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s pooblastilom za
zastopanje ponudnika, lahko na postopek
odpiranja ponudb podajo svoje pripombe.
6. Dodatna pojasnila ponudnikom
Razpisovalec si pridržuje pravico, da
razpisno dokumentacijo delno spremeni
ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za
oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve
razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije. O spremembah razpisne dokumentacije bo razpisovalec obvestil
vse ponudnike preko spletne strani, www.
postojna.si.
Ponudniki lahko zahtevajo dodatna pojasnila najkasneje 5 dni pred rokom za oddajo
ponudb. Razpisovalec bo pojasnila objavil
na spletni strani, www.postojna.si. Pojasnila, objavljena na ta način, so del razpisne
dokumentacije.
Občina Postojna
Ob-4089/11
Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj,
objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10)
in 35. člena Uredba o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11)
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnega prostora v najem
I. Naziv in sedež organizatorja: Mestna
občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, tel.
02/748-29-99, faks 02/748-29-44.
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Postopek javnega zbiranja ponudb vodi
Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne
občine Ptuj (pristojna komisija).
II. Predmet oddaje v najem in višina izhodiščne najemnine
Poslovni prostor:
1. Mestni trg 1, Ptuj
Oddajamo poslovni prostor za opravljanje
poslovne ali kulturne dejavnosti, ki se nahaja
na Mestnem trgu 1, ima vhod iz ulice, leži na
parc. št. 1222, k.o. Ptuj. Površina poslovnega
prostora je 203,82 m2.
Izhodiščna najemnina znaša 2.650,00
EUR mesečno. Najemnina se usklajuje vsako
leto z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin po podatkih Zavoda Republike Slovenije
za statistiko.
III. Pogoji za udeležbo v postopku javnega
zbirana ponudb
Pisna ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku: ime in priimek fizične osebe oziroma ime pravne osebe, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično
številko, davčno številko oziroma ID za DDV,
številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke, telefonsko številko,
– navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša,
– kopijo osebnega dokumenta (fizične
osebe),
– izpisek iz poslovnega registra (samostojni podjetniki posamezniki), ne starejši od
30 dni,
– izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma izpisek iz registra društev pri
upravni enoti (društvo), ne starejši od 30 dni,
– opis dejavnosti, ki bo potekala v poslovnem prostoru in predstavitev sedanje dejavnosti ponudnika,
– pooblastilo, če se ponudba oddaja po
pooblaščeni osebi,
– potrdilo o plačilu varščine v višini enomesečne izhodiščne najemnine – za resnost
ponudbe na TRR Mestne občine Ptuj, odprt pri
Banki Slovenije, št. 01296-0100016538,
– pisno izjavo o ponujeni višini mesečne
najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
najemnine,
– pisno izjavo, da se s pogoji javnega razpisa strinjajo,
– pisno izjavo o vezanosti na dano ponudbo 90 dni od dneva, ko poteče rok za oddajo
ponudbe.
IV. Pogoji najema
– Poslovni prostor se oddajo v najem za
določen čas pet let.
– Poslovni prostor se oddaja po načelu
videno – najeto.
– Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške (ogrevanje, smeti, kanalščina in
vodarina) za uporabo poslovnega prostora v
pavšalnem znesku neposredno najemodajalcu. Za leto 2011 ta znaša 189,28 EUR mesečno, za vsako naslednje leto se bo znesek
preračunal na novo glede na porabo v preteklem letu.
– Najemnik je zraven obratovalnih stroškov dolžan plačevati stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanja in druge stroške,
za katere se stranki dogovorita z najemno
pogodbo.
– Najemnik ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli vlaganj v poslovni prostor niti ne pridobi nikakršnih pravic na poslovnem prostoru
na podlagi vlaganj.
– Najemnik ne plačuje zneska DDV za
najem poslovnih prostorov, razen če se

stranki o tem drugače dogovorita, skladno
s trenutno veljavno zakonodajo.
– Najemnik je dolžan plačevati najemnino na podlagi izstavljenega računa najkasneje do dneva, navedenega na računu.
Ponudniki morajo imeti poravnane vse
obveznosti iz naslova morebitnega najemnega razmerja poslovnega prostora v lasti
Mestne občine Ptuj in poravnano nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.
V. Rok za oddajo ponudbe in način oddaje ponudbe:
Rok za oddajo ponudb je do vključno
17. 8. 2011, do vključno 12. ure.
Ponudbe z dokazili prinesejo ponudniki osebno v zapečateni pisemski ovojnici
na naslov Mestna občina Ptuj, Oddelek za
gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo, Mestni trg 1, 2250
Ptuj ali jih pošljejo priporočeno pri čemer se
šteje, da je ponudba prispela pravočasno,
če prispe v sprejemno pisarno naročnika
do datuma in ure določenega za oddajo
ponudb.
Ponudbe morajo imeti obvezno oznako
na ovojnici »Ponudba za najem poslovnega prostora – Ne odpiraj«. Na zadnji strani
ovojnice mora biti obvezno naveden naziv in
naslov ponudnika.
VI. Posebne določbe o postopku javnega
zbiranja ponudb
Če je med prejetimi ponudniki, ki so pravočasno oddali popolno vlogo, več najugodnejših ponudb, lahko komisija:
– pozove vse najugodnejše ponudnike k
oddaji nove ponudbe ali
– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali
– opravi med najugodnejšimi ponudniki
javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili
najugodnejši ponudniki.
Mestna občina Ptuj lahko kadarkoli, brez
obrazložitve in odškodninske odgovornosti,
ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom varščina
vrne.
VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
Javno odpiranje ponudb bo 23. 8. 2011,
ob 10. uri, v veliki sejni sobi na Mestni občini
Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj.
Predstavniki ponudnika se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pisnim
pooblastilom ponudnika.
Najemodajalec bo izbral le med ponudniki, ki bodo v objavljenem roku oddali popolno ponudbo z vsemi zahtevanimi listinami
in dokazili.
Ponudbe, ki bodo prispele po roku (nepravočasne ponudbe) ali pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, se izločijo in o tem
se obvesti ponudnike. Ponudnik, ki je oddal
ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe,
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb.
Ponudba se lahko sprejme od dneva objave do poteka roka za oddajo ponudb. Vloge ponudnikov, ki nimajo do Mestne občine
Ptuj poravnanih vseh morebitnih zapadlih
obveznosti ne bodo obravnavane.
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena najemnina.
Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika na predlog komisije izda župan najkasneje v roku 15 dneh po javnem odpiranju ponudb. Zoper obvestilo župana ni
pritožbe.
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Neuspelim ponudnikom se varščina brez
obresti vrne v 15 dneh po sprejemu odločitve
o izbiri najugodnejšega ponudnika za oddajo
poslovnega prostora v najem na transakcijski
račun, naveden v prijavi. Izbranemu ponudniku se vplačana varščina všteje v najemnino.
Javno zbiranje ponudb je uspešno tudi v primeru, da ponudbo odda le en ponudnik.
VIII. Sklenitev najemnega razmerja
Izbrani ponudnik je dolžan skleniti najemno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem
izboru najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v
roku 15 dni, se mu lahko rok za sklenitev
pogodbe podaljša, vendar ne več kot 15
dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe niti
v podaljšanem roku, se bo štelo, da je od
nakupa odstopil in ima Mestna občina Ptuj
pravico zadržati vplačano varščino.
IX. Dodatna pojasnila: vse dodatne informacije dobijo interesenti na Mestni občini
Ptuj, Oddelek za gospodarske javne službe,
investicije, kakovost in gospodarstvo, Mestni trg 1, na tel. 02/748-29-66 – kontaktni
osebi: Asja Stropnik in Robert Novak.
Mestna občina Ptuj
Št. 430-24/2011-1
Ob-4091/11
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, objavlja na podlagi Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11)
javno zbiranje ponudb
za ustanovitev služnostne pravice
za postavitev sončne elektrarne
na Podružnični šoli v Dobrniču
I. Organizator javnega zbiranja ponudb:
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje
(v nadaljevanju: Občina).
II. Predmet služnostne pravice
Predmet ustanovitve služnostne pravice
so strešne površine – ravna streha novozgrajenega prizidka Podružnične šole Dobrnič zaradi izgradnje in vzpostavitve obratovanja male fotonapetostne elektrarne v
nazivni moči 43,60 kW p in deli nepremičnin,
katerih uporaba je potrebna izključno samo
za postavitev in obratovanje male fotonapetostne elektrarne (v nadaljevanju MFE);
lokacija: objekt na naslovu Dobrnič 2, 8211
Dobrnič, na parc.št. 974/2 in 980/5, k.o.
1431 – Dobrnič.
Služnost se ustanavlja za dobo 25 let.
III. Nadomestilo za ustanovljeno služnost
(v nadaljevanju nadomestilo)
Občina zaračuna nadomestilo v enkratnem znesku po podpisu pogodbe. Nadomestilo za celotno obdobje 25 let mora izbrani
ponudnik plačati v roku 30 dni od dneva izstavitve računa, v nasprotnem primeru lahko
občina enostransko odstopi od pogodbe in
izbere drugega služnostnega upravičenca.
V nadomestilo niso vključeni stroški tekočega vzdrževanja in stroški obratovanja
MFE, ti so izključno stvar in breme služnostnega upravičenca.
Plačilo nadomestila v določenem roku
je bistvena sestavina pravnega posla. Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis služnosti v
zemljiško knjigo služnostni zavezanec izroči
po prejemu celotnega plačila nadomestila.
IV. Osnovni pogoji služnostnega razmerja
Služnost se ustanavlja na strešnih površinah novozgrajenega prizidka Podružnične
šole Dobrnič in tistih delih nepremičnin, ki so
potrebne za postavitev in nemoteno obratovanje MFE.

Služnostni upravičenec mora izvesti postavitev sončne elektrarne v skladu z že
izdelano projektno dokumentacijo Načrta
električnih instalacij in električne opreme,
izgradnja male fotonapetostne elektrarne
OŠ Dobrnič. Načrt izgradnje male fotonapetostne elektrarne, izdelovalca Studio razvoj
d.o.o., Kočevarjeva ulica 7, 8000 Novo mesto, št. EC-GFE-01/10, marec 2010, in načrt priklopa male fotonapetostne elektrarne,
Studio Razvoj d.o.o., Kočevarjeva ulica 7,
8000 Novo mesto, št. EC-PFE-02/10, marec
2010, sta sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo
in dozidavo Podružnične šole Dobrnič in
s tem sestavni del gradbenega dovoljenja
za rekonstrukcijo in dozidavo šole št. 351308/2010-14 z dne 10. 8. 2010.
Služnostni upravičenec v času veljavnosti pogodbe prevzema vso finančno odgovornost za vodotesnost strešnih površin, na
katerih je namestil MFE in odpravo posledic,
če pride do zamakanja strehe.
Služnostni upravičenec mora v času veljavnosti pogodbe o služnosti MFE in strešne
površine, ki so predmet služnosti, zavarovati
pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Služnostni upravičenec v času trajanja
pogodbe ne sme izvajati nobenih posegov
na strešnih površinah brez pisnega soglasja
občine.
Služnostni upravičenec ima ob vsakem
času pravico dostopa do MFE, da zagotovi
nujna dela za njeno nemoteno obratovanje v polnem obsegu. Druga vzdrževalna in
obratovalna dela bo služnostni upravičenec
izvedel tako, da ne bo motil dela ostalih uporabnikov objekta.
Občina se zavezuje omogočiti služnostnemu upravičencu neoviran dostop in rabo
strehe in delov nepremičnine, ki jih mora
uporabljati izključno za nemoteno obratovanje MFE. S podpisom pogodbe o ustanovitvi
stvarne služnosti bo občina dala služnostnemu upravičencu soglasje za namestitev naprav za krmiljenje MFE.
Služnost se ustanavlja za dobo 25 let.
Po izteku služnosti preide MFE v funkcionalnem stanju v last in posest občine.
V. Pogoji sodelovanja
Ponudniki so lahko fizične in pravne osebe pod pogojem, da so državljani Republike
Slovenije ali druge države članice Evropske
unije oziroma imajo sedež v državi članici
Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s
kopijo osebnega dokumenta. Sedež pravne
osebe se izkazuje z izpisom iz AJPES. Na
razpisu lahko sodelujejo samo ponudniki, ki
so registrirani za proizvodnjo električne energije, za kar morajo predložiti ustrezno dokazilo (fizične osebe potrdilo o vpisu v Poslovni
register, pravne osebe izpis iz AJPES).
Ponudbi je treba priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 2.000,00 €, ki se plača na transakcijski račun Občine Trebnje,
št. 01330-6000000490, s sklicem: »javno
zbiranje ponudb MFE Dobrnič«.
Ponudba se bo štela za popolno, če bo
ponudnik predložil:
– Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku
(priloga št. 1).
– Fizične osebe: potrdilo o državljanstvu
ali kopijo osebnega dokumenta.
– Pravne osebe: overjen izpisek iz AJPES, ki ne sme biti starejši od 10 dni.
– Dokazilo, da je ponudnik registriran za
proizvodnjo električne energije.
– Izpolnjen, žigosan in podpisan obrazec
Izjava o sprejemu pogojev postopka zbiranja ponudb (priloga št. 2).
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– Izpolnjena izjava ponudnika, da ponudba velja še 90 dni od dneva odpiranja
ponudb (priloga št. 3).
– Izpolnjen obrazec Ponudba z izjavo,
da je ponudnik pregledal in da sprejema
obstoječe stanje strehe glede primernosti
postavitev MFE (priloga št. 4).
– Reference; navedite tudi število zgrajenih MFE, vsaj 3 MFE moči enake ali večje
od razpisane. Ponudniki, ki ne izpolnjujejo pogoja referenc, se izločijo iz nadaljnje
obravnave (priloga št. 5).
– Izpolnjene obrazce oziroma Izjave naročnikov o sodelovanju s ponudnikom (priloga št. 6).
– Potrdilo o vplačani varščini v višini
2.000,00 €.
Rok za oddajo ponudbe: ponudba se
bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 24. 8. 2011, do 9. ure, na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210
Trebnje, s pripisom »Ne odpiraj – Ponudba
za ustanovitev služnosti za postavitev MFE
Dobrnič«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
označen polni naslov pošiljatelja. Nepravočasne ali nepopolne ponudbe občina ne bo
upoštevala.
VI. Merilo za ocenjevanje ponudb
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
bo:
– Ponujena višina 25 letnega nadomestila.
VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo v mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev
trg 5, Trebnje, dne 24. 8. 2011, ob 10. uri.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb
predložiti pooblaščeni osebi pisna pooblastila. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki
ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje.
Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo izpolnjeval vse pogoje razpisa in
bo ocenjen kot najugodnejši ponudnik po
merilih.
Občina si na podlagi zbiranja ponudb pridržuje pravico do izvedbe dodatnih pogajanj
s ponudniki.
Ob več najugodnejših ponudbah se bo
nadaljeval postopek na način, da se bo pozvalo vse najugodnejše ponudnike k oddaji
nove ponudbe.
Z najugodnejšim ponudnikom se sklene
pogodba najpozneje v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. Če
najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe
v tem roku, se lahko rok podaljša, vendar
ne za več kot 15 dni, ali pa se zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne
podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku,
občina zadrži njegovo varščino.
Občina na podlagi tega zbiranja ponudb
ni zavezana k sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek
kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi
brez navedbe razlogov in brez odškodninske odgovornosti.
VIII. Informacije: ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije na naslovu Občina Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje; kontaktna
oseba je Darja Gorenc, na tel. 07/348-11-08
in Rado Javornik, na tel. 07/348-11-02.
IX. Drugo
Sestavni del razpisne dokumentacije je
tudi gradbeno dovoljenje št. 351-308/2010-14
z dne 10. 8. 2010; 4/4 načrt izgradnje male
fotonapetostne elektrarne, Studio Razvoj
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d.o.o., Kočevarjeva ulica 7, 8000 Novo mesto, št. EC-GFE-01/10, marec 2010; pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje
št. 583695 z dne 17. 5. 2011.
Celotna razpisna dokumentacija je na
voljo na internetnem naslovu: http://www.
trebnje.si.
Javno zbiranje ponudb se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine
Trebnje: http://www.trebnje.si.
Občina Trebnje
Ob-4114/11
Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A,
Logatec, v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države, in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10)
in Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 84/07, 94/07, 100/09 in 49/10),
razpisuje
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje so:
a) Stanovanje št. 13, na naslovu Rovte
89 A, v velikosti 63,50 m2, številka stavbe 576, stoječe na parceli št. 3/3 stavbišče
298 m2 in parc. št. 2/14 stavbišče 36 m2,
obe k.o. Rovte.
Izklicna cena za stanovanje je 55.493,00
EUR.
Davek na promet nepremičnin in strošek
overitve pogodbe pri notarju plača prodajalka, vpis spremembe lastništva nepremičnine v zemljiško knjigo plača kupec.
b) Nezazidana stavbna zemljišča na začetku naselja v Grčarevcu:
– parc. št. 151/21 travnik, v izmeri
741 m2,
– parc. št. 151/23 pašnik, v izmeri 576 m2
in travnik, v izmeri 283 m2,
– parc. št. 151/24 travnik, v izmeri 270 m2
in pašnik, v izmeri 520 m2,
– parc. št. 151/25 travnik, v izmeri 378 m2
in pašnik, v izmeri 601 m2,
– parc. št. 151/26 travnik, v izmeri
819 m2,
– parc. št. 151/27 travnik, v izmeri
772 m2,
– parc. št. 151/28 travnik, v izmeri
798 m2,
– parc. št. 151/29 travnik, v izmeri
777 m2,
– parc. št. 151/30 travnik, v izmeri
808 m2,
– parc. št. 151/31 travnik, v izmeri
968 m2, vse k.o. Grčarevec.
Namenska raba zemljišč je v veljavnih
prostorskih aktih trenutno opredeljena kot
površine za objekte za začasno bivanje.
Občina Logatec je v zadnji fazi sprejema
novega prostorskega akta, v katerem pa so
predmetna zemljišča opredeljena kot površine za stanovanja – površine podeželskega
naselja.
Gradbene parcele se prodajajo neporavnane, komunalna oprema bo zagotovljena
v roku enega leta od podpisa pogodbe pri
notarju.
Izklicna cena za komunalno opremljeno
zemljišče je 60,00 EUR za m2 oziroma 72,00
EUR za m2 z vključenim 20% DDV.
Strošek overitve pogodbe pri notarju plača prodajalka, vpis spremembe lastništva
nepremičnine v zemljiško knjigo plača kupec.
c) Gozdna zemljišča:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– parc. št. 600 gozd, v izmeri 20110 m2,
k.o. Blekova vas,
– parc. št. 417 gozd, v izmeri 626 m2,
k.o. Hrušica,
– parc. št. 418 gozd, v izmeri 3692 m2,
k.o. Hrušica.
Izklicna cena za gozdno zemljišče je
1,00 EUR za m2.
Davek na promet nepremičnin in strošek
overitve pogodbe pri notarju plača prodajalka, vpis spremembe lastništva nepremičnine v zemljiško knjigo plača kupec.
Postopek prodaje gozdnega zemljišča:
Po odpiranju ponudb prispelih na to javno ponudbo bodo za zemljišča znane najvišje ponujene cene. V skladu z 20. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih bodo kmetijska
zemljišča po najvišji ponujeni ceni ponujena
v prodajo z oklicem na oglasni deski oziroma spletnem portalu Upravne enote Logatec. Vsi ponudniki, ki ste s svojo ponudbo
sodelovali na tem javnem zbiranju ponudb
za prodajo nepremičnin, morate sodelovati
tudi kot ponudnik v postopku prodaje kmetijskega zemljišča po Zakonu o kmetijskih
zemljiščih, ki sledi tej javni ponudbi. Svoj
interes po nakupu izkažete s pisno izjavo
o sprejemu ponudbe, ki jo priporočeno pošljete s povratnico ali jo neposredno vložite
v sprejemni pisarni prodajalke Občine Logatec in Upravne enote Logatec.
Med interesenti za nakup zemljišča, ki
bodo sprejeli ponudbo za prodajo zemljišča
pri Upravni enoti Logatec, bo izbran predkupni upravičenec glede na vrstni red, določen
v 23. členu Zakona o kmetijskih zemljiščih.
2. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu ogledano-kupljeno,
kasnejših reklamacij ne bomo upoštevali;
b) pogodba bo sklenjena z izbranim
ponudnikom v petnajstih dneh po končani
izbiri, v primeru da se izbrani ponudnik v
petnajstih dneh od poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od pogodbe
odstopil, zaradi česar mu zapade varščina
v korist prodajalke;
c) rok plačila kupnine je 30 dni po podpisu pogodbe ali obročno z zavarovanjem
z bančno garancijo na prvi poziv. Plačilo
kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe;
d) ponudba vseh ponudnikov je veljavna
90 dni od odpiranja ponudb;
e) v primeru prejetih več najugodnejših
ponudnikov bo z vsemi najugodnejšimi ponudniki opravljeno dodatno pogajanje z namenom doseči večjo ponujeno ceno;
f) prenos lastništva nad predmetom prodaje se opravi po plačilu celotne kupnine in
drugih obveznosti kupca;
g) ta razpis ne zavezuje prodajalca, da
bo z najugodnejšem ali katerimkoli ponudnikom sklenil pogodbo za prodajo nepremičnine iz tega razpisa oziroma lahko začeti
postopek do sklenitve pogodbe ustavi;
h) ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati predvsem naslednje elemente:
– ime oziroma firmo kupca, točen naslov
in opis njegove dejavnosti;
– ponujeno ceno za nepremičnino, ki ne
sme biti nižja od izklicne cene;
– izpisek iz sodnega oziroma drugega
registra za pravno osebo, ki ne sme biti starejši od 30 dni;
– način in rok plačila ter način zavarovanja plačila;
– dokazilo o plačani varščini.
3. Pogoji za sodelovanje in postopek
prodaje na javnem razpisu

Na razpisu lahko sodelujejo domače
pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino
v višini 10% od izklicne cene na podračun
št. 01264 – 0100001228, odprt pri Upravi za
javna plačila Republike Slovenije.
Najboljšemu ponudniku bo varščina
brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena
v roku 30 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
Pisne ponudbe z dokazili je potrebno
osebno oddati ali poslati s priporočeno pošiljko s povratnico do 17. 8. 2011 do 10. ure
na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta
50A, Logatec, s pripisom »Javni razpis nepremičnine – Ne odpiraj!«.
Javno odpiranje ponudb bo 17. 8. 2011
ob 11. uri, v sejni sobi Občine Logatec, Tržaška cesta 50A, Logatec.
Dodatne informacije lahko dobite pri Občinskem uradu Občine Logatec, Tržaška cesta 50A, Logatec, ali na tel. 01/759-06-18.
Občina Logatec
Ob-4135/11
Občina Gornja Radgona, objavlja na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07, 55/09,100/09 in 49/10) naslednje
javno zbiranje ponudb
za oddajo strehe OŠ Gornja Radgona
v najem za potrebe postavitve
fotovoltaične elektrarne
I. Najemodajalec: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja
Radgona.
II. Predmet najema: predmet najema je
2.937,84 m2 strehe OŠ Gornja Radgona,
na naslovu Prežihova ulica 1, 9250 Gornja
Radgona, ki stoji na parc. št. 686, k.o. Gornja Radgona, z namenom namestitve fotovoltaične elektrarne (v nadaljevanju: FE)
III. Izhodiščna najemnina: najemnina se
obračuna v enkratnem znesku za dobo prvih
15 let (brez DDV, ki bremeni najemnika),
ter od 15 do 25 leta v% od prodane električne energije. V najemnino niso vključeni
stroški tekočega vzdrževanja in obratovalni
stroški FE, ti so izključna stvar in breme
najemnika.
IV. Pogoji najema
1. Streha objekta, v izmeri 2.937,84 m2
se oddaja za čas petindvajset let od sklenitve najemne pogodbe. Po izteku najemne
pogodbe najemojemalec na njegove stroške odstrani ali pa najemnik in najemodajalec skleneta aneks za podaljšanje roka
najema strehe. Streha objekta se odda v
najem, tako da najemnik sam namesti FE
in vzpostavi računalniški sistem, preko katerega lahko osnovnošolci dnevno sledijo
delovanju FE, s tem da bo najemodajalec
predhodno saniral streho objekta z trapezno pločevino, pri čemer mora najemnik
postavitev objekta na strehi izvesti tako, da
omogoča najugodnejši izplen investicije in
njene donosnosti, hkrati pa ne vplivati na
estetiko objekta (severne strani strehe imajo lahko dvignjeno podkonstrukcijo), ampak
ne večje moči kot 180kWp. Najemnik ima
ob vsakem času pravico dostopa do FE,
da zagotovi nujna dela za njeno nemoteno
obratovanje v polnem obsegu. Druga vzdrževalna in obratovalna dela bo najemnik
izvedel tako, da ne bo motil najemodajalca
in ostalih uporabnikov. Pravica vzdrževati
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FE obsega izvedbo vseh del, s katerimi se
ohranja FE v dobrem stanju in v obsegu,
ki omogoča njeno rabo. Najemodajalec se
zavezuje omogočiti najemniku mirno in neovirano rabo strehe, ki je predmet najema
in dostopa do predmeta najema. Prav tako
mora najemnik v okviru investicije postavitve FE izvesti tudi položitev kabla od FE do
transformatorske postaje.
2. Najemnik mora predložiti najmanj tri
reference za izgrajene oziroma v lasti FE v
velikosti nad 40kWp.
3. Najemnik mora skleniti najemno pogodbo v roku 8 dni po prejemu pisnega obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je od najema odstopil. V tem primeru
bo najemodajalec unovčil bančno garancijo
za resnost ponudbe.
4. Izbrani najemnik je dolžan plačati enkratno najemnino v roku 14 dni po sklenitvi
najemne pogodbe, ter prejemu računa najemodajalca. DDV bremeni najemnika. Plačilo
najemnine je bistvena sestavina najemne
pogodbe.
V. Pogoji sodelovanja
a) 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. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma
kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je
razviden podatek o državljanstvu (potni list,
osebna izkaznica). Sedež pravne osebe se
izkazuje z izpisom iz AJPES. Na razpisu
lahko sodelujejo ponudniki, ki so registrirani
za proizvodnjo električne energije.
b) Ponudniki morajo ponudbi predložiti
ustrezno dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti – proizvodnji električne energije (fizične osebe-potrdilo o vpisu v Poslovni register; pravne osebe-izpis iz AJPES).
c) Obvezno je potrebno predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
10.000 €.
d) Ponudba se bo štela za pravilno, če
bo ponudnik predložil:
– izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku
(Priloga 1).
– Fizične osebe: potrdilo o državljanstvu
ali kopijo osebnega dokumenta.
– Pravne osebe: overjen izpisek iz AJPES, ki ne sme biti starejši od 10 dni.
– Dokazilo, da je ponudnik registriran za
proizvodnjo električne energije.
– Potrdilo poslovne banke, iz katerega je
razvidno, da v zadnjih šestih mesecih pred
objavo razpisa noben od ponudnikovih odprtih transakcijskih računov ni bil blokiran.
– Izpolnjen, žigosan in podpisan obrazec
Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa
(Priloga št. 2),
– Podpisan in žigosan vzorec najemne
pogodbe (Priloga št. 3),
– Izpolnjena izjava ponudnika, da ponudba velja še 90 dni od dneva odpiranja
ponudb (Priloga št. 4).
– Ponujeno najemnino in skupno moč
sistema na obrazcu Ponudba (Priloga
št. 5),
– Reference (priloga št. 6),
– Natančna specifikacija vgrajene opreme v foto napetostni sistem,
– Bančna garancija za resnost ponudbe,
– Vzorec bančne garancije za resnost
ponudbe (Priloga št. 7),
– Izjava o predložitvi menice (Priloga
št. 8).

e) Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 16. 8. 2011
do 13. ure, na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja
Radgona, z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba – Javni razpis za najem strehe OŠ Gornja Radgona«. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Ponudba, ki bo prispela po razpisnem roku
se bo štela kot nepravočasna ponudba in
bo izločena iz postopka ter zaprta vrnjena
pošiljatelju. Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo bo pozvan k dopolnitvi, če
ponudba vsebuje bistvene elemente in je
pomanjkljiva dokumentacija. Rok za dopolnitev take ponudbe je pet dni po prejemu
poziva za dopolnitev.
VI. Merila za ocenjevanje ponudb
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
so:
1. Ponujena enkratna najemnina za prvih 15 let.
2. Ponujen% od prodane električne energije po 15 letu do 25 leta.
Tabela za ocenjevanje ponudb je Priloga št. 9.
VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Odpiranje ponudb bo v prostorih velike
sejne sobe Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona,
dne 16. 8. 2011, ob 14. uri. Predstavniki
ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti
pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom
ponudnika.
2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila komisija najemodajalca ter vse ponudnike obvestila o izboru v roku 8 dni po
odpiranju ponudb.
3. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran
tisti, ki bo izpolnjeval vse pogoje razpisa
in bo ocenjen kot najugodnejši ponudnik
po merilih.
4. Najemodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi najemne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom
oziroma lahko začeti postopek do sklenitve
najemne pogodbe ustavi.
VIII. Informacije
Vključitev FE v elektroenergetski sistem
(Priloga št. 10).
Ogled objekta je možen po predhodnem
dogovoru, ob predhodni najavi na GSM:
031/704-653, Andrej Subašič.
Besedilo javnega razpisa je objavljeno
tudi na spletni strani Občine Gornja Radgona: http://www.gor-radgona.si.
Občina Gornja Radgona
Ob-4148/11
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), Občina Cerknica, Cesta 4. maja
53, 1380 Cerknica, objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem
1. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Cerknica, Cesta
4. maja 53, 1380 Cerknica, tel. 01/70-90610, faks 01/70-90-633.
2. Opis predmeta oddaje v najem: predmet oddaje v najem je neopremljen prostor
»Stara menza« v Martinjaku 8, ki se nahaja
v pritličju stavbe, na naslovu: Martinjak 8,
1380 Cerknica.
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Predmet oddaje v najem je le del prostorov, ki imajo številko dela stavbe: 1675128-1, v izmeri 386,94 m2, ki je povezana s
parcelo 1675-4035, katastrska občina 1675
Grahovo. Od navedene površine želi Občina Cerknica oddati v najem 240,13 m2
površine, kar v naravi predstavlja: vhod, v
izmeri 9,63 m2, sanitarije, v izmeri 19,44 m2,
jedilnica, v izmeri 133,00 m2 in kuhinja, v
izmeri 78,06 m2.
Navedeni prostori so prazni in niso v
uporabi že več let. Pred uporabo bo moral
najemnik vse prostore prenoviti, zlasti inštalacije ter urediti kurjavo. Inštalacija centralne kurjave je montirana, kotlovnice ni. Vse
komponente kratkotrajne rabe so dotrajane.
Komponente dolgotrajne rabe je potrebno
temeljito prenoviti.
Navedeni prostor se oddaja v najem za
obdobje 5 let od podpisa najemne pogodbe.
Najemno razmerje se lahko po preteku petih
let izjemoma podaljša za nadaljnjih pet let,
če se s tem zasleduje načelo gospodarnosti
ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti in je tako zagotovljena optimalna ekonomska izkoriščenost
tega premoženja.
Po Odloku o spremembah in dopolnitvah
splošnih prostorskih ureditvenih pogojev za
Občino Cerknica (Uradni list RS, št. 23/05)
se objekt Martinjak 8, v katerih se nahaja
prostor, ki je predmet oddaje v najem, nahaja v prostorski enoti MR-P1, ki ima opredeljeno proizvodnjo namensko rabo PD (pretežno namenjena proizvodnji, skladiščem in
parkiriščem). V območjih proizvodnih dejavnosti (PD) so dovoljene:
– gradnje, dozidave in nadzidave proizvodnih, skladiščnih, obrtnih, storitvenih,
trgovskih in poslovnih stavb, okrepčevalnic,
barov, obratov za pripravo in dostavo jedi,
gradnje in dozidave bencinskih servisov ter
gradnje parkirišč v skladu z merili in pogoji
za pozidanost in oblikovanje;
3. Vrsta pravnega posla: z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena najemna pogodba najkasneje v roku 15 dni po izbiri
najugodnejšega ponudnika.
4. Izhodiščna mesečna najemnina znaša
384,21 EUR.
5. Varščina: interesenti, ki želijo sodelovati na javnem razpisu morajo vplačati varščino v višini treh mesečnih (izhodiščnih)
najemnin. Varščino v znesku 1.153,00 EUR
se nakaže na račun Občine Cerknica, št. računa: 01213 – 0100002563 pri UJP Postojna z navedbo: »plačilo varščine za oddajo
v najem – Martinjak 8«. Vplačana varščina
se izbranemu ponudniku šteje v najemnino,
neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez
obresti v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb, in sicer v vplačanem znesku.
Kolikor ponudnik, ki je uspel na razpisu,
v roku 15 dni od vročitve sklepa župana o
izbiri najugodnejšega ponudnika, ne sklene
najemne pogodbe se šteje, da je od najema
odstopil in se mu varščina ne vrne.
6. Pogoji javnega razpisa
Na razpisu lahko sodelujejo državljani
Republike Slovenije in državljani EU, pravne
osebe s sedežem v Republiki Sloveniji ali v
deželah Evropske unije ter društva, ki pravočasno oddajo pisno ponudbo.
Pisna ponudba mora vsebovati naslednje:
– pravne osebe priložijo izpis iz sodnega
registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni,
šteto od dneva, ki je predviden za odpiranje
ponudb;
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– samostojni podjetniki priložijo izpis iz
Poslovnega registra Slovenije, ki ne sme
biti starejši od 30 dni, šteto od dneva, ki je
predviden za odpiranje ponudb;
– društva priložijo izpis iz Poslovnega
registra Slovenije, šteto od dneva, ki je predviden za odpiranje ponudb;
– fizične osebe priložijo fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta;
– ponujeno ceno v EUR/mesec za najem
nepremičnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne mesečne najemnine;
– pisno izjavo ponudnika, da se strinja s
pogoji javnega razpisa;
– dokazilo o plačilu varščine v višini treh
mesečnih (izhodiščnih) najemnin (1.153,00
EUR) ter celotno številko transakcijskega računa in naziv banke za primer vračila varščine, da ponudnik ne uspe s svojo ponudbo;
– drugo zahtevano v razpisni dokumentaciji za oddajo v najem, ki je sestavni del
tega razpisa.
7. Ponudba mora biti veljavna še najmanj 30 dni od dneva zaključka razpisnega
roka.
8. Postopek zbiranja ponudb in izbira
najugodnejšega ponudnika
Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do četrtka,
25. 8. 2011, do 10. ure na naslov: Občina
Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica,
z oznako »Ne odpiraj – Ponudba – Najem
prostora, Martinjak 8«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden točen naslov ponudnika. Ponudbo se obvezno odda na razpisni dokumentaciji, ki je sestavni del tega
javnega zbiranja ponudb.
Pisna ponudba mora vsebovati listine
navedene v 6. točki tega razpisa.
Predstavniki ponudnikov ali njihovih pooblaščencev se morajo v primeru prisotnosti
pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom
ponudnika. Pravočasno prispele ponudbe
bo obravnavala komisija imenovana s strani
župana.
9. Kraj in čas odpiranja ponudb: komisija imenovana s strani župana bo odprla
in pregledala pravočasne ponudbe v četrtek, 25. 8. 2011, ob 13. uri v sejni sobi I.
nadstropja Občine Cerknica, Cesta 4. maja
53, 1380 Cerknica. Odpiranje ponudb bo
javno.
Ponudba, ki bo prispela po razpisnem
roku (nepravočasna ponudba) in pa pravočasne a nepopolne ponudbe, bodo izločene iz postopka o čemer bodo ponudniki
pisno obveščeni. Ne glede na navedeno
bodo pozvani ponudniki, ki so oddali nepopolno ponudbo k dopolnitvi ponudbe, če
ponudba vsebuje vse elemente, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev
te ponudbe je pet dni po prejemu poziva za
dopolnitev.
10. Rok sklenitve pogodbe: o izbiri najugodnejšega ponudnika se obvesti vse ponudnike, ki so sodelovali na javnem razpisu
najkasneje v roku petnajst dni od dneva
izbire najugodnejšega ponudnika.
Izbrani ponudnik je dolžan skleniti najemno pogodbo najpozneje 15 dneh po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika.
Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe najpozneje v 15 dneh, lahko najemodajalec podaljša rok za sklenitev pogodbe,
vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži
njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem
roku, organizator javnega zbiranja ponudb
zadrži njegovo varščino.
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Če najugodnejši ponudnik ne podpiše
pogodbe niti v podaljšanem roku, organizator javnega zbiranja ponudb lahko sklene
pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
11. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika:
– ponujena neto mesečna najemnina za
najem prostora, ki je premet tega razpisa
(brez DDV);
– dejavnost, ki se lahko opravlja v najetem prostoru.
Po Odloku o spremembah in dopolnitvah
splošnih prostorskih ureditvenih pogojev za
Občino Cerknica (Uradni list RS, št. 23/05),
se objekt Martinjak 8, v katerih se nahaja
prostor, ki je predmet oddaje v najem nahaja
v prostorski enoti MR-P1, ki ima opredeljeno
proizvodnjo namensko rabo PD (pretežno
namenjena proizvodnji, skladiščem in parkiriščem). V območjih proizvodnih dejavnosti
(PD) so dovoljene:
– gradnje, dozidave in nadzidave proizvodnih, skladiščnih, obrtnih, storitvenih,
trgovskih in poslovnih stavb, okrepčevalnic,
barov, obratov za pripravo in dostavo jedi,
gradnje in dozidave bencinskih servisov ter
gradnje parkirišč v skladu z merili in pogoji
za pozidanost in oblikovanje;
Podrobneje so merila razdelana v razpisni dokumentaciji. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo izpolnil vse razpisne pogoje in ki bo ponudil najvišjo najemnino.
V primeru, če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb oziroma enakih ponudb, bodo lahko z najugodnejšimi
ponudniki opravljena dodatna pogajanja.
Kolikor bo ponudnik v ponudbi za najem
prostora, ki je predmet tega razpisa navedel dejavnost, ki jo ne bo mogoče izvajati
glede na določila Odloka o spremembah
in dopolnitvah splošnih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Cerknica (Uradni
list RS, št. 23/05), bo organizator javnega
zbiranja ponudb dolžan tako ponudbo izločiti, čeprav bo sicer lahko ponujena najvišja
najemnina.
Pogoji iz tega razpisa so sestavni del
najemne pogodbe.
Stroške sklenitve najemne pogodbe plača najemnik.
12. Omejitve v zvezi s postopkom oddaje
v najem: obveznost organizatorja javnega
zbiranja ponudb, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje,
je izključena.
Organizator javnega zbiranja ponudb
lahko postopek oddaje ustavi do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se ponudnikom
povrne vplačana varščina brez obresti. O
morebitni ustavitvi postopka bodo ponudniki
pisno obveščeni.
13. Ogled nepremičnin in informacije:
vse dodatne informacije o pogojih javnega
razpisa in natančnejše podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo na tel. 01/7090-610 (kontaktna oseba: OIga Smodila).
Ogled prostora je možen po predhodnem
dogovoru.
Besedilo javnega zbiranja ponudb in razpisna dokumentacija je na voljo v sprejemni
pisarni Občine Cerknica in na internetnem
naslovu: http://www.cerknica.si.
Postopek odpiranja prispelih ponudb bo
vodila komisija v skladu z določili 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).
Javni razpis se objavi v Uradnem listu
RS in na spletni strani Občine Cerknica.
Občina Cerknica
Št. 478-0010/10-422/11
Ob-4160/11
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(ZSPDPO – Uradni list RS, št. 14/07) in
43. do 47. člena Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09, 100/09 in
49/10) ter na podlagi sklepa Občinskega
sveta Občine Preddvor št. 63, z dne 22. 7.
2011, objavlja Občina Preddvor, Dvorski trg
10, 4205 Preddvor
javno zbiranje ponudb
za prodajo zemljišča parc. št. 1328, k.o.
Breg ob Kokri v lasti Občine Preddvor
1. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Preddvor, Dvorski
trg 10, 4205 Preddvor.
2. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje je zemljišče parc. št. 1328, k.o. Breg
ob Kokri, v izmeri 766 m2. Izhodiščna cena
predmeta prodaje je 6.715,22 €. V ceno ni
vštet 2% davek na promet nepremičnin, ki
ga plača kupec.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb: vrsta pravnega posla je prodaja stvarnega nepremičnega premoženja. Z najugodnejšim ponudnikom se
bo sklenila prodajna pogodba v 15 dneh po
opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika.
Če ponudnik ne podpiše pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je odstopil od nakupa
in Občina Preddvor zadrži njegovo varščino.
4. Potrdilo o plačani varščini: ponudniki
morajo plačati varščino v višini 10% ponujene cene na račun Občine Preddvor, št. IBAN
SI56 0129 5010 0006 887, pri Banki Slovenije s pripisom »Plačilo varščine za javno
zbiranje ponudb«.
5. Pogoji prodaje:
Nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno. Plačana varščina se bo
uspelemu, najugodnejšemu ponudniku vštela v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo
vrnjena brez obresti v roku 15 dni po končanem javnem zbiranju ponudb.
6. Oblika in pogoji, pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo
V ponudbi morajo ponudniki navesti:
– naziv ponudnika, in sicer fizične osebe:
ime in priimek, naslov stalnega bivališča,
telefonsko številko, EMŠO, davčno številko,
številko TRR in fotokopijo osebnega dokumenta, pravne osebe: naziv in sedež, telefonsko številko, davčno številko, številko
TRR, navedbo podpisnika pogodbe oziroma
zakonitega zastopnika;
– predmet ponudbe, kjer mora biti jasno
razvidna ponujena cena, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne cene;
– pravne osebe predložijo izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni, iz
katerega mora biti razvidno, da imajo sedež
v RS ali v državi članici EU;
– samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list (izdaja DURS);
– fizične osebe predložijo potrdilo o državljanstvu RS ali državljanstvu države članice EU;
– dokazilo o plačilu varščine;
– ponudba mora biti veljavna najmanj
dva meseca od odpiranja ponudb. Ponudniki morajo na ponudbi jasno označiti rok
vezanosti ponudnikov na dano ponudbo.
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7. Drugi pogoji: ponudniki sami nosijo
stroški v zvezi s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem javnem razpisu.
8. Način in rok plačila kupnine
Celotno kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati v roku 8 dni od dneva sklenitve pogodbe na račun Občine Preddvor,
št. IBAN SI56 0129 5010 0006 887, pri Banki Slovenije.
Plačilo kupnine v roku, ki je določen, je
bistvena sestavina pravnega posla.
9. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
a) Ponudniki morajo pisne ponudbe z dokazili in prilogami predložiti na naslov Občine Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor,
v zaprti ovojnici najkasneje do 16. 8. 2011,
do 10. ure, z oznako »Ne odpiraj – Javno
zbiranje ponudb za prodajo zemljišča«. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
b) Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne ponudbe), ponudbe pod izhodiščno
ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale
vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev
(nepopolne ponudbe), ne bodo upoštevane
in bodo izločene iz nadaljnjih postopkov, o
čemer bo Občina Preddvor obvestila ponudnika. Ponudbe, ki bodo prispele v roku za
oddajo ponudb iz 9.a točke, bodo neodprte
vrnjene ponudniku.
c) Ne glede na prejšnji odstavek, komisija, pooblaščena za izvedbo postopka,
pozove ponudnika, ki je oddal nepopolno
ponudbo, k dopolnitvi ponudbe, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa
pomanjkljivo dokumentacijo.
d) Občina Preddvor na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezana k sklenitvi pogodbe o prodaji predmeta prodaje z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti
postopek do sklenitve pravnega posla (pogodbe) kadarkoli ustavi.
e) Odpiranje ponudb bo javno in bo opravljeno v sejni sobi Občine Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, 16. 8. 2011 ob
11. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati z osebnim dokumentom oziroma
pooblastilom ponudnika, kadar gre za pravne osebe. Pravočasno prispele ponudbe bo
obravnavala Komisija za vodenje postopka
zbiranja javnih ponudb za prodajo v 2. točki
navedenega predmeta prodaje.
f) Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni
po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika skleniti prodajno pogodbo, ki jo pripravi
prodajalec, Občina Preddvor. V nasprotnem
primeru lahko Občina Preddvor k podpisu
pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati.
g) Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Če bo med
prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bo komisija te najugodnejše ponudnike pozvala k oddaji nove ponudbe. Izbran
bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.
10. Kontaktne osebe: za vsa dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje in njegovim ogledom je pristojen direktor občinske uprave, Marko Bohinec, ki je dosegljiv v
času uradnih ur na tel. 04/275-10-00.
Občina Preddvor
Ob-4179/11
Občina Lenart na podlagi 19. in 21. člena
Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPD-

SLS) (Uradni list RS, št. 86/10), 44. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11), 2.
točke 7. člena Statuta Občine Lenart (MUV,
št. 14/10, 8/11) in Programa prodaje stavbnih zemljišč Občine Lenart v obdobju 2011,
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Lenart,
na seji dne 20. 1. 2011 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart, tel. 02/729-13-10, faks
02/720-73-52, e-pošta: obcina@lenart.si.
II. Predmet prodaje in izklicna vrednost:
1. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine v lasti Občine Lenart:
A. Nezazidano stavbno zemljišče, parc.
št. 1100/15, k.o. Zg. Žerjavci, površina zemljišča znaša 5490,00 m2.
V skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine
Lenart (Uradni list RS, št. 78/04) so zemljišča, navedena pod točko A, po namenski
rabi opredeljena kot pretežno proizvodno
območje, urejajo pa se po Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
del poslovno – industrijske cone v Lenartu
(MUV, št. 23/08), s katerim so določene
naslednje vrste dopustnih dejavnosti (povzeto iz Uredbe o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti, Uradni list RS,
št. 69/07):
C) Predelovalne dejavnosti
D) Oskrba z električno energijo, plinom
in paro
F) Gradbeništvo
G) Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih vozil
H) Promet in skladiščenje
I) Gostinstvo
J) Informacijske in komunikacijske dejavnosti
K) Finančne in zavarovalniške dejavnosti
L) Poslovanje z nepremičninami
M) Strokovne, znanstvene in tehnične
dejavnosti
N) Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
O) Dejavnost javne uprave in obrambe
dejavnost obvezne socialne varnosti
P) Izobraževanje
Q) Zdravstvo in socialno varstvo
R) Kulturne, razvedrilne in rekreacijske
dejavnosti
S) Druge dejavnosti.
Vrste dopustnih gradenj:
– gradnje novih objektov,
– nadomestne gradnje,
– spremembe dejavnosti v okviru dopustnih dejavnosti,
– funkcionalne spremembe objektov za
sodobnejše tehnologije,
– adaptacija in rekonstrukcija objektov
in naprav,
– gradnja objektov in naprav za potrebe
komunale, energetike, prometa in zvez,
– urejanje in vzdrževanje odprtih površin,
zelenic, prometnic,
– gradnja, ki odpravlja negativne vplive
na okolje in zagotavlja večjo varnost ljudi
in objektov,
– nadzidave in dozidave objektov in naprav s ciljem funkcionalne dopolnitve in povečanja zmogljivosti obstoječih objektov,
– odstranitev obstoječih objektov in delne rušitve stavb,
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– tekoča vzdrževalna dela na objektih
in napravah,
– postavitev oglasnih panojev in zagotovitev razstavnih prostorov,
– postavitev nezahtevnih in enostavnih
objektov.
Vrste dopustnih objektov:
Nestanovanjske stavbe, nezahtevni
in enostavni objekti, gradbeno-inženirski
objekti.
Izklicna cena nepremičnine po točko A je
181.170,00 EUR in ne vsebuje 20% DDV, ki
se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec,
tako da končna izklicna vrednost z DDV
znaša 217.404,00 EUR.
V ceni predmetnih nepremičnin tudi ni
zajet komunalni prispevek, ki se odmeri v
postopku odmere komunalnega prispevka,
začetem na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
III. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
IV. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnine, ki so predmet tega razpisa, se prodajajo kot zaključena celota.
2. Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno – kupljeno«.
3. Ponudbo za nakup nepremičnin lahko
podajo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in v roku podajo
pravilne ponudbe.
Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati varščino v višini 10% izklicne cene za nepremičnine, na
transakcijski račun Občine Lenart: 012580100010543, odprt pri Banki Slovenije, obvezni sklic na številko:
– pod točko A: 00 1100/15.
Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se
varščina brez obresti vrne najkasneje v roku
15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika.
Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina
vračuna v kupnino.
4. Celotno kupnino mora kupec poravnati
v 15 dneh od sklenitve pogodbe. Rok plačila
kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na način
in v roku, določenem v pogodbi, se šteje
prodajna pogodba za razdrto.
V. Drugi pogoji:
Za nepremičnine, ki so predmet prodaje,
si Občina Lenart obdrži neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne
infrastrukture. Omejitve lastninske pravice
se vpišejo v zemljiško knjigo.
Pri načrtovanju in izvajanju posegov v
ureditvenem območju je potrebno upoštevati smernice in projektne pogoje za načrtovanje predvidene prostorske ureditve, ki so del
veljavnega prostorsko-izvedbenega akta.
Za nepremičnine, ki so predmet prodaje, mora ponudnik k ponudbi priložiti program razvoja gospodarske dejavnosti, ki
mora vsebovati razvojni program gospodarske dejavnosti, opis predvidene dejavnosti,
zaposlitvene možnosti, z navedbo števila
delovnih mest in predviden čas realizacije
razvojnega projekta.
Ponudnik se obvezuje, da bo najkasneje v roku dveh let od sklenitve pogodbe
na predmetnih nepremičninah pričel z gradnjo objektov za gospodarsko dejavnost,
v skladu z namensko rabo zemljišč, parc.
št. 1100/15, k.o. Zg. Žerjavci, ki je po namenski rabi opredeljeno kot pretežno proizvodno območje in se ureja po Odloku o
občinskem podrobnem prostorskem načrtu
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za del poslovno-industrijske cone v Lenartu
(MUV, št. 23/08).
Kolikor se pričetek gradnje objektov za
gospodarsko dejavnost iz četrtega odstavka tega člena ne bo pričel v roku dveh let
od sklenitve pogodbe, pogodba za prodajo
zemljišč parc. št. 1100/15, k.o. Zg. Žerjavci,
velja za razdrto.
VI. Ponudba
1. Ponudba za nakup mora vsebovati
naslednje sestavine:
– Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku
(priloga št. 1).
– Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu
pogojev javnega razpisa (priloga št. 2).
– Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne cene na obrazcu Ponudba
(priloga št. 3).
– Potrdilo o plačilu varščine v višini 10%
od izklicne cene.
– Kopijo matične in davčne številke.
– Razvojni program gospodarske dejavnosti.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj navedene sestavine.
2. Rok vezanosti ponudnika na ponudbo:
– do dneva sklenitve prodajne pogodbe
z izbranim ponudnikom.
3. Nepravočasne in nepopolne ponudbe
bodo izločene iz nadaljnjega postopka in ne
bodo obravnavane.
VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila pristojna komisija, ki jo imenuje
župan. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo
ceno, vendar najmanj v višini izklicne cene.
Če bo med prejetimi ponudbami več ponudnikov, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju
vseh pogojev), bo prodajalec izvedel javno
dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi
ceno, ki so jo v ponudbi ponudili najugodnejši ponudniki.
2. Občina Lenart si pridržuje pravico, da
kot najugodnejšega ponudnika izbere tistega ponudnika, ki bo predložil program razvoja gospodarske dejavnosti, ki bo predvideval
razvojne možnosti, katere bo Občina Lenart
smatrala kot najprimernejše glede predvidene dejavnosti, zaposlitvenih možnosti in
časa realizacije projekta.
3. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v
15 dneh od datuma odpiranja ponudb.
4. Občina Lenart lahko do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek
prodaje, ne da bi za to navedla razloge.
5. Občina Lenart si pridržuje pravico, da
ne izbere nobene od prispelih ponudb.
VIII. Sklenitev pogodbe:
1. Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti
prodajno pogodbo.
2. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec
odstopil od pogodbe.
3. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni
del pogodbe o prodaji nepremičnin. Stroške
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sklenitve pogodbe, DDV ter stroške notarskih storitev plača kupec nepremičnin. Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičninah z vpisom le-te v zemljiško knjigo, ki
ga po plačilu celotne kupnine opravi Občina
Lenart.
4. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno v Uradnem listu RS in na spletni
strani Občine Lenart.
IX. Rok za predložitev ponudbe:
Ponudniki svoje pisne ponudbe za nakup
nepremičnine pošljejo po pošti s priporočeno pošiljko, na naslov Občina Lenart, Trg
osvoboditve 7, 2230 Lenart, ali oddajo v
glavni pisarni Občine Lenart v roku 15 dni od
objave javnega zbiranja ponudb v Uradnem
listu Republike Slovenije. Na zaprti ovojnici
mora biti pod naslovom občine vidno navedeno za nepremičnino pod točko A: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine«.
Na ovojnici morajo ponudniki navesti ime
in priimek (naziv) ter svoj naslov.
Ponudbe, ki bodo na Občino Lenart prispele po roku za oddajo ponudb, bodo v zaprti ovojnici vrnjene pošiljatelju in v postopku
ne bodo obravnavane.
Javno odpiranje ponudb se bo odvijalo
16. dan po objavi razpisa v Uradnem listu
RS, ob 9. uri, v prostorih Občine Lenart, Trg
osvoboditve 7, 2230 Lenart, soba št. 28, 2.
nadstropje.
X. Kontaktne osebe prodajalca
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Lenart,
pri Martinu Brezniku, tel. 729-13-22, kjer lahko pridobijo tudi razpisno dokumentacijo.
Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo
ponudbe so objavljeni na spletni strani Občine Lenart: http://www.lenart.si, v pisni obliki
pa jih ponudniki lahko prevzamejo v glavni
pisarni Občine Lenart.
Občina Lenart
Ob-4129/11
Družba DTK Murka, družba tveganega
kapitala, d.o.o. s sedežem Slomškova ulica 8, 1000 Ljubljana, skladno z IX. poglavjem, 34. členom Pogodbe o naložbi, št. PN
02/2010 PIFI, seznanja vsa zainteresirana
majhna in srednja podjetja (v nadaljevanju:
MSP) o možnosti lastniškega financiranja
MSP. Operacijo delno financira Evropska
unija preko Javnega razpisa za kapitalske
naložbe Republike Slovenije v zasebne
družbe tveganega kapitala.
Upravičenci do lastniškega financiranja
so MSP, ki:
– sodijo v skupino MSP skladno z določili iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES)
št. 800/2008 z dne 2008,
– delujejo v vseh zakonitih panogah gospodarstva in v vseh regijah Republike Slovenije, razen tistih panog, ki so bile v skladu
z razpisnimi pogoji (razpis št. LF 2010 –

Kapitalske naložbe RS v zasebne družbe
tveganega kapitala) izključene,
– imajo poravnane vse obveznosti do
Republike Slovenije iz naslova javnih dajatev in prispevkov,
– ne kotirajo na borzi,
– se nahajajo na območjih, ki prejemajo
pomoč, do stopnje širitve oziroma do stopnje zagona za srednje velika podjetja na
področjih, ki ne prejemajo državne pomoči
v skladu s točko 4.3.2 Smernic 2006/C
194/02.
Višina
javnih
virov
financiranja:
3.920.000 evrov.
Datum začetka operacije: 20. 12.
2010.
Datum konca operacije: 20. 12. 2020.
Kontaktna oseba: Ines Zorič, tel.
05/905-09-90, pisarna@dtkmurka.si, www.
svlr.gov.si.
Družba DTK Murka
Št. 007-6/2011/11
Ob-4165/11
Na podlagi četrtega odstavka 24. člena
Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih
cenilcih (Uradni list RS, št. 88/10) Ministrstvo za pravosodje objavlja razrešitve:
1. Darka Končana, sodnega izvedenca,
imenovanega za strokovno področje ekonomija, podpodročja borza, davki in finance, z dnem 13. 7. 2011,
2. Marka Cvahteta, sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno področje
gradbeništvo, podpodročje gradbeništvo
splošno, z dnem 13. 7. 2011,
3. Saša Štirna, sodnega izvedenca,
imenovanega za strokovno področje obrtna
dejavnost, podpodročje strojne instalacije
– klimatizacija in prezračevanje, z dnem
16. 7. 2011.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 25/2011
Ob-4172/11
Na podlagi 10. točke 39. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS,
št. 36/04 – UPB) in 9. alineje 17. člena Statuta Lekarniške zbornice Slovenije (Lekarništvo, št. 3/1992 in spremembe), Upravni
odbor Lekarniške zbornice Slovenije objavlja seznam izdelkov, ki se smejo prodajati
v lekarnah:
Lekarniška zbornica Slovenije določa,
da se v lekarnah v okviru dejavnosti iz
2. člena Zakona o lekarniški dejavnosti
(Uradni list RS, št. 36/04 – UPB) smejo
prodajati:
1. predmeti, snovi in kozmetični proizvodi za čiščenje, odišavljenje in zaščito zunanjega dela telesa ter ust in ustne votline,
2. sredstva in predmeti za nego in lajšanje težav bolnikov, dojenčkov in otrok,
3. medicinski pripomočki,
4. prehranska dopolnila, živila za posebne prehranske namene in druga živila,
5. biocidni proizvodi in kemikalije,
6. veterinarski izdelki,
7. strokovna literatura s področja zdravstva.
Ta seznam nadomesti Seznam izdelkov,
ki se smejo prodajati v lekarnah, objavljen
v Uradnem listu RS, št. 83/02.
Lekarniška zbornica Slovenije
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-4183/11
Ime medija: Radio Celjski val.
Izdajatelj: Radio Celjski val, d.o.o., Ulica
Frankolovskih žrtev 34, Celje.
Direktor: Ervin Simonič; Prokurist: Janez
Zemljič Prosenc.
Lastniki: Uroš Salobir, Milčinskega ulica
12, Celje (20%),
Janez Zemljič Prosenc, Cesta v Polico
31, Cerklje na Gorenjskem (20%),
Goran Verbuč, Rečica ob Savinji 35A,
Rečica ob Savinji (20%),
Janez Dornik, Ulica Španskih borcev, Trbovlje (20%),
Infonet media d.d., Stegne 11 B, Ljubljana (20%).
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Objave gospodarskih družb
Ob-4111/11
1. Skupščina družbe Gradbeno podjetje
Bohinj, d.d., Triglavska cesta 8, Bohinjska
Bistrica, je dne 28. 6. 2011, na podlagi določil 403. člena ZGD v zvezi s 405. členom
ZGD sprejela sklep o začetku postopka redne likvidacije nad družbo.
2. Za likvidacijskega upravitelja je bil
imenovan Franc Lončar, Vrhniška cesta 6,
Horjul.
3. Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom, opr. št. Srg 2011/27212, z dne 21. 7.
2011 v sodni register vpisalo začetek redne
likvidacije nad družbo Gradbeno podjetje
Bohinj, d.d. – v likvidaciji.
4. Upniki družbe Gradbeno podjetje Bohinj, d.d. – v likvidaciji, se skladno določilu
412. člena in 11. člena ZGD pozivajo, da v
roku 30 dni, od dneva objave tega poziva v
Uradnem listu RS, prijavijo svoje terjatve do
družbe v likvidaciji in jih v dveh izvodih, s
priloženimi dokazili o temelju in višini svojih
terjatev, pošljejo na naslov Gradbeno podjetje Bohinj, d.d. – v likvidaciji, Triglavska
cesta 8, Bohinjska Bistrica.
5. Likvidacijski upravitelj vse dolžnike
družbe Gradbeno podjetje Bohinj, d.d. – v
likvidaciji, poziva, da nemudoma poravnajo
svoje obveznosti do družbe v likvidaciji.
Gradbeno podjetje Bohinj, d.d.
Ob-4126/11
V skladu z določilom 75. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS,
št. 30/93, 29/94, 82/94 in 20/98) izjavljam,
da sem pričela postopek za prenehanje poslovanja samostojnega podjetnika posameznika in da bom iz navedenega razloga dne
31. 10. 2011 prenehala poslovati.
Samostojni podjetnik
RUMENI TAXI Vlasta Hojan s.p.
Št. 1245/2011
Ob-4130/11
V skladu z določili 586. člena ZGD-1,
poslovodstvo družbe Snaga, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor
in poslovodstvo družbe Opes, tiskarstvo,
gradbeništvo, trgovina, promet in storitve,
d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor, obveščata družbenike, da je bila sodnemu registru Okrožnega sodišča v Mariboru dne
21. 7. 2011 predložena pogodba o pripojitvi
družbe Opes d.o.o. k družbi Snaga d.o.o.,
ki sta jo poslovodstvo prevzemne družbe
in poslovodstvo prevzete družbe sklenili v
notarskem zapisu dne 19. 7. 2011. Pogodbo
je pred tem na seji dne 18. 7. 2011 pregledal
nadzorni svet prevzemne družbe in sprejel
pisno poročilo o pripojitvi.
Vsi družbeniki prevzemne družbe Snaga d.o.o. imajo od objave tega obvestila
dalje en mesec pravico do vpogleda listin iz
drugega odstavka 586. člena ZGD-1 na sedežu prevzemne družbe, vsak delovni dan,
med 10. in 13. uro. Prevzemna družba bo
vsakemu družbeniku na njegovo zahtevo
najkasneje naslednji delovni dan brezplačno
dala prepis teh listin.
Snaga d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor bo kot edini družbenik prevzete družbe
Opes d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Mari-

bor, dne 23. 8. 2011 odločala o soglasju k
pripojitvi.
V skladu z določili drugega odstavka
528. člena ZGD-1 poslovodstvo prevzemne družbe ne zahteva, da bi o soglasju
za pripojitev odločala skupščina prevzemne
družbe. Družbeniki prevzemne družbe, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega
kapitala lahko v enem mesecu od dneva,
ko je edini družbenik prevzete družbe odločal o soglasju k pripojitvi, zahtevajo sklic
skupščine prevzemne družbe, ki naj odloči
o soglasju za pripojitev.
Snaga d.o.o.
Poslovodstvo – direktor
Ivan Hajnšek
Opes d.o.o.
Poslovodstvo – direktorica
Irena Bartok
Ob-4147/11
Uprava družbe Elektro Celje, podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., s skrajšano firmo Elektro Celje, d.d., Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje, na podlagi 629. člena
Zakona o gospodarskih družbah obvešča,
da je bil dne 22. 7. 2011 Okrožnemu sodišču v Celju predložen izčlenitveni načrt
družbe Elektro Celje, d.d., Vrunčeva ulica
2A, 3000 Celje.
Uprava družbe delničarje in upnike opozarja na njihove pravice, kot jih opredeljuje
629. člen v zvezi s 586. členom ZGD-1, in
sicer, da imajo vsaj mesec dni pred zasedanjem skupščine družbe, ki bo odločala o
soglasju za izčlenitev pregledati naslednje
listine:
1. izčlenitveni načrt družbe Elektro Celje, d.d.,
2. letna poročila družbe Elektro Celje,
d.d., za zadnja tri leta,
3. poročila delitvenega in ustanovitvenega revizorja,
4. poročilo uprave o izčlenitvi in
5. poročilo nadzornega sveta družbe o
pregledu izčlenitve
in da imajo pravico zahtevati, da se jim
na njihovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno dajo prepisi zgornjih
listin.
Pred odločanjem o soglasju o izčlenitvi
bo uprava Elektro Celje, d.d. na skupščini, ki bo predvidoma 31. 8. 2011 razložila
izčlenitveni načrt, prav tako bo delničarje
obvestila o vseh pomembnih spremembah
premoženja družbe v obdobju od sestave
izčlenitvenega načrta do dneva skupščine,
ki bo odločala o soglasju k izčlenitvi.
Informacije, ki jih vsebuje objava bodo
objavljene tudi na spletnih straneh družbe,
www.elektro-celje.si.
Elektro Celje, d.d.
predsednik uprave
Rade Knežević, univ. dipl. inž. el.
Ob-4177/11
Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, matična številka
5986010000, vpisana v sodnem registru
Okrožnega sodišča v Ljubljani, pod vložno

številko 12873900, kot prenosna družba v
skladu s prvim odstavkom 629. člena Zakona o gospodarskih družbah v zvezi z določbami 586. člena Zakona o gospodarskih
družbah objavlja obvestilo, da je dne 27. 7.
2011 v zvezi z nameravano delitvijo z izčlenitvijo registrskemu sodišču Okrožnega
sodišča v Ljubljani predložila Delitveni načrt
prenosne družbe Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d. d.
z dne 31. 3. 2011.
S to objavo se delničarja prenosne družbe obvešča, da lahko na sedežu prenosne
družbe Kapitalska družba pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, d.d., na naslovu
Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, v času
do 29. 8. 2011, ko bo zasedala skupščina
prenosne družbe, ki bo odločala o soglasju
za delitev z izčlenitvijo, pregleda Delitveni
načrt s prilogami, statut nove družbe, letna poročila prenosne družbe za zadnja tri
poslovna leta, zaključno poročilo prenosne
družbe, otvoritveno bilanco prenosne družbe, otvoritveno bilanco novoustanovljene
družbe, soglasje odbora ZVPSJU k delitvenemu načrtu, soglasje odbora KVPS k delitvenemu načrtu, poročili ustanovitvenega in
delitvenega revizorja, poročilo nadzornega
sveta prenosne družbe o pregledu delitve
z izčlenitvijo in poročilo uprave prenosne
družbe o delitvi z izčlenitvijo.
Delničarja prenosne družbe se tudi obvešča, da mu mora prenosna družba Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. v skladu s četrtim odstavkom 586. člena Zakona o gospodarskih
družbah, na njegovo zahtevo najpozneje
naslednji delovni dan brezplačno dati prepis teh listin. Navedene listine bodo predložene tudi na sami skupščini prenosne družbe, na kateri bo uprava prenosne družbe
ustno razložila vsebino delitvenega načrta
ter delničarja obvestila o vseh pomembnih
spremembah premoženja prenosne družbe
v obdobju od sestave delitvenega načrta do
zasedanja skupščine.
Vse upnike in svet delavcev prenosne
družbe Kapitalska družba pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, d. d. se obvešča,
da jim je prenosna družba v skladu z določbo tretjega odstavka 629. člena Zakona
o gospodarskih družbah dolžna na njihovo
zahtevo najpozneje naslednji delovni dan
brezplačno dati prepis delitvenega načrta.
Kapitalska družba pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.d.
Ob-4181/11
Elektro Maribor, podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, matična številka: 5231698000
in Elektro Maribor Energija Plus, podjetje
za trženje energije in storitev, d.o.o., Veselova ulica 10, 2000 Maribor, matična številka: 3991008000, dajeta na podlagi tretjega odstavka 638. člena in prvega odstavka
586. člena ZGD-1 sledečo objavo:
1. Dne 14. 7. 2011 je bila sodnemu registru Okrožnega sodišča v Mariboru predložena Pogodba o delitvi (izčlenitvi) in prevzemu, sklenjena dne 28. 6. 2011 v obliki notarskega zapisa med družbo Elektro Maribor,
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podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., kot prenosno družbo in družbo Elektro
Maribor Energija Plus, podjetje za trženje
energije in storitev, d.o.o., kot prevzemno
družbo.
2. Na podlagi Pogodbe o delitvi (izčlenitvi)
in prevzemu iz prejšnje točke bo izvedeno
statusno preoblikovanje družbe Elektro Maribor d.d., in sicer izčlenitev s prevzemom.
3. Na sedežu družb Elektro Maribor, d.d.,
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor je delničarjem prenosne družbe ter družbeniku prevzemne družbe od objave tega obvestila do
dneva skupščine, ki bo odločala o soglasju
k izčlenitvi in ki bo dne 31. 8. 2011, vsak
delovni dan v času od 8. do 12. ure omogočen pregled:
– Pogodbe o delitvi (izčlenitvi) in prevzemu, sklenjene dne 28. 6. 2011 v obliki notarskega zapisa med družbo Elektro Maribor,
d.d. kot prenosno družbo in Elektro Maribor
Energija Plus d.o.o. kot prevzemno družbo;
– letnih poročil družbe Elektro Maribor,d.d.
za zadnja tri poslovna leta;
– skupnega poročila poslovodstev obeh
družb o izčlenitvi s prevzemom;
– poročila pooblaščenega revizorja o reviziji izčlenitve s prevzemom in o povečanju
osnovnega kapitala prevzemne družbe;
– poročila nadzornega sveta družbe Elektro Maribor, d.d. o pregledu izčlenitve s
prevzemom.
4. Družbi bosta vsakemu delničarju na
njegovo zahtevo najkasneje naslednji dan
brezplačno izročili prepis listin iz prejšnje
točke.
Elektro Maribor, d.d.
mag. Andrej Kosmačin,
predsednik uprave
Elektro Maribor Energija Plus d.o.o.
Bojan Horvat, direktor
Ob-4082/11
Likvidacijski upravitelj družbe GOL-MAR
podjetje za komercialne storitve, posred
ništvo in trgovino d.o.o. – v likvidaciji, Prešernova cesta 22/d, 3320 Velenje, matična
številka: 2137763000, pri kateri je na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Celju, Srg
2011/12374, z dne 4. 4. 2011 vpisan začetek
redne likvidacije, v skladu s 412. členom Zakona o gospodarskih družbah poziva upnike
družbe, da prijavijo svoje terjatve v roku 30
dni od dneva objave tega poziva.
Upniki naj prijave terjatev, skupaj z dokazili, ki izkazujejo obstoj, višino in zapadlost
terjatev, pošljejo priporočeno na naslov:
GOL-MAR d.o.o. – v likvidaciji, likvidacijski upravitelj, Prešernova cesta 22/d, 3320
Velenje.
Likvidacijski upravitelj
Alojz Gabrovec

Sklici skupščin
Ob-4206/11
Popravek
D.P.R. družba pooblaščenka Ravne, d.d.
Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem, objavlja popravek 14. seje skupščine, 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, objava v Uradnem listu RS, št. 58, dne 22. 7. 2011. Popravi se

v 5. točki tretji odstavek prva in druga alinea
in se pravilno glasi:
– ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine
(konec petka, 26. 8. 2011);
– ki bodo svojo udeležbo in glasovanje
na skupščini prijavili (prijava mora prispeti
na družbo-prijemna teorija) pri družbi najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino
(najpozneje do 24. ure, dne 26. 8. 2011) na
sedežu družbe.
D.P.R.
družba pooblaščenka Ravne, d.d.,
predsednica uprave
Kristina Slavič
Ob-4094/11
Uprava družbe Emona-Farma Ihan družba pooblaščenka d.d., Breznikova 89, Ihan,
Domžale, na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na podlagi 46. in
78. člena Statuta, družbe sklicuje
14. redno skupščino
družbe Emona-Farma Ihan družba
pooblaščenka d.d.,
ki bo v torek, dne 30. 8. 2011, ob 10. uri,
na naslovu Breznikova 89, Ihan, 1230 Domžale, v sejni sobi poslovne stavbe.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa:
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
1.2. Skupščina imenuje za predsednika
skupščine odvetnika Dušana Korošca ter
dva preštevalca glasov. Skupščini prisostvuje vabljeni notar Miro Bregar.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom in revidiranim konsolidiranim
letnim poročilom družbe za leto 2010, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave
in nadzornega sveta, poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila za leto
2010, mnenjem revizorja ter odločanje o
uporabi bilančnega dobička za leto 2010 in
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu za leto 2010.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
2.1.) Skupščina se seznani z revidiranim
letnim poročilom in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom za leto 2010, vključno s prejemki članov uprave in nadzornega
sveta, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročilu za leto 2010 in pozitivnim mnenjem revizorske družbe Renoma,
družba za revizijo in svetovanje d.o.o. iz
Ljubljane za poslovno leto 2010.
2.2.) Skupščina se seznani, da znaša
bilančni dobiček za poslovno leto 2010
632.431,73 EUR in se uporabi, kot sledi:
2.3.) Del bilančnega dobička v višini
18.259,20 EUR se nameni za izplačilo dividend v bruto znesku 0,08 EUR na delnico
razreda B. Dividende pripadajo delničarjem,
ki so deseti dan pred zasedanjem skupščine
vpisani v centralni register vrednostnih papirjev pri KDD in se izplačajo v roku 60 dni
po izvedeni skupščini.
2.4.) Preostali bilančni dobiček v znesku 614.172,53 EUR ostane nerazporejen
in bo o njem odločala skupščina v naslednjih letih.
2.5.) Skupščina potrjuje in odobrava delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2010 ter jima vsakemu posebej podeljuje razrešnico.
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3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za poslovno leto 2011.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Skupščina za revizorja družbe za poslovno leto 2011 imenuje revizijsko družbo
Renoma, družba za revizijo in svetovanje
d.o.o. iz Ljubljane.
Pogoji za udeležbo na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško
depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine (presečni
dan), to je dne 26. 8. 2011, ter svojo udeležbo na skupščini tudi prijavijo s pisno prijavo.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Prijava in
eventualno pooblastilo za zastopanje mora
biti pisno in dostavljeno družbi osebno ali po
pošti na sedež družbe najpozneje do konca
dne 26. 8. 2011. Pooblastilo ostane shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja.
Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev
dnevnega reda skupščine
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine, najkasneje 7 dni
po objavi, pisno zahtevajo dodatno točko
dnevnega reda, h kateri mora biti priložen
tudi predlog sklepa o katerem naj odloča
skupščina ali če skupščina pri posamezni
točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.
Delničarski predlogi sklepov za objavo
Delničarji lahko v vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi le, če je delničar
v 7 dneh po objavi sklica skupščine poslal
družbi razumno utemeljen predlog sklepa in
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Pravica delničarjev do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti in uprava
jim je dolžna podati zanesljive podatke in
odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami
družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine. Pravica do obveščenosti velja tudi
za pravna in poslovna razmerja družbe s
povezanimi družbami.
Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in obrazložitvami predlogov sklepov po posameznih točkah predlaganega dnevnega
reda skupščine ter poročila in dokumenti, ki
jih je po zakonu potrebno predložiti skupščini, je delničarjem za brezplačen vpogled na
voljo na sedežu družbe Breznikova 89, Ihan,
1230 Domžale, vsak delavnik, od 10. do 12.
ure, od dneva objave sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Udeleženci se pred sejo skupščine prijavijo v tajništvu družbe pol ure pred začetkom
zasedanja. V tajništvu družbe so najavljeni
udeleženci dolžni podpisati seznam navzočih udeležencev.
Način glasovanja
Delničarji glasujejo osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer
na podlagi glasovnice, ki jo prejmejo pred
vstopom v sejno dvorano. Pooblastilo za
zastopanje na skupščini mora biti pisno. Za
fizične osebe mora vsebovati ime in prii-
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mek, naslov, navodila za glasovanje, kraj
in datum, podpis pooblastitelja ter podatke
o pooblaščencu, za pravne osebe pa ime
in priimek, naslov pooblaščenca, firmo ter
podpis in žig pooblastitelja.
Če skupščina ob določeni uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, čez
pol ure na istem kraju. Na ponovnem zasedanju bo skupščina veljavno sklepala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Emona-Farma Ihan
družba pooblaščenka d.d.
direktor
mag. Marko Višnar DVM MBA
Št. 11000134
Ob-4095/11
Uprava družbe Farme Ihan d.d., Breznikova 89, Ihan, 1230 Domžale, na podlagi
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in
7. člena Statuta družbe sklicuje
17. sejo skupščine
družbe Farme Ihan d.d.,
ki bo v torek, 30. 8. 2011, ob 9. uri, na
sedežu družbe, na naslovu Breznikova 89,
Ihan, 1230 Domžale, v sejni sobi poslovne
stavbe.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa uprave:
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
1.2. Skupščina imenuje za predsednika
skupščine odvetnika Dušana Korošca ter
dva preštevalca glasov. Skupščini prisostvuje vabljeni notar Miro Bregar.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom za leto 2010, vključno s
seznanitvijo s prejemki članov uprave in
nadzornega sveta, poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila za leto
2010, mnenjem revizorja ter odločanje o
pokrivanju bilančne izgube za leto 2010 in
podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu za leto 2010.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
2.1.) Skupščina se seznani z revidiranim
letnim poročilom družbe za leto 2010, vključno s prejemki članov uprave in nadzornega
sveta, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročilu za leto 2010 in pozitivnim mnenjem revizorske družbe Renoma,
družba za revizijo in svetovanje d.o.o. iz
Ljubljane za poslovno leto 2010.
2.2.) Bilančna izguba po stanju na dan
31. 12. 2010 za poslovno leto 2010 ostane
v celoti nepokrita.
2.3.) Skupščina potrjuje in odobrava delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2010 ter jima vsakemu posebej podeljuje razrešnico.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za poslovno leto 2011.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Skupščina za revizorja družbe za poslovno leto 2011 imenuje revizijsko družbo
Renoma, družba za revizijo in svetovanje
d.o.o. iz Ljubljane.
4. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Zaradi poteka mandata dosedanjemu
članu nadzornega sveta Damjanu Beliču se
imenuje za člana nadzornega sveta družbe
Farme Ihan d.d. za mandatno dobo štirih
let, ki začne teči s sprejetjem tega sklepa,
Robert Soban.
Pogoji za udeležbo na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti del-
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ničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško
depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine (presečni
dan), to je dne 26. 8. 2011, ter svojo udeležbo na skupščini tudi prijavijo s pisno prijavo.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Prijava in
eventualno pooblastilo za zastopanje mora
biti pisno in dostavljeno družbi osebno ali po
pošti na sedež družbe, najpozneje do konca
dne 26. 8. 2011. Pooblastilo ostane shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja.
Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev
dnevnega reda skupščine
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine, najkasneje 7 dni
po objavi, pisno zahtevajo dodatno točko
dnevnega reda, h kateri mora biti priložen
tudi predlog sklepa o katerem naj odloča
skupščina ali če skupščina pri posamezni
točki dnevnega reda ne sprejema sklepa,
obrazložitev točke dnevnega reda.
Delničarski predlogi sklepov za objavo
Delničarji lahko v vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi le, če je delničar
v 7 dneh po objavi sklica skupščine poslal
družbi razumno utemeljen predlog sklepa in
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Pravica delničarjev do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti in uprava
jim je dolžna podati zanesljive podatke in
odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami
družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine. Pravica do obveščenosti velja tudi
za pravna in poslovna razmerja družbe s
povezanimi družbami.
Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in obrazložitvami predlogov sklepov po posameznih točkah predlaganega dnevnega
reda skupščine ter poročila in dokumenti, ki
jih je po zakonu potrebno predložiti skupščini
je delničarjem za brezplačen vpogled na voljo na sedežu družbe, Breznikova 89, Ihan,
1230 Domžale, vsak delavnik, od 10. do 12.
ure, od dneva objave sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Udeleženci se pred sejo skupščine prijavijo v tajništvu družbe pol ure pred začetkom
zasedanja. V tajništvu družbe so najavljeni
udeleženci dolžni podpisati seznam navzočih udeležencev in prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo na
skupščini.
Način glasovanja
Delničarji glasujejo osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer
na podlagi glasovnice, ki jo prejmejo pred
vstopom v sejno dvorano. Pooblastilo za
zastopanje na skupščini mora biti pisno. Za
fizične osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj
in datum, podpis pooblastitelja ter podatke
o pooblaščencu, za pravne osebe pa ime
in priimek, naslov pooblaščenca, firmo ter
podpis in žig pooblastitelja.
Če skupščina ob določeni uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, čez
pol ure, na istem kraju. Na ponovnem za-

sedanju bo skupščina veljavno sklepala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Farme Ihan d.d.
direktor
mag. Marko Višnar DVM MBA
Št. 11000004
Ob-4096/11
Uprava družbe Meso Kamnik d.d. na
podlagi Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1) in na podlagi 7. člena Statuta družbe sklicuje
17. redno sejo skupščine
Meso Kamnik d.d.,
ki bo v torek, dne 30. 8. 2011, ob 11. uri,
na naslovu Breznikova 89, Ihan, 1230 Domžale, v sejni sobi poslovne stavbe.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa:
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
1.2. Skupščina imenuje za predsednika
skupščine odvetnika Dušana Korošca ter
dva preštevalca glasov. Skupščini prisostvuje vabljeni notar Miro Bregar.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom družbe za leto 2010, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave
in nadzornega sveta, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za
leto 2010, mnenjem revizorja ter odločanje
o uporabi bilančnega dobička in podelitvi
razrešnice upravi in nadzornemu svetu za
leto 2010.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Skupščina se seznani z revidiranim
letnim poročilom za leto 2010, vključno s
prejemki članov uprave in nadzornega sveta, poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila za leto 2010 in pozitivnim
mnenjem revizorske družbe Renoma, družba za revizijo in svetovanje d.o.o. iz Ljubljane za poslovno leto 2010.
b) Bilančna izguba po stanju na dan
31. 12. 2010 za poslovno leto 2010 ostane
v celoti nepokrita.
c) Skupščina potrjuje in odobrava delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2010 ter jima vsakemu posebej podeljuje razrešnico.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za poslovno leto 2011.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Skupščina za revizorja družbe za poslovno leto 2011 imenuje revizijsko družbo
Renoma družba za revizijo in svetovanje
d.o.o. iz Ljubljane.
Pogoji za udeležbo na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško
depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine (presečni
dan), to je dne 26. 8. 2011, ter svojo udeležbo na skupščini tudi prijavijo s pisno prijavo.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Prijava in
eventualno pooblastilo za zastopanje mora
biti pisno in dostavljeno družbi osebno ali po
pošti na sedež družbe najpozneje do konca
dne 26. 8. 2011. Pooblastilo ostane shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja.
Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev
dnevnega reda skupščine
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Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine, najkasneje 7 dni
po objavi, pisno zahtevajo dodatno točko
dnevnega reda, h kateri mora biti priložen
tudi predlog sklepa o katerem naj odloča
skupščina ali če skupščina pri posamezni
točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.
Delničarski predlogi sklepov za objavo
Delničarji lahko v vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi le, če je delničar
v 7 dneh po objavi sklica skupščine poslal
družbi razumno utemeljen predlog sklepa in
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Pravica delničarjev do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti in uprava
jim je dolžna podati zanesljive podatke in
odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami
družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine. Pravica do obveščenosti velja tudi
za pravna in poslovna razmerja družbe s
povezanimi družbami.
Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in obrazložitvami predlogov sklepov po posameznih točkah predlaganega dnevnega
reda skupščine ter poročila in dokumenti, ki
jih je po zakonu potrebno predložiti skupščini, je delničarjem za brezplačen vpogled na
voljo na sedežu družbe Korenova 9, Podgorje, 1241 Kamnik, vsak delavnik, od 10. do
12. ure, od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Udeleženci se pred sejo skupščine prijavijo v tajništvu družbe pol ure pred začetkom
zasedanja. V tajništvu družbe so najavljeni
udeleženci dolžni podpisati seznam navzočih udeležencev.
Način glasovanja
Delničarji glasujejo osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer
na podlagi glasovnice, ki jo prejmejo pred
vstopom v sejno dvorano. Pooblastilo za
zastopanje na skupščini mora biti pisno. Za
fizične osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj
in datum, podpis pooblastitelja ter podatke
o pooblaščencu, za pravne osebe pa ime
in priimek, naslov pooblaščenca, firmo ter
podpis in žig pooblastitelja.
Če skupščina ob določeni uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, čez
pol ure na istem kraju. Na ponovnem zasedanju bo skupščina veljavno sklepala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Meso Kamnik d.d.
direktor
mag. Marko Višnar DVM MBA
Ob-4097/11
Na podlagi 36. člena Statuta delniške
družbe ELMA TT d.d. Ljubljana, sklicuje
uprava družbe
15. redno sejo skupščine
delniške družbe ELMA TT d.d.,
ki bo dne 30. 8. 2011, ob 15. uri, na
sedežu družbe v Ljubljani, Cesta 24. junija
23, 1231 Ljubljana Črnuče, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave:
Ugotovi se sklepčnost. Za predsednika
skupščine se izvoli Anton Pušar, za preštevalca glasov pa Marjeta Petek.
Na seji bo navzoča vabljena notarka
Nada Kumar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2010, z mnenjem pooblaščenega revizorja, seznanitev s poročilom
nadzornega sveta ter njegovo potrditvijo letnega poročila, seznanitev s prejemki uprave in nadzornega sveta, sprejem sklepa o
uporabi bilančnega dobička, ter podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu za
leto 2010.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2010, poročilom nadzornega
sveta ter potrditvijo letnega poročila.
2.2. Skupščina se seznani s prejemki
članov uprave in nadzornega sveta, ki so
jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v
letu 2010.
2.3. Bilančni dobiček za leto 2010 v znesku 2.896.856,85 EUR se delno nameni za
razdelitev delničarjem v višini 0,18 EUR na
delnico oziroma 51.089,40 EUR, preostali
del bilančnega dobička v skupnem znesku
2.845.767,45 EUR pa se kot preneseni dobiček prenese za uporabo v naslednjih letih.
Dividende se izplačajo do 31. 12. 2011.
2.4. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za leto 2010,
s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v
poslovnem letu 2010.
3. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
V skladu z osmo alinejo prvega odstavka 247. člena ZGD-1, skupščina podeljuje
upravi pooblastilo za pridobivanje lastnih
delnic s tem, da skupni delež vseh pridobljenih lastnih delnic ne sme preseči 10%
osnovnega kapitala družbe, oziroma 28.383
delnic.
Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic
velja 36 mesecev od dneva sprejetja tega
sklepa.
Pri pridobivanju lastnih delnic, nakupna
cena ne sme biti nižja od 2 EUR in ne sme
biti višja od 6 EUR.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revizorja računovodskih izkazov družbe za
leto 2011 se imenuje družba KPMG Slovenija d.o.o., Ljubljana.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na
sedežu družbe.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v
centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine, to je 26. 8. 2011.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Dodatna točka dnevnega reda in nasprotni predlogi
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Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine, pisno zahtevajo
dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o
katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda
ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.
Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega
reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz
300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni
predlog) ali predloge sklepov iz 301. člena
ZFD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in
sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če
bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine, družbi poslal predlog za objavo v
skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1.
Ponovno zasedanje
Skupščina je sklepčna, če so navzoči
delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja
več kot 15% glasov.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
eno uro za prvim sklicem, z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, katerega sestavni del je letno poročilo
družbe za leto 2010 z mnenjem pooblaščenega revizorja in poročilo nadzornega
sveta ter druge listine in predlogi iz 297.a
člena ZGD-1, so na vpogled delničarjem na
sedežu družbe, Cesta 24. junija 23, vsak
delovni dan, med 9. in 12. uro, od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine. Vsakemu delničarju
bomo na njegovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno dali prepis
gradiva za skupščino.
V skladu s četrtim odstavkom 296. člena
ZGD-1 se sklic objavi tudi na spletnih straneh družbe, www.elmatt.si.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena tega zakona.
ELMA TT d.d.
Uprava družbe
Št. 01-481/11
Ob-4098/11
Na podlagi 41. člena Statuta delniške
družbe Komunalno stanovanjsko podjetje
d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah-1, sklicujem
16. sejo skupščine
delniške družbe Komunalno
stanovanjsko podjetje Brežice, d.d.,
ki bo v torek, 30. 8. 2011, ob 14. uri, v
posebni sobi Restavracije Štefanič pri Blagovnici v Brežicah, Bizeljska cesta 37, z
naslednjim dnevnim redom.
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: direktor družbe bo začel
sejo skupščine in podal ugotovitve o udeležbi delničarjev.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se za predsednika skupščine izvoli Ferdo
Pinterič. Za preštevalca glasov se izvolita
Mateja Lopatič in Darko Ferlan. Seji bo prisostvoval vabljen notar Andrej Dokler.
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2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2010 in revidiranih računovodskih izkazov družbe za poslovno leto
2010, poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem
do revizijskih poročil in o načinu in obsegu
preverjanja vodenja družbe med poslovnim
letom 2010, informacija o prejemkih članov
organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu
Predlog sklepa št. 2.1:
Skupščina se seznani s sprejetim letnim
poročilom družbe za poslovno leto 2010 ter
revidiranimi računovodskimi izkazi družbe
za poslovno leto 2010, s poročilom nadzornega sveta družbe o rezultatih preveritve
letnega poročila, s stališčem do revizijskih
poročil in o načinu in obsegu preverjanja
vodenja družbe med poslovnim letom 2010
in informacijo o prejemkih članov organov
vodenja in nadzora v letu 2010.
Predlog sklepa št. 2.2:
Na dan 31. 12. 2010 je znašal ugotovljeni bilančni dobiček družbe 1.872.666,19
EUR. Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da ugotovljeni bilančni dobiček za
poslovno leto 2010, ki znaša 1.872.666,19
EUR ostane nerazporejen.
Predlog sklepa št. 2.3:
V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo uprave v poslovnem letu 2010 in ji podeljuje razrešnico.
Predlog sklepa št. 2.4:
V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2010 in mu podeljuje
razrešnico.
3. Predlog uskladitve dejavnosti družbe
s standardno klasifikacijo dejavnosti in predlog sprememb in dopolnitev Statuta družbe zaradi uskladitve z določbami ZGD-1C
in sprejem novega prečiščenega besedila
statuta.
Predlog sklepa št. 3.1.:
Skupščina zaradi uskladitve s standardno klasifikacijo dejavnosti iz leta 2008
sprejme predlagane spremembe 2. člena
poglavja II. Dejavnost družbe, kot izhaja iz
predloženega besedila sprememb tega člena, ki je sestavni del gradiva za skupščino.
Predlog sklepa št. 3.2.:
Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta zaradi uskladitve z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-C,
Uradni list RS, št: 42/09) kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva skupščine
in predlog novega prečiščenega besedila
statuta skladno s sprejetimi spremembami.
Novo prečiščeno besedilo statuta začne veljati z dnem vpisa v sodni register.
4. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov za poslovno leto 2011.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo
za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2011 imenuje revizijska
hiša IN Revizija, družba za revidiranje in
svetovanje, d.o.o., Tržaška cesta 134, 1000
Ljubljana.
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 najpozneje do konca četrtega dne
pred skupščino, to je do vključno 26. avgu-
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sta 2011 in ki so kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva, 26. avgusta
2011. Delničarji in pooblaščenci posredujejo
pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko na naslov: Komunalno stanovanjsko
podjetje Brežice d.d., Cesta prvih borcev 9,
8250 Brežice.
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.
Vljudno prosimo udeležence, da se ob
prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni
pisarni skupščine, in sicer najmanj 15 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s
podpisom na seznamu prisotnih delničarjev
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo,
potrebno za glasovanje.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik
pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
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.
Gradivo
Gradivo za skupščino, ki vsebuje revidirano letno poročilo družbe, revidirane računovodske izkaze družbe, informacijo o prejemkih članov vodenja in nadzora družbe v
poslovnem letu 2010 ter poročilo nadzornega sveta o spremljanju poslovanja družbe
v poslovnem letu 2010, besedilo predloga
uskladitve dejavnosti družbe s standardno
klasifikacijo dejavnosti in predlogov sprememb statuta in novo prečiščeno besedilo
statuta ter obrazložene predloge sklepov,
bo na vpogled delničarjem v informativni
pisarni- tajništvu uprave družbe Komunalno
stanovanjsko podjetje Brežice d.d., Cesta
prvih borcev 9, 8250 Brežice, vsak delavnik,
od 9. do 12. ure, in sicer od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Sklic skupščine, predlog
uskladitve dejavnosti družbe, predlog sprememb in dopolnitev statuta ter prečiščeno
besedilo statuta so objavljeni tudi na spletni
strani družbe: http://www.kop-brezice.si/.
Udeležence skupščine prosimo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih
želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni
vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v sedmih
dneh po objavi sklica skupščine. Predloženi
nasprotni predlogi, razen predloga k točki 4
dnevnega reda, morajo biti obrazloženi.
Komunalno stanovanjsko podjetje
Brežice, d.d.
uprava – direktor
Stanko Tomše
Ob-4099/11
Na podlagi določbe 37. člena Statuta
družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.,
uprava družbe SIJ – Slovenska industrija
jekla, d.d. sklicuje in vabi delničarje na
22. sejo skupščine
družbe SIJ – Slovenska industrija jekla,
d.d.,
ki bo v torek, 30. 8. 2011, ob 11. uri, na
sedežu družbe SIJ – Slovenska industrija

jekla, d.d., Gerbičeva 98, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom in predlogi sklepov.
1. Otvoritev skupščine družbe, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine in zapisnikarja po predlogu
uprave.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., in konsolidiranim letnim poročilom
skupine SIJ – Slovenska industrija jekla ter
mnenji revizorja, za poslovno leto 2010 in
poročilom nadzornega sveta o rezultatih
preveritve letnega poročila SIJ – Slovenska
industrija jekla, d.d., za poslovno leto 2010.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
družbe za poslovno leto 2010.
Predlog sklepov:
1) Skupščina družbe SIJ soglaša s predlogom uprave družbe, da izkazan bilančni
dobiček leta 2010 v višini 12.232.599 EUR
ostane nerazporejen.
2) Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto, ki se je končalo 31. decembra 2010.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.,
in družb skupine SIJ – Slovenska industrija
jekla, za poslovno leto 2011.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov družbe SIJ – Slovenska
industrija jekla, d.d., in konsolidiranih računovodskih izkazov skupine SIJ – Slovenska
industrija jekla, za poslovno leto, ki se bo
končalo 31. 12. 2011, se imenuje revizijska
družba Deloitte revizija, d. o. o.
5. Spremembe in dopolnitve statuta družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.
Predlog sklepov:
1) Skupščina družbe SIJ – Slovenska
industrija jekla, d.d. sprejme spremembe in
dopolnitve statuta družbe SIJ – Slovenska
industrija jekla, d.d. in sicer:
– 3. člen statuta se spremeni tako, da se
sedaj glasi:
Šifra
41.100
46.120
46.140
46.190
46.690
46.720
46.740
46.770
46.900
62.020
62.090
63.110
63.120
64.990

Naziv dejavnosti
Organizacija izvedbe stavbnih
projektov
Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij
Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal
Nespecializirano posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov
Trgovina na debelo z drugimi
napravami in opremo
Trgovina na debelo s kovinami
in rudami
Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki
Nespecializirana trgovina na
debelo
Svetovanje o računalniških napravah in programih
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami
povezane dejavnosti
Obdelava podatkov in s tem
povezane dejavnosti
Obratovanje spletnih portalov
Drugje nerazvrščene dejavnosti
finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
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66.190

Druge pomožne dejavnosti
za finančne storitve, razen za
zavarovalništvo in pokojninske
sklade
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih
ali najetih nepremičnin
69.200 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje
70.100 Dejavnost uprav podjetij
70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
70.220 Drugo podjetniško in poslovno
svetovanje
71.129 Tehnično projektiranje in s tem
povezano svetovanje
71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
73.200 Raziskovanje trga in javnega
mnenja
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne
in tehnične dejavnosti
77.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem in zakup
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in
opredmetenih sredstev v najem
in zakup
77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen
avtorsko zaščitenih del
82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje
kreditne sposobnosti
82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
– 22. člen statuta se spremeni tako, da
se sedaj glasi:
»Uprava družbe šteje predsednika uprave in enega do tri člane. Predsednika in
člane uprave imenuje in odpokliče nadzorni
svet družbe.
Predsednik in člani uprave so lahko imenovani za mandatno obdobje največ 6 (šest)
let in so po poteku mandata lahko ponovno
imenovani. Trajanje mandata se določi s
sklepom o imenovanju.«
– v 28. členu statuta se doda četrti odstavek, ki se glasi:
»Nadzorni svet mora pri določitvi prejemkov predsednika oziroma člana uprave slediti načelom iz sedmega odstavka
294. člena ZGD-1.«
– prvi odstavek 29. člena statuta se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»Družba ima nadzorni svet, ki šteje 7 (sedem) članov, ki jih izvoli ali odpokliče skupščina delničarjev za obdobje največ 6 let in so
lahko ponovno izvoljeni. Trajanje mandata se
določi s sklepom o imenovanju.«
– v 31. členu se dodata četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»Nadzorni svet lahko sprejema sklepe
dopisno, telefonsko ali z uporabo elektronskih medijev (korespondenčna seja), če tako
odloči predsednik nadzornega sveta.
Poleg članov nadzornega sveta se lahko sej nadzornega sveta udeležuje uprava
družbe, na povabilo predsednika nadzornega sveta pa se obravnave posameznih
točk lahko udeležijo tudi izvedenci ali poročevalci.«
– tretji odstavek 33. člena statuta se
spremeni tako, da se sedaj glasi:
»Skupščina lahko sklepa o nagradah članom nadzornega sveta za dobro izvrševanje

njihovih dolžnosti oziroma drugih izplačilih,
ki se lahko izplačajo tudi v delnicah.«
– 35. člen statuta družbe se spremeni
tako, da se sedaj glasi:
»Delničarji uresničujejo svoje pravice na
skupščini osebno ali preko svojih zakonitih
zastopnikov ali preko pooblaščencev.
Delničarji morajo svojo prisotnost na
skupščini pisno prijaviti najpozneje konec
četrtega dne pred skupščino.
Pooblaščenci delničarjev morajo svoja
pooblastila shraniti na sedežu družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.
Delničarji se lahko udeležijo skupščine
in glasujejo pred skupščino ali na njej s
pomočjo elektronskih sredstev brez fizične
prisotnosti. Podrobnejši postopek za tovrstno udeležbo in glasovanje uredi uprava
družbe.«
– 39. člen statuta se spremeni tako, da
se sedaj glasi:
»Skupščina se skliče vsaj 30 dni pred
dnem, predvidenim za sejo.
Sklic se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, lahko pa se objavi tudi v
dnevnem časopisu, ki ga s sklepom določi
uprava družbe.
Ne glede na prejšnji odstavek se lahko
skupščina družbe skliče s priporočenim pismom vsem delničarjem. V takem primeru
velja dan, ko je bila pošta odposlana, za dan
objave sklica skupščine.
Dnevni red zasedanja skupščine se v
sklicu objavi skupaj s predlogom sklepov
in obvestilom, kje je na razpolago in vpogled gradivo, ki je podlaga za odločanje na
skupščini.«
– v 44. členu statuta se izbriše tretji odstavek. Dosedanja četrti in peti odstavek
postaneta tretji in četrti odstavek.
– Spremeni se 49. člen statuta, ki se
sedaj glasi:
»Z dnem pričetka veljavnosti tega prečiščenega besedila statuta preneha veljati
prečiščeno besedilo statuta družbe, sprejeto
na skupščini družbe z dne 11. (enajsti) april
2007 (dvatisočsedem).«
2) Skupščina družbe sprejme prečiščeno
besedilo statuta družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.
6. Predlog za izplačilo nagrade članom
nadzornega sveta družbe SIJ – Slovenska
industrija jekla, d.d., za uspešno delo v letu
2010.
Predlog sklepa:
Skupščina družbe sprejme sklep, da se
določijo nagrade članom nadzornega sveta za delo v poslovnem letu 2010, in sicer
vsem članom nadzornega sveta v enakem
znesku v višini 10.000,00 EUR bruto.
Vsa pisna gradiva, o katerih bo odločala skupščina, so delničarjem na vpogled v
tajništvu na sedežu družbe Ljubljana, Gerbičeva 98, in sicer od 9. do 13. ure, vsak
delovni dan, od dneva objave sklica seje
skupščine v Uradnem listu Republike Slovenije.
Besedilo predlaganih sprememb in dopolnitev statuta in čistopisa statuta je objavljeno tudi na spletnih straneh SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. (www.sij.si)
Delničarji lahko zahtevajo dopolnitev
dnevnega reda v skladu s prvim odstavkom
298. člena ZGD-1 najpozneje do vključno
5. avgusta 2011.
Delničarji lahko sporočijo družbi predloge za objavo iz prvega odstavka 300. ali
301. člena ZGD-1 najpozneje do vključno
5. avgusta 2011.
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Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega
odstavka 305. člena ZGD-1.
Na zasedanju skupščine družbe lahko
sodelujejo zakoniti zastopniki ali pooblaščenci delničarjev, ki so vpisani v delniško
knjigo družbe pri KDD na dan 24. avgusta 2011 in se izkažejo z veljavnim pooblastilom. Zakoniti zastopniki ali pooblaščenci delničarjev morajo svojo udeležbo
na skupščini pisno najaviti najpozneje do
vključno 24. avgusta 2011 in istočasno
tudi deponirati svoja pooblastila na sedežu družbe.
Če skupščina družbe ob uri sklica ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne ob 12. uri. Ob ponovnem zasedanju bo
skupščina družbe veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.
predsednik uprave družbe
Tibor Šimonka
Ob-4100/11
Uprava družbe ob soglasju nadzornega sveta delniške družbe TEM Čatež d.d.
sklicuje
skupščino delniške družbe,
ki bo v torek, dne 30. 8. 2011, ob 14.30,
na sedežu družbe na Čatežu, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in delovnih teles skupščine.
2. Letno poročilo družbe za leto 2010 –
informacija o poslovanju družbe.
Uprava in nadzorni svet bosta delničarjem posredovala informacijo o letnem poročilu družbe za leto 2010.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček družbe, ki na dan
31. 12. 2010 znaša 247.793,51 EUR, ostane nerazporejen.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu družbe za poslovno
leto 2010.
4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2011.
Predlog sklepa:
Za revizorja družbe za poslovno leto
2011 se imenuje revizijska družba DINAMIC d.o.o., Ljubljanska cesta 26, Novo
mesto.
Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na razpolago v tajništvu družbe
v prostorih družbe na Čatežu, vsak delovni
dan v tednu, med 9. in 14. uro.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovanje je, da delničarji najmanj
tri dni pred sejo skupščine (to je do vključno
27. 8. 2011), pisno prijavijo družbi svojo
udeležbo na skupščini.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti pisno in mora biti pred ali ob sklicu
predloženo družbi.
V primeru, da skupščina ne bo sklepčna
ob času sklica, bo ponovno zasedanje skupščine družbe istega dne ob 15. uri na mestu
prvega sklica. Ob ponovljenem sklicu skupščina veljavno odloča ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
TEM Čatež d.d.
uprava družbe
Bajuk Andrej
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Ob-4101/11
V skladu s točko 6.3. Statuta družbe
Kongrad gradbeno, obrtno, instalacijsko
in proizvodno podjetje d.d. Tovarniška 3,
Slovenske Konjice, uprava družbe sklicuje
17. redno sejo
skupščine delničarjev
Skupščina bo dne 30. 8. 2011, ob 18.30,
na sedežu družbe Tovarniška 3, Slov. Konjice.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in potrditev dnevnega reda.
2. Izvolitev organov skupščine.
3. Poslovno poročilo za leto 2010.
4. Poročilo nadzornega sveta.
5. Delitev dobička za leto 2010 in umik
sklepa o delitvi dobička za leto 2008.
6. Pobude in vprašanja delničarjev.
Pravico do glasovanja na skupščini imajo
vsi delničarji družbe. Delničarji lahko glasujejo na podlagi glasovnic osebno ali po
pooblaščencu, ki se mora izkazati s pisnim
pooblastilom. Zaradi ugotovitve števila glasov in razdelitve glasovnic morajo delničarji, ki želijo na skupščini uveljavitvi pravico
do glasovanja, prijaviti svojo udeležbo na
skupščini tri dni pred zasedanjem skupščine
v pisni obliki..
Skupščina veljavno odloča z večino glasov, če je na seji prisotnih več kot 15% vseh
glasov delničarjev. V primeru neuspešnega
sklica bo ponovna seja skupščine istega
dne v istem prostoru in z istim dnevnim
redom ob 19.30. Na ponovnem zasedanju
skupščina odloča z večino glasov na seji
prisotnih delničarjev.
Predlogi sklepov s predlogi za glasovanje
k posameznim točkam dnevnega reda in obrazložitve predlogov sklepov delničarjem ter
pooblastila za glasovanje na skupščini bodo
poslana delničarjem sedem dni pred sklicem
skupščine objavljenem v Uradnem listu RS.
Kongrad gradbeno, obrtno,
instalacijsko in proizvodno podjetje d.d.
predsednik uprave
Lašič Franc inž.
Ob-4102/11
Na podlagi 7.3. točke Statuta delniške
družbe Melamin kemična tovarna d.d. Kočevje, sklicuje uprava družbe
17. skupščino
delniške družbe Melamin kemična
tovarna d.d. Kočevje,
ki bo v sredo, 31. 8. 2011, ob 12. uri, v
sejni sobi na sedežu družbe Tomšičeva 9,
v Kočevju.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine, dveh preštevalcev glasov,
notarja in zapisnikarja.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Tomo
Jarni, za preštevalki glasov Milena Klun in
Sabina Grišin, za notarja in zapisnikarja pa
notarka Nina Češarek.
2. Odločanje o uporabi bilančnega dobička ter o podelitvi razrešnice članom nadzornega sveta in upravi družbe Melamin d.d.
Kočevje, in sicer ob seznanitvi z letnim poročilom, revizijskim poročilom in poročilom
nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil
letno poročilo o poslovanju družbe v poslovnem letu 2010, ter podelitev nagrad članom
nadzornega sveta.
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Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:
1. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi, s katero potrjuje in odobrava njeno
delo v poslovnem letu 2010.
2. Skupščina podeljuje razrešnico
nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava njegovo delo v poslovnem letu 2010.
3. Bilančni dobiček družbe po stanju
na dan 31. 12. 2010 v višini 3.189.630,26
EUR se ne razporedi.
4. Nadzornemu svetu družbe se v breme poslovnih stroškov preteklega leta izplača nagrada v skupni bruto višini 10.015,00
EUR v razmerju sejnin. Nagrada se izplača
v roku tridesetih dni po seji skupščine.
3. Imenovanje revizorja za leto 2011.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa: za revizorja družbe za poslovno leto 2011 se imenuje revizijska družba KPMG Slovenija d.o.o., Železna cesta
8, Ljubljana.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki pisno
prijavijo svojo udeležbo tako, da družba prijavo prejme 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, to je dne
27. 8. 2011 (presečni dan).
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo
dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o
katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda
ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da delničarji zahtevo
za dodatno točko dnevnega reda pošljejo
družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za
dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti na naslov:
skupscina@melamin.si.
Predlogi delničarjev:
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge. Predlog delničarja se
objavi in sporoči le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, poslal
družbi razumno utemeljen predlog in pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal
predlogu organa vodenja ali nadzora in da
bo delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga delničarja za volitve članov nadzornega
sveta ni potrebno utemeljiti. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem
roku sedmih dni in so dani najpozneje na
sami skupščini, se obravnavajo na sami
skupščini. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi pošljejo tudi
po elektronski pošti na naslov: skupscina@
melamin.si.
Vpogled v gradivo s predlogi sklepov in
obrazložitvijo točk dnevnega reda
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, njihovo obrazložitvijo za vsako točko
dnevnega reda, je delničarjem na vpogled
na sedežu družbe v splošnem kadrovskem
sektorju vsak delovni dan od dneva objave
sklica do dneva zasedanja skupščine, od 8.
do 12. ure.

Gradivo za skupščino je objavljeno in
delničarjem dostopno na spletni strani družbe, www.melamin.si.
Pravica do obveščenosti
Delničar lahko na skupščini uresničuje
pravico do obveščenosti v skladu s prvim
odstavkom 305. člena ZGD-1, po katerem
mora uprava na skupščini dati delničarjem
zanesljive podatke o zadevah družbe, če so
potrebni za presojo točk dnevnega reda.
Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega
odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1,
so dostopne na spletni strani družbe: www.
melamin.si.
Način glasovanja
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno dostavljeno družbi najkasneje ob začetku zasedanja skupščine
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno pri družbi. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu
je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko posredovano družbi po elektronski pošti: skupscina@melamin.si in sicer v skenirani obliki kot priponka. Družba si
pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti
delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.
Udeležence skupščine prosimo, da se
prijavijo v sejni sobi na sedežu družbe pol
ure pred začetkom zasedanja, kjer se bodo
vpisali na seznam prisotnih delničarjev oziroma pooblaščencev ter prevzeli glasovalne
lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo
na skupščini.
Skupno število vseh izdanih delnic družbe Melamin d.d. Kočevje (z oznako MKOG)
je na dan sklica skupščine 349.913. Vsaka delnica daje na skupščini en glas. Skupno število glasovalnih pravic iz delnic je
349.913.
Melamin kemična tovarna d.d. Kočevje
direktor družbe
Srečko Štefanič, univ. dipl. kem.
Ob-4103/11
Na podlagi 7. točke Statuta delniške
družbe Arcont, proizvodnja bivalnih enot,
d.d., Gornja Radgona, Ljutomerska cesta
29, uprava družbe vabi delničarje na
14. sejo skupščine
družbe Arcont d.d.,
ki bo v torek, dne 30. 8. 2011, ob 11. uri,
v sejni sobi na sedežu družbe v Gornji Radgoni, Ljutomerska cesta 29.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti delničarjev, izvolitev preštevalcev
glasov.
Predlog sklepa: izvolita se preštevalca
glasov po predlogu sklicatelja. Seji bo prisostvovala vabljena notarka.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
za poslovno leto 2010 z mnenjem revizorja,
pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu, razprava.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev se
seznani s revidiranim letnim poročilom za
poslovno leto 2010 in s poročilom nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega
poročila za poslovno leto 2010.
3. Seznanitev z letnim poročilom družbe
za prehodno poslovno leto 2011, ki traja od
1. januarja do 31. marca 2011 z mnenjem
revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu, razprava.
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Skupščina delničarjev se seznani z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto
2011 in s poročilom nadzornega sveta o
rezultatu preveritve letnega poročila za prehodno poslovno leto 2011.
4. Obravnava predloga in sprejem sklepa
o uporabi bilančnega dobička za poslovno
leto 2010 in odločanje o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu in seznanitev v
smislu petega odstavka 294. člena ZGD.
Predlog sklepa:
a) Izhajajoč iz sprejetega letnega poročila, se bilančni dobiček, ki na dan 31. 12.
2010 znaša 1.301.665,81 EUR, na predlog
uprave in nadzornega sveta, uporabi tako,
kakor sledi:
– preneseni čisti dobiček iz leta 2009
v višini 234.909,18 EUR, se razporedi v
preneseni dobiček družbe v naslednje obdobje;
– nerazporejeni čisti dobiček poslovnega leta 2010 v višini 1.066.756,63 EUR,
se razporedi v preneseni dobiček družbe v
naslednje obdobje.
b) Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2010.
c) Skupščina delničarjev se seznani s prejemki v smislu petega odstavka
294. člena ZGD.
5. Obravnava predloga in sprejem sklepa
o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto I.–III. 2011 in odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu in seznanitev v smislu petega odstavka
294. člena ZGD.
Predlog sklepa:
a) Izhajajoč iz sprejetega letnega poročila, se bilančni dobiček, ki na dan 31. 3.
2011 znaša 1.498.436,99 EUR na predlog
uprave in nadzornega sveta, uporabi tako,
kot sledi:
– preneseni čisti dobiček iz leta 2009 v
višini 234.909,18 EUR se razporedi v druge
rezerve iz dobička;
– nerazporejeni čisti dobiček poslovnega
leta 2010 v višini 1.066.756,63 EUR se v
višini 500.000,00 EUR prenese v naslednje
obdobje, razlika v višini 566.756,63 EUR se
razporedi v druge rezerve iz dobička;
– preneseni čisti dobiček poslovnega leta
2011 (I. – III. 2011) v višini 196.771,18 EUR
se prenese v druge rezerve iz dobička.
b) Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2011.
c) Skupščina družbe se seznani s prejemki v skladu s petim odstavkom 294. člena
ZGD.
6. Povečanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepa:
Osnovni kapital družbe Arcont d.d., ki
znaša 2.484.885,66 EUR in je razdeljen
na 595.478 kosovnih delnic, se poveča za
5.015.114,34 EUR in po povečanju znaša
7.500.000,00 EUR. Povečanje osnovnega
kapitala se opravi iz sredstev družbe, in sicer se preoblikujejo v osnovni kapital:
– kapitalske rezerve (splošni prevrednoteni popravek kapitala) za 3.809.472,81
EUR,
– druge rezerve iz dobička (revalorizacijski popravek rezerv je 602.779,73 EUR
in druge rezerve iz dobička so 602.861,80
EUR) za 1.205.641,53 EUR.
Osnovni kapital se poveča brez izdaje
novih delnic.
Sklep o povečanju osnovnega kapitala
in samo povečanje osnovnega kapitala se

vpiše v sodni register in z dnem vpisa povečanja osnovnega kapitala je osnovni kapital
povečan.
Zakonske rezerve se povečajo do zakonsko določene višine 10% vrednosti
osnovnega kapitala iz 248.488,57 EUR na
750.000,00 EUR, in sicer iz drugih rezerv iz
dobička za 501.511,43 EUR.
7. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: sprejme se sprememba
statuta v prvem odstavku 4.1 točke glede povečanja osnovnega kapitala, ki odslej glasi:
Osnovni kapital družbe znaša 7.500.000,00
(sedemmilijonovpetstotisoč 00/100) EUR in
je razdeljen na 595.478 (petstopetindevetdesettisočštiristooseminsedemdeset) kosovnih delnic.
8. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa:
Na predlog nadzornega sveta, se za revizorja družbe za prehodno poslovno leto
2011, ki traja od 1. januarja do 31. marca
2011, imenuje revizijsko družbo Ernst & Young d.o.o., Ljubljana.
Na predlog nadzornega sveta, se za revizorja družbe za poslovno leto 2012, ki
traja od 1. aprila 2011 do 31. marca 2012,
imenuje revizijsko družbo Ernst & Young
d.o.o., Ljubljana.
Gradivo za skupščino družbe, letno poročilo uprave in revizijsko poročilo ter poročilo
nadzornega sveta, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Gornji Radgoni,
Ljutomerska c. 29 v tajništvu uprave, in sicer
vsak dan, od 12. do 14. ure.
Pravico udeležiti se skupščine in uresničevati glasovalno pravico, imajo tisti delničarji oziroma pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, ki svojo udeležbo pisno prijavijo
družbi 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. Pooblaščenci morajo hkrati z najavo poslati tudi pisna
pooblastila.
Udeleženci bodo prevzeli ustrezno gradivo na kraju zasedanja skupščine pol ure
pred začetkom skupščine.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine v skladu z
298. členom ZGD 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. Zadošča, da zahtevo
pošljejo družbi najpozneje sedem dni po
objavi sklica skupščine.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo
poslani družbi v roku sedem dni po objavi
tega sklica in bodo izpolnjevali pogoje iz
prvega odstavka 300. člena ZGD oziroma
301. člena ZGD, bodo objavljeni in sporočeni na način iz 296. člena ZGD.
V skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1C lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.
Arcont d.d., G. Radgona
Uprava
Ob-4104/11
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in točke H.C.
Statuta družbe Celjske mesnine d.d. Celje,
uprava sklicuje
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16. redno sejo skupščine
Celjske mesnine d.d. Celje, Cesta
v Trnovlje 17,
ki bo v sredo, 31. 8. 2011, ob 12 uri, na
sedežu družbe v Celju, Cesta v Trnovlje 17,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Ugotovi se prisotnost kapitala oziroma
glasov delničarjev na skupščini.
Izvoli se:
– Za predsednika skupščine: Danilo Dujović.
– Preštevalki glasov: Tanja Merslavič,
Karmen Korošec.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Srečko
Gabrilo.
2. a) Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2010 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta po
282. členu ZGD-1 ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2010 z mnenjem revizorja ter
s pisnim poročilom nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila, ki ga je skladno z 282. členom ZGD-1 predložil nadzorni svet.
V skladu z 294. členom ZGD-1 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, ki na dan 31. 12. 2010 znaša
614.802,98 EUR, se razporedi v druge rezerve iz dobička.
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 Prosperus d.o.o., Na dolih
19, Ljubljana.
Gradivo za skupščino
Celotno skupščinsko gradivo z utemeljitvami, vključno z besedilom letnega poročila
in konsolidiranega letnega poročila za leto
2010 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila ter ostalo gradivo oziroma listine
iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je
na vpogled vsak delovni dan, med 11. in 13.
uro, v tajništvu, na sedežu družbe, Cesta v
Trnovlje 17, Celje, v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Pogoji za udeležbo in glasovanje na
skupščini
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo delničarji, ki so štiri dni pred
zasedanjem skupščine vpisani v delniško
knjigo pri Klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana (vpisani vključno do 27. 8. 2011 –
presečni dan) in ki najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine v tajništvu uprave
na sedežu družbe osebno, po zastopniku
ali pooblaščencu pisno prijavijo svojo udeležbo. Prijava je možna tudi prek pošte ali
faksa, kateremu pa mora slediti priporočena pošta.
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Skupščine se lahko udeležijo delničarji
osebno, po svojem pooblaščencu ali zastopniku. Pooblastilo mora biti pisno.
Informacije o pravicah delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko skladno
s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1, 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. Predlogi delničarjev k točkam dnevnega
reda bodo objavljeni in sporočeni na način
iz 296. člena ZGD-1 le, če bodo sporočeni
družbi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, v zakonsko predpisani obliki. Predlogi
delničarjev, ki družbi ne bodo poslani najkasneje v roku sedem dni po objavi sklica
skupščine in bodo dani najpozneje na sami
skupščini, se bodo obravnavali na skupščini
(peti odstavek 300. člena ZGD-1).
Delničarji bodo na skupščini lahko uveljavljali svojo pravico do obveščenosti po
prvem odstavku 305. člena ZGD-1.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino 30 minut pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Za udeležbo na skupščini se delničarji
oziroma njihovi zastopniki izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa z originalnim pisnim pooblastilom in osebnim
dokumentom.
Sejna dvorana bo odprta 30 minut pred
začetkom zasedanja skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedanega začetka skupščina ponovno sestane in
je sklepčna ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Celjske mesnine d.d. Celje
direktor družbe
Izidor Krivec, dr. vet. med.
Ob-4105/11
Na podlagi 16. člena Statuta delniške
družbe Dana, tovarna rastlinskih specialitet
in destilacija, d.d., Glavna cesta 34, Mirna,
uprava družbe sklicuje
14. sejo skupščine
družbe Dana d.d., Glavna cesta 34,
Mirna,
ki bo v sredo, 31. 8. 2011, ob 13. uri, na
sedežu družbe, Glavna cesta 34, Mirna.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa:
Skupščina imenuje organe skupščine:
– za predsednico skupščine se imenuje
Marjanca Urbič,
– za preštevalki glasov se imenujeta Mojca Novak in Nataša Mejaš.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Ivan Žetko.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom družbe Dana d.d. za leto
2010, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Skupine Dana za leto 2010, s poročilom nadzornega sveta ter odločanje o
uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
2.1. Bilančni dobiček ugotovljen na dan
31. 12. 2010 znaša 2.134.222,92 € in ostaja
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nerazporejen, o njegovi uporabi bo odločala
skupščina v naslednjih poslovnih letih.
2.2. Skupščina potrjuje in odobrava delo
uprave družbe in nadzornega sveta in njima
podeljuje razrešnico za delo v poslovnem
letu 2010.
3. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2011 skupščina imenuje
družbo Realinea, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., Partizanska cesta 8, 1290
Grosuplje.
4. Sprememba statuta.
Predlog sklepa:
4.1. Sprejme se dopolnitev statuta družbe kot sledi:
Dopolni se prvi odstavek 5. člena, tako
da se doda dejavnost »77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup«.
4.2. Sprejme se čistopis statuta družbe v
predlagani vsebini.
Pravico do udeležbe in uresničevanja
glasovalne pravice na skupščini imajo le
delničarji, ki so kot imetniki vpisani v delniško knjigo pri KDD konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine, to je na presečni
dan 27. 8. 2011, njihovi pooblaščenci ali
zakoniti zastopniki, katerih prijava udeležbe
na skupščini bo prispela na sedež družbe
najkasneje štiri dni pred sejo skupščine, to
je do vključno 27. 8. 2011. Pooblaščenci
morajo v istem roku poleg prijave vložiti tudi
veljavno pooblastilo (z navedbo pooblastitelja z EMŠO oziroma matično številko, točnim
nazivom pooblaščenca oziroma matično
številko in obsegom pooblastila).
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine v sedmih dneh
pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega
reda, skupaj s predlogom sklepa in obrazložitvijo.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi in sporoči le, če
je delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine družbi poslal 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.
Vsak delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih družbah.
Celotno gradivo za skupščino skupaj s
predlogi sklepov in obrazložitvami k vsaki
toči dnevnega reda, vključno z revidiranim
letnim poročilom družbe Dana d.d. in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom
Skupine Dana za leto 2010 ter poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, bo delničarjem na vpogled v tajništvu
uprave na sedežu družbe Dana d.d. na Mirni, Glavna cesta 34, vsak delovni dan, od
10. do 12. ure od objave sklica skupščine do
dneva zasedanja skupščine.
Prijavljeni udeleženci skupščine so se
dolžni pred začetkom skupščine vpisati v
listo udeležencev in prevzeti glasovnice.
Dana d.d.
Uprava družbe
Ob-4106/11
Upravni odbor družbe MP Naložbe, družba za naložbe, d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: družba) na podlagi Pravil Ljubljanske
borze, d.d., Ljubljana, Zakona o trgu finanč-

nih instrumentov, Zakona o gospodarskih
družbah in Statuta delniške družbe sklicuje
2. redno skupščino
delničarjev družbe MP Naložbe, družba
za naložbe d.d. Ljubljana,
ki bo dne 30. 8. 2011, ob 11. uri, v kletnih
prostorih poslovne stavbe Poteza, na naslovu Železna cesta 18, Ljubljana.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa upravnega odbora: ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednika skupščine se izvoli Primož Šoln. Za
preštevalca glasov se izvolita Valter Grilanc
in Sanja Frkal. Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notarka Eva Simona Tomšič iz Ljubljane.
2. Seznanitev skupščine delničarjev
družbe z letnim poročilom, z mnenjema
pooblaščenega revizorja o računovodskih
izkazih, z informacijo o prejemkih članov
organov vodenja in nadzora in s poročilom
upravnega odbora družbe.
Predlog sklepa upravnega odbora:
Skupščina delničarjev družbe MP Naložbe, družba za naložbe d.d., Ljubljana,
se seznani:
– z revidiranim letnim poročilom družbe
MP Naložbe, družba za naložbe d.d. in Skupine Medvešek Pušnik za leto 2010,
– z mnenjema pooblaščenega revizorja
o računovodskih izkazih obvladujoče družbe
in računovodskih izkazih Skupine Medvešek
Pušnik,
– z informacijo o prejemkih članov organov vodenja,
– s poročilom upravnega odbora družbe MP Naložbe, družba za naložbe d.d. za
leto 2010 in mnenjem upravnega odbora
o Revidiranem letnem poročilu družbe MP
Naložbe, družba za naložbe d.d. in Skupine
Medvešek Pušnik za leto 2010.
3. Sprejem sklepa o bilančnem dobičku
ter podelitev razrešnice.
Predlog sklepa upravnega odbora:
Skupščina sprejme naslednji sklep:
3.1. Bilančni dobiček leta 2010 za prenosno družbo v višini 1.239.196,00 EUR, ki
izvira iz čistega dobička leta 2007 in čistega
dobička leta 2010, ostane nerazporejen.
3.2. Skupščina potrjuje in odobrava delo
upravnega odbora družbe in mu podeljuje
razrešnico za delo v poslovnem letu 2010.
4. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa upravnega odbora:
Skupščina sprejme naslednji sklep: za
revizorja družbe se za poslovno leto 2011
imenuje revizijska družba ECUM Revizija
d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 4, Ljubljana.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda, obrazložitvami
točk dnevnega reda, revidirani letni poročili
družbe z mnenji in poročili organov oziroma
služb družbe ter drugi dokumenti, ki so navedeni pri predlogih sklepov, je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe MP Naložbe,
družba za naložbe d.d., Ulica Gradnikove
brigade 11, Ljubljana, v tajništvu vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, od objave sklica
skupščine pa vključno do dneva zasedanja
skupščine. Gradivo za skupščino je v skladu
z določilom 296. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) objavljeno tudi na
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spletnih straneh družbe MP Naložbe, družba za naložbe, d.d. www.medvesekpusnik.
si (Novinarsko središče > Sporočila za javnost). Prav tako so na spletni strani družbe
na voljo informacije o pravicah delničarjev iz
prvega odstavka 298. člena ZGD-1, prvega
odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1.
Gradivo za skupščino je dostopno tudi na
spletni strani Ljubljanske borze, SEOnet-u.
Informacije o pravicah delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če
skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Družba bo v skladu s tretjim
odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste
dodatne točke dnevnega reda, glede katerih
bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Družba bo na enak način, kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki
bodo poslani družbi v 7 dneh po objavi tega
sklica skupščine in bodo razumno utemeljeni ter za katere bo obenem delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini
ugovarjal predlogu upravnega odbora in da
bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda oziroma predloge sklepov
k točkam dnevnega redna družbi pošljejo
tudi po faksu na +386(0)1/541-40-79.
Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščenosti iz
305. člena ZGD-1.
Pogoji za udeležbo in glasovanje na
skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo vsi delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v
centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine, t. j. 26. 8. 2011 (presečni dan). Število glasov posameznega
delničarja določajo glasovi delnic po evidenci v centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev na navedeni dan.
Prijava udeležbe je zaželena. Prijave se
lahko pošljejo po pošti na naslov družbe ali
po faksu 01/541-40-79.
Če se skupščine udeleži pooblaščenec
delničarja, je potrebno družbi predložiti pisno pooblastilo za zastopanje, ki ostane deponirano na sedežu družbe.
Pooblastilo mora vsebovati splošne identifikacijske podatke o pooblastitelju in pooblaščencu. Pooblastilo mora biti oddano ob
prijavi udeležbe na skupščini.
Obrazec pooblastila je priložen objavi
sklica na SEOnetu, na spletni strani družbe
in k gradivu za skupščino, ki je dostopno na
sedežu družbe. Delničarji lahko imenujejo
pooblaščenca tudi z uporabo elektronskih
sredstev tako, da družbi posredujejo pooblastilo po telefaksu 01/541-40-79.
Število delnic in glasovalnih pravic na
dan sklica
Družba ima na dan sklica izdanih skupno
400.000 delnic. Družba je na dan sklica imetnik 1.881 lastnih delnic. V skladu s statutom
družbe ima vsaka delnica en glas, razen
lastnih delnic, ki na podlagi zakona nimajo

glasovalne pravice, tako je na dan sklica
skupno število glasov 398.119.
MP Naložbe, družba za naložbe d.d.
Ljubljana
Upravni odbor
Ob-4107/11
Uprava družbe Avtomerkur d.d. na podlagi 36. člena Statuta družbe sklicuje
14. redno skupščino
družbe Avtomerkur d.d.,
ki bo 30. 8. 2011, ob 14. uri, na sedežu
družbe na Samovi 14, v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini naslednji sklep: za predsednika skupščine se izvoli Anton Marolt, za preštevalca
glasov se določi Andrej Novak. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Marina Ružič
Tratnik.
2. Bilančni dobiček 2010.
Seznanitev z letnim poročilom uprave o
poslovanju za leto 2010, s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila za poslovno leto 2010, o ugotovitvi
bilančnega dobička ter mnenjem revizorja
o računovodskih izkazih za poslovno leto
2010.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini naslednje sklepe:
– Bilančni dobiček za leto 2010 znaša
0,00 EUR.
– Potrdi in odobri se delo uprave v poslovnem letu 2010 in se upravi za poslovno
leto 2010 podeli razrešnica.
– Potrdi in odobri se delo nadzornega
sveta v poslovnem letu 2010 in se predsednici in vsem drugim članom nadzornega
sveta za poslovno leto 2010 podeli razrešnica.
3. Imenovanje nadzornega sveta.
Ugotovi se, da je zaradi poteka mandata
prenehala funkcija dosedanjim članom nadzornega sveta: Blanki Muster, Mateju Svet
in Zdravku Kavčnik.
Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta se izvolita Blanka Muster, Krivec 73,
1000 Ljubljana in Matej Svet, Šarkova 6,
1000 Ljubljana.
4. Imenovanje revizorja za leto 2011.
Za revizijo poslovanja za leto 2011 se
imenuje revizijsko družbo Contura d.o.o.,
Celovška cesta 150, Ljubljana.
Popolna besedila vsake točke dnevnega reda in njene obrazložitve, predlogov
sklepov uprave z obrazložitvami in predlogov sklepov, ki jih bodo skupščini pravočasno in v skladu s 300. in 301. členom
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD)
dali delničarji k posamezni točki dnevnega
reda, z navedbo predlagatelja in obrazložitvami, ter popolna besedila letnega poročila in poročila uprave, so dostopna vsak
delovni dan od vključno dneva objave tega
sklica, do vključno dneva skupščine med
8. in 12. uro v tajništvu družbe na naslovu Samova 14, Ljubljana. Družba bo na
delničarjevo zahtevo delničarju najkasneje
naslednji delovni dan poslala kopijo navedenih poročil.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so imetniki delnic ob izteku presečnega dne 26. 8. 2011 in družbi prijavijo svojo udeležbo na skupščini najkasneje
27. 8. 2011.
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Delničarji, ki so imetniki delnic, ki ustrezajo najmanj dvajsetini osnovnega kapitala
družbe, lahko najkasneje sedem dni po tej
objavi sklica skupščine pošljejo pisno zahtevo za dodatno točko dnevnega reda skupščine. Zahtevi morajo priložiti pisni predlog
sklepa, oziroma, če skupščina ne bo odločala o sklepu, obrazložitev dodatne točke
dnevnega reda.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda dajejo predloge sklepov v pisni obliki
vključno s predlogi za izvolitev članov nadzornega sveta in revizorja. Volilnih predlogov ni potrebno utemeljiti. Tak predlog se
objavi, če delničar v sedmih dneh po objavi
tega sklica pošlje družbi razumno utemeljen
predlog in pri tem navede, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali
nadzora in da bo druge delničarje pripravil
do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Vsak delničar lahko na skupščini uveljavlja pravico do obveščenosti s tem, da
zahteva, da mu poslovodstvo da zanesljive
podatke o zadevah družbe, ki so potrebni za
presojo vseh točk dnevnega reda, vključno
s podatki o pravnih in poslovnih razmerjih s
povezanimi družbami.
O sklepih iz dnevnega reda odloča skupščina z navadno večino oddanih glasov.
Delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci se na skupščini izkažejo z osebnim
dokumentom, zakoniti zastopniki pa tudi z
dokazilom o zakonitem zastopanju.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred začetkom zasedanja, zaradi prevzema glasovnic in vzpostavitve evidenc.
Avtomerkur d.d.,
Uprava družbe
Ob-4108/11
Na podlagi 41. člena Statuta družbe Varnost Vič, varovanje premoženja, d.d., uprava sklicuje
15. sejo skupščine
Varnost Vič, varovanje premoženja, d.d.
Ljubljana, Koprska 94,
ki bo v ponedeljek, 29. 8. 2011, ob 9. uri,
na sedežu družbe v Ljubljani, Koprska 94, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– Za predsednico skupščine: Branka
Neffat, univ. dipl. prav.
– Preštevalca glasov: Zvonko Lovše,
Anita Kastelic.
Seji bo prisostvovala vabljena notarkaNataša Erjavec.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2010 in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po
282. členu Zakona o gospodarskih družbah
ter podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu družbe.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2010 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.
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Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: celotni
bilančni dobiček znaša 161.431,00 EUR in
je sestavljen iz dobička leta 2010 v višini 9.166,00 EUR, ter prenesenega dobička
preteklih let v višini 152.265,00. Del bilančnega dobička po zaključnem računu 2010
v znesku 2.918,00 EUR se razdeli za dividende, in sicer iz dobička leta 2010, ostanek
v višini 158.513,00 EUR ostane nerazporejen kot preneseni dobiček. Dividende se
izplačajo do 31. 10. 2011 delničarjem po
stanju v delniški knjigi na dan sklepanja na
skupščini.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda, vključno z Letnim poročilom za
leto 2010, Poročilom nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila in s Predlogom
sprememb in dopolnitev statuta družbe,
je delničarjem dostopno na pogled v tajništvu uprave na sedežu družbe: Koprska 94,
Ljubljana, vsak delavnik, od 9. do 14. ure,
v času od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine. V
skladu s četrtim odstavkom 296. člena ZGD1 (Uradni list RS, št. 65/09) bo gradivo z
utemeljitvijo objavljeno tudi na spletni strani
družbe: www.varnost-vic.si.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz
300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in
sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če
bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine, družbi poslal predlog za objavo v
skladu s 300. členom ZGD-1. Predlog sklepa se pošlje na naslov: Varnost Vič, d.d.,
Koprska 94, 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:
Varnost Vič, d. d., Koprska 94, Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na
sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini imajo imetniki navadnih delnic, ki so 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: Varnost Vič, d.d., Koprska 94, Ljubljana.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1C.
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.
Varnost Vič, varovanje premoženja, d.d.
Rajko Makarić
direktor
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Ob-4109/11
Na podlagi 27. člena Statuta družbe Cestno podjetje Ljubljana d.d., Stolpniška ulica
10, upravni odbor sklicuje
13. sejo skupščine
družbe Cestno podjetje Ljubljana d.d.,
Stolpniška ulica 10, Ljubljana,
ki bo dne 30. 8. 2011, ob 12. uri, v sejni
sobi upravne stavbe na Stolpniški ulici 10 v
Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov skupščine in notarja.
Predlog sklepa upravnega odbora:
Skupščina ugotovi sklepčnost, za predsednika skupščine se izvoli Alenka Šuštar
Hostar, odvetnica iz Kranja, za preštevalki se
imenujeta Mojca Brezovar in Suzana Golja.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
mag. Nina Češarek.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za poslovno leto 2010 in sklepa
o podelitvi razrešnice upravnemu odboru,
glavnemu izvršnemu direktorju in izvršnim
direktorjem posameznih poslovnih področij
na podlagi seznanitve z letnim poročilom in
konsolidiranim letnim poročilom in poročilom
revizorja za poslovno leto 2010 ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in
nadzora v poslovnem letu 2010 v skladu s
petim odstavkom 294. člena ZGD-1.
Predlog sklepa upravnega odbora:
2.1. Skupščina družbe se seznani s sprejetim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2010, poročilom revizorja k letnemu poročilu in konsolidiranemu letnemu poročilu in Poročilom
upravnega odbora o preveritvi in potrditvi
letnega poročila in informacijo o prejemkih
članov organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2010.
Predlog sklepa upravnega odbora:
2.2. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2010
znaša 2.141.957,00 EUR in je sestavljen iz
čistega dobička poslovnega leta 2010 v višini 568.735,00 EUR in prenesenega čistega
dobička iz preteklih let v višini 1.573.222,00
EUR. Bilančni dobiček poslovnega leta 2010
v višini 2.141.957,00 EUR ostane nerazporejen.
Predlog sklepa upravnega odbora:
2.3. Skupščina odloči, da se o podelitvi
razrešnice za posamezne člane upravnega
odbora, glavnega izvršnega direktorja in izvršne direktorje poslovnih področij v poslovnem letu 2010 glasuje ločeno, in sicer:
2.3.1. podeli se razrešnica predsedniku
upravnega odbora Alojziju Kramljaku, za čas
od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010,
2.3.2 podeli se razrešnica članu upravnega odbora Stanku Petriču za čas od 1. 1.
2010 do 31. 12. 2010
2.3.3 podeli se razrešnica članu upravnega odbora Bojanu Hočevarju, za čas od
1. 1. 2010 do 19. 8. 2010
2.3.4. podeli se razrešnica članu upravnega odbora Dušanu Mlinarju, za čas od
20. 8. 2010 do 31. 12. 2010,
2.3.5. podeli se razrešnica glavnemu izvršnemu direktorju Dušanu Mlinarju, za čas
od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010
2.3.6. podeli se razrešnica izvršnemu
direktorju komercialnega področja Bojanu
Hočevarju, od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010,
2.3.7. podeli se razrešnica izvršnemu direktorju področja operative Stanku Petriču,
od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010

2.3.8. podeli se razrešnica izvršnemu
direktorju pravnega in organizacijskega področja Marjanci Žvar Keber, od 1. 1. 2010
do 31. 12. 2010
2.3.9. podeli se razrešnica izvršnemu
direktorju finančnega področja Klementini
Ferko Kastelic, od 1. 1. 2010 do 31. 12.
2010
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2011.
Predlog sklepa upravnega odbora: za
revizorja družbe za leto 2011 se imenuje
Revizijski center d.o.o., družba za revizijo,
Ul. Gradnikove brigade 4, Ljubljana.
4. Odpoklic člana upravnega odbora in
izvolitev novega člana upravnega odbora.
Predlog sklepa upravnega odbora: z
dnem 30. 8. 2011 se odpokliče Dušana Mlinarja in Alojzija Kramljaka kot člana upravnega odbora. Za člana upravnega odbora
se z dnem 30. 8. 2011 imenujeta Bojan Kozar in Jure Krajnc do izteka mandatne dobe
obstoječemu upravnemu odboru.
5. Seznanitev s poročilom upravnega odbora o lastnih delnicah družbe.
Skupščina se seznani, da družba Cestno
podjetje Ljubljana d.d. v letu 2010 ni pridobila novih lastnih delnic.
Prijava udeležbe in glasovanje na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so
vpisani v delniško knjigo pri KDD-centralni
klirinško depotni družbi Ljubljana, d.d. na
presečni dan; konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (26. 8. 2011) in ki so
svojo za udeležbo na skupščini pisno prijavili najpozneje konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine (do 26. 8. 2011).
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na
skupščino pol ure pred začetkom seje prijavijo v sejni dvorani in s podpisom seznama
prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost
na skupščini in prevzamejo gradivo ter glasovalne lističe. Za udeležbo na skupščini se
fizične osebe izkažejo z veljavnim osebnim
dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z
izpisom iz sodnega registra.
Skupščina odloča, če so na njej prisotni
delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja najmanj 15% zastopanega osnovnega
kapitala.
Predlagatelj sklepov
Predlagatelj sklepov za 1., 2., 3. in 4. točko dnevnega reda je upravni odbor. Točka 5
je zgolj seznanitvene narave in skupščina o
njej ne glasuje.
Gradivo
Gradivo za skupščino k posameznim
točkam dnevnega reda, vključno z besedilom sprejetega letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto
2010, poročilom revizorja, pisnim poročilom
upravnega odbora ter predlogi in utemeljitvami predlogov, je na vpogled na sedežu
družbe v tajništvu vsak delovni dan, od 9. do
12. ure, v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupščine pri Suzani Golja. Od dneva objave sklica
do vključno dneva zasedanja skupščine bo
možen vpogled v gradivo tudi preko interneta, na spletni strani www.cp-lj.si.
Predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo
dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa,
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o katerem naj skupščina odloča, ali če pri
posamezni točki ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da
zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem
dni po objavi sklica skupščine. Nasprotni
predlogi delničarjev k posameznim točkam
dnevnega reda ter volilni predlogi delničarjev, ki bodo poslani družbi v roku 7 dni po
objavi tega sklica in bodo izpolnjevali pogoje iz prvega odstavka 300. člena ZGD-1
oziroma 301. člena ZGD-1, bodo objavljeni
in sporočeni na način iz 296. člena ZGD-1.
Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v
roku iz prvega odstavka 300. člena ZGD-1
in so dani najpozneje na sami skupščini, se
obravnavajo na skupščini.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
V skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.
Cestno podjetje Ljubljana d.d.,
namestnik predsednika
upravnega odbora
Stanko Petrič
Ob-4110/11
Na podlagi 55. člena Statuta družbe
Cestno podjetje Ljubljana družba pooblaščenka, d.d., Stolpniška ulica 10, uprava
sklicuje
14. sejo skupščine
družbe Cestno podjetje Ljubljana
družba pooblaščenka, d.d.
ki bo dne 30. 8. 2011, ob 12.30, v sejni
sobi na naslovu Stolpniška ulica 10 v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom.
1. Otvoritev skupščine, imenovanje organov skupščine in notarja.
Predlog sklepa: za predsednico skupščine se izvoli Alenka Šuštar Hostar, odvetnica
iz Kranja, za preštevalki glasov se imenujeta
Mojca Brezovar in Suzana Golja.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
mag. Nina Češarek.
2. Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2010 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu na podlagi
seznanitve delničarjev z letnim poročilom
družbe za poslovno leto 2010 z revizorjevim poročilom, poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu in poročilu revizorja,
konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2010 s poročilom revizorja, poročilom nadzornega sveta h konsolidiranemu
letnemu poročilu in revizorjevemu poročilu
ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v poslovnem letu
2010 v skladu s petim odstavkom 294. člena ZGD-1.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina družbe se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto
2010 z revizorjevim poročilom, poročilom
nadzornega sveta k letnemu poročilu in poročilu revizorja, konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2010 s poročilom
revizorja, poročilom nadzornega sveta h
konsolidiranemu letnemu poročilu in revizorjevemu poročilu ter z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora
v poslovnem letu 2010 v skladu s petim
odstavkom 294. člena ZGD-1.
Predlog sklepa:
2.2. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2010
znaša 13.727,00 EUR. Na predlog uprave in
nadzornega sveta bilančni dobiček poslovnega leta 2010 v višini 13.727,00 EUR ostane nerazporejen.

Predlog sklepa:
2.3. Skupščina v skladu z določilom
294. člena ZGD-1 podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno
leto 2010.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2011.
Predlog sklepa:
3.1. Na predlog nadzornega sveta se za
revizorja družbe za leto 2011 imenuje Revizijski center d.o.o., družba za revizijo, Ul.
Gradnikove brigade 4, Ljubljana.
4. Poročilo o lastnih delnicah.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom o lastnih delnicah družbe.
5. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
Predlog sklepa:
Skupščina pooblašča upravo družbe, da
kupi lastne delnice za namene iz prvega
odstavka 247. člena ZGD-1 pod naslednjimi pogoji:
– skupni delež kupljenih lastnih delnic
ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala
družbe;
– najnižja cena delnice je 6,00 EUR, najvišja cena delnice je dvojna knjigovodska
vrednost delnice;
– oblikuje se rezerve za lastne delnice v
ustrezni višini v skladu s predpisi;
– pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 36 mesecev od sprejema sklepa.
Skupščina pooblašča upravo družbe, da
lahko po izvršenem nakupu lastne delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja o
zmanjšanju osnovnega kapitala. Skupščina
zadolžuje upravo družbe, da vse kupljene
lastne delnice, ki do izteka veljavnosti 36
mesečnega pooblastila niso bile umaknjene,
takoj proda ali kako drugače odsvoji.
Uprava lahko pridobiva in odsvaja lastne
delnice tudi za izplačevanje udeležbe na
dobičku uprave v delnicah družb, za nagrajevanje zaposlenih v družbi A, izpeljavo
programa delniških opcij ter zaradi drugih
namenov v skladu z zakonom. V primeru odsvojitve lastnih delnic, cena delnic ne
sme biti nižja od njihove pridobitvene cene,
povečane za vse stroške, nastale v zvezi
z nakupom in prodajo ter povečane za odstotek, ki je za dve odstotni točki večji od
obrestne mere za enoletne depozite pri NLB
d.d., na podlagi obračuna za čas od dneva
pridobitve lastnih delnic, do dneva odsvojitve lastnih delnic.
Pri pridobitvi in odsvojitvi lastnih delnic
se izključi prednostna pravica obstoječih
delničarjev.
Prijava udeležbe in glasovanje na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo le tisti delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
so vpisani v delniško knjigo pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana, d.d.
na presečni dan; konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine (26. avgusta 2011)
in, ki so svojo udeležbo pisno prijavili najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine (do 26. avgusta 2011).
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino pol ure pred začetkom seje
prijavijo v sejni dvorani in z podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo
prisotnost na skupščini in prevzamejo gradivo ter glasovalne lističe.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
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Predlagatelji sklepov
Predlagatelji sklepov za 1., 2.1., 2.2.,
2.3. in 5. točko dnevnega reda sta uprava
in nadzorni svet, predlagatelj sklepa za 3.
točko dnevnega reda je nadzorni svet, predlagatelj sklepa za 4. točko dnevnega reda
pa je uprava.
Gradivo
Gradivo za skupščino k posameznim točkam dnevnega reda je na vpogled na sedežu družbe, na Stolpniški ulici 10 v Ljubljani, v
tajništvu, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure,
v času od dneva objave dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine. Od
dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine bo možen vpogled v gradivo tudi preko interneta na spletni strani,
www.cp-lj.si/dp.
Predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo
v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki ne sprejme sklepa,
obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje
sedem dni po objavi sklica skupščine. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim
točkam dnevnega reda ter volilni predlogi
delničarjev, ki bodo poslani družbi v roku 7
dni po objavi tega sklica in bodo izpolnjevali
pogoje iz prvega odstavka 300. člena oziroma iz 301. člena ZGD-1, bodo objavljeni
in sporočeni na način iz 296. člena ZGD-1.
Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v
roku iz prvega odstavka 300. člena ZGD-1
in so dani najpozneje na sami skupščini, se
obravnavajo na skupščini.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
V skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.
Cestno podjetje Ljubljana družba
pooblaščenka, d.d.
direktor
Bojan Kozar, univ. dipl. inž. grad.
Ob-4116/11
Na podlagi določil ZGD-1 in 35. točke
Statuta delniške družbe SGP Tehnik d.d.,
sklicuje direktor družbe
14. sejo skupščine
delniške družbe SGP Tehnik d.d.,
ki bo v sredo, dne 31. 8. 2011, ob 12. uri,
na sedežu družbe SGP Tehnik d.d., v Škofji
Loki, Stara cesta 2.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine delniške družbe
SGP Tehnik d.d., ugotovitev sklepčnosti in
izvolitev delovnih teles skupščine družbe
SGP Tehnik d.d.
Predlog sklepa uprave je:
Ugotovi se sklepčnost skupščine družbe SGP Tehnik d.d., izvoli se predsednik
skupščine družbe SGP Tehnik d.d. in preštevalca glasov v skladu s predlogom sklicatelja skupščine. Skupščini bo prisostvoval
vabljeni notar.
2. Seznanitev skupščine s sprejetim Letnim poročilom skupine Tehnik in družbe
SGP Tehnik d.d. za leto 2010 z revizorjevim
poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta, seznanitev skupščine s prejemki
uprave in članov nadzornega sveta in odločanje o podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2010.
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Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta je:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom skupine Tehnik in družbe SGP Tehnik
d.d. za leto 2010, vključno z revizorjevim
poročilom in poročilom nadzornega sveta.
2.2. Skupščina se seznani s prejemki
uprave in članov nadzornega sveta, ki so
jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v
poslovnem letu 2010.
2.3. Skupščina potrjuje in odobrava delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2010 ter jima vsakemu posebej podeljuje razrešnico.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2010.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta je: bilančni dobiček, ki na dan 31. 12.
2010 znaša 46.586,33 EUR, ostane nerazporejen.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2011.
Predlog sklepa nadzornega sveta je: za
pooblaščeno revizijsko družbo za poslovno
leto 2011 skupščina imenuje KPMG Slovenija, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana.
5. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta je: za
člana nadzornega sveta družbe SGP Tehnik
d.d. se imenuje Gorazd Fale. Mandat člana
nadzornega sveta družbe SGP Tehnik d.d.
prične teči naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe SGP Tehnik d.d., in traja do dne
1. 9. 2015.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov za vse točke dnevnega reda, je
na vpogled delničarjem v kabinetu uprave in
poslovodstva družbe SGP Tehnik d.d., Stara cesta 2, Škofja Loka, vsak delovni dan,
od 12. do 14. ure, od dneva objave sklica
do dneva zasedanja skupščine. Vsak delničar je upravičen do brezplačnega prepisa
dokumentacije, ki mu ga družba zagotovi
najkasneje naslednji delovni dan po podani
zahtevi.
Dopolnitev dnevnega reda in predlogi
delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži presegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v skladu s prvim
odstavkom 298. člena ZGD-1. Zahtevo za
dodatno točko dnevnega reda lahko delničarji družbi pošljejo najpozneje sedem dni
po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
zakonsko določen način le, če je delničar v
sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal
predlogu organa vodenja ali nadzora in da
bo delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku
sedmih dni in so dani najpozneje na dan
skupščine, se obravnavajo na skupščini.
Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani
v delniško knjigo družbe dne 27. 8. 2011
in ki svojo udeležbo na skupščini prijavijo
družbi najpozneje konec četrtega dne pred
skupščino (to je do dne 27. 8. 2011). Poo-
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blaščenci morajo hkrati s prijavo udeležbe
poslati tudi pisno pooblastilo.
Delničar glasuje osebno ali po pooblaščencu z glasovnicami, ki jih prejme pred
začetkom skupščine. Vsaka delnica daje
imetniku en glas.
Delničar lahko na skupščini družbe uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.
Prostor, kjer bo skupščina zasedala, bo
odprt 30 minut pred začetkom.
SGP Tehnik d.d.
direktor družbe
mag. Klemen Ferjančič
Ob-4117/11
Na podlagi določil Statuta delniške druž
be Polzela, d.d. in v skladu z določbami
Zakona o gospodarskih družbah-1 (ZGD-1),
sklicujem
16. zasedanje skupščine
delniške družbe Polzela, d.d.,
v sredo, 31. 8. 2011, ob 13. uri, v sejni
sobi na sedežu družbe, Polzela 171, 3313
Polzela.
Predlog dnevnega reda in predlogi sklepov, ki jih delničarjem predlagata uprava in
nadzorni svet:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: predsednik uprave družbe bo začel sejo skupščine in podal ugotovitve o udeležbi delničarjev.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se za predsednico skupščine izvoli Nevena
Tea Gorjup in za preštevalki glasov Vera
Drobež in Danica Ribič. Seji bo prisostvoval
vabljen notar Srečko Gabrilo.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2010 in revidiranih računovodskih in konsolidiranih računovodskih
izkazov družbe za poslovno leto 2010, poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve
letnega poročila, s stališčem do revizijskih
poročil in o načinu in obsegu preverjanja
vodenja družbe med poslovnim letom 2010,
informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa št. 2.1:
Skupščina se seznani s sprejetim letnim
poročilom družbe za poslovno leto 2010 ter
revidiranimi računovodskimi in konsolidiranimi računovodskimi izkazi družbe za poslovno leto 2010, s poročilom nadzornega
sveta družbe o rezultatih preveritve letnega
poročila, s stališčem do revizijskih poročil
in o načinu in obsegu preverjanja vodenja
družbe med poslovnim letom 2010 ter informacijo o prejemkih članov organov vodenja
in nadzora v letu 2010.
Predlog sklepa št. 2.2:
V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2010 in jima
podeljuje razrešnico.
3. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta družbe zaradi uskladitve z določbami
ZGD-1C.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagane spremembe statuta zaradi uskladitve z določbami Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-C, Uradni list RS, št: 42/09) kot
izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva skupščine in predlog novega prečiščenega besedila statuta skladno s sprejetimi
spremembami. Novo prečiščeno besedilo

statuta začne veljati z dnem vpisa v sodni
register.
4. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: skupščina sprejme
sklep, da se v celoti črta dosedanje besedilo Poslovnika o delu skupščine in sprejme novo prečiščeno besedilo Poslovnika o
delu skupščine, kot izhaja iz besedila, ki je
sestavni del gradiva skupščine ter potrjuje
čistopis Poslovnika o delu skupščine
5. Predlog sprememb članov nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa št. 5.1:
Na podlagi podane odstopne izjave z
dnem izvedbe skupščine predčasno preneha mandat članu nadzornega sveta, predstavniku delničarjev Slokar Marku.
Predlog sklepa št. 5.2:
Skupščina ugotovi, da je dne 19. 7. 2011
prenehal mandat članici nadzornega sveta
predstavnici delničarjev Lorber Vidi.
Predlog sklepa št. 5.3:
Na predlog nadzornega sveta se za nova
člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev z dnem izvedbe skupščine imenujeta
Stegnar Marko in Pfajfer Stanka. Mandat
novoimenovanih članov nadzornega sveta
je 4 leta in nastopi z dnem imenovanja na
skupščini.
Predlog sklepa 5.4:
Skupščina se seznani s spremembami
članov nadzornega sveta, ki jih v nadzorni
svet imenuje svet delavcev.
Predlog sklepa 5.5:
Skladno s sprejetim sklepom pod točko
3. dnevnega reda 16. zasedanja skupščine,
se z dnem registracije novega prečiščenega besedila statuta družbe zmanjša število
članov nadzornega sveta – predstavnikov
delničarjev. Upoštevajoč spremenjeno število članov nadzornega sveta predstavnikov
delničarjev, ki imajo v sestavi nadzornega
sveta po registraciji sprememb statuta 3 člane nadzornega sveta, so z dnem registracije sprememb statuta v skladu s sprejetim
sklepom številka 5.3 člani nadzornega sveta
predstavniki delničarjev: Cizej Marija, Stegnar Marko in Pfajfer Stanka.
6. Imenovanje revizorja za revidiranje
računovodskih izkazov za poslovno leto
2011.
Predlog sklepa:
Na predlog nadzornega sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo za revidiranje
računovodskih izkazov družbe in konsolidiranih računovodskih izkazov družbe za
poslovno leto 2011 imenuje revizijska hiša
Abeceda – Revizijska družba d.o.o., Stanetova ulica 22, 3000 Celje.
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 najpozneje do konca četrtega dne
pred skupščino, to je do vključno 27. avgusta 2011 in ki so kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 27. avgusta
2011. Delničarji in pooblaščenci posredujejo
pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko na naslov: Polzela d.d., Polzela 171,
3313 Polzela.
Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe
na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca,
da se v njegovem imenu udeleži skupščine
in uresničuje njegovo glasovalno pravico.
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Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno
predložiti družbi, kjer ostane shranjeno.
Vljudno prosimo udeležence, da se ob
prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni
pisarni skupščine in sicer najmanj 15 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s
podpisom na seznamu prisotnih delničarjev
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo,
potrebno za glasovanje.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti
zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega
registra.
Kolikor skupščina ob napovedani uri ne
bo sklepčna uprava v skladu z določili statuta družbe, sklicuje ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 13.30, z istim dnevnim
redom.
Na ponovno sklicanem zasedanju skupščine bo skupščina veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
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.
Gradivo
Gradivo za skupščino, ki vsebuje revidirano letno poročilo družbe, revidirane računovodske izkaze družbe in konsolidirane
računovodske izkaze družbe, informacijo o prejemkih članov vodenja in nadzora
družbe v poslovnem letu 2010 ter poročilo
nadzornega sveta o spremljanju poslovanja družbe v poslovnem letu 2010, besedilo
predlogov sprememb statuta in poslovnika
o delu skupščine ter novo prečiščeno besedilo obeh aktov in obrazložene predloge
sklepov, bo na vpogled delničarjem v informativni pisarni- tajništvu uprave družbe
Polzela d.d. v Polzeli, Polzela 171, vsak
delavnik od 9. do 12. ure, in sicer od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine. Sklic skupščine z utemeljitvijo predlaganih sklepov in spremembe
ter dopolnitve statuta in prečiščeno besedilo
statuta so objavljeni tudi na spletni strani
družbe, www.polzela.com.
Udeležence skupščine prosimo, da svoje
morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih
želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni
vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi, razen predloga
k točki 5 in 6 dnevnega reda, morajo biti
obrazloženi.
Polzela, d.d.
uprava – predsednik uprave
Franc Ogris
Ob-4118/11
Na podlagi določil Statuta delniške družbe Polzela-Delnica, d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah-1
(ZGD-1) sklicujem
zasedanje skupščine
delniške družbe Polzela-Delnica, d.d.,
v sredo, 31. 8. 2011, ob 14. uri, v sejni
sobi družbe Polzela d.d., na sedežu družbe,
Polzela 171, 3313 Polzela.
Predlog dnevnega reda in predlogi sklepov, ki jih delničarjem predlagata uprava in
nadzorni svet:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: direktor družbe bo začel
sejo skupščine, podal ugotovitve o udeležbi
delničarjev.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se za predsednico skupščine izvoli Nevena
Tea Gorjup in za preštevalki glasov Vera
Drobež in Danica Ribič. Seji bo prisostvoval
vabljen notar Srečko Gabrilo.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2010 in revidiranih računovodskih izkazov družbe za poslovno leto
2010, poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem
do revizijskih poročil in o načinu in obsegu
preverjanja vodenja družbe med poslovnim
letom 2010, informacija o prejemkih članov
organov vodenja in nadzora, in podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa št. 2.1:
Skupščina se seznani s sprejetim letnim
poročilom družbe za poslovno leto 2010 ter
revidiranimi računovodskimi izkazi družbe
za poslovno leto 2010, s poročilom nadzornega sveta družbe o rezultatih preveritve
letnega poročil, s stališčem do revizijskih
poročil in o načinu in obsegu preverjanja
vodenja družbe med poslovnim letom 2010
in informacijo o prejemkih članov organov
vodenja in nadzora v letu 2010.
Predlog sklepa št. 2.2:
V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2010 in jima
podeljuje razrešnico.
3. Predlog za sprejem novega prečiščenega besedila statuta družbe Polzela-Delnica d.d.
Predlog sklepa: skupščina sprejme
sklep, da se v celoti črta dosedanje besedilo statuta družbe Polzela-Delnica d.d. in se
nadomesti z novim prečiščenim besedilom
statuta v vsebini, ki je predloženo kot sestavni del gradiva za zasedanje skupščine
in s katerim se izvede uskladitev statutarnih
določil z določbami Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-C, Uradni list RS, št. 42/09). Za
podpis novega prečiščenega besedila statuta se pooblasti predsednika skupščine. Novo
prečiščeno besedilo statuta prične veljati z
dnem vpisa v sodno-poslovni register.
4. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: skupščina sprejme
sklep, da se v celoti črta dosedanje besedilo Poslovnika o delu skupščine in sprejme novo prečiščeno besedilo Poslovnika o
delu skupščine, kot izhaja iz besedila, ki je
sestavni del gradiva skupščine ter potrjuje
čistopis Poslovnika o delu skupščine.
5. Imenovanje revizorja za revidiranje
računovodskih izkazov za poslovno leto
2011.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo
za revidiranje računovodskih izkazov družbe in konsolidiranih računovodskih izkazov
družbe za poslovno leto 2011 imenuje revizijska hiša Abeceda – Revizijska družba
d.o.o., Stanetova ulica 22, 3000 Celje.
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
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prijavo najpozneje do konca četrtega dne
pred skupščino, to je do vključno 27. avgusta 2011, in ki so kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 27. avgusta
2011. Delničarji in pooblaščenci posredujejo
pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko na naslov: Polzela-Delnica d.d., Polzela
171, 3313 Polzela.
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.
Vljudno prosimo udeležence, da se ob
prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni
pisarni skupščine, in sicer najmanj 15 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s
podpisom na seznamu prisotnih delničarjev
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo,
potrebno za glasovanje.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik
pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Kolikor skupščina ob napovedani uri ne
bo sklepčna, uprava v skladu z določili statuta družbe, sklicuje ponovno zasedanje
skupščine istega dne, ob 14.30 uri, z istim
dnevnim redom.
Na ponovno sklicanem zasedanju skupščine bo skupščina veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
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.
Gradivo
Gradivo za skupščino, ki vsebuje revidirano letno poročilo družbe, revidirane računovodske izkaze družbe in konsolidirane
računovodske izkaze družbe, informacijo o
prejemkih članov vodenja in nadzora družbe
v poslovnem letu 2010 ter poročilo nadzornega sveta o spremljanju poslovanja družbe
v poslovnem letu 2010, besedilo novega
prečiščenega besedila statuta in poslovnika
o delu skupščine ter obrazložene predloge
sklepov, bo na vpogled delničarjem v tajništvu uprave družbe Polzela-Delnica d.d. v
Polzeli, Polzela 171, vsak delavnik, od 9.
do 12. ure, in sicer od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine. Sklic skupščine z utemeljitvijo
predlaganih sklepov in spremembe ter dopolnitve statuta in prečiščeno besedilo statuta so objavljeni tudi na spletni strani družbe,
www.polzela.com.
Udeležence skupščine prosimo, da svoje
morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih
želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh po objavi sklica skupščine.
Predloženi nasprotni predlogi, razen predloga k točki 5 dnevnega reda, morajo biti
obrazloženi.
Polzela-Delnica, d.d.
uprava – direktor
Franc Ogris
Ob-4119/11
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 16. točke Statuta del-
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niške družbe Elmont Bled d.d., Bled, sklicujem
15. redno skupščino
družbe Elmont Bled, d.d.,
ki bo v torek, 30. 8. 2011, ob 10. uri, v
prostorih družbe, Sp. Gorje 3a.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje predsednika in dveh preštevalcev glasov ter določitev notarja.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se imenuje
Kersnik Ladislav.
Za preštevalca glasov se imenujeta Jože
Legat in Golja Neda.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Braniselj Erika.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička ter o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
A) Bilančni dobiček družbe v višini
612520,44 € je oblikovan iz prenesenega
dobička preteklih let, revalorizacijskega popravka tega dobička in iz čistega dobička
poslovnega leta 2010 ostane nerazporejen.
B) Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta družbe za poslovno leto
2010. Upravi in članom nadzornega sveta
se v smislu 294. člena ZGD podeli razrešnica.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, vsak delovni dan, od 10. do 12. ure, od
objave sklica do dneva skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti skladno z zakonom in podano
v pisni obliki.
Skupščina je sklepčna, če je prisotnih
več kot 15% vseh glasov.
Če skupščina ob objavljeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, ob 13. uri, v istih prostorih.
Na ponovnem sklicu bo skupščina odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Pravico udeležbe na skupščini imajo delničarji, ki so vpisani pri KDD kot imetniki
delnic na 25. 8. 2011.
Vse delničarje oziroma njihove pooblaščence, ki se nameravajo udeležiti skupščine družbe, vljudno prosimo, da svojo
udeležbo predhodno pisno javijo v tajništvo
družbe in sicer najkasneje tri dni pred pričetkom skupščine. Nenajavljeni delničarji ne
bodo imeli pravice udeležbe na skupščini.
Delničarji lahko sporočijo na sedež družbe pisne predloge za dopolnitev dnevnega
reda in nasprotnih predlogih v osmih dneh
od objave sklica.
Elmont Bled d.d.
uprava
direktor Janez Žnidar
Ob-4120/11
Na podlagi Zakona o gospodarskih druž
bah (Uradni list RS, št. 42/06, 10/08, 68/08,
42/09) in točke 7.3 Statuta Manufakture d.d.,
Nova Gorica, uprava družbe sklicuje
16. redno skupščino
družbe Manufaktura d. d.,
Sedejeva ulica 6, Nova Gorica,
ki bo v četrtek, dne 15. 9. 2011, ob 13. uri,
na sedežu družbe, Sedejeva ulica 6, Nova
Gorica, z naslednjim dnevnim redom:
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1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: imenuje se predlagane
kandidate za predsednika skupščine in verifikacijsko komisijo.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Andreja Cajhen.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom za leto 2010 in s pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi poslovanja in potrditvi letnega poročila družbe
za leto 2010 ter podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z revidiranim
letnim poročilom uprave in poročilom nadzornega sveta o preveritvi poslovanja in potrditvi letnega poročila družbe za leto 2010.
b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička.
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2010
znaša 350.935,00 EUR in je sestavljen iz
prenesenega čistega poslovnega izida iz
preteklih let v višini 341.185,00 EUR in čistega poslovnega izida iz leta 2010 v višini
9.750 EUR, se uporabi:
– Del bilančnega dobička v višini
47.109,20 se izplača delničarjem v obliki
dividend. Na vsako delnico se izplača 0,40
EUR dividende v bruto znesku. Dividenda
se izplača delničarjem, ki so kot lastniki vpisani pri KDD – Centralno klirinška depotna
družba d.d., Ljubljana, na dan 11. 9. 2011.
Dividende bodo izplačane najkasneje do
30. 11. 2011, na način, določen s sklepom
uprave.
– Del bilančnega dobička v višini
303.825,80 EUR ostane nerazporejen.
4. Sprejem sklepa o pooblastilu upravi za
nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča direktorja družbe Manufaktura d.d. za dobo
18 mesecev od dneva sprejema tega sklepa
dalje za nakup lastnih delnic, katerih skupni
nominalni znesek (delež) z drugimi lastnimi
delnicami, ki jih družba že ima, ne sme presegati 10% osnovnega kapitala.
Direktor družbe pridobiva lastne delnice
po ceni, ki ne presega zneska 28,00 EUR
za delnico in hkrati ni nižja od zneska 12,00
EUR za delnico.
Direktor družbe lahko delnice odsvoji tretjim po povprečni nakupni ceni, povečani
za stroške financiranja, in po predhodnem
soglasju nadzornega sveta; ob istem pogoju (predhodno soglasje nadzornega sveta) pa lahko direktor družbe lastne delnice
tudi umakne brez nadaljnjega sklepanja o
zmanjšanju osnovnega kapitala.
5. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za leto 2010.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2011 se imenuje
revizijsko hišo IN-REVIZIJA d.o.o. Ljubljana,
Tržaška cesta 134.
Čas in kraj zasedanja
Skupščina je sklicana za 15. 9. 2011, ob
13. uri, v upravnih prostorih družbe v Sedejevi ulici 6, v Novi Gorici. Če skupščina ob
napovedani uri ne bo sklepčna, se v roku pol
ure od napovedanega pričetka skupščina
ponovno sestane in je sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Prijava udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo in glasovalno pravico uresničujejo delničarji, ki so vpi-

sani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci
in zastopniki, ki do konca 4. dne pred zasedanjem skupščine, t j. 11. 9. 2011 (presečni
dan), v tajništvu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.
Uresničevanje pravice do obveščenosti
na skupščini
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenost v skladu s
305. členom ZGD-I in zahtevajo podatke o
zadevah družbe, če so ti pomembni za presojo točk dnevnega reda.
Dopolnitev dnevnega reda ter vložitev
predlogov
Delničarji lahko dopolnitev dnevnega
reda ter predloge, ki morajo biti pisni in obrazloženi, vložijo v roku 7 dni, šteto od prvega naslednjega delovnega dne od dneva
objave sklica, priporočeno po pošti ali neposredno na sedežu družbe, skladno z 298. in
300. ali 301. členom ZGD-1 (Uradni list RS,
št. 42/09).
Skupščinsko gradivo
Celotno skupščinsko gradivo je na vpogled vsak delovni dan, med 8. in 12. uro,
v tajništvu družbe Manufaktura, Sedejeva
ulica 6, Nova Gorica, v času od dneva objave v Uradnem listu RS do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Manufaktura d.d.
Boris Tušar, direktor družbe
Ob-4121/11
Uprava delniške družbe Zasavski računski center d.d., Trbovlje, Obrtniška
cesta 14, 1420 Trbovlje, sklicuje na podlagi
določil Zakona o gospodarskih družbah in
statuta delniške družbe
14. redno zasedanje skupščine družbe,
ki bo 29. 8. 2011, ob 12. uri, na sedežu
družbe Obrtniška cesta 14, Trbovlje.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se udeležbo, določi preštevalca glasov in izvoli predsednika
skupščine Dušana Požuna. Na skupščino je
vabljena notarka Marjana Kolenc-Rus.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za leto 2010 in poročilo nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina družbe se seznani z letnim
poročilom družbe za poslovno leto 2010 in
poročilom nadzornega sveta o svojem delu
in preveritvi letnega poročila za leto 2010.
3. Predlog uporabe bilančnega dobička
za leto 2010 in podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
3.1. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: čisti dobiček družbe za poslovno
leto 2010 znaša 13.574,15 EUR. Bilančni
dobiček v višini 112.767,49 EUR ostane nerazporejen in bo skupščina o njem odločala
v prihodnjih poslovnih letih.
3.2 Predlog sklepa: skupščina družbe
podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010.
4. Nagrada upravi in članom nadzornega sveta.
4.1 Predlog sklepa nadzornega sveta:
upravi se nameni nagrada v višini 1.000 € v
obliki 200 delnic ZRC d.d. iz sklada lastnih
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delnic. Uprava teh delnic ne sme odtujiti v
roku treh let oziroma do konca mandata.
4.2. Predlog uprave: članom nadzornega sveta se nameni nagrada v skupnem
znesku 2.000 €.
5. Sprememba statuta družbe ZRC d.d.
5.1. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: spremeni se tretja alineja drugega
odstavka člena H.C: Izbriše se »in članom
nadzornega sveta«.
Obrazložitev sklepa: z novelo Zakona o gospodarski družbah se je spremenil 284. člen,
ki izrecno določa, da člani nadzornega sveta
ne morejo biti udeleženi pri dobičku.
6. Gradivo in dostopnost dokumentov.
Popolno gradivo za predlagani dnevni
red, vključno s predlogi sklepov, je na vpogled na sedežu družbe, vsak delovni dan,
od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica
skupščine do dneva skupščine in na uradni
spletni strani družbe, www.zrc.si. Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po
posameznih točkah dnevnega reda.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem
dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali
če skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda.
Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste
dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi
najpozneje sedem dni po objavi tega sklica
skupščine.
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 katero 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, če je delničar v
sedmih dneh po objavi sklica skupščine, poslal družbi razumno utemeljen predlog.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščenosti iz
305. člena ZGD-1.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Pravico do udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:
– ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo najkasneje do konca četrtega dne pred
skupščino in

– ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih delnic
vrednostnih papirjev pri KDD konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine (presečni
dan), to je do konca dne 25. 8. 2011.
Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali
pooblaščenci se morajo na zahtevo izkazati
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki 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.
Zasavski računski center d.d., Trbovlje
Uprava družbe
Št. 87/11
Ob-4122/11
Na podlagi določil 6. točke veljavnega
Statuta delniške družbe Integral Lendava
d.d., uprava družbe sklicuje
18. redno sejo skupščine
delniške družbe Integral Lendava d.d.
Industrijska ul. 1, 9220 Lendava,
ki bo v torek, 30. 8. 2011, ob 12. uri,
v sejni sobi na sedežu družbe v Lendavi,
Industrijska ul. 1, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev organov skupščine.
Uprava družbe in nadzorni svet predlata
v sprejem naslednji sklep:
Ugotovi se navzočnost na skupščini.
Za predsedujočo se imenuje Ano Horvat.
Skupščino se obvesti, da na seji priso
stvuje vabljena notarka Marija Zag-Gyöfi.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2010, z
mnenjem revizorja in poročilom nadzornega
sveta v zvezi s pregledom letnega poročila.
Uprava družbe in nadzorni svet predlagata v sprejem naslednji sklep: skupščina
družbe se seznani z Letnim poročilom in
pisnim poročilom nadzornega sveta, ki se
nanaša na preveritev letnega poročila družbe Integral Lendava d.d., za poslovno leto
2010.
3. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube.
Uprava družbe in nadzorni svet predlagata v sprejem naslednji sklep: ugotovi se,
da znaša bilančna izguba za poslovno leto
2010, 164.869,02 EUR in se v celoti pokriva
iz zmanjšanja kapitalskih rezerv.
4. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2010.
Uprava družbe in nadzorni svet predlagata v sprejem naslednji sklep: podeli
se razrešnica upravi in nadzornemu svetu
družbe Integral Lendava d.d. za poslovno
leto 2010.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2011.
Nadzorni svet predlaga v sprejem naslednji sklep: za pooblaščeno revizijsko družbo
za poslovno leto 2011 se imenuje revizijsko
družbo Auditor d.o.o., Ptuj.
6. Vprašanja delničarjev
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v
centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine (presečni dan) in
pisno prijavijo svojo udeležbo najpozneje
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konec četrtega dne pred skupščino. Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na
skupščini prek zakonitih zastopnikov in pooblaščencev. Pooblastilo mora biti dano v
pisni obliki in ga je potrebno predložiti na
sedež družbe, kjer ostane shranjeno ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Dopolnitev dnevnega reda in predlogi
delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo
dodatno točko dnevnega reda. 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-1C 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
iz 300. člena ZGD-1C ali volilne predloge
za volitve članov nadzornega sveta ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1C. Nasprotni
oziroma volilni predlog se objavi oziroma
sporoči na način iz 298. člena ZGD-1C, le
če bodo ti družbi poslani v roku sedem dni
po objavi sklica skupščine in ki bodo izpolnjevali pogoje iz 300. člena ZGD-1C in bodo
razumno utemeljeni.
Vpogled v gradivo
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda bo na vpogled na sedežu družbe,
vsak delovni dan od 9. do 12. ure, v tajništvu
družbe. Delničarji na skupščini uresničujejo
svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1C.
Integral Lendava d.d.
Uprava
Ob-4123/11
Na podlagi 24. člena Statuta delniške
družbe Hotel Slon, Ljubljana, Slovenska cesta 34, direktor družbe vabi delničarje na
19. redno skupščino
delniške družbe Hotel Slon,
ki bo v torek, 30. 8. 2011, ob 9. uri, v
klubskih prostorih družbe v Ljubljani, Slovenska cesta 34.
I. Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Uprava predlaga, da skupščina sprejme
naslednji sklep:
»Izvolijo se organi skupščine po predlogu uprave.
Za predsednika skupščine se izvoli Mateja Erjavca. Za preštevalki glasov se izvolita Eva Košuljandić in Karmen Zakošek. Seji
skupščine prisostvuje vabljeni notar Bojan
Podgoršek.«
2. Seznanitev z letnim poročilom, mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila,
seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora ter sprejem sklepov o uporabi
bilančnega dobička in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep:
»Bilančni dobiček družbe, ki znaša
123.899,26 EUR ostane nerazporejen in bo
o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
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Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto
2010.«
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2011.
Nadzorni svet predlaga, da skupščina
sprejme naslednji sklep: »za revizorja za
poslovno leto 2011 se imenuje revizorska
družba Auditor d.o.o. iz Ptuja.«
II. Objava sklica in vpogled gradiva
Ta sklic skupščine je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni
strani družbe, www.hotelslon.com. Gradivo
za skupščino s predlogi sklepov z utemeljitvijo, vključno z letnim poročilom, mnenjem
revizorja, poročilom nadzornega sveta in
besedilom predlaganih sprememb statuta
z utemeljitvijo, je delničarjem na vpogled
v tajništvu Hotela Slon d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 34, vsak delavnik, med 9. in
10. uro, v času od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.
III. Pogoji udeležbe
Udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji (oziroma
zanje njihovi zastopniki in pooblaščenci), ki
so najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), torej
dne 26. 8. 2011 vpisani v delniško knjigo pri
KDD. Udeleženci morajo udeležbo na skupščini družbi pisno najaviti v istem roku.
IV. Zahteve ali predlogi delničarjev
Delničarji lahko v skladu in pod pogoji iz
prvega odstavka 298. člena ZGD-1 zahtevajo dopolnitve dnevnega reda. Delničarji,
ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka
298. člena ZGD-1 morajo svojo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi
sklica skupščine.
Delničarji lahko družbi v pisni obliki sporočijo svoje predloge sklepov k vsaki točki
dnevnega reda. Predlogi delničarjev se objavijo na način iz 296. člena ZGD-1 le, če
bo delničar poslal družbi predlog za objavo
v skladu in pod pogoji iz 300. člena ZGD-1 v
sedmih dneh po objavi sklica skupščine.
V. Pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega
odstavka 305. člena ZGD-1.
VI. Čas sklica
Skupščina je sklicana za 9. uro. Če
skupščina ne bo sklepčna, bo v skladu s
27. členom statuta družbe ponovno zasedanje skupščine prvi naslednji delovni dan,
torej 31. 8. 2011, ob 9. uri, v istem prostoru
in z istim dnevnim redom. V tem primeru bo
skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Hotel Slon d.d.
Gregor Jamnik, direktor
Ob-4124/11
Na podlagi določila 31. člena Statuta
delniške družbe Kompas Hoteli Bled, d.d.,
Cankarjeva cesta 2, Bled, uprava družbe
sklicuje
9. sejo skupščine
družbe Kompas Hoteli Bled, d.d.,
ter vabi delničarje družbe, da se udeležijo skupščine, ki bo v torek, dne 30. 8. 2011,
ob 17. uri, v sejni dvorani, na sedežu družbe, Cankarjeva cesta 2, Bled.
I. Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Uprava predlaga, da skupščina sprejme
naslednji sklep:
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Izvolijo se organi skupščine po predlogu
uprave, in sicer se za predsednika skupščine izvoli odvetnika Mateja Erjavca, za preštevalca glasov pa Mitja Slaparja in Karmen
Ambrožič.
Seji skupščine prisostvuje vabljeni notar
Bojan Podgoršek.
2. Seznanitev z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter
kritje izgube in podelitev razrešnic upravi in
nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep:
Skupščina se seznani z letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta in informacijo o prejemkih članov vodenja in nadzora ter se seznani, da izguba v poslovnem
letu 2010 znaša 214.453,57 EUR in se krije
v breme nerazporejenega čistega dobička iz
leta 2007 v višini 18.183,90 EUR in razlika v
višini 196.269,67 EUR iz zakonskih rezerv.
Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto
2010.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2011.
Nadzorni svet predlaga, da skupščina
sprejme naslednji sklep: za revizorja za poslovno leto 2011 se imenuje revizorska družba Auditor d.o.o. iz Ptuja.
II. Objava sklica in vpogled gradiva
Ta sklic skupščine je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani družbe: www.kompashotel.com.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
z utemeljitvijo, vključno z letnim poročilom,
poročilom nadzornega sveta in besedilom
predlaganih sprememb statuta z utemeljitvijo, je delničarjem na vpogled v tajništvu na
sedežu družbe, Cankarjeva cesta 2, Bled,
vsak delavnik, med 9. in 11. uro, v času od
dneva objave sklica skupščine do dneva
zasedanja skupščine.
III. Pogoji udeležbe
Udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji (oziroma
zanje njihovi zastopniki in pooblaščenci), ki
so najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), torej
dne 26. 8. 2011 vpisani v delniško knjigo pri
KDD. Udeleženci morajo udeležbo na skupščini družbi pisno najaviti v istem roku.
IV. Zahteve ali predlogi delničarjev
Delničarji lahko v skladu in pod pogoji iz
prvega odstavka 298. člena ZGD-1 zahtevajo dopolnitve dnevnega reda. Delničarji,
ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka
298. člena ZGD-1, morajo svojo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi
sklica skupščine.
Delničarji lahko družbi v pisni obliki sporočijo svoje predloge sklepov k vsaki točki
dnevnega reda. Predlogi delničarjev se objavijo na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo
delničar poslal družbi predlog za objavo v
skladu in pod pogoji iz 300. člena ZGD-1, v
sedmih dneh po objavi sklica skupščine.
V. Pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega
odstavka 305. člena ZGD-1.
VI. Čas sklica
Skupščina je sklicana za 17. uro. Če
skupščina ne bo sklepčna, bo v skladu s
27. členom statuta družbe ponovno zasedanje skupščine prvi naslednji delovni dan,
torej 31. 8. 2011, ob 17. uri, v istem prostoru

in z istim dnevnim redom. V tem primeru bo
skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Kompas Hoteli Bled, d.d.
uprava družbe
Gregor Jamnik, v.d. direktor
Ob-4125/11
Na podlagi 35. člena Statuta delniške
družbe Naravno zdravilišče Topolšica d.d.
in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
15. zasedanje skupščine
delniške družbe Naravno zdravilišče
Topolšica d.d.,
ki bo v torek, 30. 8. 2011, ob 11. uri, na
sedežu družbe, v poslovnih prostorih uprave
družbe Naravno zdravilišče Topolšica d.d.,
Topolšica 77, 3326 Topolšica.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine
Predlog sklepa:
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na
predlog uprave se izvoli za predsedujočega
skupščine odvetnika Stanislava Rozensteina. Imenuje se verifikacijska komisija, v sestavi Irena Žgank kot predsednica in Alenka Slatnar ter Nataša Koren kot preštevalki
glasov. Seji bo prisostvoval vabljeni notar
Srečko Gabrilo iz Žalca.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
Naravno zdravilišče Topolšica d.d. za poslovno leto 2010 in revidiranih računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2010;
predstavitev pisnega poročila nadzornega
sveta družbe Naravno zdravilišče Topolšica
d.d. o rezultatih preveritve letnega poročila,
s stališčem do revizijskih poročil in o načinu
ter obsegu preverjanja vodenja družbe med
poslovnim letom 2010; razprava in podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu
Predlog sklepov:
2.1. Skupščina družbe se seznani s predstavitvijo letnega poročila družbe za poslovno leto 2010 in revidiranimi računovodskimi
izkazi družbe za poslovno leto 2010.
Delničarji se seznanijo s prejemki uprave
in članov organa nadzora v letu 2010.
Skupščina družbe se seznani s poročilom nadzornega sveta družbe Naravno
zdravilišče Topolšica d.d. o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskega poročila ter o načinu in obsegu
preverjanja vodenja družbe med poslovnim
letom 2010.
2.2. V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina:
2.2.1. Potrdi in odobri delo uprave družbe Naravno zdravilišče Topolšica d.d. in ji
podeljuje razrešnico.
2.2.2. Potrdi in odobri delo nadzornega
sveta družbe Naravno zdravilišče Topolšica
d.d. in mu podeljuje razrešnico.
3. Predlog za uporabo bilančnega dobička.
Predlog sklepa:
3.1. Na predlog uprave in nadzornega sveta družbe se preneseni čisti dobiček iz preteklih let, ki znaša 241.558,70 EUR, skladno s
64. in 230. členom ZGD-1 uporabi za pokrivanje izgube poslovnega leta 2010, v višini
161.256,38 EUR, ostanek dobička, v višini
80.302,32 EUR, pa ostane nerazporejen.
4. Dopolnitev dejavnosti družbe
Predlog sklepa:
4.1. Dejavnost družbe se dopolni z naslednjimi dejavnostmi:
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35.119 Druga proizvodnja električne
energije
47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln, stojnic in tržnic
55.300 Dejavnost avtocampov, taborov
85.590 Drugje neuvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanja
93.130 Obratovanje fitnes objektov
96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost
96.040 Dejavnosti za nego telesa
5. Dopolnitev Statuta družbe Naravno
zdravilišče Topolšica d.d.
Predlog sklepa:
5.1. Sprejmejo se dopolnitve Statuta
družbe, in sicer:
5.1.1. Dopolni se besedilo 4. člena Statuta in se v novem besedilu glasi:
Dejavnost družbe je:
35.119 Druga proizvodnja električne
energije
47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln, stojnic in tržnic
55.100 Dejavnost hotelov in podobnih
nastanitvenih obratov
55.300 Dejavnost avtocampov, taborov
56.101 Restavracije in gostilne
56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
56.103 Slaščičarne in kavarne
56.104 Začasni gostinski obrati
56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
56.290 Druga oskrba z jedmi
56.300 Strežba pijač
64.990 Drugje nerazvrščene dejavnosti
finančnih storitev, razen zavarovalništva in
dejavnosti pokojninskih skladov
79.110 Dejavnost potovalnih agencij
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
85.590 Drugje neuvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanja
86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
86.220 Specialistična zunajbolnišnična
zdravstvena dejavnost
86.909 Druge zdravstvene dejavnosti
93.130 Obratovanje fitnes objektov
96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost
96.040 Dejavnosti za nego telesa.
6. Sprejem in potrditev čistopisa Statuta
družbe.
Predlog sklepa:
6.1. Na podlagi dopolnitve dejavnosti
družbe in skladno s sprejetimi dopolnitvami
Statuta družbe v okviru točke 5., se sprejme
in potrdi čistopis Statuta družbe.
7. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2011.
Predlog sklepa:
5.1. Na predlog nadzornega sveta se
za revizorja za poslovno leto 2011 imenuje
EBIT d.o.o., Velenje.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini in ostale
pravice delničarjev

Na skupščini imajo pravico do udeležbe
in glasovanja tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpisani v delniško
knjigo pri KDD–Centralni klirinško depotni
družbi d.d. Ljubljana, konec 4 dne pred
zasedanjem skupščine in ki prijavijo svojo
udeležbo osebno, po zastopniku ali pooblaščencu s priporočeno pošiljko vsaj do konca
4 dne pred zasedanjem skupščine.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevo morajo
poslati družbi najpozneje 7 dni po objavi
sklica skupščine.
Vsak delničar lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki poda predloge sklepov.
Predlog je pravočasen in se objavi, če delničar, v 7 dneh po objavi sklica skupščine,
pošlje družbi razumno utemeljen predlog in
sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja.
Vsak delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti, skladno
s 305. členom ZGD-1.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v tajništvu družbe
Naravno zdravilišče Topolšica d.d., in sicer
najmanj eno uro pred začetkom zasedanja,
kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in
prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh
točkah dnevnega reda skupščine se glasuje
z glasovnicami, razen o prvi točki.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa še s pisnim pooblastilom ter zakoniti zastopniki z izpisom iz
sodnega registra.
Ponovno zasedanje
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 računovodske
izkaze družbe, poročilo o delu nadzornega
sveta za leto 2010 ter predlog dopolnitev
statuta družbe, je delničarjem na vpogled v
tajništvu uprave družbe Naravno zdravilišče
Topolšica d.d., Topolšica 77, 3326 Topolšica, in sicer vsak delavnik, od 10. do 12. ure,
od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Naravno zdravilišče Topolšica d.d.
Uprava
Ob-4127/11
Poslovodja družbe ATC Kanin, Bovec
d.o.o., Dvor 43, 5230 Bovec (v nadaljevanju: »družba«), Klaut Simon na podlagi določb družbene pogodbe družbe in Zakona
o gospodarskih družbah (Uradni list RS,
št. 42/06 s spremembami) sklicuje
13. redno sejo skupščine
družbe ATC Kanin, Bovec d.o.o.,
ki bo dne 30. 8. 2011, ob 10. uri, na sedežu družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine.
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2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
za poslovni leti 2009 in 2010 in pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega
poročila za poslovni leti 2009 in 2010 in
podelitev razrešnice poslovodstvu in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani z letnim poročilom
družbe za poslovni leti 2009 in 2010. Letno
poročilo in bilanca stanja za poslovno leto
2010, ki se je končalo 31. 12. 2010, se pregledata in sprejmeta.
Izguba družbe za poslovno leto 2010
znaša: 726.880,00 EUR, prenesena izguba
iz tekočega in prejšnji let znaša 5.076.279,56
EUR EUR.
3. Odločanje o povečanju osnovnega
kapitala, z vplačili stvarnega vložka in izključitev prednostne pravice družbenikov do
prevzema novih vložkov.
Predlog sklepa:
Skladno s pismom o nameri, ki so ga dne
28. 11. 2009 sklenili trije največji družbeniki družbe, tako Euroinvest d.o.o., Občina
Bovec in pa HIT d.d. Nova Gorica, se poveča osnovni kapital družbe iz dosedanjih
5.076.279,56 EUR za skupno 2.200.000,00
EUR tako da po povečanju znaša osnovni
kapital 7.276.279,56 EUR, pri čemer se izključi prednostna pravica preostalih družbenikov do prevzema novih vložkov.
Povečanje osnovnega kapitala z vplačilom stvarnega vložka se izvede tako, da
družbenik družba Euroinvest d.o.o. Nova
Gorica, Industrijska cesta 5, Kromberk,
vloži nov stvarni vložek, v skupni višini
1.100.000,00 EUR. Stvarni vložek oceni
pooblaščeni revizor. Poročilo revizorja je
sestavni del poročila o stvarnih vložkih, ki
se sestavi in podpiše pred prijavo za vpis v
sodni register.
Povečanje osnovnega kapitala z vplačilom stvarnega vložka se izvede tako, da
družbenik družba Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, Bovec, vloži nov stvarni
vložek, v skupno višini 1.100.000,00 EUR.
Stvarni vložek oceni pooblaščeni revizor.
Poročilo revizorja je sestavni del poročila
o stvarnih vložkih, ki se sestavi in podpiše
pred prijavo za vpis v sodni register.
4. Uskladitev družbene pogodbe družbe
in sprejem čistopisa.
Predlog sklepa: zaradi obravnavanih
sprememb sprejmejo družbeniki novo družbeno pogodbo, v kateri se upoštevajo vse
opisane spremembe. Sprejme se čistopis
družbene pogodbe.
5. Razrešitev in imenovanje novih članov
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: razrešita se dosedanja
člana nadzornega sveta Trampuž Robert in
Srebot Rozalija. Za novega člana nadzornega sveta se za dobo štirih let imenuje Kavs
Goran, rojen 13. 10. 1975, stanujoč Dvor
41c, 5230 Bovec, po poklicu strojni tehnik,
zaposlen pri Soča Rafting d.o.o., Trg golobarskih žrtev 14, 5230 Bovec
Dnevni red zasedanja skupščine se ob
sklicu objavi v prostorih družbe.
Predlogi sklepov in pojasnila, poročilo
poslovodstva o utemeljenem razlogu za izključitev prednostne pravice in ocene revizorja ter ostale listine so dostopni tudi na
sedežu družbe, od objave sklica skupščine
do dneva zasedanja.
Skupščina veljavno odloča, če so prisotni
družbeniki oziroma njihovi pooblaščenci, ki
predstavljajo več kot polovico glasov. Pooblaščenec družbenika mora najkasneje do
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začetka seje skupščine predložiti poslovodstvu pisno pooblastilo.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
ob 12. uri. V tem primeru skupščina veljavno odloča ne glede na število navzočih
družbenikov.
ATC Kanin, Bovec d.o.o.
Klaut Simon
Ob-4128/11
Izvršni direktor družbe TU FIN, d.d., Dunajska 156, Ljubljana, sklicuje
skupščino družbe,
ki bo dne 30. 8. 2011, ob 15. uri, na sedežu družbe, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje njenih organov.
Predlog sklepa št.1: za predsednika
skupščine se imenuje Saša Koštial in za
preštevalko glasov Petra Hvastja Konaković. Ugotovi se, da je na skupščini prisoten
vabljeni notar in revizor iz revizijske družbe
KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
upravnega odbora o preveritvi in sprejemu
letnega poročila družbe TU FIN, d.d. za leto
2010 in letnega poročila za skupino TU FIN
za leto 2010.
Skupščina se seznani s poročilom upravnega odbora o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe TU FIN, d.d. za leto
2010 in letnega poročila skupine TU FIN za
leto 2010.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe, seznanitev s prejemki članov
upravnega odbora in izvršnega direktorja za
opravljanje nalog družbe v letu 2010, podelitev razrešnice članom upravnega odbora in
izvršnemu direktorju za leto 2010.
Predlog sklepa št.3.1: na predlog upravnega odbora, bo o uporabi bilančnega dobička družbe, ki po stanju na dan 31. 12.
2010 znaša 501.271,00 EUR, odločeno v
naslednjih poslovnih letih.
Predlog sklepa št.3.2: skupščina se seznani s prejemki članov upravnega odbora
in izvršnega direktorja, ki so jih prejeli za
opravljanje nalog družbe v letu 2010, kot so
navedeni v letnem poročilu družbe za leto
2010 na 20. strani, v točki 2.2.18 v poglavju
2.2. Priloge k računovodskim izkazom.
Predlog sklepa št.3.3: na predlog upravnega odbora skupščina podeljuje članom
upravnega odbora in izvršnemu direktorju
družbe razrešnico za poslovno leto 2010.
4. Imenovanje revizorja za leto 2011.
Predlog sklepa št.4: na predlog upravnega odbora skupščina imenuje za pooblaščenega revizorja družbe TU FIN, d.d. za leto
2011, revizijsko družbo KPMG Slovenija,
d.o.o., Ljubljana.
Informacije za delničarje
Dostopnost gradiva za skupščino
Vsa gradiva za skupščino (sklic skupščine, z dnevnim redom in s predlogi in
utemeljitvami sklepov, letni poročili za leto
2010 in Poročilo upravnega odbora po 3.
odstavku 285. člena ZGD-1), so delničarjem
na vpogled v poslovnih prostorih družbe od
dneva sklica do dneva zasedanja skupščine, vsak delovnik, od 10. do 12. ure, ter od
14. do 15. ure.
Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala družbe, lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
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zahtevajo uvrstitev dodatne točke na dnevni
red. Svoji pisni zahtevi morajo 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
pravočasno podane in utemeljene zahteve,
skupno s čistopisom novega dnevnega reda
objavila na enak način, kot je objavila sklic
skupščine. Vsak delničar lahko k vsaki točki
dnevnega reda v pisni obliki poda predloge
sklepov, ki jih pošlje družbi po pošti. Uprava
družbe bo delničarjev predlog sklepa objavila na način iz 296. člena ZGD-1, če ji bo
delničar poslal razumno utemeljen predlog
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine in
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal objavljenemu predlogu sklepa organov
vodenja in nadzora in da bo druge delničarje
pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji so v izvrševanju svoje pravice
do obveščenosti, v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 upravičeni na skupščini postavljati vprašanja in zahtevati dodatna pojasnila in podatke, če je to potrebno
za presojo dnevnega reda skupščine.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo svojo glasovalno pravico le tisti
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v
centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD, d.d., Ljubljana,
konec četrtega dne pred skupščino (presečni dan), to je do vključno 26. 8. 2011 in,
ki svojo udeležbo pisno prijavijo s pošto, ki
mora prispeti na sedež družbe do konca
navedenega presečnega dne.
Vsak delničar, ki je veljavno prijavil svojo
udeležbo na skupščini, lahko imenuje svojega pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo
glasovalno pravico. Pooblaščenec se mora
izkazati s predložitvijo pisnega pooblastila, ki ostane deponirano na sedežu družbe. Pooblastilo mora vsebovati lastnoročni
podpis delničarja, fizične osebe, oziroma
pri delničarjih, pravnih osebah, lastnoročni
podpis zakonitega zastopnika in žig/pečat,
če ga pravna oseba uporablja. Udeleženci
skupščine so se dolžni izkazati z ustreznim
osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki
pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Sejna
soba, v kateri bo potekala skupščina, bo
odprta pol ure pred začetkom zasedanja
skupščine zaradi evidentiranja udeležencev
skupščine in potrditve udeležbe na seznamu
prisotnih delničarjev.
TU FIN, finančne naložbe, d.d.
Izvršni direktor

Predlog sklepa: skupščina imenuje delovno predsedstvo v sestavi: predsednica
Helena Rajk in dve preštevalki glasov, Barbara Mlakar in Kaja Pakiž.
2. Seznanitev z letnim poročilom o poslovanju za poslovno leto 2010 in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta o sprejemu
letnega poročila za leto 2010.
3. Sklepanje o uporabi dobička in odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: celoten bilančni dobiček
9.528,78 € se razporedi na preneseni dobiček, o katerega uporabi bo odločeno v naslednjih poslovnih letih. Skupščina podeljuje
upravi in nadzornemu svetu razrešnico za
poslovno leto 2010.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta se izvoli Heleno Rajk in Polono Pakiž
kot predstavnici delničarjev. Svet delavcev
je imenoval Branislava Šivca kot predstavnika delavcev v nadzornem svetu. Mandat
dosedanjim članom nadzornega sveta poteče 28. 8. 2011. Novi člani nadzornega sveta
nastopijo mandat z dnem 29. 8. 2011, za
dobo štirih let.
Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki. Glasuje se osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na
podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob
vstopu v dvorano. Delničar oziroma njegov
pooblaščenec se lahko udeleži skupščine
oziroma uresničuje glasovalno pravico na
skupščini pod pogojem, da se najmanj tri
dni pred zasedanjem skupščine prijavi za
udeležbo na skupščini. Prijave lahko neposredno odda v tajništvu družbe ali pošlje
po pošti na naslov družbe. Prijava se šteje
za pravočasno, če jo je delničar oddal priporočeno po pošti, najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine.
Delničarje kot tudi pooblaščence prosimo, da se na dan zasedanja skupščine
javijo v tajništvu najmanj 30 minut pred začetkom skupščine, zaradi podpisa liste prisotnih in prevzema glasovalnih lističev.
Gradivo in predlogi sklepov skupščine
po tem dnevnem redu je na voljo v tajništvu,
na sedežu družbe, dan po objavi zasedanja
skupščine, od 10. do 12. ure.
Tovarna transportnih naprav d.d.
uprava
Viktor Pakiž

Ob-4131/11
Na podlagi Statuta delniške družbe Tovarne transportnih naprav d.d., Podskrajnik
17, 1380 Cerknica, z dne 19. decembra
1996, uprava družbe TTN Tovarne transportnih naprav d.d. vabi delničarje na

12. skupščino delničarjev,

14. skupščino družbe
Tovarne transportnih naprav d.d.,
ki bo v torek, 30. 8. 2011, ob 8. uri, v
prostorih uprave na sedežu družbe, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti notarke ter izvolitev delovnih teles
skupščine.

Ob-4132/11
Na podlagi 23. člena Statuta družbe
In.life, d.d., uprava družbe In.life, d.d., s
sedežem Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana, sklicuje
ki bo 29. 8. 2011, ob 12. uri v, na sedežu
družbe.
Dnevni red in predlogi sklepov.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in imenovanje organov
skupščine.
Predlog sklepa: skupščina potrdi predsednika in preštevalca glasov v skladu s
predlogom sklicatelja skupščine. Skupščini
bo prisostvoval notar Miro Bregar.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom uprave o poslovanju za poslovno leto
2010 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2010.
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Predlog sklepa: skupščina se seznani s
revidiranim letnim poročilom za leto 2010 in
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila.
3. Odločanje o delitvi in uporabi bilančnega dobička v višini 193.943,00 EUR in
podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu.
3.1. Predlog sklepa: bilančni dobiček v
višini 193.943,00 EUR ostane nerazporejen.
3.2. Predlog sklepa: skupščina podeli
razrešnico upravi in nadzornemu svetu za
poslovanje v poslovnem letu 2010.
4. Imenovanje revizijske hiše.
Predlog sklepa: za revidiranje poslovanja
v letu 2011 se imenuje revizijska hiša Realinea d.o.o., Partizanska cesta 8, Grosuplje.
5. Sprememba firme družbe.
Predlog sklepa: firma in skrajšana firma
se spremenijo tako, da se sedaj glasijo:
Firma družbe: Detel, družba za telekomunikacije d.d.
Skrajšana firma družbe: Detel, d.d.
6. Obravnava in sprejem predloga uprave o izdaji novih delnic (dokapitalizaciji) podjetja In.life d.d. ter podelitvi pooblastila za
spremembo statuta družbe.
Predlog sklepa:
Osnovni kapital družbe In.life d.d., ki
znaša 625.500,00 EUR in je razdeljen na
150.000 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico (v nadaljevanju: kosovne delnice), se
poveča z novimi denarnimi vložki v skupni
višini 125.100,00 EUR, tako da po povečanju znaša 750.600,00 EUR. Povečanje se
izvede z izdajo 30.000 novih kosovnih delnic, tako da bo imela družba po povečanju
osnovnega kapitala skupaj izdanih 180.000
kosovnih delnic, pri čemer vsaki posamezni
kosovni delnici v osnovnem kapitalu družbe
pripada enak delež in enak pripadajoči znesek, ki znaša 4,17 EUR. Emisijska vrednost
ene nove kosovne delnice je enaka 30,00
EUR. Skupna emisijska vrednost vseh novih kosovnih delnic znaša 900.000,00 EUR,
od tega se vplača v osnovni kapital družbe
125.100,00 EUR, v kapitalske rezerve pa se
vplača znesek v višini 774.900,00EUR.
Vse novo izdane kosovne delnice dajejo njihovim imetnikom enaka upravičenja
in pravice, kot že izdane delnice istega razreda: pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe, pravico do dela dobička (dividende), pravico do ustreznega dela preostalega
premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe. Delnice bodo izdane v nematerializirani
obliki in vpisane v register pri KDD d.d. po
vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni
register.
Obstoječi delničarji imajo prednostno
pravico do vpisa delnic nove emisije v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu. Rok za uveljavitev te pravice je 14 dni
od objave poziva.
Vpis novih delnic bo potekal na sedežu
družbe od 1. 9. 2011 do 30. 9. 2011. Izdaja
novih delnic bo uspela, če bodo v rokih, ki so
določeni s tem sklepom vpisane in vplačane
vse delnice nove emisije. V primeru neuspešnega povečanja osnovnega kapitala postane vpis novih delnic na podlagi tega sklepa
neobvezujoč, vplačila pa se brezobrestno
vrnejo na transakcijski račun vplačnikov in
sicer v 5 delovnih dneh po objavi rezultata
vpisa in vplačila delnic.
Skupščina pooblašča upravo, da uskladi
Statut družbe z veljavnim načinom in obliko

povečanja osnovnega kapitala v skladu s
tem sklepom o povečanju osnovnega kapitala družbe z denarnimi vložki in posledično
s stanjem po dejansko izvedenem vpisu in
vplačilu delnic.
Gradivo za skupščino
Popolna besedila gradiva za skupščino,
ki obsega ta sklic, to je, predloge vseh sklepov z obrazložitvami in navedbami kateri
organ družbe je dal posamezen sklep, obrazložitve posameznih točk dnevnega reda,
letno poročilo za leto 2010 ter poročilo nadzornega sveta, so na vpogled delničarjem
na sedežu družbe, Pot za Brdom 102, Ljub
ljana, vsak delovni dan od 8. do 16. ure, od
dneva objave tega sklica v Uradnem listu
RS dalje do vključno sklica skupščine.
Pravice in predlogi delničarjev ter druga
obvestila
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem
dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa
za vsako predlagano točko dnevnega reda,
o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega
reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1) objavila tiste dodatne točke
dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji
zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni
po objavi tega sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
skladno s prvim odstavkom 300. in 301. člena ZGD-1. Uprava družbe bo na enak način
kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje
pogoje:
– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh
po objavi tega sklica skupščine
– ki bodo razumno utemeljeni
– za katere bo delničar pri tem sporočil,
da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za
njegov predlog.
Ne glede na navedeno volilnega predloga delničarju na podlagi 301. člena ZGD-1
ni treba utemeljiti.
Delničar lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1 uresničuje na skupščini.
Pogoji za udeležbo na skupščini in glasovanje
Pravico do udeležbe in glasovanja imajo
le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine (presečni dan).
Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev
ali njihovih pooblaščencev je pisna prijava
udeležbe, ki mora prispeti na sedež družbe
najkasneje pet dni pred skupščino, to je do
vključno 23. 8. 2011, do 16.ure.
Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini, ima pravico pooblastiti
poslovno sposobno fizično ali pravno osebo,
da se v njegovem imenu udeleži skupščine
in uresničuje njegovo glasovalno pravico.
Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, EMŠO
oziroma firmo, sedež in matično številko)
pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis
pooblastitelja. Pooblastilo je treba predložiti
družbi in ostane shranjeno pri njej. Poobla-
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ščenec ima na skupščini enake pravice, da
lahko govori in postavlja vprašanja kot delničar, katerega zastopa.
In.life d.d.
Nebojša Jovanović
direktor
Ob-4137/11
V skladu z določili ZGD-1 in Statuta
družbe Delo tiskarna d.d. Ljubljana, sklepa
uprave in zahteve delničarja Salomon d.o.o.
Ljubljana sklicujem
16. zasedanje skupščine
družbe Delo tiskarna, d.d. Ljubljana,
ki bo v torek, dne 30. 8. 2011, ob 14. uri,
v sejni sobi skupine Krater v Ljubljani, Brnčičeva ulica 31, 1231 Ljubljana - Črnuče.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine.
Predlog sklepov:
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
1.2. Skupščina izvoli:
– za predsednika skupščine Jožeta
Čada,
– za preštevalca glasov Luka Reflaka,
– za zapisnikarja notarja Mira Bregarja
iz Litije.
2. Sprejem letnega poročila za leto
2010.
Predlog sklepa: skupščina sprejme revidirano letno poročilo za poslovno leto 2010.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2010, seznanitev s prejemki
članov organa vodenja in nadzora in podelitev razrešnice.
Predlog sklepov:
3.1. Bilančni dobiček, ugotovljen na dan
31. 12. 2010 v višini 1.205.488 EUR, ostane
nerazporejen in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih poslovnih letih.
3.2. Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu družbe razrešnico za delo v
poslovnem letu 2010.
4. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskega
poročila ter pregled poslovnega poročila za
leto 2011.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
leto 2011 se imenuje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta
8a, Ljubljana.
5. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepov:
5.1. Ugotovi se, da je Mitji Rotarju z dnem
25. 3. 2011 prenehal mandat člana nadzornega sveta zaradi odstopa s te funkcije.
5.2. Ugotovi se, da je Djordjević Branislavu z dnem 1. 4. 2009 prenehal mandat člana
nadzornega sveta na podlagi točke dvainšestdesetič statuta družb, ker mu je tega
dne prenehalo delovno razmerje v družbi
Delo tiskarna d.d., Ljubljana.
5.3. Za člana nadzornega sveta družbe
Delo tiskarna d.d. Ljubljana, ki zastopa interese delničarjev, se za obdobje 4 let, ki
začne teči z dnem sprejema tega sklepa,
izvoli Štefana Baša.
Predloge sklepov pod točko 1., 2. in 3.
dnevnega reda je podala uprava družbe,
predloge sklepov pod točko 4. in 5. dnevnega reda pa je podal delničar Salomon d.o.o.
Ljubljana v zahtevi za sklic skupščine z dne
18. 7. 2011.
Informacije za delničarje
Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v
zvezi s skupščino
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Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom z mnenjem revizorja in podatki o prejemkih članov organov upravljanja in nadzora, izjavo o upravljanju, in drugimi gradivi
iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je
na vpogled delničarjem družbe na sedežu
skupine Krater v Ljubljani, Brnčičeva ulica
31, 1231 Ljubljana - Črnuče, vsak delovni dan, od dneva objave sklica, do dneva zasedanja skupščine od 10. do 12. ure.
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.,
301. in 305. člen ZGD-1) so prav tako objavljene na spletni strani družbe.
Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem
dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali
če skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne 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 pisne predloge
sklepov in volilne predloge. Uprava družbe
bo na enak način kot ta sklic skupščine,
objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo
poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega
sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar-predlagatelj pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal
predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog. Predloga
o volitvah delničarju skladno z 301. členom
ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz
296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal
družbi razumno utemeljen predlog.
Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog, ter avtentičnost
njegovega podpisa.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničar lahko na skupščini postavlja
vprašanja in zahteva podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo dnevnega
reda ter izvršuje 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 pisno prijavijo svojo udeležbo na
skupščini tako, da uprava prejme prijavo
najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do konca 26. 8.
2011 in ki so kot imetniki delnic na ta dan
vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev. Prijava se pošlje
po pošti na naslov: Delo tiskarna d.d. Ljubljana, Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana.
Upoštevane in veljavne bodo samo pisne
prijave z originalnimi podpisi delničarjev oziroma zastopnikov.
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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.
Družba ima pravico do preveritve identitete
delničarja oziroma pooblastitelja ter avtentičnost njegovega podpisa. Delničarji lahko
pooblastilo na enak način, kot so ga podali,
do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.
Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali
pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz
sodnega ali poslovnega registra.
Na dan sklica skupščine ima družba
961.351 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na
skupščini.
Udeležence naprošamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo na mestu zasedanja skupščine, in sicer pol ure pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in se izkazali z osebnim
dokumentom ter prevzeli gradivo, potrebno
za glasovanje.
Če skupščina od predvideni uri zasedanja ne bo sklepčna, ker na zasedanju ne bo
prisotnih več kot 15% glasov, se bo ponovno
zasedanje skupščine opravilo istega dne ob
14.30, v istih prostorih. Na ponovnem zasedanju bo skupščina sklepčna ne glede na
višini zastopanega osnovnega kapitala.
Delo tiskarna d.d.
direktor
Tomaž Dereani
Ob-4138/11
Na podlagi točke 7.3. Statuta družbe A1,
d.d., Ljubljana, Vodovodna cesta 93, in skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah upravni odbor družbe sklicuje
15. skupščino
delniške družbe A1, d.d., Ljubljana,
Vodovodna cesta 93,
ki bo 31. 8. 2011, ob 14. uri, na sedežu
družbe, na Vodovodni cesti 93, Ljubljana, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
1.1 Za organe skupščine se izvolijo:
– predsednik odvetnik Dušan Kecman,
– preštevalka glasov Irena Hlebš.
1.2. Skupščini prisostvuje vabljeni notar
Darko Jerše iz Postojne, Tržaška c. 1.
2. Seznanitev s potrjenim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom za l.
2010 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom upravnega odbora, odločanje o uporabi
bilančnega dobička in podelitvi razrešnice
upravnemu odboru.
Predlog sklepa:
2.1. Na predlog upravnega odbora se ugotovljeni bilančni dobiček v višini
36.286.124,80 EUR v skladu z določbami
230., 282. in 293. člena ZGD uporabi za:
– preneseni dobiček iz preteklih let v
znesku 32.461.480,54 EUR (leto 2002 v
znesku 224.061,77 EUR, leto 2003 v znesku 5.028.804,47 EUR, leto 2004 v znesku 4.047.044,32 EUR, leto 2005 v znesku 4.571.502,44 EUR, leto 2006 v znesku 5.413.797,13 EUR, leto 2007 v znesku 5.019.155,60 EUR, leto 2008 v

znesku 4.527.485,59 in leto 2009 v znesku
3.629.629,22 EUR) ostane nerazporejen;
– prenos iz presežka iz prevrednotenja
v znesku 16.179,00 EUR ostane nerazporejen;
– čisti dobiček poslovnega leta 2010 v
višini 3.084.917,76 EUR ostane nerazporejen;
– del bilančnega dobička v višini
723.547,50 EUR oziroma 32,50 EUR bruto
na delnico se nameni za izplačilo dividend.
Dividende se izplačajo iz prenesenega čistega dobička za leto 2002 v znesku
723.547,50 EUR.
Knjiženje se opravi na dan 1. 1. 2011.
2.2. Dividende se izplačajo v roku šestih
mesecev od dne skupščine brezobrestno.
Dividende se izplačajo delničarjem, ki
so bili v delniško knjigo vpisani na presečni
dan.
2.3. Skupščina podeli razrešnico upravnemu odboru za poslovno leto 2010.
3. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za leto 2011.
Predlog sklepa: za revizorja računovodskih izkazov za poslovno leto 2011 se na
predlog upravnega odbora imenuje družbo
BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1,
Ljubljana.
Pogoji udeležbe na skupščini – presečni dan
Presečni dan pred zasedanjem skupščine je 27. 8. 2011. 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 tega
dne in do konca tega dne pisno prijavijo
upravi družbe svojo udeležbo.
Rok za dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo
dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o
katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica
skupščine.
Rok za sporočitev predloga delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
način iz 296. člena ZGD-1 zakona 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 pred
log.
Dostopnost obrazložitve sklepov
Obrazložitve predlogov sklepov za vsako
točko dnevnega reda so delničarjem dostopne v prostorih družbe Vodovodna cesta
93, Ljubljana, vsak delovni dan, od prvega
naslednjega delovnega dne, od dne objave
sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, od 8. do 14. ure.
Pridobitev popolnih besedil listin in predlogov
Delničarji lahko pridobijo popolna besedila listin in predlogov iz drugega odstavka
297.a člena zakona in si jih brezplačno ogledajo v prostorih družbe Vodovodna cesta
93, Ljubljana, vsak delovni dan od prvega
naslednjega delovnega dne od dne objave
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sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, od 8. do 14. ure.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena zakona.
Postopek uresničevanja glasovalne pravice
Družba postopka za uresničevanje glasovalne pravice z elektronskimi sredstvi v
skladu s četrtim odstavkom 297. člena zakona in postopka uresničevanja glasovalne
pravice po pošti v skladu z devetim odstavkom 308. člena zakona ne omogoča.
Objava sklica skupščine na spletu
Sklic skupščine družbe je objavljen na
internetni strani družbe: www.a-1.si.
A1, investicijsko upravljanje, d.d.
upravni odbor
Ob-4139/11
EB trgovina in zastopanje d.d., sedež: Kranj (Republika Slovenija), poslovni
naslov: Gregorčičeva ulica 8, 4000 Kranj
(Republika Slovenija), v skladu z določbami
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)
in Statuta družbe EB trgovina in zastopanje
d.d., delničarje vabimo na
7. skupščino,
ki bo v ponedeljek, dne 29. 8. 2011, ob
8. uri, na naslovu Koroška cesta 31, 4000
Kranj.
Dnevni red (predlog):
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
1.1 Za predsednika skupščine se izvoli
Marka Drinovca, za preštevalko glasov Tanjo Orlič. Ugotovi se prisotnost vabljenega
notarja.
2. Sklepanje o prenosu delnic manjšinskih delničarjev družbe EB trgovina in zastopanje d.d., Gregorčičeva ulica 8, 4000
Kranj, na družbo (glavnega delničarja) Mladinski servis Kranj d.o.o., Gregorčičeva ulica
8, 4000 Kranj, za plačilo primerne denarne
odpravnine.
Na predlog družbe (glavnega delničarja)
Mladinski servis Kranj d.o.o., Gregorčičeva
ulica 8, 4000 Kranj (s sedežem v Kranju),
matična številka 5157684000, predlagata
uprava in nadzorni svet sprejem naslednjega sklepa:
2.1. Na Mladinski servis Kranj d.o.o.,
Gregorčičeva ulica 8, 4000 Kranj, se prenesejo delnice družbe EB trgovina in zastopanje d.d., Gregorčičeva ulica 8, 4000 Kranj,
preostalih delničarjev (manjšinski delničarji),
po postopku izključitve manjšinskih delničarjev iz družbe (384. člen ZGD-1 in naslednji).
Zato Mladinski servis Kranj d.o.o., Gregorčičeva ulica 8, 4000 Kranj, plača preostalim delničarjem (manjšinskim delničarjem)
primerno denarno odpravnino v višini 8,28
EUR za vsako navadno kosovno delnico
družbe EB trgovina in zastopanje d.d., Gregorčičeva ulica 8, 4000 Kranj.
Informacije v zvezi s skupščino
Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice
Presečni dan in drugi pogoji, od katerih
sta odvisna udeležba na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Presečni dan iz tretjega odstavka
297. člena ZGD-1: konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine, to je konec dne

25. 8. 2011. Skupščine se lahko udeležijo
in na njej uresničujejo glasovalno pravico
le tisti delničarji, ki so imetniki delnic družbe
na ta dan (ki so konec tega dne kot imetniki
delnic družbe vpisani v centralnem registru
nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki
ga vodi KDD d.d., Republika Slovenija).
Udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice sta odvisna tudi od prijave pred skupščino. Do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice
so upravičeni le tisti delničarji, ki se prijavijo
pred skupščino. Dovolj je, da se delničarji prijavijo najpozneje konec četrtega dne
pred skupščino, to je najpozneje konec dne
25. 8. 2011.
– Pooblaščenci
Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini, ima pravico pooblastiti
poslovno sposobno fizično ali pravno osebo,
da se v njegovem imenu udeleži skupščine
in uresničuje njegovo glasovalno pravico.
Za pooblastilo je potrebna pisna oblika. Pooblastilo je treba predložiti družbi in ostane
shranjeno pri njej.
Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca
v skladu s prejšnjim odstavkom z uporabo
elektronskih sredstev. Tako dokazilo o imenovanju pooblaščenca se lahko posreduje
po telefaksu, in sicer tako, da se pooblastilo
pošlje na številko telefaksa 04/202-44-50.
Na isto številko telefaksa lahko delničarji
kadarkoli pošljejo preklic pooblastila.
Obrazec pooblastila je dostopen na naslovu Koroška cesta 31, 4000 Kranj.
Dopolnitev dnevnega reda
Zahtevo za dopolnitev dnevnega reda v
skladu s prvim odstavkom 298. člena ZGD1 morajo delničarji poslati družbi najpozneje
sedem dni po objavi sklica skupščine, to je
najpozneje 5. 8. 2011. Takšna zahteva se
lahko posreduje tudi po telefaksu, na številko telefaksa 04/202-44-50.
Nasprotni predlog in volilni predlog
Predlog sklepa (prvi odstavek 300. člena
ZGD-1) ali volilni predlog (301. člen ZGD-1)
se objavi in sporoči v skladu z zakonom,
če delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine pošlje družbi takšen predlog, to
je, če delničar do vključno 5. 8. 2011 pošlje
družbi takšen predlog. Družba bo nemudoma objavila oziroma sporočila pravočasno
prejete predloge. Predlogi se lahko posredujejo tudi po telefaksu, na številko telefaksa
04/202-44-50.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.
Število delnic in glasovalnih pravic
Na dan objave sklica skupščine je bilo
skupno število delnic družbe 209.984. Enako
število je bilo glasovalnih pravic (vsaka delnica družbe ima en glas). Vse delnice družbe
so navadne kosovne in se glasijo na ime.
Dostopnost gradiva
Od objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine so na naslovu
Koroška cesta 31, 4000 Kranj, dostopni:
– ta sklic skupščine,
– predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta z navedbo, kateri organ je dal posamezen predlog, in obrazložitvijo vsake točke
dnevnega reda in predloga sklepa uprave in
nadzornega sveta,
– zahteva za sklic skupščine glavnega
delničarja,
– letna in konsolidirana letna poročila
družbe za zadnja tri poslovna leta,
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– pisno poročilo glavnega delničarja iz
prvega stavka drugega odstavka 386. člena
ZGD-1,
– revizijsko poročilo revizijske družbe
Rödl & Partner, z dne 11. 7. 2011,
– poročilo o ocenitvi vrednosti družbe
EB trgovina in zastopanje d.d., z dne 9. 5.
2011,
– izjavo banke Delavska hranilnica d.d.,
s katero je banka solidarno odgovorna za
izpolnitev obveznosti glavnega delničarja,
da bo nemudoma po vpisu sklepa o prenosu
delnic v register manjšinskim delničarjem
plačal odpravnino za pridobljene delnice,
– obrazec pooblastila za uresničevanje
glasovalne pravice po pooblaščencu.
Od objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine so na naslovu
Koroška cesta 31, 4000 Kranj, dostopne
tudi izčrpne informacije o pravici delničarja zahtevati dopolnitev dnevnega reda (prvi
odstavek 298. člena ZDG-1), njegovi pravici
dati predlog sklepa ali volilni predlog (prvi
odstavek 300. člena ZGD-1 in 301. člen
ZGD-1) in njegovi pravici do obveščenosti
(305. člen ZGD-1).
Nemudoma po prejemu bodo na naslovu Koroška cesta 31, 4000 Kranj, dostopne
morebitne dodatne točke dnevnega reda ter
predlogi sklepov ali volilni predlogi delničarjev in informacije v zvezi z njimi.
Na naslovu Koroška cesta 31, 4000
Kranj, je mogoče vsak delovnik, med 9. in
15. uro pogledati v gradivo ter brezplačno
dobiti obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu.
Na delničarjevo zahtevo mu bo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno izročen
prepis listin iz zgornjih prve, druge in četrte
alineje.
Listine iz zgornjih prve do četrte alineje
bodo predložene tudi na zasedanju skupščine.
EB trgovina in zastopanje d.d.
Uprava
direktor Peter Beton
Ob-4140/11
Na podlagi 36. člena Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., uprava Telekoma
Slovenije, d.d., s sedežem v Ljubljani, Cigaletova 15, sklicuje
20. skupščino delničarjev,
ki bo 31. 8. 2011, ob 14. uri, v Multimedijski dvorani na sedežu družbe.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Stojan Zdolšek, za preštevalca glasov se določi
predstavnika podjetja Ixtlan Forum d.o.o.
Skupščina se seznani, da je na seji skupščine prisoten notar Bojan Podgoršek.
3. Sprejem sklepa o spremembah in dopolnitvah Statuta družbe Telekom Slovenije,
d.d.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spremembe in dopolnitve Statuta družbe Telekom
Slovenije, d.d., po predlogu uprave in nadzornega sveta, ki je sestavni del tega sklepa.
4. Pisno poročilo nadzornega sveta o
potrditvi letnega poročila za poslovno leto
2010.
5. Predlog uporabe bilančnega dobička
za poslovno leto 2010 s predlogom razrešni-
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ce upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2010.
Predlog sklepa:
5.1. Bilančni dobiček, ki za leto 2010
znaša 29.500.000,00 EUR, se uporabi za:
– izplačilo dividend v višini 19.516.434,00
EUR oziroma 3 EUR bruto na delnico,
– preostali del v višini 9.983.566,00 se
prenese v naslednje leto.
Dividende se izplačajo delničarjem, ki so
dva delovna dneva po sprejemu tega sklepa
na skupščini družbe vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic s pravico do dividend,
in sicer v roku 60 dni po sprejemu tega sklepa na skupščini družbe.
5.2. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi za poslovno leto 2010.
5.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2010.
6. Predlog za imenovanje revizorja za
revidiranje računovodskih izkazov Telekoma
Slovenije, d.d., za poslovno leto 2011.
Predlog sklepa: skupščina imenuje revizijsko družbo Ernst&Young, d.o.o., Dunajska 111, Ljubljana, za revidiranje računovodskih izkazov Telekoma Slovenije, d.d.,
za poslovno leto 2011.
7. Plačilo članom nadzornega sveta Telekom Slovenije, d.d.
Predlog sklepa:
7.1. Člani nadzornega sveta prejmejo za
udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta znaša 275,00
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 ne glede na
število udeležb na sejah, v posameznem
poslovnem letu upravičen do izplačila sejnin
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.
7.2. Člani nadzornega sveta, poleg sejnin, prejmejo osnovno plačilo za opravljanje
funkcije v višini 11.000 EUR bruto letno na
posameznega člana.
7.3. 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 10% višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije
člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen tudi do dodatnega doplačila v
višini 25% doplačila za opravljanje funkcije
člana komisije nadzornega sveta.
7.4. 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
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zgoraj navedeno in torej ne glede na število
komisij katerih član je ali jim predseduje, v
posameznem poslovnem letu upravičen do
izplačila doplačil, 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.
7.5. 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.
7.6. 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.
7.7. Stroške izobraževanja in izpopolnjevanja članov nadzornega sveta na področjih,
ki so pomembna za kakovostno in učinkovito izvrševanje njihovih nalog nosi Telekom
Slovenije, d.d., kar se podrobneje uredi v
Poslovniku o delu nadzornega sveta.
8. Seznanitev z odstopom članov nadzornega sveta in izvolitev novih članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
8.1. Skupščina se seznani z odstopom
mag. Cirila Kafola in dr. Zvonka Kremljaka s
funkcije člana nadzornega sveta, ki predstavljata kapital, z dnem 31. 8. 2011.
8.2. Skupščina na njuno mesto za člana
nadzornega sveta, ki predstavljata kapital,
izvoli Francija Mugerleta in Sama Sanzina
z mandatom, ki začne teči s 1. 9. 2011 in
traja do izteka mandata sedanjega nadzornega sveta.
Gradivo za skupščino
Od dneva objave tega sklica v Uradnem
listu RS dalje do vključno dneva skupščine, so delničarjem na sedežu družbe, Ciga
letova 15, Ljubljana, v informacijski pisarni
vsak delavni dan, od 10. do 12. ure, na vpogled popolna gradiva za skupščino.
Sklic skupščine in celotno gradivo z
dnevnim redom in predlaganimi sklepi je
objavljeno tudi na spletnih straneh družbe
http://skupscina.telekom.si/ in na borznem
sistemu elektronskega obveščanja http://seonet.ljse.si.
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 priložiti predlog
sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali
če skupščina
pri posamezni točki
dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe
bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena
Zakona o gospodarskih družbah-1 (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 elektronski pošti na elektronski
naslov: skupscina@telekom.si.
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.
Ne glede na prej navedeno volilnega
predloga delničarju na podlagi 301. člena
ZGD-1 ni treba utemeljiti.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog.
Delničarji lahko predloge sklepov in volilne
predloge družbi sporočijo tudi po elektronski
pošti, in sicer na elektronski naslov: skupscina@telekom.si.
Pravica do obveščenosti
Delničar lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1 uresničuje na skupščini. Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega
odstavka 298., prvega odstavka 300., 301.
in 305. člena ZGD-1 so dostopne na spletni
strani družbe http://skupscina.telekom.si/.
Pogoji za udeležbo na skupščini in glasovanje
Pravico do udeležbe in glasovanja imajo
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v
centralnem registru vrednostnih papirjev pri
KDD – Centralni klirinško depotna družba,
d. d., konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine (presečni dan).
Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev, njihovih zastopnikov ali pooblaščencev je pisna prijava udeležbe, naslov
ljena na informacijsko pisarno družbe, ki
mora prispeti na sedež družbe ali na faks
št. 01/231-47-36 ali na elektronski naslov:
skupscina@telekom.si,
najkasneje
do
vključno 29. 8. 2011 do 15.30. Delničarji
oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo družbe izkazati z
osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom,
zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO oziroma firmo, sedež in matično
številko) pooblastitelja in pooblaščenca ter
podpis pooblastitelja. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice je
dostopen v informacijski pisarni na sedežu družbe, Cigaletova 15, Ljubljana, vsak
delovni dan med 10. in 12. uro, od objave
tega sklica v Uradnem listu RS dalje in v
elektronski obliki na spletni strani družbe
http://skupscina.telekom.si/.
Pooblastilo
je lahko posredovano družbi po elektronski pošti v skenirani obliki kot priponka na
elektronski naslov: skupscina@telekom.si.
Družba si pridržuje pravico do preveritve
avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.
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Druga obvestila
Družba si pridržuje pravico do preveritve
avtentičnosti delničarja, ki je poslal dodatne
točke, predloge sklepov ali volilne predloge
po elektronski pošti.
Po stanju na dan sklica skupščine znaša skupno število izdanih delnic družbe
6.535.478. Od tega je skupno število delnic
z glasovalno pravico 6.505.478. Vse delnice
so istega razreda.
Udeležence skupščine prosimo, da pridejo na skupščino pol ure pred začetkom
zasedanja skupščine zaradi vpisa navzočnosti v seznam prisotnosti in prevzema glasovalnih naprav.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne v istih prostorih z istim dnevnim
redom ob 15. uri. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število zastopanih
delnic.
Telekom Slovenije, d.d.,
predsednik uprave
Ivica Kranjčević
Ob-4141/11
Na podlagi 8.3 točke Statuta Železar Štore D.P., delniška družba pooblaščenka d.d.,
ter v skladu z določili 295. člena Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1) sklicuje
uprava družbe
10. redno skupščino
delniške družbe Železar Štore D.P. d.d.,
ki bo v torek, dne 30. 8. 2011, ob 12. uri,
v prostorih male telovadnice Osnovne Šole
Štore, Ulica Cvetke Jerin 5, Štore (Lipa), z
naslednjim dnevnim redom in predlogi sklepov:
1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga skupščini naslednji
sklep:
Za predsednika skupščine se izvoli Igor
Pirc, za preštevalki glasov pa Mojca Havliček in Vlasta Verhovšek.
Za sestavo notarskega zapisnika je uprava k sodelovanju povabila notarja Aleksandra Mraza iz Celja.
2. Predstavitev Letnega poročila 2010 in
poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2010.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini naslednji sklep: skupščina se seznani
z letnim poročilom za leto 2010 in poročilom
nadzornega sveta v skladu z 282. členom
Zakona o gospodarskih družbah-1.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2010 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini naslednji sklep:
3.1. Bilančni dobiček na dan 31. 12.
2010 v višini 139.266,11 EUR ostane nerazporejen.
3.2. Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto
2010.
4. Spremembe statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini naslednji sklep:
Spremeni se statut družbe kot glasi:
1) 6. Uprava. Točki 6.3. se doda novi
drugi odstavek, ki sedaj glasi:
»V primeru predčasne prekinitve pogodbe za opravljanje poslovodne funkcije
v družbi, ima lahko direktor v skladu z zakonom oziroma sklepom skupščine pravico
do odpravnine v višini, določeni s pogodbo.

Direktor nima pravice do odpravnine, če je
ta pogodba predčasno prekinjena iz razlogov, ker je huje kršil obveznosti, ni sposoben
voditi poslov ali ker mu je skupščina izrekla
nezaupnico (razen če je nezaupnico izrekla
iz očitno neutemeljenih razlogov), oziroma
če je sam odpovedal pogodbo.«
2) 7. Nadzorni svet. Točka 7.11 se spremeni tako, da sedaj glasi:
»Člani nadzornega sveta so na predlog
uprave upravičeni do sejnine, katere višino
določi skupščina. Poleg tega pripada članom tudi povračilo potnih in drugih razumnih
stroškov za prihod in udeležbo na seji.«
3) 7. Nadzorni svet. Točki 7.11 se doda
nov drugi odstavek, ki glasi:
»Članom nadzornega sveta se lahko za
njihovo delo zagotovi dodatno plačilo, kar
lahko s sklepom določi skupščina. Plačilo
mora biti v ustreznem razmerju z nalogami
članov nadzornega sveta in finančnim položajem družbe. Člani nadzornega sveta ne
morejo biti udeleženi pri dobičku.«
4) 8. Skupščina. Točka 8.3, prvi odstavek
se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali na pisno zahtevo delničarjev družbe,
katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino
osnovnega kapitala družbe. Delničar, ki
zahteva sklic skupščine, mora ob zahtevi v
pisni obliki priložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega
reda, o katerem naj skupščina odloča ali,
če skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda.
5) 8. Skupščina. Točka 8.3, drugi odstavek se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»Sklic skupščine z vsebino, ki jo zahtevajo predpisi, se mora objaviti vsaj 30 dni
pred dnem zasedanja skupščine v Uradnem
listu Republike Slovenije in na druge načine,
če je to zahtevano s predpisi. Upravičenec
iz te točke, ki zahteva sklic skupščine, mora
ob zahtevi posredovati upravi tudi obrazložen ter utemeljen namen in razlog sklica.
6) 8. Skupščina. Točka 8.3, Doda se nov
četrti odstavek, ki glasi:
»Ne glede na drugi odstavek te točke
se skupščina družbe z vsebino, kot jo zahtevajo predpisi, lahko skliče s priporočenim
pismom vsem delničarjem, če se lahko njihova imena in naslovi ugotovijo iz veljavne
delniške knjige. V tem primeru velja dan,
ko je bila pošta odposlana, za dan objave
skupščine.«
Dosedanji tretji odstavek postane peti.
7) 8. Skupščina. Točka 8.4 se spremeni
tako, da se sedaj glasi:
»Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalne pravice samo tisti
delničarji, ki družbi prijavijo svojo udeležbo
najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, in ki so kot imetniki delnic vpisani v
centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine. V primeru, da delničar uresničuje svoje pravice preko pooblaščenca, mora biti dano pooblastilo za
zastopanje v pisni obliki in ga je potrebno
predložiti družbi, kjer ostane shranjeno.
Delničarji se lahko udeležijo skupščine
ali glasujejo pred skupščino ali na njej s
pomočjo elektronskih sredstev brez fizične
prisotnosti ali pa po pošti pred zasedanjem
skupščine. Poslovodstvo podrobneje uredi
postopek udeležbe in glasovanja iz prejšnjega odstavka. Na enak način in v obliki, kot je
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določena v drugem odstavku te točke, lahko
delničarji pošiljajo družbi tudi zahtevo za
dodatno točko dnevnega reda ter predloge
sklepov k točkam dnevnega reda, vključno
z volilnimi predlogi. Družba ima pravico do
preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo oziroma
predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.
Utemeljitev:
Zakon o spremembah in dopolnitvah
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C,
Uradni list RS, št. 42/09 – v nadaljevanju:
novela ZGD-1C) je prinesel novosti oziroma
spremembe v zvezi s skupščino in prejemki
članov uprav ter nadzornih svetov. Družbe
so dolžne svoje statute uskladiti z novelo zakona do 1. 9. 2010. Določbe novele
glede sklica in izvedbe skupščine pa se že
uporabljajo od 1. 9. 2009 dalje. Predlagamo
uskladitev statuta družbe v skladu z novelo
ZGD-1C.
Čistopis statuta na podlagi sprejetega
sklepa skupščine potrdi notar.
5. Volitve nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini naslednji sklep:
»Skupščina izvoli nadzorni svet v sestavi: Ladislav Kaluža,ekonomski tehnik, Gorazd Korošec, univ. dipl. ekon., Marjan Mačkošek, univ. dipl. inž. str., Alfred Šarlah, univ.
dipl.ekon., Ivan Štrlekar, univ. dipl. ekon.
Mandat članov nadzornega sveta je
4 leta. Mandat nastopijo 1. 9. 2011.
Utemeljitev:
Sedanjemu nadzornemu svetu poteče
mandat. V skladu s statutom in ZGD-1 skupščina izvoli nadzorni svet za dobo 4 let. Pri
izbiri članov nadzornega sveta je nadzorni
svet upošteval dosedanje izkušnje članov
pri delu v nadzornih svetih, njihovo strokovno usposobljenost in zastopanost glede
na kapitalsko strukturo družbe. Predlagani
kandidati izpolnjujejo vse pogoje in je razvidno, kot sledi: Ladislav Kaluža, po izobrazbi
ekon. tehnik, tri mandate je bil član NS delniške družbe Železar Štore D.P., d.d., trenutno zaposlen v Sindikatu delavcev trgovine
Slovenije, kot sekretar, Gorazd Korošec,
po izobrazbi univ. dipl. ekon., dva mandata
član NS delniške družbe Železar Štore D.P.,
d.d., trenutno zaposlen kot predsednik uprave družbe Unior, Kovaška industrija Zreče,
Marjan Mačkošek, po izobrazbi univ. dipl.
inž. str., tri mandate član NS delniške družbe Železar Štore D.P.,d.d., bil predsednik
NS družbe Pivovarna Laško d.d., Laško, trenutno zaposlen kot generalni direktor družbe Štore Stell d.o.o., Štore, Alfred Šarlah,
po izobrazbi univ. dipl. ekon., tri mandate
član in en mandat kot predsednik NS družbe
Železar Štore D.P., d.d., trenutno zaposlen
kot vodja financ v družbi Štore Stell d.o.o.,
Štore, Ivan Štrlekar, po izobrazbi univ. dipl.
ekon., dva mandata član NS delniške družbe Železar Štore D.P.,.d.d., trenutno zaposlen kot direktor družbe Valji, Proizvodnja
valjev in ulitkov, d.o.o., Štore.
Gradiva
Popolno gradivo v zvezi s predlaganim
dnevnim redom skupščine je delničarjem na
voljo in na vpogled v tajništvu uprave družbe
na sedežu družbe, vsak delovni dan, od 10.
do 12. ure, od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Pogoji udeležbe
Skupščine delničarjev se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so kot
imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri
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Centralno klirinško depotni družbi, d.d., v
Ljubljani konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni
dan), to je do 26. 8. 2011 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 vključno 26. 8. 2011.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mora biti
v pisni obliki priložen predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali če skupščina
pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda.
Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev
zahteve za dodatno točko dnevnega reda,
morajo zahtevo poslati družbi najpozneje
sedem dni po objavi sklica skupščine.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz
300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in
sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če
bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine, družbi poslal predlog za objavo
v skladu s 300. členom ZGD.
Pravica do obveščenosti
Informacija o postopku uresničevanja
pravice po pooblaščencu:
Delničarji lahko uresničujejo svojo glasovalno pravico tudi preko pooblaščenca, in sicer da podpišejo in pošljejo pooblastilo, ki ga
prejmejo skupaj z vabilom na skupščino.
Čas sklica
Delničarje prosimo, da pridejo na skupščino vsaj pol ure pred začetkom zasedanja
in da prijavijo svojo navzočnost ter prevzamejo glasovalne naprave vsaj 15 minut pred
začetkom zasedanja skupščine ob 12. uri.
Udeleženci skupščine naj se prijavijo ob
prihodu na skupščino pred vstopom v sejno
sobo, kjer bodo s podpisom potrdili svojo
navzočnost.
Prostor, v katerem bo potekala skupščina bo zaradi administrativnih opravil odprt
30 minut pred začetkom zasedanja.
Vabljene delničarje prosimo, da utemeljene nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna za odločanje, bo ponovno zasedanje 30 minut kasneje v istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno odločala, ne glede
na višino zastopanega kapitala.
Železar Štore D.P. d.d.
uprava – direktor
Anton Franulič
Št. 136/2011
Ob-4142/11
Na podlagi določil Statuta delniške družbe Ingrad Gramat, d.d., Medlog 7, 3000
Celje ter določbami Zakona o gospodarskih
družbah-1 (ZGD-1), uprava družbe Ingrad
Gramat d.d. sklicuje
zasedanje skupščine
delniške družbe Ingrad Gramat, d.d.,
ki bo v sredo, 31. 8. 2011, ob 18. uri, na
sedežu družbe, Medlog 7, 3000 Celje.
Predlog dnevnega reda in predlogi sklepov, ki jih delničarjem predlagata uprava in
nadzorni svet:
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1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave družbe se za
predsednico skupščine izvoli Nevena Tea
Gorjup in za preštevalki glasov Tanja Lah in
Anica Vekuš. Seji prisostvuje vabljen notar.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2010 in revidiranih računovodskih in konsolidiranih računovodskih
izkazov družbe za poslovno leto 2010, poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve
letnega poročila, s stališčem do revizijskih
poročil in o načinu in obsegu preverjanja
vodenja družbe med poslovnim letom 2010,
informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa št. 2.1:
Skupščina se seznani s sprejetim letnim
poročilom družbe za poslovno leto 2010 ter
revidiranimi računovodskimi in konsolidiranimi računovodskimi izkazi družbe za poslovno leto 2010, s poročilom nadzornega
sveta družbe o rezultatih preveritve letnega
poročila, s stališčem do revizijskih poročil
in o načinu in obsegu preverjanja vodenja
družbe med poslovnim letom 2010 ter informacijo o prejemkih članov organov vodenja
in nadzora v letu 2010.
Predlog sklepa št. 2.2:
V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2010 in jima
podeljuje razrešnico.
3. Predčasno prenehanje mandata članov nadzornega sveta družbe na podlagi
podanih odstopnih izjav in predlog sklepa za
imenovanje novih članov nadzornega sveta
družbe.
Predlog sklepa:
Na podlagi podane odstopne izjave z
dnem izvedbe vpisa povečanja osnovnega
kapitala družbe Ingrad Gramat, d.d. v postopku prisilne poravnave predčasno preneha mandat članoma nadzornega sveta
Zapušek Mojci in Škoberne Janezu.
Z dnem predčasnega prenehanja mandata zgoraj navedenih članov nadzornega
sveta se za nova člana nadzornega sveta
imenujeta Robert Kladnik in Katja Tušek.
Mandat novoimenovanih članov nadzornega
sveta je 4 leta od dneva nastopa mandata.
4. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov za poslovno leto 2011.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo
za revidiranje računovodskih izkazov družbe in konsolidiranih računovodskih izkazov
družbe za poslovno leto 2011 imenuje revizijska hiša Renoma, Kamniška ulica 25,
1000 Ljubljana.
Gradivo
Gradivo za skupščino, ki vsebuje sklic
skupščine z obrazloženimi predlogi sklepov,
revidirano letno poročilo družbe, revidirane
računovodske izkaze družbe in konsolidirane računovodske izkaze družbe, informacijo o prejemkih članov vodenja in nadzora
družbe v poslovnem letu 2010 ter poročilo
nadzornega sveta o spremljanju poslovanja
družbe v poslovnem letu 2010, je delničarjem na vpogled v informativni pisarni – tajništvu uprave družbe Ingrad Gramat, d.d.,
Medlog 7, 3000 Celje, vsak delavnik od 10.
do 12. ure po dnevu objave sklica skupščine, vključno do dneva zasedanja skupščine
in na spletni strani družbe, http://sl.ingradgramat.si/.

Pravice in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 7 dni
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo
dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o
katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda
ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.
Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih
bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje 7 dni po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko zahteve za dodatno
točko dnevnega reda družbi sporočijo na
naslov Ingrad Gramat, d.d., Uprava- skupščina, Medlog 7, 3000 Celje ali po faksu na
številko 03/42-63-803.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajo predloge sklepov ali
volilne predloge. Uprava bo na enak način
kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge
delničarjev, ki bodo poslani družbi v 7 dneh
po objavi tega sklica, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu objavljenih sklepov in, da bo
druge delničarje pripravil do tega, da bodo
glasovali za njegov predlog. Volilnih predlogov delničarjev v skladu z določili 301. člena
ZGD-1 ni treba utemeljiti. Predlog delničarja
se objavi in sporoči na način iz 296. člena
ZGD-1 le, če je delničar v 7 dneh po objavi
sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge
sklepov in volilne predloge družbi sporočijo
na naslov ali po faksu, kot je navedeno v
prejšnjem odstavku te točke.
Predlogi delničarjev, ki družbi ne bodo
poslani najkasneje v 7 dneh po objavi sklica
skupščine in bodo dani najpozneje na sami
skupščini, se bodo obravnavali na skupščini.
Delničar lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničuje na skupščini.
Prijava udeležbe na skupščini in glasovanje na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se
bodo pisno prijavili na skupščino tako, da
uprava prejme njihovo prijavo najpozneje
konec četrtega dne pred skupščino, to je
27. avgusta 2011 in, ki so vpisani v delniško
knjigo družbe, ki se vodi pri Centralno klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana (KDD)
konec četrtega dne pred skupščino, to je
27. avgusta 2011.
Glasovalno pravico na skupščini lahko
uresničujejo le tisti delničarji, ki najpozneje
konec četrtega dne pred skupščino na naslov družbe, Ingrad Gramat, d.d., Uprava
družbe- za skupščino, Medlog 7, 3000 Celje,
priporočeno pošljejo svojo pisno prijavo.
Prijave na skupščino ni mogoče podati z
uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane
in veljavne bodo samo prijave z originalnimi
podpisi.
Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe
na skupščini lahko imenuje pooblaščenca,
da se v njegovem imenu udeleži skupščine
in uresničuje njegovo glasovalno pravico.
Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno
predložiti družbi, kjer ostane shranjeno.
Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali
pooblaščenci se morajo na zahtevo sklicate-
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lja izkazati z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz poslovno sodnega registra. Pravico
udeležbe na skupščini imajo tudi člani nadzornega sveta družbe Ingrad Gramat, d.d.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine najmanj eno uro pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje.
O vseh točkah dnevnega reda, razen prve
točke, se glasuje z glasovnicami.
Ponovno zasedanje
Skupščina je sklepčna, če so navzoči
delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja
vsaj 15% delnic z glasovalno pravico.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna v skladu z določili statuta, uprava
sklicuje ponovno zasedanje skupščine istega dne eno uro za prvim sklicem, z istim
dnevnim redom. Na ponovno sklicanem zasedanju skupščine bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Ingrad Gramat, d.d.
Uprava
Ob-4143/11
Na podlagi 10.4. točke Statuta družbe
Daimond, Trgovina in zastopanje d.d., Žnidarčičeva 19, Šempeter pri Gorici, upravni
odbor družbe sklicuje
13. skupščino družbe
Daimond, Trgovina in zastopanje d.d.,
ki bo v Šempetru pri Gorici, dne 30. 8.
2011, ob 13. uri, na sedežu družbe, Žnidarčičeva 19, Šempeter pri Gorici.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika skupščine,
dveh preštevalcev glasov in predstavitev
notarja.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Srdan Tovornik.
Za preštevalca glasov se izvolita Tamara
Semolič Cijan in Pave Rajer.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe Daimond d.d. za leto 2010,
poročilom upravnega odbora in odločanje
o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi
razrešnice upravi, članom nadzornega sveta
in upravnega odbora.
Predlog sklepa:
– Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe Daimond d.d. za leto 2010 in
poročilom upravnega odbora.
– Bilančni dobiček v višini 4.880,34 EUR
se razporedi v druge rezerve iz dobička.
– Upravi, nadzornemu svetu in upravnemu odboru družbe se podeli razrešnica za
poslovno leto 2010.
3. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog upravnega
odbora se sprejme spremembe statuta družbe v predlaganem besedilu.
4. Odpoklic članov upravnega odbora.
Predlog sklepa: na predlog upravnega
odbora se z dnem vpisa sprememb statuta v
register odpokliče člane upravnega odbora:
Mirana Kraševca, Francija Strajnarja, Zdenka Podlesnika, Branka Tomažiča in Dragana
Valenčiča.
5. Izvolitev članov upravnega odbora.
Predlog sklepa:
Na predlog upravnega odbora se z dnem
vpisa sprememb statuta v register izvoli za

člane upravnega odbora, za obdobje petih let: Branko Tomažič, Miran Kraševec in
Zdenko Podlesnik.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico delničarji, ki so imetniki delnic konec četrtega dne
pred zasedanjem skupščine, to je dne 26. 8.
2011.
Skupščine se lahko udeleži in na njej
glasuje delničar, ki bo svojo udeležbo na
skupščino prijavil pri družbi najpozneje do
konca četrtega dne pred skupščino.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča. Delničarji morajo
zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni
po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov (nasprotni predlog). Nasprotni predlog
se objavi in sporoči na način iz 296. člena
ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine, družbi poslal predlog za objavo v skladu z 300. oziroma
301. členom ZGD-1.
Na sedežu družbe so od dneva sklica
skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine v času od 11. do 12. ure dostopni
in na vpogled predlogi sklepov in predlog
spremembe statuta.
Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1.
Daimond, Trgovina in zastopanje d.d.
Upravni odbor
predsednik upravnega odbora
Miran Kraševec
Ob-4144/11
Uprava družbe Opalit, poslovne storitve
d.d., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, na
podlagi 6.3. člena Statuta sklicuje
9. skupščino delniške družbe Opalit,
poslovne storitve d.d.,
Poljanski nasip 6, Ljubljana,
ki bo v torek, dne 30. 8. 2011, ob 13. uri,
v pisarni odvetnice Mojce Lukančič, Poljanski nasip 6, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles.
Predlog sklepa:
Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Skupščina za predsednika skupščine
imenuje Vesno Sodja.
Skupščina za preštevalca glasov imenuje Iztoka Žaberla in Špelo Pavšič.
Seji prisostvuje vabljeni notar.
2. Predložitev letnega poročila družbe
za leto 2010.
3. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2010.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
podeljuje upravi družbe in članom nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno
leto 2010.
4. Vložitev tožbe v skladu z 327. členom
ZGD-1.
Uprava predlaga, da skupščina sprejme
naslednji sklep: skupščina nalaga upravi, da
najkasneje v 6 mesecih od dneva skupščine
vloži odškodninsko tožbo proti Juretu Prebilu zaradi škode povzročene s sklenitvijo
pogodb in aneksov z družbo TP Consulting
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d.o.o., s katerimi je v letu 2007 prenesel
65.294 navadnih imenskih delnic izdajatelja
družbe Iskra Mehanizmi d.d., ne da bi bila
zanje plačana ustrezna kupnina.
Obrazložitev: zaradi navedenih prenosov
delnic izdajatelja družbe Iskra Mehanizmi
d.d. ima družba za preko 1.400.000,00 EUR
odprtih obveznosti, ki jih ne more poravnati,
saj je Jure Prebil prenesel še edino preostalo premoženje družbe na svojo družbo, ne
da bi družba Opalit Poslovne storitve, d.d.
za to prejela ustrezno kupnino.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD
Centralni klirinško depotni družbi, d.d.,
Ljubljana konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, osebno ali njihovi pooblaščenci.
Gradivo za skupščino bo delničarjem posredovano po pošti po prejemu pisne zahteve za posredovanje gradiva.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje v istih prostorih. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča
ne glede na višino prisotnega zastopanega
kapitala.
Opalit, poslovne storitve, d.d.
Št. 6/11
Ob-4145/11
Na podlagi določil Statuta družbe Koroške pekarne d.d., Koroška cesta 2, 2370
Dravograd, uprava sklicuje
17. skupščino
družbe Koroške pekarne d.d.,
Dravograd,
ki bo v torek, dne 30. 8. 2011, ob 9. uri,
v prostorih sedeža družbe v Dravogradu,
Koroška cesta 2.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine delniške družbe,
ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih
teles skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se imenuje
Rastko Lah, za preštevalca glasov pa Bojana Lužnic.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Sonja Kralj.
2. Predstavitev letnega poročila, poročila
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2010 in sprejem sklepa
o uporabi bilančnega dobička ter podelitev
razrešnice članom uprave in nadzornega
sveta.
Predlog sklepa 2.1.:
Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12.
2010 znaša 784.907 EUR in je sestavljen iz
prenesenega čistega dobička prejšnjih let v
znesku 894.949 EUR in izgube poslovnega
leta 2010 v znesku 110.042 EUR. Na predlog uprave in nadzornega sveta bilančni
dobiček v višini 784.907 EUR ostane nerazporejen.
Predlog sklepa 2.2.:
Skupščina družbe podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu 2010.
3. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev Statuta Koroške pekarne, d.d.
Uprava Koroške pekarne d.d. in nadzorni
svet Koroške pekarne d.d. predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep:
Zaradi uskladitve dejavnosti družbe z
novo Uredbo o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti
(Uradni list RS, št. 17/08), ki določa nove
šifre in nazive dejavnosti družbe, se sprejme
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sprememba statuta, tako da odslej glasi K
tretjič: Dejavnost družbe je:
01.640 Obdelava semen
10.520 Proizvodnja sladoleda
10.610 Mlinarstvo
10.620 Proizvodnja škroba in škrobnih
izdelkov
10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
10.720 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva
in slaščic
10.730 Proizvodnja testenin
10.820 Proizvodnja kakava, čokolade in
sladkornih izdelkov
10.850 Proizvodnja pripravljenih jedi in
obrokov
10.860 Proizvodnja homogeniziranih in
dietetičnih živil
10.890 Proizvodnja drugih
prehrambenih izdelkov, drugje
nerazvrščenih
10.910 Proizvodnja krmil
25.110 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov
25.120 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva centralno
ogrevanje
28.930 Proizvodnja strojev za živilsko in
tobačno industrijo
33.120 Poravila strojev in naprav
33.140 Poravila električnih naprav
33.170 Popravila in vzdrževanje drugih
prevoznih sredstev
33.200 Montaža industrijskih strojev in
naprav
35.119 Druga proizvodnja električne
energije
46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov.
46.170 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov
46.210 Trgovina na debelo z žiti,
tobakom, semeni in krmo
46.360 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki
47.110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili
47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
47.240 Trgovina na drobno v
specializiranih prodajalnah s
kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki
47.290 Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili
47.810 Trgovina na drobno na stojnicah
in tržnicah z živili, pijačami in
tobačnimi izdelki
47.910 Trgovina na drobno po pošti ali
po internetu
49.410 Cestni tovorni promet
52.100 Skladiščenje
55.100 Dejavnost hotelov in podobnih
nastanitvenih obratov
55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom
55.209 Druge nastanitve za krajši čas
56.101 Restavracije in gostilne
56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
56.103 Slaščičarne in kavarne
56.104 Začasni gostinski obrati
56.210 Priložnostna priprava in dostava
jedi
56.290 Druga oskrba z jedmi
56.300 Strežba pijač
68.100 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami
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68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih
ali najetih nepremičnin
68.310 Posredništvo pri prometu z nepremičninami
77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v
najem in zakup
77.120 Dajanje tovornjakov v najem in
zakup
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in
opredmetenih sredstev v najem
in zakup
78.200 Posredovanje začasne delovne
sile
81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška
dejavnost
81.220 Drugo čiščenje stavb,
industrijskih naprav in opreme
82.920 Pakiranje
88.101 Dejavnost invalidskih podjetij
95.290 Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov
K tč.3.- Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta Koroške pekarne d.d. v naslednjem besedilu:
Točka drugič Statuta odslej glasi; dejavnost družbe je, kot je navedeno zgoraj.
Spremeni se točka četrtič v poglavju
»Uprava«, kjer se v sedmem odstavku črta
številka člena in ostane le »ZGD-1.
Spremeni se točka sedmič Statuta in se
v četrtem odstavku 228. člen zamenja z
294. členom.
Spremeni se točka osmič Statuta in prvi
odstavek odslej glasi:
»Družba oglaša v Uradnem listu RS ali v
dnevniku, ki izhaja na celotnem območju RS.
Spremeni se točka desetič Statuta in se
datum 20. 8. 2002 zamenja z datumom 4. 8.
2007.
Nadzorni svet se pooblasti, da izdela
prečiščeno besedilo Statuta, ki se da v potrditev notarki Sonji Kralj.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti družbi pisno dostavljeno tri
dni pred zasedanjem in ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki pisno prijavo
osebno ali s priporočeno pošto dostavijo
družbi najkasneje tri dni pred skupščino na
sedež družbe in so vpisani v centralnem
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine.
Udeležence skupščine prosimo, da se
prijavijo na zasedanje uro pred začetkom
skupščine. V sprejemni pisarni morajo najavljeni udeleženci podpisati seznam prisotnih
delničarjev oziroma pooblaščencev, ter prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo na skupščini.
Gradivo za skupščino družbe vključno
z letnim poročilom, poročilom nadzornega
sveta z utemeljitvijo, je vsem delničarjem na
vpogled na sedežu družbe Koroške pekarne
d.d., vsak delavni dan, od 10. do 12. ure,
in sicer od dneva objave sklica do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Koroške pekarne d.d.
Uprava družbe
Ob-4146/11
Na podlagi 43. člena Statuta družbe
Elektro Celje, podjetje za distribucijo

električne energije, d.d., uprava družbe
sklicuje
16. redno sejo skupščine,
ki bo v sredo, dne 31. 8. 2011, ob 9. uri,
na sedežu družbe v Celju, Vrunčeva 2 a,
velika sejna soba/IV.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog uprave je:
Za predsedujočo skupščini se izvoli
Branko Neffat.
Za preštevalki glasov se imenujeta Mojca Potecin in Nika Krušič.
Skupščini prisostvuje notarka Katja Fink
iz Celja.
2. Seznanitev s poročili.
2.1 Seznanitev z letnim poročilom družbe za leto 2010 z mnenjem revizorja, pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila ter s prejemki uprave in članov nadzornega sveta.
2.2 Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta o izplačilu regresa za letni dopust.
Točka 2 je seznanitvene narave in se o
njej ne glasuje.
3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička za leto 2010 in podelitev razrešnice
upravi družbe in nadzornemu svetu.
Predlog uprave in nadzornega sveta je:
3.1. Bilančni dobiček za leto 2010 v višini
2.946.624,34 EUR se prerazporedi v druge
rezerve iz dobička.
3.2. Skupščina potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2010 ter jima podeljuje razrešnico.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za poslovno leto 2011.
Predlog nadzornega sveta je: za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2011
skupščina imenuje revizijsko družbo ABC
revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Dunajska cesta 101, 1000 Ljub
ljana.
5. Plačilo članom nadzornega sveta.
Predlog nadzornega sveta je: skladno z
določili Kodeksa upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države in z določili Meril
za plačila članom nadzornih organov družb
s kapitalskimi naložbami države ter ob upoštevanju priporočil za odločanje o sejninah
in plačilih za člane nadzornih svetov, ki jih
je podala Agencija za upravljanje kapitalskih naložb RS, skupščina sprejme nasled
nji sklep:
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 11.300 EUR bruto letno na
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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. 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. Z njim se
preklicuje sklep o določitvi sejnin članom
nadzornega sveta, ki ga je skupščina sprejela dne, 28. 8. 2009.
6. Soglasje k izčlenitvi z ustanovitvijo
nove družbe in sprejem čistopisa akta o
ustanovitvi nove družbe.
Predlog uprave in nadzornega sveta je:
6.1. Skupščina soglaša z izčlenitvijo dela
premoženja družbe, ki se nanaša na dejavnost nakupa in prodaje električne energije,
ki se izvede kot izčlenitev z ustanovitvijo
nove družbe, v skladu z izčlenitvenim načrtom družbe Elektro Celje, d.d. kot prenosne
družbe. Skupščina potrdi in sprejme izčlenitveni načrt prenosne družbe Elektro Celje,
d.d. s prilogami, kot je predložen skupščini.
Delitveni načrt je priloga notarskega zapisnika.
6.2. Skupščina sprejme akt o ustanovitvi novo nastale družbe, ki je kot Priloga
št. 2 sestavni del delitvenega načrta ter tega
sklepa.

7. Informiranje delničarjev družbe.
Predlog uprave in nadzornega sveta je:
Skupščina delničarjev zahteva, da Uprava družbe Elektro Celje, 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, se višina 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.
8. Sprememba Statuta družbe.
Predlog uprave in nadzornega sveta je:
8.1. Statut se spremeni tako, da se doda
nov 27.a. člen Statuta:
27.a. člen
Posebne naloge Uprave
Uprava mora zagotoviti, da Elektro Celje,
d.d. in vse pravne osebe, v katerih ima Elektro Celje, d.d. obvladujoči položaj poslujejo
v skladu s pravili o upravljanju s tveganji in
mora v zvezi s tem zlasti določiti natančno
opredeljena, pregledna in dosledna notranja
razmerja glede odgovornosti, ki zagotavljajo
jasno razmejitev pristojnosti in nalog ter preprečujejo nastanek nasprotja interesov.
Uprava mora odobriti in redno preverjati
strategije in politike za ugotavljanje, merjenje oziroma ocenjevanje, obvladovanje in
spremljanje tveganj, ter določiti načrt ukrepov in postopkov za upravljanje s tveganji.
Uprava mora organizirati poslovanje
družbe in tekoče voditi poslovne knjige, poslovno dokumentacijo in druge administrativne oziroma poslovne evidence, tako da
je mogoče kadar koli preveriti, ali posluje v
skladu s pravili upravljanju s tveganji.
Uprava je dolžna upoštevati Kodeks
upravljanja družb v državni lasti in Smernice poročanja družb s kapitalskimi naložbami
države ter Priporočila Agencije za upravljanje kapitalskih naložb RS oziroma priporočila Vlade RS.
8.2. Statut se spremeni tako, da se pri
39. členu statuta v prvem stavku dodajo
alineje kot sledi:
Za prvo alinejo se doda alineja:
»– dajati soglasja upravi pri določanju
organizacije sistema notranjih kontrol«.
Za sedmo alinejo se dodata alineji:
»– nadzirati primernost postopkov ter
učinkovitost delovanja notranjih kontrol in
notranje revizije,
– dajati soglasja k okvirnemu letnemu
programa dela notranje revizije«.
8.3. Statut se spremeni tako, da se pri
40. členu doda stavek:
»Nadzorni svet ustanovi revizijsko komisijo«.
8.4. Statut se spremeni tako, da se v
48. členu statuta v drugem stavku doda alineja:
»– o prodaji deležev ali dokapitalizaciji
hčerinskih družb«.
8.5. Skupščina sprejme čistopis statuta
družbe in pooblašča predsednika nadzornega sveta družbe, da podpiše čistopis statuta
družbe.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogom sklepa in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega
reda, vključno z Letnim poročilom za leto
2010, je delničarjem dostopno v tajništvu
uprave družbe na naslovu: Vrunčeva 2a,
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Celje, vsak delavnik od 8. do 13. ure, v času
od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu s
četrtim odstavkom 296. člena ZGD-1 je sklic
z utemeljitvijo objavljen tudi na spletni strani
družbe, www.elektro-celje.si.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz
300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in
sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če
bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine, družbi poslal predlog za objavo v
skladu s 300. členom ZGD-1. Predlog sklepa se pošlje na naslov: Elektro Celje, d.d.,
Vrunčeva 2a, Celje.
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 Celje, d.d., Vrunčeva 2a,
Celje.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na
sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih
papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in bodo do istega dne pisno
prijavili svojo udeležbo v tajništvu družbe na
naslovu: Vrunčeva 2a, Celje.
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.
Elektro Celje, d.d.
predsednik uprave
Rade Knežević, univ. dipl. inž. el.
Ob-4149/11
Uprava družbe na podlagi šestnajstega
člena Statuta delniške družbe sklicuje
17. redno sejo skupščine
družbe Kurivo Gorica Trgovina d.d.
Nova Gorica,
ki bo dne 31. 8. 2011 ob 8.30, v prostorih
sedeža družbe, na naslovu Grčna 1, Nova
Gorica, z naslednjim dnevnim redom:
I. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine ter seznanitev z notarjem.
Predlog sklepa: »za predsednika skupščine se izvoli Silvester Polanc, v verifikacijsko komisijo se izvolita Nadja Bevčar in
Vanesa Komel. Za sestavo zapisnika skupščine se pooblasti notar Rozman Andrej iz
Idrije.«
II. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2010 s pisnim poroči-
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lom revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu.
Predlog sklepa: »skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno
leto 2010 s pisnim poročilom revizorja ter
pisnim poročilom nadzornega sveta o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe v
preteklem poslovnem letu, ki ga je skladno
z 282. členom ZGD-1 predložil nadzorni svet
in s katerim obvešča skupščino, da je potrdil
letno poročilo za leto 2010.«
III. Ugotovitev in uporaba bilančnega dobička ter razrešnica upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa:
»1. Čisti dobiček poslovnega leta 2010
družbe Kurivo Gorica Trgovina d.d. Nova
Gorica znaša 583.401,52 EUR. Na dan
31. 12. 2010 tako znaša bilančni dobiček
2.112.507,80 EUR.
2. Dobiček se uporabi za naslednje namene:
– del bilančnega dobička v višini
104.941,96 EUR bruto se uporabi za izplačilo dividend in sicer 1,64 EUR bruto na
delnico. Dividende bo družba izplačala do
15. 9. 2011, po stanju delničarjev v delniški
knjigi na dan izplačila;
– del bilančnega dobička v višini 40.000
EUR bruto se uporabi za nagrade upravi in
sicer 20.000 EUR bruto predsednici uprave
in 20.000 EUR bruto članu uprave,
– preostali bilančni dobiček v višini
1.967.565,84 EUR ostane nerazporejen zaradi razvojnih projektov družbe.
3. Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in
odobrava delo teh dveh organov družbe v
poslovnem letu 2010.«
IV. Podelitev nagrade članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: »članom nadzornega
sveta se v breme poslovnih stroškov izplačajo nagrade v višini 6.000,00 EUR bruto, v
enakem razmerju kot sejnine.«
V. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2011.
Predlog sklepa nadzornega sveta: »za
revizijsko hišo, ki bo opravila revizijo v letu
2011 se imenuje revizijska hiša SN revizija
d.o.o., Puhova ulica 13, 1000 Ljubljana.«
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki bodo kot imetniki delnic vpisani v
centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine, to je dne 27. 8.
2011. (presečni dan).
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo
dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o
katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica
skupščine.
Predlogi delničarjev k točkam dnevnega
reda bodo objavljeni in sporočeni na način
iz 296. člena ZGD-1 le, če bodo sporočeni
družbi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, v zakonsko predpisani obliki.
Delničarji bodo na skupščini lahko uveljavljali svojo pravico do obveščenosti po
prvem odstavku 305. člena ZGD-1.
Udeležence skupščine družbe prosimo,
da se pol ure pred začetkom seje skupščine
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prijavijo predstavniku družbe na kraju zasedanja skupščine.
Pooblastilo za udeležbo in glasovanje na
skupščini mora biti pisno in mora za fizične
osebe vsebovati ime in priimek ter rojstni
datum pooblaščenca in pooblastitelja, kraj,
datum ter podpis pooblastitelja, za pravne
osebe pa ime in priimek ter datum rojstva
pooblaščenca in firmo ter podpis in žig pooblastitelja. Pooblastila je treba deponirati pri
upravi družbe v roku iz prejšnjih odstavkov.
Gradivo za sejo skupščine z utemeljitvami predlaganih sklepov bo delničarjem na
vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan
od ponedeljka do petka, od 7. do 12. ure, od
dneva objave sklica skupščine do zasedanja
skupščine.
Kurivo Gorica d.d.
predsednica uprave
mag. Polonca Črnigoj
Ob-4155/11
Na podlagi 42. člena Statuta družbe Komunalno podjetje Ptuj d.d., uprava sklicuje
17. redno sejo skupščine
Komunalno podjetje Ptuj d.d.,
Ptuj, Puhova ulica 10,
ki bo v sredo, 30. 8. 2011, ob 12. uri, na
sedežu družbe v Ptuju, Puhova ulica 10, 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.
– Preštevalca glasov: Igor Cebek, Angela Petek.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej
Šömen.
2. a) 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.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
se seznani z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2010, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
b) Sprejem sklepa o bilančnem dobičku
za leto 2010.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni dobiček na dan 31. 12. 2010 v višini
696.678,00 EUR ostane nerazporejen.
c) Podelitev razrešnice članom nadzornega sveta za leto 2010.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
podeljuje članom nadzornega sveta družbe
razrešnico za poslovno leto 2010.
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 BM Veritas Revizija d.o.o.,
Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana.
4. Sejnina za člane nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Skladno s stališčem Vlade do izplačevanja sejnin in nagrad v zvezi z omejevanjem
učinkov finančne krize, znaša sejnina za čas
do 31. 12. 2012 za predsednika nadzornega
sveta bruto 260,00 EUR, za člane nadzor-

nega sveta pa znaša bruto 200,00 EUR, za
redne in izredne seje; za korespondenčne
seje pa znaša 80% redne seje. Predsedniku in članom nadzornega sveta se povrnejo
tudi materialni stroški (dnevnice in prevozni
stroški) po predpisih, ki urejajo dnevnice in
prevozne stroške za gospodarske družbe.
Gradivo za skupščino 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 pogled v tajništvu uprave
družbe na naslovu: Puhova ulica 10, Ptuj,
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 bo sklic
skupščine z obrazložitvijo predlogov sklepov
objavljen tudi na spletni strani družbe, www.
komunala-ptuj.si.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine pošljejo razumno utemeljen predlog sklepa k posamezni točki dnevnega reda na naslov: Komunalno podjetje
Ptuj, d.d., Puhova ulica 10, Ptuj.
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: Komunalno podjetje Ptuj, d.d.,
Puhova ulica 10, Ptuj.
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: Puhova ulica 10, Ptuj.
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.
Komunalno podjetje Ptuj d.d.
direktor
Jože Cvetko, univ. dipl. inž.
Ob-4156/11
Na podlagi ZGD-1, sklicuje uprava družbe Adriacommerce, financiranje, ustanavljanje in upravljanje podjetij d.d., Pristaniška 8, 6000 Koper
15. skupščino
delničarjev družbe,
ki bo dne 31. 8. 2011, ob 10. uri, na sedežu družbe v Kopru, Pristaniška 8, 5. nadstropje, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje njenih delovnih teles.
Predlog sklepa uprave: za predsednika
skupščine se izvoli Janez Kek, za preštevalko glasov pa Polona Vujičič. Vabljeni notar
je Dravo Ferligoj.
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2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za leto 2010 in poročilom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina se seznani z revidiranim poročilom za
leto 2010 in poročilom nadzornega sveta
o preveritvi in potrditvi letnega poročila za
leto 2010.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2010.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina podeljuje razrešnico Janezu Lenarčiču
in Janez Keku ter nadzornemu svetu.
4. Sprejem sprememb statuta v prečiščenem besedilu.
Predlog sklepa nadzornega sveta: sprejmejo se spremembe statuta in se potrdi
statut v prečiščenem besedilu.
5. Imenovanje revizorja za revizijo poslovanja družbe v letu 2011.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizijo poslovanja in računovodskih izkazov
družbe v letu 2011 se imenuje revizijska
družba Ernst & Young d.o.o., Dunajska 111,
Ljubljana.
Gradivo
Gradivo s predlogi in obrazložitvami sklepov je delničarjem na vpogled vsak delavnik
v tajništvu družbe Adriacommerce, financiranje, ustanavljanje in upravljanje podjetij
d.d., Pristaniška 8 6000 Koper, med 10. in
12. uro od objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja.
Predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v
pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem
naj skupščina odloča, ali če skupščina pri
posamezni točki dnevnega reda ne sprejme
sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.
Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko dodatno točko dnevnega
reda zahtevajo tudi z uporabo elektronskih
sredstev in sicer tako, da predlog pošljejo na
elektronski naslov: uprava@ack.si.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog in
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog. Delničarji
lahko dajejo predloge sklepov k vsaki točki
dnevnega reda tudi z uporabo elektronskih
sredstev in sicer tako, da predlog pošljejo na
elektronski naslov: uprava@ack.si.
Za delničarjev predlog o volitvah članov
nadzornega sveta, upravnega odbora ali
revizorjev se smiselno uporabljajo določbe
obeh predhodnih odstavkov.
Delničarji lahko dajejo predloge o volitvah
članov nadzornega sveta, upravnega odbora ali revizorjev tudi z uporabo elektronskih
sredstev in sicer tako, da predlog pošljejo na
elektronski naslov: uprava@ack.si.
Pravica do obveščenosti
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.
Način glasovanja
Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in za-

stopniki. Pooblastilo mora biti pisno in oddano ob prijavi ter shranjeno na sedežu
družbe.
Udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine pisno s priporočenim pismom prijavijo svojo udeležbo na sedež družbe in
so kot imetniki delnic vpisani v centralnem
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine.
Vsi delničarji družbe imajo pravico, da
svojega pooblaščenca imenujejo z uporabo
elektronski sredstev, in sicer tako, da pooblastilo o imenovanju pooblaščenca pošljejo
na elektronski naslov: uprava@ack.si.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine najmanj 30 minut pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili prisotnost
in prevzeli glasovnice za glasovanje. Udeleženci se ob prihodu na skupščino identificirajo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki predložijo tudi izpis iz sodnega registra, pooblaščenci delničarjev pa pooblastilo
za zastopanje in glasovanje na skupščini.
Pooblastilo mora biti pisno.
Ponovno zasedanje skupščine
Če ob 10. uri ne bodo navzoči delničarji
z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj
15% osnovnega kapitala družbe, bo ponovno zasedanje istega dne ob 10.30, v isti dvorani. Skupščina bo v tem primeru veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Adriacommerce, financiranje,
ustanavljanje in upravljanje podjetij d.d.
predsednik uprave
Janez Lenarčič
namestnik predsednika uprave
Janez Kek
Ob-4158/11
Uprava družbe na podlagi 7. točke Statuta Embalaža, podjetje za predelavo valovitega kartona in papirja ter trgovino d.d.
Maribor, Meljska c. 86, sklicuje
15. skupščino
delniške družbe Embalaža d.d. Maribor,
ki bo dne 30 8. 2011, ob 13. uri, na sedežu družbe v Mariboru, Meljska c. 86.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev udeležbe in izvolitev predsednika skupščine ter
preštevalca glasov.
Predlog sklepa: za predsednico 15. skupščine Embalaže d.d. se izvoli Anico Škerl, za
preštevalko glasov se izvoli Branko Sobočan.
2. Predložitev Letnega poročila družbe
za leto 2010 z mnenjem revizorja in pisnega
poročila nadzornega sveta, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu za leto 2010.
2.a) Predlog sklepa nadzornega sveta:
skupščina se seznani z revidiranim Letnim
poročilom o poslovanju 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.
2.b) Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: bilančni dobiček za leto 2010 v
znesku 446.918,08 € ostane nerazporejen.
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2.c) Predlog sklepa nadzornega sveta:
skupščina potrdi delo uprave in nadzornega
sveta v letu 2010 in jima podeli razrešnico.
3. Imenovanje revizorja družbe 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 po 384. členu ZGD-1. Delničar Kartonal Novo mesto d.o.o. predlaga sprejem
sklepa:
Ugotovi se, da je glavni delničar Kartonal
Novo mesto d.o.o. imetnik 158.741 delnic
družbe Embalaža d.d. Maribor, ki predstavljajo 95,06% celotnega osnovnega kapitala
družbe.
Vse delnice družbe Embalaža d.d. Maribor, katerih imetnik ni glavni delničar, se
prenesejo na glavnega delničarja Kartonal
Novo mesto d.o.o. za plačilo primerne denarne odpravnine v višini 53.527,50 €. Glavni delničar je dolžan v roku 8 dni po vpisu
sklepa o prenosu delnic v sodni register
plačati denarno odpravnino v znesku 6,50 €
na delnico družbe, vsem upravičencem, ki
so na dan vpisa sklepa o prenosu delnic v
sodni register imetniki delnic družbe.
5. Preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.
Predlog sklepa glavnega delničarja Kartonal Novo mesto d.o.o.:
5.a) Družba Embalaža podjetje za predelavo valovitega kartona in papirja ter trgovino d.d. Maribor, se preoblikuje v družbo
z omejeno odgovornostjo, in sicer:
– firma: Embalaža, podjetje za predelavo
valovitega kartona in papirja ter trgovino,
d.o.o.
– skrajšana firma: Embalaža, d.o.o.
– sedež: Maribor,
– poslovni naslov: Meljska c. 86, 2000
Maribor.
Dejavnost družbe ostane po preoblikovanju nespremenjena, s tem da se uskladi s
SKD (Uradni list RS, št. 17/08) kot je v Aktu
o ustanovitvi d.o.o..
Osnovni kapital družbe znaša po preoblikovanju 696.778,50 EUR. Z dnem vpisa
preoblikovanja v sodni register se 166.976
navadnih imenskih kosovnih delnic družbe,
katerih skupni pripadajoči znesek znaša
696.778,50 EUR, preoblikuje v osnovni vložek v znesku 696.778,50 EUR.
Delničar Kartonal Novo mesto d.o.o., ki
bo na podlagi vpisa sklepa o prenosu delnic v sodni register, imetnik vseh 166.976
navadnih imenskih kosovnih delnic družbe,
pridobi z dnem vpisa preoblikovanja v sodni
register poslovni delež v nominalni višini
696.778,50 EUR, ki predstavlja 100 odstotkov osnovnega kapitala družbe;
5.b) Skupščina sprejme Akt o ustanovitvi
d.o.o. po predlogu uprave in nadzornega
sveta.
5.c) Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni
register preneha mandat dosedanjim članom nadzornega sveta in upravi.
Za direktorja d.o.o. skupščina v soglasju
z nadzornim svetom družbe in večinskim
delničarjem družbe imenuje Dušana Kuzmo
za obdobje 4 let.
5.d) Družba z omejeno odgovornostjo
nadaljuje s poslovanjem kot univerzalni
pravni naslednik delniške družbe.
5.e) Sklep o preoblikovanju družbe velja
z dnem vpisa sklepa o prenosu delnic na
glavnega delničarja v sodni register oziro-
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ma, ko postane delničar Kartonal Novo mesto d.o.o. edini delničar družbe.
Celoviti predlogi sklepov in gradiva k
posameznim točkam dnevnega reda so
delničarjem na vpogled v finančno-računovodskem sektorju družbe od ponedeljka do
petka, od 12. do 14. ure, od dneva objave
sklica do dneva zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
katerih pisno napoved njihove udeležbe je
družba prejela vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti pisno. 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.
Če skupščina ob napovedani uri ne bi
bila sklepčna, se skupščina ponovi istega
dne ob 13.30, v istih prostorih, na kateri se
veljavno odloča, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Embalaža d.d. Maribor
Uprava
Št. 11-02789
Ob-4162/11
Uprava družbe Peko, d.d. Tržič, Ste
Marie aux Mines 5, Tržič, po predsedniku
uprave družbe Janezu Sajovicu, univ. dipl.
org., na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in
tretjega odstavka 12. člena Statuta delniške
družbe Peko, tovarna obutve, d.d., s sedežem v Tržiču, Cesta ste Marie aux Mines
5, sklicuje
22. redno skupščino družbe,
ki bo v sredo, 31. 8. 2011 ob 14.00 uri v
sejni sobi na sedežu družbe.
Dnevni red in predlogi sklepov
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine
Predlog sklepa k 1. točki:
Skupščina imenuje organe skupščine:
– za predsednico skupščine se imenuje
Mojca Cvetko, univ.dipl.prav.,
– za preštevalki glasov in članici verifikacijske komisije se imenujeta Irena Križnar in
Mojca Meglič.
Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje vabljena notarka Marija Murnik iz
Kranja.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2010 in konsolidiranim letnim poročilom Skupine Peko za leto
2010, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe in konsolidiranega letnega poročila Skupine Peko za leto
2010 ter seznanitev skupščine z revizijskima
poročiloma za poslovno leto 2010 k obema
letnima poročiloma.
Predlog sklepa k 2. Točki:
2.1. Po predlogu uprave in nadzornega
sveta se skupščina seznani z letnim poročilom družbe za leto 2010 in konsolidiranim
letnim poročilom Skupine Peko za leto 2010
ter revizijskima poročiloma za poslovno leto
2010 k obema letnima poročiloma.
2.2. Po predlogu uprave in nadzornega sveta se skupščina seznani s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila družbe in konsolidiranega letnega
poročila Skupine Peko za leto 2010.
3. Posebno revizorjevo poročilo.
Predlog sklepa k 3. točki:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Skupščina se seznani s posebnim revizorjevim poročilom, izdelanim s strani revizijske družbe PIT Revizija d.o.o., o preveritvi
vodenja posameznih poslov družbe v obdobju med leti 2006 do 2010.
Predlagatelj sklepa skupščini sta uprava
in nadzorni svet.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2010.
Predlog sklepa k 4. točki dnevnega reda,
kot ga predlagata uprava in nadzorni svet:
4.1. Skupščina ne podeljuje razrešnice
upravi za poslovno leto 2010.
4.2. Članom nadzornega sveta:
Kastelic Branka, skupščina družbe za
obdobje od 1. 1. 2011 do 14. 12. 2011, ne
podeljuje razrešnice.
Malenković Vladimir, skupščina družbe
za obdobje od 1. 1. 2011 do 14. 12. 2011,
ne podeljuje razrešnice.
Cibic Damir, skupščina družbe za obdobje od 1. 1. 2011 do 14. 12. 2011, ne podeljuje razrešnice.
Članici nadzornega sveta, predstavnici
sveta delavcev, Romani Oman, skupščina
družbe za obdobje od 1. 1. 2010 do 22. 11.
2010 ne podeljuje razrešnice.
4.3. Članom nadzornega sveta:
Logar Metodu, skupščina družbe za obdobje od 15. 12. 2010 do 31. 12. 2010 podeljuje razrešnico.
Ličen Robertu, skupščina družbe za obdobje od 15. 12. 2010 do 31. 12. 2010 podeljuje razrešnico.
Balkovec Janezu, skupščina družbe za
obdobje od 15. 12. 2010 do 31. 12. 2010
podeljuje razrešnico.
Članici nadzornega sveta Jančič Zdenki,
imenovani s strani sveta delavcev, skupščina družbe za obdobje od 23. 11. 2010 do
31. 12. 2010 podeljuje razrešnico.
Članu nadzornega sveta Viktor Vauhniku, skupščina družbe podeljuje razrešnico
za obdobje od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010.
Članu nadzornega sveta Marku Grašiču, imenovanemu s strani sveta delavcev,
skupščina družbe podeljuje razrešnico za
obdobje od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010.
5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2011.
Predlog sklepa k 5. točki, predlagan s
strani nadzornega sveta: skupščina imenuje
kot pooblaščeno revizijsko družbo za revidiranje računovodskih izkazov Skupine Peko
za poslovno leto 2011 družbo Deloitte Revizija d.o.o., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana.
Gradiva
Predlogi sklepov ter ostala gradiva za
skupščino so na vpogled delničarjem na sedežu družbe na naslovu Cesta ste Marie
aux Mines 5, 4290 Tržič, tajništvo uprave,
vsak delovni dan od 9. do 12. ure, objavljena
pa so tudi na spletnih straneh, www.peko.si,
z vsemi obrazložitvami. Na spletni strani je
objavljen čistopis veljavnega Statuta Peko,
tovarna obutve d.d. kot tudi čistopis statuta,
če bo sprejet v skladu s predlaganimi spremembami.
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., Ljubljana konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine
(v nadaljevanju: presečni dan), to je 26. 8.
2011, 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 v času od objave tega sklica dalje do vključno najkasneje
konec četrtega dne pred dnem zasedanja
skupščine. Prijave so pravočasne, če na sedež družbe, naslovljene na tajništvo uprave,
prispejo najkasneje do vključno konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine.
Zakoniti zastopniki fizičnih ali pravnih oseb
morajo na dan skupščine predložiti javno
listino, iz katere izhaja njihova upravičenost
za zastopanje delničarja, ki ni starejša od
3 dni.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mora
biti v pisni obliki priložen predlog sklepa, o
katerem naj odloča skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, obrazložitev 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 8. 8. 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). Nasprotni 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 8. 8. 2011, družbi poslal
predlog za objavo v skladu s 300. členom
ZGD-1.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo
svojo pravico do obveščenosti iz 1. odstavka 305. člena ZGD-1.
Informacija o postopku uresničevanja
pravice po pooblaščencu
Delničarji lahko uresničujejo svojo glasovalno pravico tudi preko pooblaščenca,
in sicer da podpišejo in pošljejo pooblastilo,
ki mora na sedež družbe prispeti v času od
objave tega sklica dalje do vključno najkasneje konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine. Pooblastilo lahko posredujejo družbi tudi po elektronski pošti
v enakem roku kot v pisni obliki, in sicer v
»skenirani« obliki kot priponko, na elektronski naslov info@peko.si, pripisom za skupščino družbe. Družba si pridržuje pravico do
preveritve avtentičnosti delničarja oziroma
pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po
elektronski pošti.
Uporaba elektronskih sredstev za pošiljanje dodatnih točk dnevnega reda in objavo predlogov za objavo nasprotnih predlogov.
Delničarji lahko dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge posredujejo
družbi tudi po elektronski pošti v enakem
roku in z enako vsebino kot v pisni obliki, in
sicer v »skenirani« obliki kot priponko, na
elektronski naslov: info@peko.si. Družba si
pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti
delničarja oziroma pošiljatelja, ki posreduje
dodatne točke dnevnega reda in nasprotne
predloge po elektronski pošti.
Peko, d.d. Tržič
Janez Sajovic, univ,dipl.org.
predsednik uprave
Ob-4163/11
V skladu z določili ZGD-1 in 31. členom
Statuta družbe Kočevski tisk d.d., Kočevje,
sklicujem
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zasedanje skupščine
družbe Kočevski tisk d.d.,Kočevje,
ki bo v sredo, dne 31. 8. 2011, ob 8. uri,
v sejni sobi družbe v Kočevju, Ljubljanska
cesta 18A.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
Skupščina izvoli: za predsednika skupščine Jožeta Čada, za preštevalko glasov
Andrejo Tomšič in za zapisnikarja notarko
Nino Češarek iz Kočevja.
2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve
letnega poročila za poslovno leto 2010.
Točka 2 dnevnega reda je seznanitvene
narave in se o njej ne glasuje.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za leto 2010.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta na dan 31. 12. 2010 ugotovljeni bilančni dobiček v višini 322.752,00
EUR, ostane nerazporejen.
Predlog sklepa: v skladu z določili
294. člena ZGD-1 skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico
za delo v poslovnem letu 2010.
4. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja za revidiranje računovodskega poročila in
pregled poslovnega poročila za leto 2011.
Predlog sklepa: skupščina družbe za revidiranje računovodskih izkazov družbe ter
pregled poslovnega poročila za poslovno
leto 2011 imenuje revizijsko družbo KPMG
Slovenija d.o.o. iz Ljubljane.
5. Volitve člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta družbe Kočevski tisk d.d., Kočevje, ki
zastopa interese delničarjev, se za obdobje
4 let izvoli Štefana Baša.
6. Sprejem sklepa o spremembi statuta.
Predlog sklepa: na predlog direktorja
družbe se sprejme sprememba in dopolnitev statuta na način, da se 10. člen statuta
družbe nadomesti z novim 10. členom, ki
se glasi:
»10. (deseti) člen
Uprava
Družbo zastopa in predstavlja uprava.
Uprava ima enega ali več članov direktorjev,
ki zastopajo družbo in vodijo posle vsak posamično, razen pri sklepanju pogodb o odtujitvi ali obremenitvi nepremičnin, vrednostnih
papirjev oziroma poslovnih deležev, pri katerih zastopajo družbo direktorji skupno.
Direktorja se imenuje za dobo 5 (petih)
let, po poteku katere je direktor lahko ponovno imenovan.
Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče
posameznega direktorja ali upravo v celoti v
primerih določenih z zakonom.«
7. Preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.
Predlog sklepa:
a) Družba Tiskarna Kočevski tisk d.d. Kočevje, Ljubljanska cesta 18A, 1330 Kočevje,
vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani pod vložno št. 10058500
in matično št. 5049369000, se z današnjim
dnem preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo.
b) Firma družbe se spremeni in na novo
glasi: Tiskarna Kočevski tisk d.o.o., Kočevje.
Skrajšana firma družbe se po novem glasi: Kočevski tisk d.o.o., Kočevje.

Poslovni naslov in sedež družbe se glasi:
Ljubljanska cesta 18A.
f) Po preoblikovanju družbe družbenikom
pripadejo poslovni deleži, in sicer:
– družbeniku Papir Servis, d.d., Ljubljana, Pod ježami 3, 1000 Ljubljana, pripada poslovni delež v nominalni višini
466.954,60 EUR, kar predstavlja 97,2435%
osnovnega kapitala družbe,
– družbenici Ljudmili Skender, Mestni log
9, 1330 Kočevje, pripada poslovni delež v
nominalni višini 2.457,85 EUR, kar predstavlja 0,5118% osnovnega kapitala družbe,
– družbenici Nevenki Draškovič, Kidričeva ulica 10, 1330 Kočevje, pripada poslovni
delež v nominalni višini 2.428,64 EUR, kar
predstavlja 0,5058% osnovnega kapitala
družbe,
– družbeniku Jožefu Maurinu, Vimolj pri
Predgradu 7, 8342 Stari trg ob Kolpi, pripada poslovni delež v nominalni višini 2.082,29
EUR, kar predstavlja 0,4336% osnovnega
kapitala družbe,
– družbeniku BPH, d.o.o., Tomšičeva 1,
1000 Ljubljana, pripada poslovni delež v nominalni višini 1.844,43 EUR, kar predstavlja
0,3841% osnovnega kapitala družbe,
– družbeniku Branku Južniču, Ulica
heroja Marinclja 6, 1330 Kočevje, pripada
poslovni delež v nominalni višini 1.844,43
EUR, kar predstavlja 0,38414% osnovnega
kapitala družbe,
– družbenici Ivani Mikulič, Kidričeva ulica
12, 1330 Kočevje, pripada poslovni delež v
nominalni višini 734,43 EUR, kar predstavlja
0,1529% osnovnega kapitala družbe,
– družbeniku Srečku Hrovatu, Prečna
ulica 4A, Dolga vas, 1330 Kočevje, pripada poslovni delež v nominalni višini 404,77
EUR, kar predstavlja 0,0843% osnovnega
kapitala družbe,
– družbeniku Jožetu Lesarju, Virmaše
153, 4220 Škofja Loka, pripada poslovni
delež v nominalni višini 396,43 EUR, kar
predstavlja 0,0826% osnovnega kapitala
družbe,
– družbenici Angelini Kranjc, Trata VII
20, 1330 Kočevje, pripada poslovni delež v
nominalni višini 392,26 EUR, kar predstavlja
0,0817% osnovnega kapitala družbe,
– družbenici Anđelki Pajnič, Uskoška ulica 3, 1330 Kočevje, pripada poslovni delež
v nominalni višini 300,45 EUR, kar predstavlja 0,0626% osnovnega kapitala družbe,
– družbenici Mariji Šercer, Omerzova
ulica 35, Dolga vas, 1330 Kočevje, pripada poslovni delež v nominalni višini 225,34
EUR, kar predstavlja 0,0469% osnovnega
kapitala družbe,
– družbenici Mariji Perger, Ulica heroja
Marinclja 2, 1330 Kočevje, pripada poslovni
delež v nominalni višini 125,19 EUR, kar
predstavlja 0,0261% osnovnega kapitala
družbe,
d) Družba v skladu s tretjim odstavkom
648. člena ZGD-1 izjavlja, da tistim delničarjem, ki preoblikovanju družbe nasprotujejo,
nastale poslovne deleže odkupi po ceni 7,19
EUR za eno delnico.
e) Za direktorja družbe Kočevski tisk
d.o.o., Kočevje, se imenujeta:
– Franc Bartolme, rojen 2. 6. 1955, Dolga
vas, Kočevska cesta 85A, 1330 Kočevje in
– Martin Odlazek, rojen 19. 1. 1966, Selo
pri Radohovi vasi 1, 1296 Šentvid pri Stični.
f) Z današnjim dnem Alojzu Zibelniku,
Iztoku Burdychu in Ireni Trdan preneha
funkcija članov nadzornega sveta delniške
družbe.
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g) Dejavnost družbe se ne spremeni.
h) Sprejme se družbena pogodba družbe z omejeno odgovornostjo Kočevski tisk
d.o.o., Kočevje v predlaganem besedilu.
i) Notarko Nino Češarek iz Kočevja vsi
navzoči pooblaščajo za priglasitev vpisa
preoblikovanja oziroma sprememb po na
skupščini sprejetih sklepov v pristojnem sodnem registru.
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 z mnenjem revizorja in podatki o prejemkih članov organov upravljanja in nadzora, izjavo o upravljanju, in drugimi gradivi
iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je
na vpogled delničarjem družbe na sedežu
družbe Kočevski tisk d.d., Kočevje, Ljubljanska cesta 18A, Kočevje, vsak delavni dan,
od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 10. do 12. ure. 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., 301. člena in
305. člena ZGD-1) so prav tako objavljene
na spletni strani družbe.
Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem
dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali
če skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne 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 pisne predloge
sklepov in volilne predloge. Uprava družbe
bo na enak način kot ta sklic skupščine,
objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo
poslani družbi v sedmih dneh po objavi
tega sklica skupščine, ki bodo razumno
utemeljeni in za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini
ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega
sveta in da bo druge delničarje pripravil do
tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Predloga o volitvah delničarju skladno z
301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči
na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je
delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog.
Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog, ter avtentičnost
njegovega podpisa.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničar lahko na skupščini postavlja
vprašanja in zahteva podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo dnevnega
reda ter izvršuje svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
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Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na
skupščini tako, da uprava prejme prijavo
najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do konca 27. 8.
2011 in ki so kot imetniki delnic na ta dan
vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev. Prijava se pošlje
po pošti na naslov Kočevski tisk d.d., Kočevje, Ljubljanska cesta 18A, Kočevje. Upoštevane in veljavne bodo samo pisne prijave
z originalnimi podpisi delničarjev oziroma
zastopnikov.
Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe
na skupščini lahko imenuje pooblaščenca,
da se v njegovem imenu udeleži skupščine
in uresničuje njegovo glasovalno pravico.
Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno.
Družba ima pravico do preveritve identitete
delničarja oziroma pooblastitelja ter avtentičnost njegovega podpisa. Delničarji lahko
pooblastilo na enak način, kot so ga podali,
do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.
Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali
pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz
sodnega ali poslovnega registra.
Na dan sklica skupščine ima družba
115.073 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na
skupščini.
Udeležence naprošamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo na mestu zasedanja skupščine, in sicer pol ure pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in se izkazali z osebnim
dokumentom ter prevzeli gradivo, potrebno
za glasovanje.
Če skupščina od predvideni uri zasedanja ne bo sklepčna, ker na zasedanju ne bo
prisotnih več kot 15% glasov, se bo ponovno
zasedanje skupščine opravilo istega dne ob
8.30, v istih prostorih. Na ponovnem zasedanju bo skupščina sklepčna ne glede na
višini zastopanega osnovnega kapitala.
Kočevski tisk d.d., Kočevje
direktor
Franc Bartolme
Št. 05/2011
Ob-4166/11
Na osnovi 6. člena Statuta družbe Izletnik Celje d. d., Aškerčeva ulica 20, Celje,
sklicuje uprava družbe
15. redno sejo skupščine
Izletnik Celje d. d., Celje.
Dnevni red za 15. redno sejo skupščine
družbe Izletnik Celje d.d., ki bo dne 29. 8.
2011, ob 15. uri, na sedežu družbe v sejni
sobi na AP Celje.
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov
skupščine in predstavitev notarja.
Predlog sklepa (predlagatelj uprava):
Skupščina izvoli predsednika skupščine
Vekoslava Šketa in dve preštevalki glasov:
Anico Vojkovič in Brigito Rančigaj ter ugotovi, da seji prisostvuje povabljena notarka,
Katja Fink iz Celja.
2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine.
Vodstvo seje prevzame izvoljeni predsednik skupščine, ki ugotovi sklepčnost.
3. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o poslovanju Izletnika
Celje d. d. za leto 2010.
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Predlog sklepa (predlagatelja uprava
in nadzorni svet): skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta o poslovanju
Izletnika Celje d. d. za leto 2010.
4. Obravnava in odločanje o razporeditvi
bilančnega dobička za leto 2010 in podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa (predlagatelja uprava in
nadzorni svet):
a) Skupščina sprejme sklep, da na
osnovi 230. člena Zakona o gospodarskih
družbah bilančni dobiček za leto 2009, ki
je bil ugotovljen v višini 926.392 EUR, ter
na osnovi sklepov uprave in nadzornega
sveta popravljen za vrednost slabitve posojil, danih družbam v skupini in izven nje, in
znaša 20.012 EUR, ter bilančni dobiček za
leto 2010 v višini 7.434 EUR, skupaj v višini
27.446 EUR, ostaneta nerazporejena.
b) Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta za leto 2010 in jima
podeljuje razrešnico.
5. Imenovanje revizorja za leto 2011.
Predlog sklepa (predlagatelj nadzorni
svet): skupščina imenuje za leto 2011 revizorja KPMG Slovenija iz Ljubljane.
Izletnik Celje d. d.
direktor podjetja
Darko Šafarič dipl. ekon.
Ob-4167/11
Na podlagi 12. člena Statuta družbe PDP,
Posebna družba za podjetniško svetovanje,
d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, Upravni
odbor sklicuje
5. sejo skupščine
družbe PDP, Posebna družba za
podjetniško svetovanje, d. d., Dunajska
cesta 119, Ljubljana,
ki bo dne 30. 8. 2011, ob 14. uri, v notarski pisarni Nade Kumar.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje
predsednika skupščine.
Predlog sklepa:
»Za predsednika skupščine se imenuje
Borut Jamnik.
Ugotovi se, da seji skupščine prisostvuje
notarka Nada Kumar.«
2. Sprejem Poslovnika o delu skupščine
delničarjev družbe.
Predlog sklepa: »skupščina družbe sprejme Poslovnik o delu skupščine delničarjev
družbe PDP, d.d.«
3. Seznanitev z Letnim poročilom družbe
PDP, d.d. za poslovno leto 2010 z mnenjem
revizorja, Konsolidiranim letnim poročilom
Skupine PDP za poslovno leto 2010 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom Upravnega odbora o preveritvi letnega poročila
družbe PDP, d.d. in konsolidiranega letnega
poročila Skupine PDP za poslovno leto 2010
ter seznanitev z informacijo o prejemkih članov upravnega odbora in izvršnih direktorjev družbe.
Predlog sklepa:
»Skupščina družbe se seznani z Letnim
poročilom družbe PDP, d.d. za poslovno leto
2010 z mnenjem revizorja, Konsolidiranim
letnim poročilom Skupine PDP za poslovno
leto 2010 z mnenjem revizorja in pisnim
poročilom Upravnega odbora o preveritvi
letnega poročila družbe PDP, d.d. in konsolidiranega letnega poročila Skupine PDP za
poslovno leto 2010.
Skupščina družbe se je seznanila z informacijo o prejemkih članov upravnega odbora in izvršnih direktorjev družbe.«

4. Podelitev razrešnice članom Upravnega odbora.
Predlog sklepa: »na predlog Upravnega
odbora skupščina družbe članom Upravnega odbora (vključno z glavnim izvršnim direktorjem in izvršno direktorico) podeli razrešnico za njihovo delo v poslovnem letu
2010.«
5. Skupščina se v skladu z drugim odstavkom 6. člena Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v
večinski lasti RS in samoupravnih skupnosti
seznani s spremembo Pravil o določitvi pravic izvršnih direktorjev iz delovnega razmerja, ki jih je sprejel Upravni odbor družbe.
Predlog sklepa: »skupščina družbe se v
skladu z drugim odstavkom 6. člena Zakona
o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti RS in samoupravnih skupnosti seznani s spremembo
Pravil o določitvi pravic izvršnih direktorjev iz delovnega razmerja, ki jih je sprejel
Upravni odbor družbe na svoji 35. seji dne
14. 4. 2011.«
6. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje poslovanja in
izkazov družbe za leto 2011.
Predlog sklepa: »Upravni odbor predlaga skupščini, da za revidiranje poslovnih
izkazov družbe PDP, d.d. in konsolidiranih
izkazov Skupine PDP za poslovno leto 2011
imenuje družbo Ernst&Young d.o.o.«
Pojasnila:
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 izpolnili naslednja pogoja:
– ki bodo pisno po pošti, z elektronsko
pošto ali po telefaksu prijavili svojo udeležbo na skupščini družbe najpozneje konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine
(presečni dan) in
– ki bodo kot imetniki delnic vpisani v
centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine
(presečni dan).
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. Pooblastilo mora
biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega
razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo
dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o
katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. 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
elektronski pošti na e-mail naslov: info@
pdp.si.
Delničarji lahko v skladu z določbo 300.
in 301. člena ZGD-1 k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
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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 Upravnega odbora in 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.
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.
V skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.
Gradivo in dostopnost dokumentov
V tajništvu na sedežu družbe, na naslovu
Dunajska cesta 119, Ljubljana, je dostopno
gradivo za skupščino vsak delovni dan od
dneva objave skupščine do dneva skupščine, od 10. do 12. in sicer:
– sklic skupščine, ki vsebuje predloge
sklepov z navedbo, da je dal posamezni
predlog sklepa Upravni odbor in obrazložitev vsake točke dnevnega reda, ki jo je
predlagal Upravni odbor družbe, z obrazložitvami in pojasnili,
– besedilo Poslovnika o delu skupščine
delničarjev družbe PDP, d.d.,
– Letno poročilo družbe PDP, d.d. za
poslovno leto 2010 z mnenjem revizorja,
Konsolidirano letno poročilo Skupine PDP
za poslovno leto 2010 in pisno poročilo
Upravnega odbora o preveritvi letnega poročila družbe PDP, d.d. in konsolidiranega
letnega poročila Skupine PDP za poslovno
leto 2010,
– spremembe Pravil o določitvi pravic
izvršnih direktorjev iz delovnega razmerja
in čistopis tega dokumenta,
– Informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka
300., 301. in 305. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).
PDP, d. d.
predsednik Upravnega odbora
Borut Jamnik
Ob-4173/11
Uprava družbe Gruda – Jurmes, d.d.,
Tržaška cesta 134, Ljubljana, v skladu z
določili Zakona o gospodarskih družbah in
v skladu s Statutom družbe sklicuje
redno letno skupščino
družbe Gruda – Jurmes d.d.,
ki se bo vršila dne 30. 8. 2011, ob 9.30,
v poslovnih prostorih Gospodarske zbornice
Slovenije, na naslovu Dimičeva ulica 13,
1000 Ljubljana, v dvorani D, z naslednjim
dnevnim redom in predlogi sklepov:
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
1.1 Za predsednika skupščine se imenuje odvetnica mag. Katja Kumar Bavec iz
odvetniške družbe Rojs, Peljhan, Prelesnik
& Partnerji o.p., d.o.o.

1.2 Za preštevalca glasov se imenuje
družba Ixtlan Forum d.o.o., Linhartova cesta
8, 1000 Ljubljana.
1.3. Skupščini prisostvuje vabljeni notar.
2. Seznanitev z Letnim poročilom za
leto 2010, s poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila in z mnenjem
revizorja.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom za leto 2010, s poročilom
nadzornega sveta v zvezi s preveritvijo letnega poročila in z mnenjem revizorja.
3. Odločanje o razrešnici upravi in nadzornem svetu.
Predlog sklepa:
Skupščina družbe podeli razrešnico za
poslovno leto 2010 direktorici Mileni Tržan.
Skupščina družbe podeli razrešnico za
poslovno leto 2010 članom nadzornega sveta družbe.
4. Predlog razporeditve dobička za leto
2010.
Predlog sklepa: pozitivni poslovni izid poslovnega leta 2010 v višini 73.406,00 EUR
in pozitivni poslovni izid poslovnega leta
2009 v višini 27.078,00 EUR se uporabita za
kritje izgube iz preteklih poslovnih let.
5. Sprememba in dopolnitev Statuta
družbe Gruda – Jurmes d.d.
Uprava družbe Gruda – Jurmes d.d. je,
zaradi spremembe dejavnosti družbe in zaradi uskladitve statuta z Zakonom o gospodarskih družbah, pripravila spremembo in
dopolnitev veljavnega Statuta družbe, opr.
št. SV 1031/2006 z dne 10. 10. 2006.
Predlog sklepa:
Skupščina družbe Gruda – Jurmes d.d.
sprejme spremembe in dopolnitve Statuta
družbe Gruda – Jurmes d.d., v predlaganem
besedilu, ki je sestavni del tega sklepa.
Pogoji za udeležbo in glasovanje na
skupščini: 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 (presečni datum) in
so svojo udeležbo na skupščini pisno najavili na sedežu družbe najmanj tri dni pred
dnem zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastila morajo biti pisna in predložena družbi
ter ostanejo shranjena pri njej. Pooblaščenec je lahko samo delničar družbe ali odvetnik.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo
dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o
katerem naj odloča skupščina ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda
ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.
Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega
reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
iz 300. člena ZGD-1 (nasprotni predlog)
ali predloge za volitve članov nadzornega sveta, upravnega odbora ali revizorjev
iz 301. člena ZGD-1 (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
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skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom
ZGD-1.
Vpogled v predloge sklepov, obrazložitev
točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo
ter v predlog sprememb in dopolnitev statuta družbe, je na vpogled od dneva objave
sklica skupščine do njenega zasedanja, na
sedežu družbe, vsak delavnik, med 10. in
12. uro, brezplačno.
Predlagatelj vseh točk dnevnega reda
sta uprava in nadzorni svet družbe.
V skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.
Gruda – Jurmes, d.d.,
uprava družbe – direktorica
Milena Tržan
Ob-4174/11
V skladu z določili Statuta družbe Iskra Telekom Holding d.d., Ljubljanska cesta
24a, 4000 Kranj, uprava sklicuje
11. redno skupščino
družbe Iskra Telekom Holding d.d.
Skupščina bo dne 30. 8. 2011, ob 9. uri,
v prostorih Iskratel d.o.o., Ljubljanska 24a,
Kranj, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine, izvolitev delovnih teles in
predstavitev notarja.
Predlog sklepa: za predsednico skupščine se izvoli Viktorija Vehovec.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Marija Murnik.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice članom
uprave in nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:
Predlog sklepov:
2.1. Bilančni dobiček na dan 31. 12.
2010 znaša 9.414.494 EUR in ostane nerazporejen.
2.2. Skupščina upravi in nadzornemu
svetu podeli razrešnico za poslovno leto
2010.
2.3. »Skupščina pooblašča direktorico,
da lahko v roku 18 mesecev od dneva sprejema tega sklepa kupuje lastne delnice, katerih skupni nominalni znesek (delež) ne
sme presegati 10% osnovnega kapitala, po
najnižji ceni, ki predstavlja najmanj 33% knjigovodske vrednosti do največ knjigovodske
vrednosti posamezne delnice po stanju na
dan 31. 12. 2010.
2.4. Skupščina pooblašča nadzorni svet
da sprejme vse potrebne sklepe in izvede
vse potrebne postopke v zvezi z umikom
lastnih delnic.
3. Opustitev izdelave konsolidiranih računovodskih izkazov.
Predlog sklepa:
Družba Iskra Telekom Holding d.d.,
Kranj, skladu z Zakonom o gospodarskih
družbah ne bo sestavljala skupinskih računovodskih izkazov.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2011.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo
za leto 2011 imenuje družbo Deloitte Revizija d.o.o., Davčna ulica 1, Ljubljana.
Vpogled gradiva
Gradivo za sejo skupščine delniške družbe s predlogi sklepov k točkam dnevnega
reda je vsem delničarjem na vpogled na
sedežu družbe PIT d.o.o., Špruha 19, Trzin,
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vsak delovni dan, od dneva objave dalje
med 9. in 10. uro.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
imetniki navadnih delnic, sami ali po pooblaščencih. Pooblaščenci morajo predložiti
pisna pooblastila.
Skupščine se lahko udeležijo le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v
centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine.
Delničarji in njihovi pooblaščenci morajo
svojo udeležbo na skupščini s pisnimi pooblastili sporočiti najpozneje konec četrtega
dne pred skupščino.
Glasovanje na skupščini k vsaki točki
dnevnega reda bo javno z dvigom rok.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k predlaganim sklepom
podajo svoje morebitne nasprotne predloge, ki morajo biti obrazloženi v pisni obliki, in sicer v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine.
Iskra Telekom Holding d.d.,
direktorica družbe
Viktorija Vehovec
Ob-4176/11
Na podlagi zahteve Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije skladno z določilom četrtega odstavka
15. člena Statuta Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
uprava in nadzorni svet sklicujeta
53. sejo skupščine
Kapitalske družbe pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d. d.,
Ljubljana, Dunajska cesta 119
(v nadaljevanju, Kapitalska družba, d. d.),
ki bo v ponedeljek, dne 29. 8. 2011, ob
13. uri, v prostorih Kapitalske družbe, d. d.,
Ljubljana, Dunajska cesta 119, IV. nadstropje, konferenčna dvorana.
Dnevni red.
1. Otvoritev skupščine.
a) ugotovitev sklepčnosti ter ugotovitev,
da je na skupščini prisotna notarka Nada
Kumar, ki bo sestavila zapisnik.
b) imenovanje predsednika skupščine.
Predlog sklepov:
a) Ugotovi se, da seji prisostvuje povabljena notarka Nada Kumar.
b) Za predsednika skupščine se imenuje
Barbara Rotar.
2. Seznanitev z letnim poročilom Kapitalske družbe, d. d. za poslovno leto 2010
in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina Kapitalske
družbe, d. d. se je seznanila z letnim poročilom Kapitalske družbe, d. d. za poslovno
leto 2010, z mnenjem revizorja in s pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
3. Seznanitev s konsolidiranim letnim
poročilom Skupine Kapitalska družba za
leto 2010 in Poročilom nadzornega sveta
o preveritvi konsolidiranega letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina Kapitalske
družbe, d. d. se je seznanila s konsolidiranim letnim poročilom Skupine Kapitalska
družba za poslovno leto 2010, z mnenjem
revizorja in s pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila.
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4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu
2010.
Predlog sklepa: v skladu z 294. členom
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)
skupščina Kapitalske družbe, d. d. podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu
družbe za delo v poslovnem letu 2010.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2011.
Predlog sklepa: skupščina Kapitalske
družbe, d. d. imenuje za revizorja za poslovno leto 2011 družbo Ernst & Young d.o.o. iz
Ljubljane.
6. Sprejem sklepa o soglasju za delitev
Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.
Predlog sklepa: skupščina podaja soglasje k delitvi Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., ki
se izvede kot izčlenitev z ustanovitvijo nove
družbe, v skladu z delitvenim načrtom, ki ga
je dne 31. 3. 2011 sestavila uprava Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, d. d. Skupščina potrdi delitveni
načrt prenosne družbe Kapitalska družba
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d. d. s prilogami, kot je predložen skupščini. Delitveni načrt je priloga notarskega
zapisnika.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice ima delničar,
ki je kot imetnik delnic vpisan v centralnem
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine (to je na presečni dan, 10. 7.
2011). Delničar Republika Slovenija skladno s 40. členom Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (ZUKN)
izvršuje svoja upravičenja preko Agencije
za upravljanje kapitalskih naložb Republike
Slovenije.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
navedbo predlagatelja in njihovo obrazložitvijo je na vpogled na sedežu Kapitalske
družbe, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119,
Agencija za upravljanje kapitalskih naložb
Republike Slovenije pa prejme gradivo za
skupščino s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo tudi po pošti.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.
Kapitalska družba pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Uprava
Borut Jamnik,
predsednik uprave
Nadzorni svet
Roman Dobnikar,
predsednik nadzornega sveta
Ob-4178/11
Na podlagi točke 7.3.3. Statuta delniške
družbe SVEA Lesna industrija d.d. Zagorje
ob Savi, sklicuje uprava
17. skupščino delničarjev
družbe SVEA d.d. Zagorje ob Savi,
ki bo dne, 29. 8. 2011, ob 13. uri, v
konferenčni dvorani družbe, Cesta 20. julija
23, Zagorje ob Savi, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih
delovnih teles in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina delničarjev
sprejme sklep: za predsednico skupščine se
izvoli Marjana Mlinarič-Pikelj, za preštevalki

glasov se imenujeta Tanja Poljšak in Sabina
Kukovec, skupščini prisostvuje notarka Marjana Kolenc Rus.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
SVEA d.d. za leto 2010, revidiranih računovodskih izkazov družbe za poslovno leto
2010 in konsolidiranim letnim poročilom z
mnenjem revizorja Skupine SVEA za leto
2010 in poročilom nadzornega sveta skupščini družbe, sprejem sklepov o pokrivanju
izgube za leto 2010 in o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: na predlog uprave
in nadzornega sveta skupščina sprejme
sklep:
a) Skupščina družbe se seznani z letnim
poročilom družbe SVEA d.d. in konsolidiranim letnim poročilom z mnenjem revizorja
Skupine SVEA za leto 2010 in poročilom
nadzornega sveta skupščini družbe.
b) V poslovnem letu 2010 je družba
ustvarila izgubo v višini 1.007.987,67 EUR.
c) Izguba poslovnega leta 2010 se pokrije v breme prenesenega čistega dobička
prejšnjih let v višini 872.574,96 EUR, pri tem
se uporabi preneseni dobiček leta 2006 v
višini 396.140,51 EUR, preneseni dobiček
leta 2007 v višini 360.110,86 EUR, preneseni dobiček lata 2008 v višini 98.890,25
EUR, preneseni dobiček leta 2009 v višini
17.433,34 EUR in v breme drugih rezerv iz
dobička v višini 135.412,71 EUR.
d) skupščina potrdi in odobri delo uprave
in nadzornega sveta v poslovnem letu 2010
in jima podeljuje razrešnico za poslovno leto
2010.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
hiše za leto 2011.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina delničarjev sprejme sklep,
s katerim se imenuje Revizijski center d.o.o.
družba za revizijo, Ulica Gradnikove brigade 4, Ljubljana, za revizorja računovodskih
izkazov SVEE d.d. za leto 2011.
4. Odpoklic člana nadzornega sveta
družbe SVEA d.d. in izvolitev novega člana
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina delničarjev z dnem 29. 8.
2011 odpokliče člana nadzornega sveta
predstavnika delničarjev Koci Stanislava.
Za člana nadzornega sveta kot predstavnika delničarjev se s 30. 8. 2011 izvoli Tomo
Garantini.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v konferenčni dvorani in sicer najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost. Delničarji oziroma njihovi
pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z pisnim pooblastilom, ki mora biti ves čas pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe, zakoniti zastopniki pa še z izpisom
iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi in širitve dnevnega
reda:
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo
v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o
katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim
odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste
dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi
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najpozneje sedem dni po objavi tega sklica
skupščine.
Delničarji lahko v skladu z določbo 300.
in 301. člena ZGD-1 k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge. Uprava družbe bo na
enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali
naslednje pogoje:
– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh
po objavi tega sklica skupščine,
– ki bodo razumno utemeljeni,
– za katere bo delničar-predlagatelj pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu nadzornega sveta in/ali uprave
družbe in da bo druge delničarje pripravil do
tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Ne glede na prej navedeno, volilnega
predloga o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorja ni treba utemeljiti.
Predlog delničarja se objavi in sporoči
na način iz 296. člena ZGD le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog.
Delničarji lahko predloge sklepov in volilne
predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti.
Družba ima 300 323 kosovnih delnic.
Lastnih delnic družba nima.
V skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje 30 minut
za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V
tem primeru bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Gradivo in dostopnost dokumentov
Sklic skupščine in gradiva za skupščino
so delničarjem na vpogled v splošno-kadrovskem sektorju družbe, Cesta 20. julija 23,
1410 Zagorje ob Savi, vsak delavnik, od 8.
do 12. ure.
SVEA Lesna industrija d.d.,
Zagorje ob Savi
predsednik uprave
mag. Miroslav Štrajhar
Ob-4180/11
Na podlagi 43. člena Statuta družbe Elektro Maribor, d.d., uprava sklicuje
15. redno sejo skupščine
Elektro Maribor podjetja za distribucijo
električne energije, d.d.,
ki bo v sredo, dne 31. 8. 2011, ob 13. uri,
na sedežu družbe, v Mariboru, Vetrinjska
ulica 2, velika (sejna soba – II. nadstropje) z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa predsednika uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat, univ. dipl. prav.
– preštevalca glasov: Petra Kosec Ferlež, Franc Vindiš.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Ines Bukovič.
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 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.
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
1.840.328,66 EUR in se razporedi v druge
rezerve iz dobička.
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 ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Dunajska c.
101, Ljubljana.
4. 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
sejnine, funkcije in povračila stroškov.
1. Člani nadzornega sveta prejmejo
za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275,00 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 11.300,00 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.
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. Me-
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sečno 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.
5. 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 Maribor d.d.
in prevzemno družbo Elektro Maribor Energija Plus d.o.o. z dne 28. 6. 2011, sklenjena
v obliki notarskega zapisa in soglaša z izčlenitvijo s prevzemom na podlagi navedene
pogodbe.
6. Dopolnitve dejavnosti družbe ter dopolnitve statuta družbe.
Nadzorni svet in uprava predlagata skupščini, da sprejme naslednje spremembe in
dopolnitve statuta družbe:
(a) Potrdi se dopolnitev dejavnosti družbe tako, da se dodajo šifre dejavnosti:
35.1 Oskrba z električno energijo
45.1 Trgovina z motornimi vozili
45.11 Trgovina z avtomobili in lahkimi
motornimi vozili
45.110 Trgovina z avtomobili in lahkimi
motornimi vozili
45.19 Trgovina z drugimi motornimi vozili
45.190 Trgovina z drugimi motornimi vozili
77.1 Dajanje motornih vozil v najem in
zakup
77.11 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v
najem in zakup
77.12 Dajanje tovornjakov v najem in zakup
77.120 Dajanje tovornjakov v najem in
zakup
b) Sprejmejo se dopolnitve statuta, ki se
nanašajo na dopolnitev dejavnosti družbe
in druge spremembe statuta po predlogu
uprave in nadzornega sveta.
Čistopis statuta na podlagi sprejetega
sklepa skupščine potrdi notar
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7. Informiranje delničarjev družbe.
Nadzorni svet in uprava predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
delničarjev zahteva, da Uprava družbe Elektro Maribor 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, se
višina le-teh objavi na spletni strani družbe,
kjer morajo biti podatki dosegljivi še vsaj pet
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.
8. Razrešitev dveh članov nadzornega
sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev (predlog
sklepa oblikujejo delničarji na seji skupščine).
Utemeljitev:
Ta točka je uvrščena na dnevni red skupščine, zaradi ocene največjega delničarja
družbe Elektro Maribor d.d., torej Republike
Slovenije, da je struktura nadzornega sveta
neustrezna. Največji delničar ugotavlja oziroma ocenjuje na podlagi pregleda ocene
nadzornega sveta, da je glede na poslovno
okolje, razvojni cikel družbe, poslovni model, strategijo in želene cilje družbe prisoten
konflikt poslovnih interesov. Prav tako pa je
potrebno pojasniti, da ima na podlagi določil 297. a člena ZGD-1 pristojnost navesti
predlog sklepa o volitvah članov nadzornega sveta le nadzorni svet, določila Statuta delniške družbe Elektro Maribor d.d. pa
v določilih 39. člena določajo, da nadzorni
svet predlaga skupščini odpoklic člana nadzornega sveta.
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
in s Predlogom sprememb in dopolnitev statuta družbe, je delničarjem dostopno na pogled v tajništvu uprave družbe na naslovu:
Vetrinjska ulica 2, Maribor, 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.elektromaribor.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 Mariboru dne 14. 7. 2011 notarski zapis
Pogodbe o delitvi – izčlenitvi dela premoženja prenosne družbe Elektro Maribor d.d.
in prevzemu izčlenjenega dela premoženja
s strani prevzemne družbe Elektro Maribor
Energija Plus d.o.o., ki sta jo pred tem 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 Maribor
d.d. in prevzemu izčlenjenega dela premoženja s strani prevzemne družbe Elektro
Maribor Energija Plus d.o.o.,
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– Revidirani letni računovodski izkazi
družbe Elektro Maribor 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,
– Skupno poročilo poslovodstev obeh
družb udeleženih pri delitvi v skladu z določili 584. člena ZGD-1,
– Pisno poročilo nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d.d. o pregledu nameravane delitve.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in
sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če
bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine, družbi poslal predlog za objavo v
skladu s 300. členom ZGD-1. Predlog sklepa se pošlje na naslov: Elektro Maribor, d.
d., Vetrinjska ulica 2, Maribor.
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 Maribor, d. d., Vetrinjska
ulica 2, Maribor.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na
sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini imajo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v
delniško knjigo do konca četrtega dne pred
zasedanjem skupščine in bodo do istega
dne pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu družbe na naslovu: Vetrinjska ulica 2,
Maribor.
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.
Elektro Maribor, d.d.
predsednik uprave
mag. Andrej Kosmačin
Ob-4182/11
Na podlagi 29. člena Statuta družbe
Alta Skupina, upravljanje družb, d.d.,
Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju: družba), upravni odbor družbe
sklicuje
skupščino delničarjev,
ki bo dne 29. 8. 2011, ob 14. uri, na sedežu družbe na naslovu Železna cesta 18,
Ljubljana.

I. Predlagani dnevni red in predlogi sklepov s strani upravnega odbora:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za
predsednika skupščine se izvoli Aleksander
Mavko. Za preštevalca glasov se izvolita
Marta Maver in Valter Grilanc. Za sestavo
zapisnika se imenuje notarka Nada Kumar
iz Ljubljane.
2. Predstavitev revidiranega letnega poročila in poročila upravnega odbora o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno
leto 2010, informacija o prejemkih članov
organov vodenja in nadzora, pokrivanje bilančne izgube ter podelitev razrešnice članom upravnega odbora.
Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto
2010, s poročilom upravnega odbora o rezultatih preveritve revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2010 in s prejemki
članov upravnega odbora.
Skupščina se seznani, da bilančna izguba za leto 2010 znaša 383.625 EUR in
ostane nepokrita.
Skupščina potrjuje in odobrava delo članov upravnega odbora in jim podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2010.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2011.
Upravni odbor v skladu s predlogom
revizijske komisije predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno revizijsko hišo za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2011 se imenuje družba Deloitte Revizija d.o.o., Davčna ulica 1,
1000 Ljubljana.
II. 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 s popolnimi obrazložitvami,
letnim poročilom, poročilom upravnega odbora in drugimi gradivi iz drugega odstavka
297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe v tajništvu družbe na sedežu
družbe v Ljubljani, Železna cesta 18 (6. nadstropje), vsak delovni dan od dneva objave
sklica do dneva zasedanja skupščine, od
14. do 15. ure in na spletni strani družbe,
http://www.alta.si. Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov in ostalo gradivo
je objavljeno tudi na spletnih straneh Ljub
ljanske 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 zahtev za
dodatne točke dnevnega reda, podajanjem
nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter o pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člen, prvi odstavek 300., 301. in 305. člen ZGD-1) so
objavljene na spletni strani družbe.
Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem
dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog
sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali
če skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Družba bo v skladu s tretjim
odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste
dodatne točke dnevnega reda, glede katerih
bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skup-
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ščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne
točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi
po telefaxu številka 01/32-00-201 ali na elektronski naslov: marta.maver@alta.si.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo
na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani
družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica
skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za
katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu
upravnega odbora in da bo druge delničarje
pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju
skladno z 301. členom ZGD-1 ni potrebno
utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in
sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če
je delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine poslal družbi razumno utemeljen
predlog. Delničarji lahko predloge sklepov
in volilne predloge družbi sporočijo tudi po
telefaxu številka 01/32-00-201 ali na elektronski naslov: marta.maver@alta.si.
Zahteve za dodatno točko dnevnega
reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi,
ki se družbi sporočijo preko telefaxa, morajo
vsebovati lastnoročni podpis fizične osebe,
pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe,
če ga uporablja. Zahteve za dodatno točko
dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni
predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovane v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo
lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih
osebah pa lastnoročni podpis zastopnika
in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga
uporablja. Družba ima pravico do preveritve
identitete delničarja oziroma pooblastitelja,
ki posreduje zahtevo ali predlog preko telefaxa ali po elektronski pošti ter avtentičnost
njegovega podpisa.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničar lahko na skupščini postavlja
vprašanja in zahteva podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo dnevnega
reda ter izvršuje 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 so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva, 25. 8. 2011.
Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži
skupščine in uresničuje njegovo glasovalno
pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je
potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne
pravice po pooblaščencu je dostopen na
spletni strani družbe: http://www.alta.si ter
brezplačno na voljo na sedežu družbe v
Ljubljani, Železna cesta 18 (6. nadstropje),
vsak delovni dan od dneva objave sklica
do dneva zasedanja skupščine, od 14. do
15. ure.
Pooblastilo je lahko posredovano družbi
tudi po preko telefaxa na številko 01/3200-201 ali na elektronski naslov: marta.
maver@alta.si. Pooblastilo, ki se družbi
posreduje preko telefaxa mora vsebovati
lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zasto-

pnika in žig oziroma pečat pravne osebe,
če ga uporablja. Pooblastilo, ki se družbi
posreduje po elektronski pošti mora biti posredovano v skenirani obliki kot priponka,
vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat
pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima
pravico do preveritve identitete delničarja
oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti ter avtentičnost
njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do
dneva skupščine kadarkoli prekličejo.
Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali
pooblaščenci se morajo na zahtevo izkazati
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz
sodnega ali poslovnega registra.
Na dan sklica skupščine ima družba
3.018.076 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na
skupščini. Na dan sklica skupščine družba
nima lastnih delnic.
Alta Skupina d.d.
predsednik upravnega odbora
Dean Čendak
Ob-4184/11
Na podlagi tretje, četrte in pete točke
6. člena Statuta Raiffeisen Banke d.d., uprava banke sklicuje
22. skupščino Raiffeisen Banke d.d.,
dne 31. 8. 2011, ob 13. uri, na sedežu
družbe, Zagrebška cesta 76, 2000 Maribor,
sejna soba uprave.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda in izvolitev
delovnih teles.
Predlog sklepa št.1.: skupščina ugotovi
sklepčnost, potrjuje predlagani dnevni red,
sestavo delovnega predsedstva skupščine
(predsednik Igor Zupančič), verifikacijsko
komisijo in ugotavlja prisotnost notarja za
sestavo notarskega zapisnika.
2. Poročilo nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in stališče
nadzornega sveta k poročilu pooblaščenega
revizorja za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa št.2.: skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2010 Raiffeisen Banke d.d in
s pozitivnim stališčem k poročilu revizijske
družbe Deloitte revizija d.o.o. Ljubljana za
poslovno leto 2010.
3. Poročilo o notranjem revidiranju v letu
2010 z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa št.3.: skupščina sprejme
poročilo o notranjem revidiranju v letu 2010
z mnenjem nadzornega sveta.
4. Predlog uporabe bilančnega dobička,
razrešnica upravi in nadzornemu svetu ter
seznanitev s prejemki uprave in nadzornega
sveta v letu 2010.
Predlog sklepa št.4.: bilančni dobiček
leta 2010 je izkazan v višini 1.128.148,53
EUR in se razporedi v druge rezerve iz dobička.
Skupščina Raiffeisen Banke d.d. podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu
za poslovno leto 2010.
Skupščina se seznani z informacijo o
prejemkih uprave in nadzornega sveta v letu
2010.
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5. Spremembe statuta banke.
Predlog sklepa št. 5.: skupščina sprejme
spremembe statuta banke v predloženem
besedilu predloga in čistopis statuta.
6. Predlog za izvolitev in odpoklic članov
nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 6.:
Za člane nadzornega sveta za mandatno
dobo 4 let se izvoli Razvan Munteanu.
Skupščina odpokliče člana nadzornega
sveta Michaela Wodzicki, ki mu mandat preneha z dnem skupščine.
7. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2011.
Predlog sklepa št. 7: skupščina imenuje
za revidiranje poslovanja Raiffeisen Banke
d.d. za poslovno leto 2011 revizijsko družbo
Deloitte revizija d.o.o. iz Ljubljane.
Gradivo za 22. skupščino, predlogi sklepov z obrazložitvijo za vsako točko dnevnega reda, vključno s predlaganimi spremembami statuta in letnim poročilom in poročilom
nadzornega sveta ter druge informacije, so
delničarjem na voljo in na vpogled na sedežu Raiffeisen Banke d.d., v tajništvu uprave,
Zagrebška cesta 76, Maribor, vsak delavnik
med 9. in 12. uro.
V skladu z določili 6. člena Statuta Raiffeisen Banke d.d. in določili ZGD-1 se lahko
skupščine udeležijo delničarji banke, ki bodo
vpisani v delniško knjigo banke najmanj konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine banke in ostanejo vpisani do konca zasedanja skupščine. Glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu. Glasovalno pravico
lahko uresničujejo le tisti delničarji, ki bodo
sami ali prek svojih zakonitih zastopnikov ali
pooblaščencev pisno prijavili svojo udeležbo
na skupščini najkasneje konec četrtega dne,
t. j. 27. 8. 2011 (presečni dan) pred zasedanjem skupščine v Oddelek centralne bančne
operative Raiffeisen Banke d.d., Zagrebška
ulica 76, Maribor in bodo hkrati deponirali
pisna dokazila o pooblastitvi in zakonitem
zastopanju.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem
dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali
če skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava banke bo, v skladu
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1, takoj
po poteku sedem dnevnega roka objavila
prejete dodatne točke dnevnega reda.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge. Uprava banke bo, na
enak način kot ta sklic skupščine, objavila
tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani
banki v sedmih dneh po objavi tega sklica
skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in
za katere bo delničar – predlagatelj pri tem
sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo
druge delničarje pripravil do tega, da bodo
glasovali za njegov predlog.
Delničarji lahko na skupščini postavljajo
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda in izvršujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.
Zaradi čim bolj nemotenega poteka zasedanja skupščine prosimo vse udeležence,
da se registrirajo pri tajništvu uprave Raiffeisen Banke d.d. pol ure pred zasedanjem
skupščine.
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Sklic skupščine bo objavljen tudi na spletni strani banke, www.raiffeisen.si.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 15. uri, v istih prostorih. V tem primeru bo
skupščina banke veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega kapitala.
Uprava Raiffeisen Banke d.d.
Ob-4186/11
Na podlagi 20. člena Statuta Commerce d.d., Mencingerjeva 7, Ljubljana, uprava
družbe sklicuje
17. skupščino družbe
Commerce d.d.,
ki bo v ponedeljek, 29. 8. 2011, ob
13. uri, na sedežu družbe, Ljubljana, Mencingerjeva 7.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, predstavitev notarja ter izvolitev predsednika in preštevalk
glasov.
Direktor družbe otvori skupščino.
Skupščini bo prisostvoval notar Bojan
Podgoršek.
Na predlog uprave se sprejme naslednji
sklep: Za predsednika skupščine se izvoli
predsednik nadzornega sveta Miro Medvešek.
Za preštevalko glasov se izvoli: ga. Urša
Medvešek
2. Seznanitev z letnim poročilom, uporabo bilančnega dobička (pokritje izgube) za
leto 2010, prejemki uprave in nadzornega
sveta ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme naslednji sklep: Skupščina
se seznani z letnim poročilom ter prejemki
uprave in nadzornega sveta, sprejme direktorjev predlog za pokrivanje bilančne izgube
za leto 2010 (družba je v letu 2010 realizirala 54.081 € bilančne izgube, ki ostane nepokrita) in podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovanje v letu 2010.
Gradivo
Popolno gradivo za skupščino, ki vsebuje letno poročilo, poročilo nadzornega sveta
in utemeljene predloge sklepov, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, od sklica
skupščine dalje, vsak delovni dan, od 12.
do 14. ure.
Prijava udeležbe na skupščini in glasovalna pravica
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je na dan 25. 8. 2011.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji ali
njihovi pooblaščenci, ki prijavijo svojo udeležbo upravi družbe tako, da uprava družbe
prejme prijave in pooblastila najkasneje do
petka, 26. 8. 2011.
Delničarji, katerih skupni delež dosega
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 bi skupščina odločala 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.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Predlog delničarja se objavi le, če delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
pošlje družbi razumno utemeljen predlog in
pri tem sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in,
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega
predloga ni treba utemeljiti.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti. Poslovodstvo mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so
potrebni za presojo točk dnevnega reda.
Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna
in poslovna razmerja družbe s povezanimi
družbami.
Prostor namenjen skupščini bo v ta namen odprt pol ure pred začetkom zasedanja.
Prijavljeni delničarji in njihovi pooblaščenci
se izkažejo z identifikacijskim dokumentom,
zastopniki pravnih oseb pa z izpisom iz sodnega registra ter s podpisom potrdijo svojo
prisotnost ter prevzamejo ustrezno gradivo.
Commerce d.d.
direktor
Izidor Baus
Št. 110341
Ob-4187/11
Na podlagi določil Statuta delniške družbe Podjetje za urejanje hudournikov d.d.,
Hajdrihova 28, Ljubljana, sklicujem
skupščino delničarjev,
ki bo v četrtek, dne 31. 8. 2011, ob 12. uri,
na sedežu družbe, Hajdrihova 28, Ljubljana,
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 preštevalki glasov pa Sanja Djordjević in
Irena Djuričin. Skupščino se seznani, da bo
zapisnik skupščine zapisala vabljena notarka Nataša Erjavec.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2010 in s pisnim poročilom nadzornega sveta o njegovem delu v letu 2010
in preveritvi letnega poročila za leto 2010.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev delničarjev o
prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2010.
Predlog sklepa: upravi in nadzornemu
svetu se podeli razrešnica, s katero se potrdi in odobri njuno delo v poslovnem leto
2010. Uprava družbe je delničarje seznanila
s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi
prejeli v preteklem poslovnem letu.
4. Predčasni odpoklic članov nadzornega
sveta, predstavnikov delničarjev in imenovanje novih članov nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev.
Predlog sklepa:
4.1. Skupščina družbe PUH d.d. z dnem
izvedbe te skupščine predčasno odpokliče
dosedanja člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, Jurija Kavčiča in Julija
Pavšiča.
4.2. Skupščina družbe PUH d.d. z dnem
izvedbe te skupščine za člana nadzornega
sveta, predstavnika delničarjev, za mandat
4 let, imenuje Vido Lebar in Bogomira Eržena.
5. Imenovanje posebnega revizorja.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev za
posebnega revizorja, ki naj preveri vodenje

poslov družbe PUH d. d., imenuje revizijsko
družbo Revizijski center d.o.o.. Posebni revizor naj opravi revizijo vseh poslov, ki jih je
družba PUH d.d. opravila v zadnjih 5 letih od
dneva sprejema tega sklepa, predvsem pa
naj se opredeli do ekonomske upravičenosti
in zakonitosti pri naslednjih poslih:
– posli nakupa in prodaje nepremičnin,
– posli nakupa in prodaje delnic in poslovnih deležev, ki presegajo vrednost 5.000
EUR,
– posli dajanja posojil drugim družbam in
zavarovanje teh posojil ter nadaljnje aktivnosti s temi posojili,
– posli, ki jih je družba sklepala s povezanimi družbami in zavarovanje teh poslov.
Posebni revizor pri preveritvi vodenja
poslov presodi posle z vidika ustreznosti
sprejema odločitve (s pravno-formalnega
vidika in z vidika ekonomske upravičenosti)
in izvedbe poslov (z vidika transparentnosti, gospodarnosti, pravno-formalne smotrnosti).
Posebni revizor je dolžan skladno z
določilom 320. člena ZGD-1 o ugotovitvah
posebne revizije pripraviti pisno poročilo
in se v omenjenem poročilu opredeliti do
vseh v skupščinskem sklepu navedenih
poslov.
6. 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
ter prejete ponudbe s strani revizijskih družb
so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe, Hajdrihova 28, Ljubljana, 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 objavi in sporoči 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 pisno pooblastilo, kjer ostane
shranjeno. Udeležbo na skupščini je potrebno 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.
Podjetje za urejanje hudournikov d.d.,
Predsednica uprave
Ob-4188/11
Na podlagi 10.22. točke Statuta družbe
DZS, založništvo in trgovina, d.d., uprava
družbe sklicuje
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redno skupščino delničarjev družbe
DZS, založništvo in trgovina, d.d.,
Dalmatinova ulica 2, 1538 Ljubljana,
ki bo v ponedeljek, 29. 8. 2011, ob 11.
uri, na sedežu družbe, Dalmatinova ulica
2, Ljubljana
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Skupščini bo prisostvoval notar Bojan
Podgoršek.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2010, mnenjem revizorja k
letnima poročiloma in poročilom nadzornega
sveta k letnima poročiloma ter poročilom
uprave o nakupu lastnih delnic. Seznanitev
skupščine s prejemki uprave in nadzornega
sveta v letu 2010.
3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2011.
Uprava družbe oziroma nadzorni svet
predlagata k posameznim točkam dnevnega
reda naslednje sklepe:
Ad 2/ Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2010, mnenjem revizorja k
letnima poročiloma in poročilom nadzornega
sveta k letnima poročiloma ter poročilom
uprave o nakupu lastnih delnic. Skupščina
se seznani s prejemki uprave in nadzornega
sveta v letu 2010.
Ad 3/ a/ Bilančni dobiček v višini
7.387.990,93 EUR se razporedi v preneseni dobiček družbe.
b/ V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem
letu 2010.
Ad 4/ Za revidiranje računovodskih izkazov družbe DZS, d.d. se za leto 2011 imenuje revizijska družba Renoma, družba za
revizijo in svetovanje d.o.o., Kamniška ulica
25, Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v Centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD, d.d. konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine in ki svojo
udeležbo na skupščini pisno prijavijo družbi
najpozneje do 25. 8. 2011. Delničar lahko
uveljavlja svojo pravico do udeležbe in odločanja na skupščini osebno ali preko pooblaščenca na podlagi pisnega pooblastila.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega
reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti
predlog sklepa, o katerem naj skupščina
odloča, ali če skupščina pri posamezni točki
dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.
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 poslani
družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica
skupščine, in ki bodo razumno utemeljeni
in za katere bo delničar pri tem sporočil, da
bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave
ali nadzornega sveta, in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za
njegov predlog.

Delničarji lahko na skupščini postavljajo
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda in izvršujejo svojo pravico do
obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.
Gradivo za skupščino s predlogi in utemeljitvijo sklepov, letno poročilo in poročilo
nadzornega sveta je delničarjem na vpogled
družbe v poslovnih prostorih družbe, na Dalmatinovi ulici 2 v Ljubljani, vsak delavnik,
med 10. in 13. uro, v tajništvu uprave, od
dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine. Sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani družbe
(www.dzs.si).
V primeru nesklepčnosti bo ponovljena
skupščina istega dne, v istih prostorih in
istim dnevnim redom, ob 13. uri. Na ponovljenem zasedanju bo skupščina družbe
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
DZS, založništvo in trgovina, d.d.
Bojan Petan
predsednik uprave
Ob-4189/11
Na podlagi določil 29. člena Statuta
Družbe za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d., Goreljek
103, 4274 Zgornje Gorje, sklicujem
skupščino delničarjev,
ki bo dne 29. 8. 2011, ob 10. uri, v prostorih Šport hotela Pokljuka, Goreljek 103,
4274 Zgornje Gorje, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Franc Kosi, za preštevalki
glasov pa Darinka Cvenkel in Marjeta Zatler.
Za sestavo notarskega zapisnika se potrdi
notarka Nevenka Tory.
2. Sprejem zaključnega računa družbe
za leto 2010 ter poročil direktorja in nadzornega sveta o delu družbe v letu 2010,
seznanitev delničarjev s prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu 2010 ter
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa: skupščina je sprejela zaključni račun družbe za leto 2010 ter poročili
direktorja in nadzornega sveta o delu družbe v letu 2010. Skupščina se je seznanila
s prejemki članov organov vodenja v letu
2010.
Upravi in nadzornemu svetu se podeljuje
razrešnica za njuno delo v letu 2010.
3. Sprejem statuta družbe, s katerim se
nadomesti veljavni statut ter sprejem prečiščenega besedila statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se statut družbe, s katerim se nadomesti veljavni statut in
prečiščeno besedila statuta družbe.
4. Ugotovitveni sklep o prenehanja mandata dosedanjega člana zaradi odstopa in
sprejem sklepa o imenovanju novega člana
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
je zaradi odstopa prenehal mandat dosedanjemu članu nadzornega sveta Francu Kramarju. Namesto njega se za nadomestnega člana nadzornega sveta imenuje Mihael
Cesar, Ajdovska cesta 1, Bohinjska Bistrica,
za mandat do izteka mandata ostalih članov
nadzornega sveta.
5. Imenovanje revizorja za leto 2011
Predlog sklepa: za revizorja za leto 2011
se imenuje revizijsko družbo GSS revizijska
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družba d.o.o., Senožeti 89, 1262 Dol pri
Ljubljani.
6. Določitev sejnin in plačil za opravljanje
funkcije članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
V skladu s priporočili za odločanje o sejninah in plačilih za člane nadzornih svetov
Agencije za upravljaje kapitalskih naložb
Republike Slovenije se določijo sejnine in
plačila za opravljanje funkcije v višini:
1. Sejnine – za vse člane nadzornega sveta se določi sejnina v višini 75,00 €
bruto. Sejnina članom nadzornega sveta ne
pripada, če so v poslovnem letu že prejeli
sejnine, ki dosegajo 50% višine plačila za
opravljanje funkcije.
2. Plačilo za opravljanje funkcije – plačilo za opravljanje funkcije v višini 3.000,00
€ bruto letno. Posameznim članom pripada
ustrezna mesečna akontacija plačila vsak
mesec, v katerem dejansko opravljajo funkcijo člana nadzornega sveta.
3. Doplačilo za posebne naloge – doplačilo za opravljanje funkcije predsednika v
višini 50% plačila za opravljanje funkcije.
Gradiva za skupščino s predlogi sklepov
so delničarjem na vpogled v poslovnem prostoru družbe, Metelkova 7, 1000 Ljubljana,
tri dni po objavi sklica skupščine, vsak delavnik, od 9. do 11. 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.
Družba za spodbujanje razvoja
Triglavskega narodnega parka d.d.
Ivan Novak
direktor
Ob-4192/11
Na podlagi 8. člena Statuta družbe Kompas d.d. uprava družbe sklicuje
skupščino delničarjev
delniške družbe Kompas d.d.,
ki bo v torek, 30. 8. 2011, ob 13. uri, na
sedežu družbe, Pražakova 4, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti
skupščine ter ugotovitev, da je na skupščini
prisotna notarka Nada Kumar, ki bo sestavila zapisnik.
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2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
3. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2010, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu ter podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
4. Imenovanje revizorja.
Predlogi sklepov:
Sklep k točki 1: ugotovi se sklepčnost
skupščine in da je na skupščini prisotna vabljena notarka Nada Kumar iz Ljubljane, ki
bo sestavila zapisnik.
Sklep k točki 2: izvolijo se delovna telesa
skupščine. Za predsednika in dva preštevalca glasov se izvolijo osebe po predlogu
uprave oziroma delničarjev na skupščini.
Sklep k točki 3:
3.1. Skupščina se je seznanila z letnim
poročilom družbe za poslovno leto 2010, z
revizijskim mnenjem in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega
poročila za poslovno leto 2010 z dne 26. 7.
2011.
3.2 Skupščina delničarjev podeljuje upravi Kompas d.d. in nadzornemu svetu Kompas d.d. razrešnico za poslovno leto 2010.
Sklep k točki 4:
Za revidiranje letnih računovodskih izkazov za leto 2011 se imenuje revizijska družba ABC Revizija d.o.o., Ljubljana, Dunajska
cesta 101.
Sklepe navedene pod točkami 1, 2 in 3
predlagata uprava in nadzorni svet skupaj,
sklep pod točko 4 pa le nadzorni svet.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na
sedežu družbe.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 26. 8. 2011.
Delničarji so dolžni kot pogoj za udeležbo in glasovanje na skupščini na sedežu
družbe prijaviti svojo udeležbo na skupščini
najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo
dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o
katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda
ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.
Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega
reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz
300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni
predlog) ali predloge sklepov iz 301. člena
ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in
sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če
bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine družbi poslal predlog za objavo v
skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena tega zakona.
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Vljudno prosimo udeležence, da se uro
pred pričetkom zasedanja prijavijo predstavniku družbe na mestu, kjer bo zasedanje
skupščine, in s podpisom seznama prisotnih
delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini. Za udeležbo na skupščini se fizične
osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim
dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim
pooblastilom.
Gradivo za skupščino je dostopno in
brezplačno na vpogled na poslovnem naslovu družbe, Pražakova 4, Ljubljana, vsak
delavnik, od dneva sklica skupščine pa vse
do vključno dneva zasedanja skupščine, v
času od 8. do 12. ure, vključno s predlogi
sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezen predlog, z obrazložitvami točk dnevnega reda ter drugimi listinami in predlogi
iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1. V
skladu s četrtim odstavkom 296. člena ZGD1 se sklic skupščine s predlogi sklepov in
obrazložitvijo objavi tudi na spletnih straneh
družbe www.kompas.si.
Kompas d.d.
Uprava
Ob-4195/11
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe Akripol d.d., Prijateljeva cesta 11, 8210 Trebnje, sklicuje uprava
16. skupščino delniške družbe
Akripol d.d.,
ki bo v torek, 30. 8. 2011, ob 10. uri,
na sedežu družbe Akripol, Prijateljeva cesta 11, 8210 Trebnje, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Ugotovi se prisotnost na skupščini, imenujejo se:
Predsednik skupščine: Anton Janc.
Preštevalki glasov: Marjetka Kastrevc in
Polonca Brandstatter Zajc.
2. Seznanitev z letnim poročilom, odločanje o uporabi bilančnega dobička za
leto 2010 in odločanje o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Izkazani bilančni dobiček na dan 31. 12.
2010 znaša 1.724.704,41 EUR.
Bilančni dobiček v višini 1.724.704,41
EUR ostane nerazdeljen, odločanje o njegovi uporabi se prenese v naslednje leto.
Skupščina podeli razrešnico upravi in
članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2010.
3. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
V skladu z osmo alinejo prvega odstavka
247. člena Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1 Uradni list RS, št. 42/06) skupščina
podeljuje upravi pooblastilo za nakup 10 odstotkov lastnih delnic za sklad lastnih delnic.
Cena delnice ne sme biti nad knjigovodsko
vrednostjo delnice po zadnjem revidiranem
poslovnem poročilu.
V primeru prodaje po 247. členu Zakona
o gospodarskih družbah se določi najnižja
prodajna cena delnice v višini povprečne
nabavne cene.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2011.

Predlog sklepa nadzornega sveta:
Za revizorja družbe za poslovno leto
2011 se imenuje družba Remars, podjetje
za revidiranje in podobne dejavnosti, d.o.o,
Ljubljana.
Na skupščini bo prisoten notar Ivan Žetko iz Novega mesta.
Gradivo
Celotno gradivo za skupščino skupaj s
predlogi sklepov in obrazložitvami predlagateljev sklepov, je delničarjem na vpogled
v tajništvu uprave na sedežu družbe Akripol
d.d., Prijateljeva cesta 11, 8210 Trebnje,
vsak delovni dan, med 13. in 15. uro.
Predlogi delničarjev in pravica do obveščenosti
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. Zahtevo morajo družbi poslati najpozneje sedem dni po objavi sklica
skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi in sporoči 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.
Vsak delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih družbah.
Pogoji udeležbe
Pravico do sodelovanja in odločanja na
skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v
delniško knjigo na presečni dan skladno
297. členu Zakona o gospodarskih družbah
ZGD-1 konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine oziroma njihovi pooblaščenci ali
zakoniti zastopniki, katerih prijava udeležbe
na skupščini bo prispela na sedež družbe
najkasneje 3 dni pred skupščino.
Priglasitev in glasovanje
Prijavljeni udeleženci na skupščini so se
vsaj pol ure pred začetkom skupščine dolžni
vpisati v listo udeležencev in prevzeti glasovnice. Delničarji in njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega
registra oziroma drugim dokazilom o zakonitem zastopstvu, ki ne sme biti starejše
od 30 dni.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Glasovanje je javno.
Akripol, d.d.
Uprava
Št. 2011/100700/00244
Ob-4197/11
Na podlagi 22. člena Statuta ACH, d.d.,
Ljubljana (prečiščeno besedilo z dne 24. 8.
2010) sklicujem
skupščino ACH, d.d., Ljubljana,
ki bo 30. 8. 2011, ob 10. uri, v sejni sobi
poslovne stavbe ACH, d.d., Baragova 5, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev organov skupščine.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

Predlog sklepa:
Za predsednika se izvoli Miha Kozinca.
Za preštevalca glasov se določita Lidija
Troha in Igor Vivoda.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Miro
Košak iz Ljubljane.
2. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in odločanje o podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu za leto 2010.
Predlog sklepa:
I. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2010 v
znesku 20.623.797,67 EUR se uporabi:
1. za razdelitev delničarjem
2. za izplačilo udeležbe uprave v dobičku po 15. členu Statuta
3. za uporabo v naslednjih poslovnih letih
II. Dividenda za leto 2010 iz točke I/1
tega sklepa znaša 3,20 evrov bruto na delnico in se jo začne izplačevati petnajsti delovni dan po zasedanju skupščine na bančne
račune delničarjem, ki so vpisani v delniško
knjigo kot imetniki delnic na peti delovni dan
po zasedanju skupščine.
III. Upravi in nadzornemu svetu se podeljuje razrešnica za leto 2010.
3. Imenovanje revizorja za leto 2011 na
predlog nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za revizorja za leto 2011
se ponovno imenuje revizijsko družbo Ernst
& Young, d.o.o., Dunajska c. 111, Ljubljana.
Gradivo k vsem točkam dnevnega reda
je na vpogled v poslovnem sekretariatu
ACH, d.d., Baragova 5, Ljubljana, ob delavnikih, med 10. in 12. uro, kjer so na voljo
tudi obrazci prijavnic in pooblastila. Sklic s
predlogi sklepov in obrazložitev predlogov
sklepov, obrazci prijavnic in pooblastila, so
objavljeni tudi na uradnih spletnih straneh
družbe (www.ach.si).
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so v skladu s tretjim odstavkom
297. člena ZGD-1 kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine.
Delničarji morajo v skladu z drugim odstavkom 297. člena ZGD-1 svojo prisotnost
na skupščini pisno prijaviti najkasneje konec
26. 8. 2011 (četrtega dne pred zasedanjem
skupščine). Prijava mora vsebovati podatke
za identifikacijo delničarja in število delnic, s
katerimi bo glasoval na skupščini.
Prijavljene udeležence skupščine prosimo, da pridejo na sejo pol ure pred najavljenim začetkom, da bo lahko preverjen
pripravljeni seznam udeležencev glede na
prijavljeno prisotnost in da bodo prevzeli
glasovnice.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine, v skladu s prvim
odstavkom 298. člena ZGD-1, pisno zahtevajo dopolnitev dnevnega reda, katero lahko
pošljejo družbi najpozneje sedem dni po
objavi sklica skupščine.
Nasprotni predlog po 300. členu ZGD1 ali volilni predlog po 301. členu ZGD-1
se objavi in sporoči na način iz 296. člena
ZGD-1 kolikor so za to izpolnjeni pogoji iz
300. člena ZGD-1 in le kolikor je delničar
najkasneje v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine poslal volilni predlog oziroma utemeljen nasprotni predlog, v skladu s prvim
odstavkom 300. člena ZGD-1.

7.892.508,80 EUR
0 EUR
12.731.288,87 EUR

Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.
ACH, d.d., Ljubljana
mag. Herman Rigelnik
generalni direktor

Razširitve dnevnih redov
Ob-4191/11
Uprava družbe Elektro Gorenjska d.d.,
Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, v skladu z 298. členom Zakona o gospodarskih
družbah – ZGD-1 na podlagi zahteve delničarja Republika Slovenija, ki je imetnik
13.796.137 delnic, kar predstavlja 79,5%
osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazano upravičenje, da v skladu z 298. členom
ZGD-1 zahteva dodatno točko dnevnega
reda skupščine, sklicane za dne 24. avgusta
2011 ob 13. uri, katere sklic je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 57/11 dne 15. 7. 2011,
objavlja dodatno točko dnevnega reda skupščine, ki glasi:
»9. Informiranje delničarjev družbe«
Predlog sklepa:
»Skupščina delničarjev zahteva, da
Uprava družbe Elektro Gorenjska, 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 dve leti 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.«
Obrazložitev:
Komisija za nadzor javnih financ Državnega zbora je na 12. nujni seji dne 8. 6.
2011 po točki Problematika izplačil regresov v podjetjih v večinski lasti sprejela več
sklepov. Med sprejetimi sklepi je tudi sklep,
s katerim priporoča Agenciji, da na podlagi Priporočil Vlade Republike Slovenije v
zvezi z omejitvijo plač in osebnih prejemkov zaposlenih v javnih podjetjih in gospodarskih družbah, ki opravljajo gospodarske
javne službe in gospodarskih družbah, ki
so v stoodstotni lasti države, njihovih odvisnih (hčerinskih) družbah ter vseh nadaljnjih odvisnih družbah (družba vnukinja itd.)
ter gospodarskih družbah v direktni ali indirektni večinski lasti Republike Slovenije, od
organov vodenja in nadzora omenjenih go-
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spodarskih družb zaradi gospodarske krize,
pomoči ali dokapitalizacij s strani Republike
Slovenije in slabših rezultatov poslovanja od
pričakovanih v skladu z omenjenimi priporočili rezultatov poslovanja od pričakovanih
v skladu z omenjenimi priporočili oziroma
cilji in pričakovanji Vlade oziroma Republike Slovenije kot lastnice, zahteva, da za
leto 2012 sprejmejo varčevalne ukrepe in
sicer, da ekonomskim razmeram ustrezno
prilagodijo plačno politiko in s tem povezane
regrese ter izredna plačila ob koncu leta ter
da Agencija v primeru neupoštevanja varčevalnih ukrepov na naslednjih skupščinah
posameznih družb ukrepa skladno s svojimi
pristojnostmi.
»10. Sprememba statuta družbe«
2.1. Statut se spremeni tako, da se doda
nov 27.a. člen Statuta:
27.a. člen
Posebne naloge Uprave
Uprava mora zagotoviti, da Elektro Gorenjska, d.d. in vse pravne osebe, v katerih
ima Elektro Gorenjska, d.d. obvladujoči položaj, poslujejo v skladu s pravili o upravljanju s tveganji in mora v zvezi s tem zlasti
določiti natančno opredeljena, pregledna in
dosledna notranja razmerja glede odgovornosti, ki zagotavljajo jasno razmejitev pristojnosti in nalog ter preprečujejo nastanek
nasprotja interesov.
Uprava mora odobriti in redno preverjati strategije in politike za ugotavljanje,
merjenje oziroma ocenjevanje, obvladovanje in spremljanje tveganj, ter določiti
načrt ukrepov in postopkov za upravljanje
s tveganji.
Uprava mora organizirati poslovanje
družbe in tekoče voditi poslovne knjige, poslovno dokumentacijo in druge administrativne oziroma poslovne evidence, tako da
je mogoče kadar koli preveriti, ali posluje v
skladu s pravili upravljanju s tveganji.
Uprava je dolžna upoštevati Kodeks
upravljanja družb v državni lasti in Smernice poročanja družb s kapitalskimi naložbami
države ter Priporočila Agencije za upravljanje kapitalskih naložb RS oziroma priporočila Vlade RS.«
2.2 Statut se spremeni tako, da se pri
39. členu statuta v prvem stavku dodajo
alineje kot sledi:
Za prvo alinejo se doda alineja:
»– dajati soglasja upravi pri določanju
organizacije sistema notranjih kontrol«
Za sedmo alinejo se dodata alineji:
»– nadzirati primernost postopkov ter
učinkovitost delovanja notranjih kontrol in
notranje revizije
– dajati soglasje k okvirnemu letnemu
programu dela notranje revizije«
2.3 Statut se spremeni tako, da se pri
40. členu doda stavek:
»Nadzorni svet ustanovi revizijsko komisijo.«
2.4 Statut se spremeni tako, da se v
48. členu statuta v drugem stavku doda alineja:
»– o prodaji deležev ali dokapitalizaciji
hčerinskih družb.«
2.5 Skupščina sprejme čistopis statuta
družbe in pooblašča predsednika nadzornega sveta družbe, da podpiše čistopis statuta
družbe.
Obrazložitev:
Republika Slovenija je naložila Agenciji
za upravljanje kapitalskih naložb Republike
Slovenije (Agencija), da pripravi, sprejme
in se ravna po mednarodno uveljavljenih
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merilih upravljanja s kapitalskimi naložbami. Agencija je pripravila med drugim tudi
dokumenta Kodeks upravljanja družb v državni lasti in Smernice poročanja. Vladi
Republike Slovenije je prav tako predložila Strategijo upravljanja kapitalskih naložb
RS (Strategija), katero bo obravnaval in
potrdil Državni zbor Republike Slovenije.
Na osnovi Strategije bo Agencija pripravila
vsako leto Letni načrt upravljanja kapital-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
skih naložb RS (Letni načrt) za naslednjo
leto. V Strategiji in Letnem Načrtu bodo
opredeljeni parametri, po katerih bo družbenik ovrednotil delo uprave in nadzornega sveta za posamezno leto. Agencija za
upravljanje kapitalskih naložb in Vlada RS
oblikujeta tudi priporočila za družbe, v katerih ima kapitalske naložbe RS. Razumna
in utemeljena priporočila so dolžni organi
vodenja in nadzora upoštevati ali pa obra-

zložiti, zakaj se priporočil ne morejo držati
ali jih uveljaviti. Predlagamo, da družbeniki
vzamejo predlagane parametre kot osnovo
pri odločanju na naslednjih skupščinah in
so ta merila podlaga za nagrajevanje vseh
zaposlenih v družbi za uspešno delo v določenem poslovnem letu.
Elektro Gorenjska d.d.,
mag. Bojan Luskovec
predsednik uprave
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Zavarovanja terjatev
SV 601/11
Ob-4157/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora, opravilna številka SV 601/11 z dne
19. 7. 2011, sta bili nepremičnini – posamezni del stavbe z ID znakom 657-1366-10, v
naravi pomožni prostor (klet), ki se nahaja
na naslovu, Partizanska cesta 21, Maribor v
stanovanjskem objektu, stoječem na parceli
številka 1154/1, katastrska občina 657 – Maribor-Grad in posamezni del stavbe z ID zna-

kom 657-1335-5, v naravi drvarnica, ki se nahaja v dvoriščni stavbi (brez naslova), stoječi
na parceli številka 1154/2, katastrska občina
657 – Maribor-Grad; oboje last dolžnika – zastavitelja Denisa Brdnika, stanujočega Štrihovec 69A, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah
in zastavitelja Boruta Valenčiča, stanujočega
Matteottijeva ulica 5, 6330 Piran, vsakega
do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe z dne
29. 6. 2011, sklenjene med njima kot kupcema ter med Hedviko Polančič kot prodajalko,

zastavljena v korist upnika Banka Koper d.d.
Dvojezična firma: Banka Koper d.d. – s.p.a.,
s sedežem 6000 Koper, Pristaniška ulica
14, matična številka 5092221000, do dolžnika – zastavitelja Denisa Brdnika, v višini
18.000,00 EUR s pripadki ter z zapadlostjo
najkasneje do vključno 31. 7. 2031, oziroma
z zapadlostjo na dan odpoklica upnika, nastale na temelju Pogodbe o kreditu številka
300-0023460412 pod I. zgoraj navedenega
notarskega zapisa."

Stran

1902 /

Št.

60 / 29. 7. 2011

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Objave sodišč
Izvršbe
In 1461/2009
Os-3874/10
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 13. 4. 2010, opr. št. In 1461/2009, je
bil dne 13. 4. 2010, opravljen v korist upnika
rubež, in sicer: del stavbe, številka 8 in 11, v
izmeri 27,13 m2, in 30,78 m2, na naslovu Ul.
Gradnikove brigade 10 v Ljubljani, stoječi na
parcelni št. 1/27, k.o. Nove Jarše, in ni vpisana v zemljiško knjigo, last dolžnika Sabit
Jakupi, Kodrova ulica 19, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 6. 2010
In 648/2009
Os-3875/10
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne opr. št. In 648/2009, je bil dne 2. 4.
2010, opravljen v korist upnice Hranilnice
Lon d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 2, Kranj,
rubež nepremičnine – poslovnega lokala, v
izmeri 27,12 m2, ki se nahaja v stanovanjski
soseski MS 1/3 Nove Jarše, na naslovu
Ul. Gradnikove brigade 10 v Ljubljani, in ni
vpisano v zemljiško knjigo last dolžnika Jakupi Sabit, Kodrova ul. 19, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 6. 2010
In 102/2011
Os-4030/11
Okrajno sodišče v Novem mestu je v
izvršilni zadevi upnice Terca d.o.o. Šentrupert, Šentrupert 124, Šentrupert, zoper dolžnico Melito Božič, Klemenčičeva 3, Novo
mesto, zaradi izterjave 167,75 EUR s pp
na podlagi sklepa In 102/2011, z dne 30. 5.
2011, po izvršitelju Janku Zorčiču dne 6. 6.
2011, zarubilo nepremičnino, ki ni vpisana v
zemljiško knjigo, in sicer stanovanje št. 17,
v večstanovanjski stavbi št. 195, na naslovu Klemenčičeva ul. 3 v Novem mestu, v
bruto in neto izmeri 49,30 m2, last dolžnice
Melite Božič.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 13. 7. 2011

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
In 635/2002-62
Os-7652/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Rozman Avguština, Krakovska ul. 33, Ljubljana, ki ga zastopa odvetniška pisarna Breda Razdevšek, Dalmatinova
11, Ljubljana – dostava, proti dolžniku Tomažu Pajduh, Marinča vas 5, Zagradec, zaradi
izterjave 7.830,50 EUR, sklenilo:
začasna zastopnica dolžnika odvetnica
Desiree Baškovič, Trdinova 8, Ljubljana, se
razreši.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 12. 2010
VL 186982/2010
Os-3838/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a, Koper, proti dolžniku Stani-

slavu Ladinek, Glavni trg 31, Muta, ki ga zastopa odvetnica Eva Janc, Vodnikova ul. 2,
Ptuj, zaradi izterjave 91,00 EUR sklenilo:
dolžniku Stanislavu Ladinek, Glavni trg 31,
Muta, 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 Eva Janc, Vodnikova 2, Ptuj.
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 12. 5. 2011
VL 2394/2010
Os-3862/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Abanke d.d., Slovenska cesta 58,
Ljubljana – dostava, ki jo zastopa Odvetniška
družba Irena Kočevar, Metelkova ulica 15,
Ljubljana – dostava, proti dolžniku Bratoljubu
Stijović, Koroška cesta 19, Kranj – dostava,
zaradi izterjave 997,36 EUR sklenilo:
dolžniku Bratoljubu Stijović, Koroška cesta 19, Kranj – dostava se na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s
15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
– ZIZ ostavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Katarina Bradaška, Kidričeva 4/b, Kranj.
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 20. 5. 2011
VL 119562/2008
Os-3874/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice UKC Ljubljana, Zaloška cesta
2, Ljubljana – dostava, ki jo zastopa Breda
Petelinc, Zaloška cesta 12, Ljubljana – dostava, proti dolžniku Petru Georgi Kolev,
Zgornje Bitnje 155, Kranj – dostava, ki ga
zastopa zakonita zastopnica odvetnica Irena
Kočevar, Metelkova 15, p.p. 1637 Ljubljana,
zaradi izterjave 755,94 EUR, sklenilo:
dolžniku Petru Georgi Kolev, Zgornje
Bitnje 155, Kranj – dostava se na podlagi
4. točke drugega odstavka 82 člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s
15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
– ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Irena Kočevar, Metelkova 15, p.p.
1637, 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 11. 4. 2011

VL 207281/2010
Os-3955/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Si.mobil d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik
Filipov, Petrovič, Jeraj, Fabiani, o.p. d.o.o.,
Tomšičeva ulica 3, Ljubljana, proti dolžniku
Antonu Šefran, Apihova ulica 34, Ljubljana,
ki ga zastopa zakonita zastopnica odvetnica
Tanja Medvešček, Dalmatinova 2, Ljubljana,
zaradi izterjave 106,19 EUR, sklenilo:
dolžniku Antonu Šefran, Apihova ulica 34,
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 Tanja Medvešček, Dalmatinova 2,
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 6. 6. 2011
VL 184526/2010
Os-3964/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Si.mobil d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik
Filipov, Petrovič, Jeraj in Partnerji, o.p. d.o.o.,
Tomšičeva ulica 3, Ljubljana, proti dolžniku
Vanetu Aleksov, Kolodvorska cesta 6, Ljubljana, ki ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik
Did Mušinović, Tržaška 2, Ljubljana, zaradi
izterjave 621,28 EUR, sklenilo:
dolžniku Vanetu Aleksov, Kolodvorska cesta 6, 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 Did Mušinović, Tržaška 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 15. 6. 2011
I 2377/2005
Os-3966/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnikov Jane Horvat, Brodarjev
trg 14, Ljubljana – dostava; Jurija Dragar,
Brodarjev trg 14, Ljubljana – dostava, ki ju
zastopa odvetniška pisarna Jadek & Pensa
d.n.o. – o.p., Tavčarjeva 6, Ljubljana, zoper
dolžnika Dejana Čeliga, Celovška 103, Ljubljana – dostava, ki ga zastopa začasna zastopnica Breda Razdevšek, Dalmatinova 11,
Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 3.635,27
EUR s pp, dne 8. 7. 2011 sklenilo:
dolžniku Dejanu Čeligu se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku –
ZPP postavi začasna zastopnica.
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Za začasno zastopnico se postavi Breda
Razdevšek, Dalmatinova 11, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 7. 2011
In 389/2007
Os-7939/09
V izvršilni zadevi upnice Reiffeisenbank
Gross St. Florian Wetmannstatten, ki ga zastopa odvetnik Vladimir Toplak iz Ptuja, zoper dolžnike: 1. Ivančič Stjepana, Žgečeva
ul. 8, Ptuj, 2. Ivančič Bredo, Žgečeva ul. 8,
Ptuj, 3. Bedenik Janeza, Kočice 25, Žetale,
4. Kristovič Mileno, Meljska cesta 57, Maribor, zaradi izterjave 19.670,15 EUR s pp,
je sodišče po predlogu upnika na podlagi
5. točke drugega odstavka 82. člena ZPP v
zvezi s 15. členom ZIZ dolžnikoma: Ivančič
Stjepanu in Ivančič Bredi postavilo začasnega zastopnika odvetnika Martina Graja,
Ulica heroja Lacka 10, Ptuj.
Začasni zastopnik ima v postopku, opr.
št. In 389/2007, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti
ima začasni zastopnik od dne postavitve in
vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
organ pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 23. 11. 2009

Oklici dedičem
D 307/2010
Os-3968/11
Okrajno sodišče v Domžalah v zapuščinski zadevi po pokojni Frančiški Zajc, rojeni
28. 2. 1903, umrla 5. 3. 1982, nazadnje
stanujoča Rafolče 11, izdaja oklic: pozivajo
se neznani dediči po pokojni Frančiški Zajc,
da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču kot
dediči v roku enega leta od dneva objave
tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 7. 7. 2011
D 285/2010
Os-3896/11
Pok. Anton Umer, rojen dne 9. 4. 1909, z
zadnjim stalnim prebivališčem v Marezigah,
Rojci, ki je bil razglašen za mrtvega 10. 4.
1979 ni zapustil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave oklica v Uradnem listu RS.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim dedičem
je bila postavljena skrbnica, odvetnica mag.
Tina Podgornik, Ferrarska ulica 12, Koper.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 6. 7. 2011
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D 37/2009
Os-3841/11
Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku
zapuščinski postopek po pokojni Ivani Balan, rojeni 25. 1. 1928, državljanki RS, razvezani, umrli 15. 12. 2008, nazadnje stanujoči Begunjska ulica 8, Kranj.
Sodišču niso znani morebitni zakoniti dediči po zapustnici.
Ker sodišče s podatki o morebitnih dedičih ne razpolaga, na podlagi 206. člena
Zakona o dedovanju pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi
zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov s
katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 30. 6. 2011
D 290/2010
Os-3638/11
Pri tukajšnjem sodišču vodimo zapuščinski postopek po pokojnem Janezu Glazerju,
rojenem 16. 7. 1952, državljan RS, umrlem
dne 20. 10. 2010, nazadnje stanujočem Notranjska cesta 52, Logatec.
Sodišče poziva vse tiste, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine, da se priglasijo
naslovnemu sodišču v roku enega leta od
objave tega oklica. Po preteku tega roka
bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo
na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 13. 6. 2011
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Cehtl Maja, Spodnje Dobrenje 36A,
Pesnica
pri
Mariboru,
zavarovalno
polico, št. 50500034088 (fondpolica),
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gno‑320907
Čepin Andrej, Drenovec pri Leskovcu 12,
Leskovec pri Krškem, zavarovalno polico,
št. 50500055206, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnn‑320933
Hočevar Urška, Spodnje Pirniče
41D, Medvode, zavarovalno polico,
št. 50500022351, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnl‑320935
Knez Marjan, Tevče 1A, Laško,
zavarovalno polico, KD - DIRIGENT,
št. 505000101026, KD - DRUŽINA,
št. 505000101118, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnu‑320905
Kristan Gaber, Rodine 63, Žirovnica,
zavarovalno polico, št. 50500008021, izdala
zavarovalnica Slovenica zavarovalniška
hiša d.d. Ljubljana. gnd‑320918
Lukner Mitja, Pod Perkolico 21, Radlje ob
Dravi, zavarovalno polico, št. 50500071331,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnn‑320908
Rebselj Marija, Ljubljanska cesta
86, Novo mesto, zavarovalno polico,
št. 50500087506, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnp‑320906
Sedej Jurij, Župančičeva 8A, Ajdovščina,
zavarovalno polico, št. 50500122604, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnw‑320899

Spričevala preklicujejo
Arnautović Nijaz, Kvedrova 6, Ljubljana,
diplomo voznika za motorna vozila,
št. VIII/720, izdano dne 30. 7. 1984.
gnl‑320910
Brečevič Nina, Strunjan 75, Portorož
- Portorose, spričevalo poklicne mature
in spričevalo splošne mature Srednje
ekonomsko-poslovne šole Koper, leti izdaje
2004, 2005, izdani na priimek Fatorič Nina.
gne‑320942
Flis Jan, Tabor 15A, Domžale, spričevalo
2. letnika Ekonomske šole Ljubljana, izdano
leta 2010. gnf‑320941
Gomaz Mirjana, Novi dom 32B, Trbovlje,
spričevalo - zaključno, za 4. letnik Gimnazije
in ekonomske šole v Trbovljah, izdano leta
1978. gnu‑320926
Gorišek Nina, Loka 47, Loka pri Zidanem
Mostu, indeks, št. 32010225, izdala NTF
- oddelek za tekstilstvo, leto izdaje 2010.
gnc‑320898
Grmšek Lucija, Oklukova gora 10, Artiče,
spričevalo 3. letnika Ekonomske in trgovske
šole Brežice, izdano leta 2009/2010.
gny‑320897
Izak Janez, Šentjanž nad Dravčami 17,
Vuzenica, spričevalo - zaključno Srednje
šole Ravne na Koroškem, št. 67, izdano
leta 1985. gnz‑320896

Jerant Nike, Trnovska ulica 2, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Vič.
gnk‑320936
Justin Mojca, Runkova 7, Ljubljana,
indeks, št. 18090414, izdala Filozofska
fakulteta. gnv‑320900
Karlovčec Sašo, Pristava 43, Ljutomer,
zaključno spričevalo, izdala SPTŠ Murska
Sobota, izdano leta 2004. gnf‑320916
Kolar Anton, Markečica 19, Oplotnica,
indeks, izdala SKŠ Zreče, leto izdaje
1988/1989. gng‑320890
Kosmač Metod, Mengeška cesta 81,
Trzin, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole Domžale, Poklicna in strokovna šola.
gnq‑320930
Kramar Marko, Mekotnjak 3, Ljutomer,
maturitetno spričevalo Gimnazije Franca
Miklošiča Ljutomer izdano leta 2009.
gne‑320892
Lampelj Matej, Papirniški trg 8, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Srednje lesarske šole
Ljubljana, izdano leta 2010. gnb‑320895
Mahnič Dominik, Modrič 7, Laško,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole za
oblikovanje in fotografijo, izdano leta 2002.
gnv‑320925
Nemanič Nada, Novo Polje C. XXI/11C,
Ljubljana - Polje, spričevalo 4. letnika PTT
srednješolskega centra, št. I/130, izdano
leta 1987, izdano na ime Balažič Nada.
gnf‑320891
Nomsi Luana Lisi, Steletova ulica 4,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Poljane, izdano leta 2011. gno‑320932
Novak Anja, Trg Slavka Osterca 14A,
Veržej, spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene šole Murska Sobota, izdano
leta 2009/2010. gnu‑320901
Ostanek Anže, Šmarje 156C, Šmarje,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Koper,
izdano leta 2007/2008. gnz‑320921
Ostanek Anže, Šmarje 156C, Šmarje,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Koper,
izdano leta 2008/2009. gnb‑320920
Paspalj Stevan, Milčinskega ul. 3,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne šole Kranj, izdano leta 1976.
gnc‑320894
Paunovski Kete Veronika, Vipavska
cesta 19A, Ajdovščina, spričevala 1., 2., 3.
in 4. letnika Srednje šole Postojna, izdano
leta 1996, 1997, 1998, 1999, izdana na ime
Kete Veronika. gny‑320947
Peilschmidt Marjeta, Domanjševci 118,
Križevci, spričevalo - zaključno Srednje
kmetijske šole Rakičan, izdano leta 1972,
izdano na ime Ožvald Marjeta. gnh‑320914
Saje Nina, Jablan 13, Mirna Peč,
spričevalo 3. letnika, izdal ŠCNM, Srednja
zdravstvena in kemijska šola Novo mesto,
izdano leta 2010. gnu‑320951
Sklepič Vita, Kozjak nad Pesnico 21B,
Zgornja Kungota, maturitetno spričevalo
Gimnazije in srednje kemijske šole Ruše,
št. 395, izdano leta 2002. gnc‑320944
Stanković Igor, Razdevškova ulica 7,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole tehniških strok Šiška, izdano
leta 1997. gnp‑320931
Suljić Admir, Kardeljev trg 2, Velenje,
spričevalo o zaključnem izpitu - rudarski

tehnik, Šolskega centra Velenje - Poklicne
in tehniške šole, št. 19/300-00, izdano leta
2000. gnt‑320927
Štepic Manca, Prešernova 16, Domžale,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za
oblikovanje in fotografijo, izdano leta 2009.
gnm‑320934
Tomažič Tina, Ločica ob Savinji 141,
Polzela, indeks, št. 31100254, izdala
Fakulteta za farmacijo. gng‑320940
Zavala Weber Maya, Glinškova ploščad
3, Ljubljana, indeks, št. 18051371, izdala
Filozofska fakulteta. gnh‑320939

Drugo preklicujejo
Avtotransport Kovačič d.o.o., Grm 12,
Trebnje, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500024426001, za voznika Salkić
Adisa, izdajatelj Cetis d.d. gnk‑320911
Avtotransport
Kovačič
d.o.o.,
Grm 12, Trebnje, licenco, številka
GE003608/03571/077, za vozilo Renault
Premium 450.19/D P.V. TV, registrska
številka NM 3318P. gnm‑320909
Bela Maja, Mostje 54, Lendava - Lendva,
študentsko izkaznico, št. 71173109, izdala
Pravna fakulteta Maribor. gni‑320913
Bogomir Sajko s.p., Slape 19, Ptujska
Gora, dovolilnice za državo Kazahstan,
št. 0041549, 0052765, za državo Ukrajino,
št. 1891293, in državo Rusijo, št. 0559501.
gnb‑320945
Dolenc Špela, Mrharjeva 8, LjubljanaŠentvid, študentsko izkaznico, št. 21090100,
izdala Fakulteta za družbene vede.
gnr‑320929
Doler Franc, Pepelno 31, Šmartno v
Rožni dolini, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500005735000, izdajatelj Cetis
Celje. gnx‑320948
Gretič Dejan, Bukovska vas 55C,
Šentjanž
pri
Dravogradu,
digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500024787010,
izdajatelj Cetis Celje. gnh‑320889
KA INTER. Transport, Sotelska cesta
5, Rogaška Slatina, hrvaško dovolilnico,
191/11, številka PO17367. gny‑320922
Kosovel Zdravko, Preserje 14A, Branik,
licenco skupnosti, št. 007993/001 ter
osnovno licenco skupnosti, št. 007993, z
veljavnostjo do 18. 12. 2012. gnz‑320946
Kračun Anita, Rove 17, Frankolovo,
študentsko izkaznico, št. 25080049, izdala
Fakulteta za arhitekturo. gnt‑320902
Kugonič Darja, Skorno 25, Šmartno ob
Paki, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu, veljavnost od 7. 7. 2010, izdajatelj
Ministrstvo za šolstvo in šport, leto izdaje
2010. gnj‑320912
Mazreku Ruzhdi, Za Mošenikom 16, Tržič,
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500007002010, izdal Cetis d.d. gnj‑320937
Mišić
Predrag,
Zabretova
12,
Ljubljana, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500027413001, izdal Cetis d.d.
gnr‑320904
Peterka Leja, Podgora pri Dolskem
94, Dol pri Ljubljani, študentsko izkaznico,
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št. 21070268, izdala FDV, Univerza v
Ljubljani. gnd‑320943
Pintarič Janus, Ulica Staneta Rozmana
2, Murska Sobota, študentsko izkaznico,
št. 18100472, izdala Filozofska fakulteta.
gni‑320938
Praper Andreja, Strževo 16, Mežica,
študentsko izkaznico, št. 21100208, izdala
Fakulteta za družbene vede v Ljubljani.
gng‑320915
Puc Borut, Ulica Ivana Suliča 10A,
Šempeter pri Gorici, digitalno tahografsko
kartico, št. 1070500002938000, izdajatelj
Cetis d.d. gnv‑320950
Pulko Darko, Abramičeva ulica 12, Ptuj,
licenca o preizkusu znanja za pridobitev
spričevala o strokovni usposobljenosti

odgovorne osebe, izdala Obrtna zbornica
Slovenije, št. 602323, 4. 4. 1997.
gnd‑320893
Ratković Nevena, Šišenska cesta
27, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 19380366, izdala Ekonomska fakulteta.
gni‑320888
Rozman Teja, Raka 68A, Raka,
študentsko izkaznico, št. 18060198, izdala
Filozofska fakulteta. gnc‑320919
Smerdel Urša, Selce 70, Pivka,
študentsko izkaznico, št. 21090520, izdala
Fakulteta za družbene vede. gns‑320903
Stevanović Vladan, Ulica Ivana Selana
41, Brezovica pri Ljubljani, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500018075002.
gne‑320917
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VEM OIL Viljem Živec s.p., Vitovlje 57,
Šempas, potrdilo za voznika tujca, Nedić
Sašo, št. 005979/AD47-2-5625/2010, z
veljavnostjo do 31. 7. 2011. gnx‑320923
VEM OIL Viljem Živec s.p., Vitovlje
57, Šempas, licenco, za vozilo DAF LFFA
45.170, številka 005979/013, registrska
številka GO F2-022. gnw‑320924
Vodeb
Ana,
Adamičeva
cesta
3d, Grosuplje, študentsko izkaznico,
št. 19408063, izdala Ekonomska fakulteta.
gns‑320928
Žvokelj Tanja, Plače 20, Ajdovščina,
preklica maturitetnega spričevala Srednje
šole Veno Pilon Ajdovščina, izdanega leta
2007, preklic objavljen v Uradnem listu RS,
št. 57/11, 15. 7. 2011. gnw‑320949
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