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Javni razpisi
Št. 2120-10-0015
Ob-7036/10
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Urad RS za varstvo potrošnikov, Kotnikova 28, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje svetovalne dejavnosti
s področja varstva potrošnikov
na državni in regionalni ravni
1. Naziv in sedež neposrednega proračunskega uporabnika, ki dodeljuje sredstva:
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Urad RS za varstvo potrošnikov,
Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: urad).
2. Cilj javnega razpisa: cilj javnega razpisa je sofinanciranje svetovalne dejavnosti
s področja varstva potrošnikov na državni
ravni (sklop A) in regionalni ravni (sklop B).
3. Pravna podlaga: razpis se izvede na
podlagi Proračuna Republike Slovenije za
leto 2011 ((Uradni list RS, št. 99/09), Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leto za leti 2010 in 2011 (Uradni
list RS, št. 99/09), Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08),
Zakona o javnih financah (ZJF, Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO,
109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN).
4. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje opravljanja svetovalne dejavnosti s področja varstva potrošnikov na državni ravni
(sklop A) in regionalni ravni (sklop B), za
celotno območje Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: svetovalna dejavnost).
Svetovanje potrošnikov obsega predvsem:
– pojasnjevanje predpisov in postopkov
za uveljavljanje pravic potrošnika;
– pomoč pri reševanju konkretnih primerov;
– posredovanje pri ponudnikih blaga in
storitev na predlog potrošnika;
– odstopanje zadev v reševanje pristojnim organom;
– obveščanje potrošnikov o statusu, postopku in realnem roku priprave odgovorov
na njihova vprašanja.
Svetovanje na državni ravni vključuje svetovalno dejavnost na področju varstva pravic
in ekonomskih interesov potrošnikov.
Svetovanje na državni ravni zajema naslednjo zakonodajo:
– Obligacijski zakonik
– Zakon o varstvu potrošnikov
– Zakon o potrošniških kreditih
– Zakon o inšpekcijskem nadzoru

ku

– Zakon o pravdnem postopku
– Zakon o splošnem upravnem postop-

– Zakon o splošni varnosti proizvodov
– Stvarnopravni zakonik
– Stanovanjski zakon
– Zakon o varstvu kupcev stanovanj in
enostanovanjskih stavb
– Energetski zakon
– Zakon o elektronskem poslovanju in
elektronskem podpisu
– Zakon o varstvu osebnih podatkov
– Zakon o poštnih storitvah
– Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
– Zakon o zavarovalništvu
– Zakon o bančništvu
– Zakon o kemikalijah
– Zakon o kozmetičnih proizvodih
– Uredbe in direktive EU s področja varstva potrošnikov.
Svetovanje na regionalni ravni vključuje
svetovanje s področja javnih služb, s katerimi se zagotavljajo materialne javne dobrine s področja energetike, prometa in zvez,
komunalnega in vodnega gospodarstva in
gospodarjenja z drugimi vrstami naravnega
bogastva, varstva okolja ter druga področja gospodarske infrastrukture, opredeljena
z lokalnimi predpisi in podzakonskimi akti,
ki določajo izvajanje javnih služb in drugih
storitev javnega pomena na regionalni in
lokalni ravni.
5. Upravičeni stroški za sofinanciranje
Upravičeni so naslednji stroški:
a) stroški dela:
– plače in dodatki za tri delovna mesta
svetovalcev za polni delovni čas;
b) materialni stroški:
– izdatki za blago in storitve, ki so nujno
potrebni za opravljanje javne službe;
– energija, voda, komunalne storitve in
telekomunikacije;
– izdatki za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov;
– najemnine in zakupnine poslovnih prostorov in
– drugi stroški, ki so nujno potrebni za
opravljanje javne službe:
– stroški izobraževanja doma in v EU;
– obratovalni stroški;
– stroški vzdrževanja, in posodabljanja
spletne strani;
– stroški telefona;
– poštni stroški;
– stroški označevanja zgradbe ob vhodu v zgradbo, kjer prejemnik deluje (naziv
prejemnika, razpored delovnega časa in
uradnih ur) in

– stroški oznake na vhodnih vratih
v prostore prejemnika.
Vrste upravičenih stroškov, ki se priznavajo so natančneje določeni v razpisni dokumentaciji, podrobneje pa jih bosta urad in
prejemnik uredila v pogodbi.
Višina sredstev, ki jih vlagatelj dejansko
prejme je lahko manjša ali največ enaka
višini sredstev določenih s pogodbo in sicer
v razmerju največ 80% vrednosti za upravičene stroške dela (primerljivo delovno
mesto svetovalec, v nazivu svetovalec II,
uvrščeno v 29. plačni razred, v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – UPB7,
110/07, 17/08, 58/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08
– ZZavar-E, 80/08, 120/08, 20/09 – ZZZPF,
48/09 in 91/09) in največ 20% vrednosti za
upravičene materialne stroške.
Sredstva za izvajanje svetovalne dejavnosti se zagotovijo v skladu z državnim
proračunom za leto 2011. Način plačila za
opravljene storitve bosta urad in prejemnik
uredila s pogodbo.
Sofinancirajo se lahko samo tisti upravičeni stroški, ki so nujno potrebni za opravljanje svetovalne dejavnosti in ki so nastali
po datumu sklenitve pogodbe, kar prejemnik
dokaže s fotokopijami računov in izjavo, da
je fotokopija enaka originalu, ki bodo posredovani v preverjanje uradu pred izplačilom.
Obdobje sofinanciranja upravičenih stroškov obsega obdobje trajanja pogodbenega
razmerja, ki nastane z dnem začetka veljavnosti pogodbe in velja do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti. Zahtevek za zaključno
izplačilo mora biti izstavljen najkasneje do
20. 1. 2012, upoštevajo pa se upravičeni
stroški, nastali do 31. 12. 2011.
Vlagatelj mora imeti pregledno, ustrezno
in jasno finančno konstrukcijo odhodkov,
v katero so vključeni vsi in samo upravičeni
stroški, ki so v skladu z javnim razpisom in
razpisno dokumentacijo nujno potrebni za
opravljanje svetovalne dejavnosti.
6. Pogoji za kandidiranje
Na razpis se lahko prijavijo potrošniške
organizacije, vpisane v register pri Uradu
RS za varstvo potrošnikov in strokovne organizacije, katerih cilj ni pridobivanje dobička ter izvajajo posamezne strokovne in
raziskovalne naloge na področju varstva
potrošnikov.
Organizacije morajo biti vodene in organizirane tako, da izpolnjujejo pogoje za prijavo na razpis in omogočajo doseganje ciljev
javnega razpisa, ki so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji ter njegovega
predmeta in obsega.
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Vlagatelji morajo izpolnjevati splošne in
posebne pogoje. Pogoji veljajo za oba sklopa razpisa.
6.1 Splošni pogoji (sklop A in B)
Vlagatelji morajo izpolnjevati naslednje
splošne pogoje:
– je potrošniška organizacija, vpisana
v register potrošniških organizacij pri Uradu
RS za varstvo potrošnikov oziroma strokovna organizacija, katere cilj ni pridobivanje
dobička ter izvaja posamezne strokovne in
raziskovalne naloge na področju varstva
potrošnikov; za nepridobitno strokovno organizacijo se za potrebe tega razpisa šteje
tista strokovna organizacija, ki ima v ustanovitvenem aktu določeno nepridobitno naravo
oziroma, ki vrača vse dohodke v osnovno
dejavnost in ne deli dobička;
– ima izpolnjene pogodbene obveznosti
do Urada RS za varstvo potrošnikov;
– v obdobju zadnjih dveh let ni kršil sprejetih obveznosti iz naslova prejetih sredstev
iz proračuna Republike Slovenije in EU za izvajanje aktivne politike varstva potrošnikov;
– ima poravnane vse davke, prispevke in
druge dajatve določene z zakonom;
– ima ustrezne strokovne reference kot
so svetovanje s področja varstva potrošnikov, iz drugih področij delovanja ter druge
aktivnosti - udeležba na seminarjih, izobraževanjih, izvedba izobraževanj;
– ima jasno opredeljeno razvojno vizijo
(v povezavi s finančno konstrukcijo odhodkov) za čas izvajanja svetovalne dejavnosti
s področja varstva potrošnikov;
– zagotavlja, da bo imel za čas izvajanja
svetovalne dejavnosti imel v rednem delovnem razmerju za polni delovni čas zaposlene najmanj tri svetovalce z univerzitetno
izobrazbo pravne smeri oziroma nazivom
magister prava in najmanj dvema letoma
delovnih izkušenj;
– razpolaga s primerno opremljenimi poslovnimi prostori za izvajanje svetovalne dejavnosti, v katerih se ne opravlja pridobitna
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dejavnost, ki niso namenjeni bivanju, in so
ločeni od prostorov, v katerih se opravljajo
druge dejavnosti prejemnika;
– razpolaga z ustrezno informacijsko tehnologijo za podporo pri izvajanju svetovalne
dejavnosti;
– izpolnjuje naslednje organizacijske pogoje:
– ima vzpostavljen delujoč sistem organizacije dela;
– ima jasno opredeljena navodila za
delo in delovne postopke;
– ima opredeljene pristojnosti in odgovornosti zaposlenih;
– ima načrtovano razporeditev obratovalnega časa.
– zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja, sodne likvidacije, izbrisa iz registra ali katerikoli drug
postopek, katerega posledica je prenehanje
delovanja;
– da pravna in odgovorna oseba vlagatelja nista v kazenskem postopku.
Izpolnjevanje navedenih pogojev bo vlagatelj v prijavi izkazoval v skladu z določbami v razpisni dokumentaciji.
6.2 Posebni pogoji (sklop A in B)
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje posebne pogoje:
– pisno, osebno in telefonsko svetovanje
potrošnikom bo izvajal sam, brezplačno in
vsak delovni dan med uradnimi urami; uradne ure trajajo najmanj osem ur na dan;
– na pisna vprašanja in dopise potrošnikov mora odgovoriti najpozneje v petih delovnih dneh od dneva prejema vprašanja ali
dopisa, na vprašanja prejeta po telefonu, pa
takoj; če gre za zahtevnejše zadeve, mora
potrošnika v istem roku obvestiti o nadaljnjem ravnanju in realnem roku;
– finančno, kadrovsko in prostorsko ločenost dela izvajanja svetovalne dejavnosti in
poslovanja, ki ga vlagatelj opravlja na podlagi sofinanciranja svetovalne dejavnosti od
drugih svojih dejavnosti;

– strokovno, učinkovito, racionalno in
usklajeno opravljanje nalog javne službe,
učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem
nalog, usmerjenost k uporabnikom njegovih
storitev.
Vlagatelj bo svetovalno dejavnost opravljal preko enotne vstopne točke ter preko centralnega informacijskega sistema za
sprejem vprašanj in dopisov potrošnikov.
Omogočal bo vodenje centralnega informacijskega sistema, ki vključuje:
– sprejem telefonskih klicev na telefonsko številko 080;
– skupni elektronski naslov;
– knjiženje vhodne pošte, prejete osebno, po telefonu in pisno v fizični ali elektronski obliki, v glavni pisarni Ministrstva za
gospodarstvo;
– pošiljanje v reševanje;
– knjiženje odgovorov v glavni pisarni
Ministrstva za gospodarstvo;
– vodenje in izpolnjevanje evidence
v e-obrazcu.
7. Okvirna višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Republike Slovenije za leto 2011.
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za opravljanje javne službe svetovalne
dejavnosti v letu 2011 na državni ravni je
do 70.000,00 EUR in regionalni ravni je do
70.000,00 EUR.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 1929 – Izvajanje programa varstva potrošnikov, konto 412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam.
8. Obdobje za porabo sredstev: proračunsko leto 2011.
9. Merila in način izbora vlagatelja
Strokovna komisija bo vse popolne vloge
ocenila na podlagi meril. Največje možno
število točk po posameznem sklopu je 100
točk. Kolikor se za prijavi več vlagateljev, ki
bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bo strokovna komisija vse popolne vloge ocenila
na podlagi meril.

Merila so:
Merilo

Točke

1

Delovne izkušnje vseh svetovalcev

maks. 30 točk

2

Izkušnje svetovalcev s področja svetovanja potrošnikom

maks. 50 točk

3

Dodatne ugodnosti vlagatelja (na primer: dodatna lokacija, dodaten svetovalec-volonter s pravno
izobrazbo,…)

maks. 20 točk

Skupaj

100 točk

Merilo 1:

Delovne izkušnje vseh svetovalcev se ocenjuje (delovna doba za določen in nedoločen čas): 30 točk prejme ponudba
z delovnimi izkušnjami svetovalcev nad 96 mesecev, 20 točk za delovne izkušnje od 85 mesecev do 96 mesecev in
10 točk za delovne izkušnje od 73 mesecev do 84 mesecev, 0 točk za delovne izkušnje 72 mesecev.

Priloga:

Dokazilo merila 1: fotokopija iz delovne knjižice ali fotokopija drugega ustreznega dokumenta, ki izkazuje delovne izkušnje.

Merilo 2:

Izkušnje svetovalcev s področja varstva potrošnikov na regionalni ravni se ocenjuje glede na poznavanje zakonodaje
v povezavi z regionalnimi predpisi*: 50 točk prejme ponudba za poznavanje zakonodaje iz 5 ali več regionalnih področij,
30 točk za poznavanje zakonodaje iz 3 do 4 regionalnih področij, 15 točk za poznavanje zakonodaje iz enega ali dveh
regionalnih področij in 0 točk, kolikor svetovalci nimajo izkušenj s poznavanjem regionalne zakonodaje.
Izkušnje svetovalcev s področja varstva potrošnikov na državni ravni se ocenjuje glede na poznavanje zakonodaje za
svetovanje na državni ravni**: 50 točk prejme ponudba za poznavanje zakonodaje iz 5 ali več državnih področij, 30 točk
za poznavanje zakonodaje iz 3 do 4 državnih področij, 15 točk za poznavanje zakonodaje iz enega ali dveh državnih
področij in 0 točk, kolikor svetovalci nimajo izkušenj s poznavanjem državne zakonodaje.
Upoštevajo se tudi izkušnje, pridobljene izven delovno-pravnega statusa, na podlagi izjave delodajalca oziroma pravne
osebe, pri kateri so se izkušnje pridobile.

Priloga:

Dokazilo merila 2: fotokopije potrdil in drugih dokazil, ki izkazujejo dejansko opravljanje dejavnosti s področja varstva
potrošnikov na državni ravni (sklop A) in regionalni ravni (sklop B).
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Merilo 3:

Dodatna ugodnost (na primer lokacija, svetovalec-volonter s Pravne fakultete, pisanje različnih zahtevkov, pomoč pri
reševanju izvensodnih razmerij itd.) bo ocenjena v smislu dodane vrednosti, ki omogoča boljše, hitrejše opravljanje
svetovanja potrošnikom. Kolikor vlagatelj nudi dodatne ugodnosti prejme točke po naslednjem merilu: 20 točk za
več kot eno dodatno ugodnost, 10 točk za eno dodatno ugodnost in 0 točk, če vlagatelj ne nudi nobene dodatne
ugodnosti.

Priloga:

Dokazilo merila 3: fotokopija sklenjene najemne pogodbe, prodajne pogodbe, fotokopija drugega ustreznega
dokumenta, ki izkazuje dodatne ugodnosti.***

* Svetovanje na regionalni ravni vključuje svetovanje s področja družbenih javnih služb, gospodarskih javnih služb, s katerimi se zagotavljajo
materialne javne dobrine s področja energetike, prometa in zvez, komunalnega in vodnega gospodarstva in gospodarjenja z drugimi vrstami naravnega bogastva, varstva okolja ter druga področja gospodarske infrastrukture, opredeljena z lokalnimi predpisi in podzakonskimi akti, ki določajo
izvajanje javnih služb in drugih storitev javnega pomena na regionalni in lokalni ravni.
** Svetovanje na državni ravni zajema naslednjo zakonodajo:
– Obligacijski zakonik
– Zakon o varstvu potrošnikov
– Zakon o potrošniških kreditih
– Zakon o inšpekcijskem nadzoru
– Zakon o pravdnem postopku
– Zakon o splošnem upravnem postopku
– Zakon o splošni varnosti proizvodov
– Stvarnopravni zakonik
– Stanovanjski zakon
– Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb
– Energetski zakon
– Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu
– Zakon o varstvu osebnih podatkov
– Zakon o poštnih storitvah
– Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
– Zakon o zavarovalništvu
– Zakon o bančništvu
– Zakon o kemikalijah
– Zakon o kozmetičnih proizvodih
– Uredbe in direktive EU s področja varstva potrošnikov.
*** Določene ugodnosti, ki se ne morejo izkazati z dokazili (npr. pisanje zahtevkov, itd.), bo urad preverjal med izvajanjem pogodbe za opravljanje
svetovalne dejavnosti s področja varstva potrošnikov na regionalni ravni.

Prag doseženih točk nad katerim bo izvedeno sofinanciranje, je 50 točk, s tem, da
mora v posameznem sklopu znašati minimalno število doseženih točk znotraj posameznega podsklopa meril 50% vseh možnih
točk. V primeru, da pri oceni posameznega
podsklopa meril vlagatelj ne doseže 50%
možnih točk, bo vloga zavrnjena, ne glede
na to, če skupno doseže prag za sofinanciranje.
Izbere se en vlagatelj za svetovanje potrošnikov na državni ravni in en vlagatelj za
svetovanje potrošnikov na regionalni ravni.
V primeru, da bo več prijav ocenjenih z enako oceno, se bo kot prednostno upoštevalo
merilo 2.
Merila in način ocenjevanja so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
10. Dokumenti in dokazila, ki jih mora
vloga obvezno vsebovati
Vloga je formalno popolna, če vsebuje
naslednje obrazce in priloge:

– Prijavni obrazec
– Izjava vlagatelja o strinjanju z razpisnimi pogoji
– Podatki o vlagatelju
– Kratka predstavitev vlagatelja
– Podatki o finančnem in materialnem poslovanju za leto 2009
– Dispozicija svetovanja potrošnikom
– Izjava vlagatelja, da gre za nevtralno, neodvisno in neprofitno organizacijo, ki izvaja dejavnost na
področju varstva potrošnikov
– Izjava o poravnanih obveznosti do države
– Izjava, da se sofinanciranje ne podvaja
– Izjava o sprejemu urnika svetovalne dejavnosti in objavi le-tega na spletni strani
– Izjava o nameri izpolnjevanja kadrovskih pogojev, podatki o svetovalcih
– Izjava o izpolnjevanju tehničnih pogojev – poslovni prostori
– Izjava o izpolnjevanju tehničnih pogojev – informacijska tehnologija
– Izjava o opravljanju svetovalne dejavnosti preko enotne vstopne točke in preko centralnega
informacijskega sistema

(razpisni obrazec št. 1)
(razpisni obrazec št. 2)
(razpisni obrazec št. 3)
(razpisni obrazec št. 4)
(razpisni obrazec št. 5)
(razpisni obrazec št. 6)
(razpisni obrazec št. 7)
(razpisni obrazec št. 8)
(razpisni obrazec št. 9)
(razpisni obrazec št. 10)
(razpisni obrazec št. 11)
(razpisni obrazec št. 12)
(razpisni obrazec št. 13)
(razpisni obrazec št. 14)
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– Izjava o razpolaganju z aktivno elektronsko pošto
– Izjava o razpolaganju s telefonsko številko fiksne telefonije in o soglasju za priklop telefonske številke
(ponorne točke), ki bo služila kot osnova za priklop 080 modre številke za brezplačno svetovanje
potrošnikom po telefonu
– Prikaz predvidenih upravičenih stroškov opravljanja svetovanja potrošnikov
– Izjavo o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti do Urada RS za varstvo potrošnikov
– Izjavo, da ni kršil sprejetih obveznosti iz naslova prejetih sredstev Republike Slovenije in EU za
izvajanje aktivne politike varstva potrošnikov
– Izjavo, da ima poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve do države, določene z zakonom
– Izjava vlagatelja, da zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja, sodne
likvidacije, izbrisa iz registra ali katerikoli drug postopek, katerega posledica je prenehanje delovanja
– Izjavo, da ni storil kaznivega dejanja ali prekrška v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem v katerikoli
državi
– Izjava vlagatelja o nekaznovanju
– Izjavo, da ni storil velike strokovne napake iz področja predmeta javnega razpisa, katero bi Urad lahko
dokazal na podlagi preteklih pogodb
– Izjavo, da podatki v vlogi in dokazilih niso zavajajoči ali neresnični ter da je seznanjen, da se izloči
iz postopka ocenjevanja vlog, če so podatki v vlogi in priloženi dokazni dokumentaciji zavajajoči ali
neresnični ali da potrebnih informacij ni zagotovil ali jih je zamolčal
– Popis posameznih podatkov, ki so označeni za poslovno skrivnost
– Osnutek pogodbe za sofinanciranje javne službe svetovanja na državni ravni (parafiran na vsaki strani
in podpisan na zadnji strani) za Sklop A
– Osnutek pogodbe za sofinanciranje javne službe svetovanja na regionalni ravni (parafiran na vsaki
strani in podpisan na zadnji strani) za Sklop B
11. Način prijave in razpisni rok
Vloga mora biti pripravljena v skladu
z navodili iz javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Popolna vloga, v skladu z razpisno dokumentacijo, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo,
Urad RS za varstvo potrošnikov, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana (po pošti ali oddaja v vložišče Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova
5, Ljubljana), v zaprti ovojnici, pod oznako
»Ne odpiraj – vloga na razpis za sofinanciranje svetovalne dejavnosti s področja
varstva potrošnikov« ter navedbo sklopa
»Sklop A« oziroma »Sklop B« na prednji
strani na prednji strani ter polnim naslovom
pošiljatelja na hrbtni strani, najkasneje do
20. 12. 2010 do 12. ure.
Vloge morajo ne glede na način dostave prispeti na navedeni naslov do zgoraj
navedenega roka, sicer se bodo štele za
nepravočasne. Nepravočasne in nepravilno
označene vloge (ni navedb iz prejšnjega
odstavka te točke javnega razpisa), bo Urad
s sklepom zavrgel. Vloge, ki jih bo vložila
neupravičena oseba, bo Urad s sklepom
zavrnil.
12. Poslovna skrivnost
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja,
razen tistih, ki jih vlagatelj posebej označi
kot poslovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost se lahko označi posamezni podatek
oziroma del vloge. Poslovna skrivnost se ne
more nanašati na celotno vlogo. Podatki iz
prejete dokumentacije se bodo obravnavali
kot poslovna skrivnost, vendar le kolikor bo
vlagatelj v prijavi jasno označil, kateri podatki se v skladu z internimi akti vlagatelja
štejejo kot poslovna skrivnost.
13. Datum, čas in kraj odpiranja vlog
Komisija bo vloge odpirala dne 20. 12.
2010 ob 13. uri, v prostorih Ministrstva za
gospodarstvo, Urad RS za varstvo potrošnikov, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana. Odpiranje
bo javno. Pri odpiranju se bodo upoštevale
vloge, ki bodo, ne glede na način dostave,
prispele v vložišče Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana do 20. 12. 2010
do 12. ure.
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Urad je za vodenje postopka javnega razpisa imenoval komisijo. V roku dostavljene in
pravilno označene vloge bo komisija odpirala
po vrstnem redu prejema na zgoraj navedeni
naslov. O odpiranju vlog bo komisija vodila
zapisnik. Komisija bo vse prispele vloge strokovno pregledala ter jih ocenila na podlagi
pogojev in meril, ki so bila navedena v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji.
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale vseh pogojev
iz javnega razpisa in razpisne dokumentacije,
bodo s sklepom zavrnjene.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja
vlog pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih
vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo.
Komisija bo od vlagatelja zahtevala dopolnitev njegove vloge le v primeru, če določenega dejstva ne bo mogla sama preveriti
ter v primeru, da vloga ne bo oddana na
predpisanih obrazcih in v skladu z zahtevami razpisa in razpisne dokumentacije. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj ne bo dopolnil
v določenem roku, ki ga komisija določi na
podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 50/07), se zavržejo.
Urad ima pravico od vlagatelja zahtevati, da v določenem roku poda dodatna
pojasnila glede podatkov, navedenih v vlogi in glede vlogi priložene dokumentacije
ter v primeru dvoma preveriti resničnost in
verodostojnost podatkov, navedenih v vlogi
in v predloženi dokumentaciji. Kolikor se
v postopku javnega razpisa ugotovi, da je
posamezni vlagatelj predložil neresnične
in zavajajoče podatke in dokazila, bo Urad
vlagatelja izločil iz nadaljnjega postopka javnega razpisa.
Če bosta v postopku zbiranja vlog vlogo
predložila dva ali več vlagateljev, ki bodo
oddali popolne vloge in izpolnjevali postavljene pogoje, bo komisija izmed prejetih
vlog izbrala najugodnejše vloge skladno
s postavljenimi merili (ter načinom ocenjevanja le-teh) v javnem razpisu in v razpisni
dokumentaciji. Komisija bo o opravljenem
strokovnem pregledu popolnih vlog in o njihovem ocenjevanju vodila zapisnik.
14. Obveščanje o izboru
Vlagatelji vlog bodo o rezultatih razpisa
obveščeni s sklepom v roku 90 dni od datuma odpiranja vlog. Rezultati razpisa so
informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Urada: http://www.
uvp.gov.si/si/javni_razpisi/javni_razpisi/.
Izbrani vlagatelj bo pozvan k podpisu
pogodbe. Kolikor se izbrani vlagatelj v roku
8 dni ne odzove na poziv, se šteje, da je odstopil od prijave za opravljanje svetovalne
dejavnosti.
Zoper sklep urada lahko vlagatelj v roku
8 dni od prejema sklepa vloži pritožbo na
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana ali se osebno vloži neposredno v vložišče Ministrstva za gospodarstvo,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. Pritožba se
lahko vloži tudi ustno na zapisnik pri Ministrstvu za gospodarstvo. Vložena pritožba
ne zadrži podpisa pogodbe z izbranim vlagateljem. Pritožnik mora natančno opredeliti
razloge, zaradi katerih je pritožba vložena.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena
merila za ocenjevanje vlog. Ministrstvo mora
o pritožbi odločiti v roku 15 dni s sklepom.
15. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija (navodila in obrazci) je na
voljo na spletni strani urada: http://www.
gov.si/si/javni_razpisi/javni_razpisi/ ali v tajništvu Urada RS za varstvo potrošnikov, pri-

tličje, Kotnikova 28, Ljubljana, vsak delavnik
med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija
se lahko posreduje tudi po elektronski pošti,
na osnovi zahteve vlagatelja, poslane po
elektronski pošti na naslov:uvp.mg@gov.si.
16. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med
9. in 10. uro po tel. 01/478-36-18, kontaktna oseba: mag. Barbara Mesojednik. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati
kontaktni osebi tudi po elektronski pošti, na
naslov: uvp.mg@gov.si, oziroma po faksu:
01/478-34-40.
Ministrstvo za gospodarstvo
Urad RS za varstvo potrošnikov
Št. 518/10
Ob-7049/10
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – UPB 1, 56/08, 94/09 Odl. US:
U-I-278/07-17, 4/10; v nadaljevanju: ZUJIK), Zakona o financiranju občin – ZFO-1
(Uradni list RS, št. 132/06, 101/07 Odl. US:
U-I-24/07-66, 57/08; v nadaljevanju: ZFO),
Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 –
ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07
– ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN)
in v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa (Uradni list RS,
št. 43/10) Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni razpis
za izbiro občinskih investicij
na področju kulture (JPR-OBI-2010),
ki se bodo začele izvajati leta 2011
in bodo sofinancirane iz proračuna
Ministrstva za kulturo v letih trajanja
investicije ter vključene v načrt
razvojnih programov
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet razpisa in razpisna področja
Predmet razpisa je izbira občinskih investicij na področju kulture, ki se bodo pričele
izvajati v proračunskem letu 2011 in bodo
sofinancirane iz proračuna Ministrstva za
kulturo v letih trajanja investicije ter vključene v načrt razvojnih programov.
Občinske investicije na področju kulture
po tem razpisu vključujejo:
– nabavo nepremične (prostori ali
objekt),
– gradnjo,
– investicijsko vzdrževalna dela,
– nabavo opreme.
Projekt, ki ga občina prijavlja, mora biti
funkcionalno zaključena faza investicije
v objekt, prostore ali opremo, tako da objekt
po izvedeni investiciji lahko obratuje.
Javni razpis za sofinanciranje občinskih
investicij na področju kulture se razpisuje za
investicije, ki presegajo pomen, ki ga imajo
za lokalne skupnosti, oziroma zaradi skladnega razvoja Slovenije in je to v javnem
interesu države. Razpis vključuje naslednjo
občinsko kulturno infrastrukturo:
– splošne knjižnice (Pravilnik o pogojih
za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne
službe, Uradni list RS, št. 73/03, 70/08 in
Standardi za splošne knjižnice za obdobje
od 1. 5. 2005 do 30. 4. 2015, RS, Nacionalni
svet za knjižnično dejavnost, 21. 4. 2005),
– kulturne domove.
2. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo občine,
ki bodo pričele z investicijami v letu 2011 in
izpolnjujejo naslednje pogoje:
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– da ima občina za investicijo dokument identifikacije investicijskega projekta
ali investicijski program, izdelan v skladu
z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo
in obravnavo investicijske dokumentacije
na področju javnih financ (Uradni list RS,
št. 60/06, 54/10),
– da je občina lastnica nepremičnine,
– da bo občina zagotovila pripravo in
izvedbo investicijskega projekta v skladu
s prostorskimi standardi, Zakonom o graditvi objektov ZGO-1 – UPB1, (Uradni list RS,
št. 102/04, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B,
93/05_ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150-04-19,
120/06 Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07,
57/09 Skl. US: U-I-165/09-8, 108/0961/10 –
ZRud-1 62/10 popr.) in Zakonom o javnem
naročanju ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06,
16/08, 19/10),
– da lahko občina za leta izvajanja investicije izkaže zaprto finančno konstrukcijo
vključno s proračunskimi sredstvi za katera
kandidira na razpisu. Občina lahko v razpisu pridobi odstotek sofinanciranja vrednosti
investicije (brez davka na dodano vrednost),
ki občini pripada glede na koeficient razvitosti. Koeficienti razvitosti občin z obsegom
sofinanciranja investicij iz državnega proračuna so določeni na osnovi Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni
list RS, št. 61/09) in so razvidni v prilogi.
Zaprta finančna konstrukcija z informativnim
terminskim planom se izkazuje na obrazcu
3, ki mora biti izpolnjen po navodilih Ministrstva za finance (Proračunski priročnik, poglavje Načrt razvojnih programov).
3. Obvezne priloge k vlogi na razpis
Občina priloži vlogi na razpis naslednje
obvezne priloge:
– prijavni obrazec občine predlagateljice
– Obrazec 1 v razpisni dokumentaciji,
– dokument identifikacije investicijskega
projekta ali investicijski program s sklepom
pristojnega organa občine o potrditvi investicijske dokumentacije za predlagan investicijski projekt. V primeru, da je vrednost
investicije manj kot 300.000 € se predloži
poenostavljen dokument identifikacije investicijskega projekta,
– dokazilo o lastništvu nepremičnine,
– izjavo občine predlagateljice, da bo zagotovila pripravo in izvedbo investicijskega
projekta v skladu s prostorskimi standardi,
Zakonom o graditvi objektov in Zakonom
o javnih naročilih – Obrazec 2 v razpisni
dokumentaciji,
– predlog finančnega načrta z informativnim terminskim planom – Obrazec 3 v razpisni dokumentaciji,
– sprejet odlok o proračunu občine za
preteklo oziroma tekoče leto in veljavni načrt razvojnih programov če je investicijski
projekt občine zajet v veljavnem načrtu razvojnih programov,
– utemeljitev predlaganega projekta,
smernice utemeljitve so razvidne iz razpisne dokumentacije.
4. Pregled ustreznosti vlog
Komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje ministrica bo pripravila za vse popolne
in pravočasne vloge občin (ustrezne vloge)
skupno poročilo. Za nepravočasno se šteje
vloga ali dopolnitev vloge, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 14. 1.
2011, oziroma do tega dne ne bo predložena na vložišču ministrstva. V primeru, da
bo pravočasna vloga občine formalno nepopolna, bo občina pozvana, da jo dopolni
v petih dneh od prejema poziva k dopolnitvi.
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Po izteku roka za dopolnitev bo komisija
ugotovila, ali so formalno nepopolne vloge
pravočasno in v celoti dopolnjene. Ministrica
bo s posamičnim sklepom zavrgla vlogo, ki
ni pravočasna ali popolna ali ki je ni vložila
upravičena oseba.
Vloga, prispela na razpis, je pravočasna,
če je prispela v roku, določenem v besedilu
razpisa.
Vloga je popolna, če vsebuje vse obvezne priloge, ki jih določa besedilo razpisa.
Za popolno se šteje tudi nepopolna vloga,
ki jo je občina v celoti dopolnila v petih dneh
od prejema poziva k dopolnitvi. Upravičena
oseba je tista oseba, katere vloga izpolnjuje
pogoje, določene v besedilu razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na podlagi
obveznih prilog k vlogi na razpis.
4. Ocenjevanje vlog
V predlog programa za sofinanciranje
občinskih investicij na področju kulture bo
ministrstvo vključilo projekte po vrstnem
redu, določenem na osnovi ocenjevanja projektov, ki ga bo izvedla strokovna komisija
za ocenjevanje vlog. Sofinancirane bodo
tiste investicije, ki bodo v postopku izbire
ocenjene oziroma ovrednotene višje.
Povzetek načina ocenjevanja: prednostna merila so ovrednotena s točkami in
so razvidna iz ocenjevalnih listov, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Najvišje
možno število prejetih točk za posamezni
investicijski projekt je 100 točk. Po izvedenem točkovanju se bodo občinam po
vrstnem redu, na osnovi doseženih točk
posamezne investicije, dodelila sredstva
do izčrpanja razpoložljivih sredstev v letu
2011. V primeru pridobitve enakega števila
točk imajo prednost investicije namenjeni
nujnim posegom na objektih (preprečitev
škode na objektu ali funkcionalna usposobitev objekta).
Ministrstvo bo najpozneje v dveh mesecih od zaključka odpiranja vlog, prispelih na
razpis pisno obvestilo občine o dejstvih in
okoliščinah, pomembnih za izdajo odločbe
ter predlogu strokovne komisije. V obvestilu
se bo določil rok, do katerega ima občina
možnost, da se izjavi o navedbah v obvestilu. Obvestilo se lahko sporoči tudi v elektronski obliki na elektronski naslov, ki je
naveden v vlogi.
Strokovna komisija bo obravnavala
v roku prispele odzive občin na obvestilo
in oblikovala končni predlog sofinanciranja
investicij.
Končni predlog bo vseboval tudi po prednostnem redu razvrščeno rezervno listo investicij, ki lahko postanejo predmet sofinanciranja v primeru sprostitve ali povečanja
proračunskih sredstev.
Na podlagi predloga strokovne komisije
bo ministrica izdala o vsaki ustrezni vlogi, prispeli na razpis, posamično odločbo,
s katero bo odločila o odobritvi ter deležu
sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja
posameznega projekta.
V primeru, da se je občina s svojim projektom uvrstila v izbor za dodelitev sredstev,
a se temu odpove v obdobju po zaključku
razpisa, se sredstva namenijo prvi naslednji investiciji iz vrstnega reda, ki sredstev
še ni prejela.
5. Kriteriji ocenjevanja
Kriteriji ocenjevanja splošnih knjižnic so
naslednji:
– število prebivalstva,
– stopnja izkoriščenosti knjižnice – ocena glede na članstvo,
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– stopnja izkoriščenosti knjižnice – ocena glede na obisk/izposojo,
– stanje prostorov in opreme – ocena
glede na nujnost posegov,
– stanje prostorov in opreme – ocena
glede na normative,
– razvitost občine,
– prostorska rešitev.
Kriteriji za ocenjevanje kulturnih domov:
– število prebivalstva,
– stopnja izkoriščenosti dvorane – ocena
glede na število dogodkov,
– stopnja izkoriščenosti dvorane – ocena
glede na pestrost, odmevnost,
– stanje prostorov in opreme – ocena
glede na nujnost posegov,
– stanje prostorov in opreme – ocena
glede na potencialne uporabnike,
– razvitost občine,
– prostorska rešitev.
Podroben opis kriterijev ocenjevanja je
razviden iz razpisne dokumentacije.
6. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev
za sofinanciranje v proračunskem letu 2011
znaša 1.000.000 €.
7. Obdobje za porabo odobrenih sredstev
Odobrena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu, za
katero bodo odobrena in v plačilnih rokih,
kot jih določa veljavni zakon o izvrševanju
državnega proračuna.
8. Razpisni rok
Razpis se prične 3. decembra 2010 in
zaključi 14. januarja 2011.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec – Obrazec 1,
– izjava predlagateljice – Obrazec 2,
– Obrazec 3,
– smernice za utemeljitev predlaganega
projekta – kulturni dom, splošna knjižnica,
– ocenjevalni list – kulturni dom, splošna
knjižnica,
– koeficienti razvitosti občin za leti 2009
in 2010 z obsegom sofinanciranja investicij.
Razpisno dokumentacijo lahko občine
v razpisnem roku dvignejo vsak delovni dan
v vložišču ministrstva, med 8. in 15. uro.
Razpisno dokumentacijo je možno natisniti s spletne strani ministrstva, http://www.
kultura.gov.si, kjer so tudi ostali podatki povezani z izvedbo javnega razpisa (zakonski
in podzakonski akti, imena članov strokovnih komisij…).
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo
v času razpisnega roka posamezni občini
razpisno dokumentacijo tudi poslati.
10. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na predpisanem obrazcu in z vsemi prilogami oddana
na naslovu: Ministrstvo za kulturo, Maistrova
10, 1000 Ljubljana, do 14. januarja 2011 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot
priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku
z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj –
Prijava za občinske investicije na področju
kulture, z oznako JPR-OBI-2010. Na hrbtni
strani ovitka mora biti navedba občine in
njen naslov. Če občina na razpis posreduje
več projektov, mora biti vsaka vloga v svoji
kuverti.
Oddaja vloge pomeni, da se občina strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

11. Elektronski naslovi pristojne uslužbenke za dajanje informacij in pojasnil: Lucka.Zlender-Jukic@gov.si.
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek in
petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do
12. ure in od 14. do 16. ure.
12. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirani predstavnik občine ima vpogled v razpisno dokumentacijo v vložišču
ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana).
Ministrstvo za kulturo
Št. 559/10
Ob-7093/10
Na podlagi 216. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08)
in Resolucije o mednarodnem razvojnem
sodelovanju Republike Slovenije za obdobje do leta 2015 (Uradni list RS, št. 73/08)
Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova
25, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti slovenskih
nevladnih organizacij v okviru
instrumentov za financiranje zunanje
pomoči Skupnosti znotraj finančne
perspektive 2007–2013
1. Ime in sedež organa, ki dodeljuje
sredstva: Ministrstvo za zunanje zadeve
RS, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: MZZ).
2. Namen javnega razpisa: glavni namen
razpisa je sofinanciranje aktivnosti slovenskih nevladnih organizacij v instrumentih
Evropske komisije za financiranje zunanje
pomoči Skupnosti znotraj finančne perspektive 2007–2013. Osnovni cilj izvajanja
teh instrumentov je izkoreninjenje revščine
v partnerskih državah in regijah v kontekstu
trajnostnega razvoja.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti slovenskih nevladnih organizacij v instrumentih Evropske komisije
za financiranje zunanje pomoči Skupnosti.
Sofinancirani bodo projekti nevladnih organizacij, ki so v letu 2010 vključene v izvajanje naslednjih instrumentov (v nadaljevanju:
izbrani instrumenti):
– DCI – Non State Actors and Local
Authorities,
– DCI – Food Security,
– DCI – Investing in People,
– DCI – Environment and Sustainable
Management of Natural Resources,
– DCI – Asylum and Migration,
– European Instrument for Democracy
and Human Rights (EIDHR),
– European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI),
– Instrument for humanitarian aid.
4. Okvirna višina razpisanih sredstev
MZZ bo iz proračuna za leto 2011 za sofinanciranje aktivnosti slovenskih nevladnih
organizacij v okviru instrumentov za financiranje zunanje pomoči Skupnosti znotraj
finančne perspektive 2007–2013, izvedenih
v letu 2010, namenil do 100.000,00 EUR.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 8270 Ministrstva za zunanje zadeve. Dodelijo se sredstva za plačilo stroškov, ki so
nastali v okviru projekta izbranih instrumentov v letu 2010, in katerih plačilo je bilo izvedeno v letu 2010.
5. Pogoji za prijavo
Za prijavo vloge na ta javni razpis je potrebno izpolnjevati naslednje pogoje:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– vlagatelju je bilo do izteka roka tega
razpisa dodeljeno sofinanciranje za sodelovanje v projektih izbranih instrumentov za
financiranje zunanje pomoči Skupnosti za
obdobje 2007–2013. Vlagatelj predloži odobreno projektno dokumentacijo, na podlagi
katere je bila sklenjena pogodba iz tretje
alineje te točke, in sicer njen vsebinski in
finančni del (v celoti);
– vlagatelj je ustanovljen na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in
Zakona o zavodih (samo zasebni zavodi),
je humanitarna organizacija, ki ima uradni
sedež na ozemlju Republike Slovenije in
je vpisana v razvid v skladu z Zakonom
o humanitarnih organizacijah, oziroma je
verska skupnost ali njen sestavni del, ki
ji/mu je Urad vlade RS za verske skupnosti izdal potrdilo o pravni osebnosti. Vlogi
mora biti priložena kopija izpisa iz sodnega
registra ali drugega registra, kjer je prijavitelj registriran (izpis ne sme biti starejši
od 90 dni);
– vlagatelj predloži pogodbo, podpisano
z Evropsko komisijo za sodelovanje v projektih izbranih instrumentov za financiranje zunanje pomoči Skupnosti za obdobje
2007–2013, ki je veljavna na dan izteka roka
tega razpisa. Vlagatelj, ki ni nosilec projekta, predloži pogodbo, podpisano z nosilcem
projekta izbranih instrumentov za financiranje zunanje pomoči Skupnosti za obdobje
2007–2013 in veljavno na dan izteka roka
tega razpisa;
– vlagatelj za iste aktivnosti ni pridobil
sredstev iz državnega ali lokalnega proračuna ali drugih EU programov z izjemo izbranih instrumentov; kot dokazilo predloži
podpisano in žigosano izjavo;
– vlagatelj predloži originalne račune, ki
so bili izdani v letu 2010 s strani pravnih
oseb, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, ter dokazila o njihovem plačilu. Vlagatelj
predloži podpisano in žigosano izjavo, da so
predloženi računi nastali v okviru projekta
izbranih instrumentov. Vlagatelj predloži seznam z vsemi predloženimi računi po stroškovnih kategorijah projekta;
– vlagatelj mora imeti poravnane vse
zapadle davke, dajatve in prispevke (velja
podpisana in žigosana izjava iz prijavnega
obrazca);
– vlagatelj podpiše in žigosa izjavo, da
se strinja s pogoji razpisa.
Vloge drugih subjektov bodo zavržene.
Prijavi morajo biti priloženi dokumenti,
določeni v 3. točki razpisne dokumentacije.
6. Način dodeljevanja sredstev
Sredstva za sofinanciranje bodo dodeljena vsem prijaviteljem, ki izpolnjujejo pogoje,
navedene v razpisu, v višini, ki ne bo presegla višine sredstev, ki jih mora prijavitelj
za izvedbo projekta izbranih instrumentov
zagotoviti iz lastnih sredstev. Sredstva za
sofinanciranje bodo vsem uspešnim prijaviteljem dodeljena v enakem odstotku od
višine predloženih računov posameznega
prijavitelja. Odstotek se določi glede na razmerje med višino razpisanih sredstev in skupno višino predloženih veljavnih računov iz
pete alineje 5. točke razpisa.
Višina sofinanciranja posameznega projekta bo odvisna od razpisanih sredstev,
stopnje sofinanciranja projekta s strani EU,
ostalih prejetih (lokalnih, regionalnih, privatnih) sredstev in predloženih veljavnih računov. Skupna vrednost računov ne sme
preseči deleža sofinanciranja, ki ga mora

NVO zagotoviti iz lastnih sredstev upoštevajoč delež sredstev sofinanciranja v skladu
s pogodbo, sklenjeno z Evropsko komisijo
za sodelovanje v projektih izbranih instrumentov za financiranje zunanje pomoči
Skupnosti za obdobje 2007–2013, oziroma
za vlagatelja, ki ni nosilec projekta, deleža
sofinanciranja, določenega v pogodbi z nosilcem projekta izbranih instrumentov za
financiranje zunanje pomoči Skupnosti za
obdobje 2007–2013 ter pridobljenih lokalnih,
regionalnih, privatnih in drugih sredstev za
navedeni projekt.
Sredstva bodo vlagatelju nakazana trideseti dan od dneva uradnega prejema zahtevka za plačilo, kateremu bodo priložena
dokazila iz 3. točke razpisne dokumentacije.
7. Rok za oddajo vlog, način predložitve
in opremljenost vlog
Rok za oddajo vlog je 31. december
2010. Pisne vloge morajo biti vložene v zaprti ovojnici na naslov Ministrstvo za zunanje
zadeve, Sektor za mednarodno sodelovanje
in razvojno pomoč, Prešernova cesta 25,
1000 Ljubljana. Vlogo se lahko vloži osebno
v MZZ v poslovnem času MZZ ali po pošti (velja datum prispetja po pošti oziroma
oddaje v sprejemni pisarni MZZ). Osebno
prinesene vloge morajo prijavitelji oddati
v sprejemni pisarni Ministrstva za zunanje
zadeve, objekt Mladika, vhod Šubičeva 11,
med 8. in 15. uro. Če je vloga poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je pravočasna,
če je oddana na pošto zadnji dan roka.
Vloga mora biti napisana v slovenskem
jeziku. Vloga mora biti oddana v enem (1)
originalnem izvodu, ki je ožigosan in podpisan s strani odgovorne osebe prijavitelja,
v dveh (2) kopijah, ki ustrezata originalu,
dodatni en (1) izvod pa v elektronski obliki
na CD. Priloge k originalnemu izvodu so
lahko predložene kot kopije, v primeru, da
te ustrezajo originalu.
Vlogo je potrebno vložiti v zaprti ovojnici,
ki mora vsebovati popoln naslov prijavitelja
in mora biti označena z napisom »Ne odpiraj – vloga – Javni razpis za sofinanciranje
projektov EU«.
8. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo potekalo 5. januarja
2011 v prostorih Ministrstva za zunanje zadeve. Vloge bo odpirala in ocenjevala strokovna komisija, ki jo imenuje minister za
zunanje zadeve. Pri odpiranju bo strokovna
komisija ugotavljala popolnost vlog glede
na to, ali so bili predloženi vsi zahtevani
dokumenti.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo vložene v roku in na način,
ki je določen v 7. točki razpisa;
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo
dopolnjene v roku za dopolnitev vloge.
Vloge, ki bodo prispele prepozno, bodo
neodprte vrnjene pošiljatelju. V primeru vlog
s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija
vlagatelje pisno pozvala, da vloge dopolnijo.
Rok za dopolnitve bo predpisala komisija.
Izbrane bodo vloge, ki bodo pravočasne, popolne in bodo izpolnjevale pogoje,
določene v razpisu. Ostale vloge bodo zavrnjene.
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah odloči s sklepom minister za zunanje
zadeve na podlagi predloga strokovne komisije.
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9. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji na
razpis bodo o izidu javnega razpisa pisno
obveščeni najpozneje v roku 21 dni od datuma odpiranja vlog.
10. Sklenitev pogodb
MZZ bo z izvajalci, izbranimi na tem
razpisu, sklenilo pogodbe o sofinanciranju
aktivnosti slovenskih nevladnih organizacij
v okviru instrumentov za financiranje zunanje pomoči Skupnosti znotraj finančne
perspektive 2007–2013. Izbrani izvajalec
se mora na poziv MZZ k sklenitvi pogodbe
odzvati v roku 8 dni. V nasprotnem primeru
se šteje, da je prejemnik odstopil od svoje
vloge za dodelitev sredstev, s katero se je
prijavil na javni razpis.
Zoper sklep o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah je mogoča pritožba. O pritožbi
zoper sklep odloča minister za zunanje zadeve. Vlagatelj pritožbo vloži na MZZ v roku
8 dni od prejema sklepa. O pritožbi bo odločeno s sklepom v roku 15 dni. Sklep, s katerim se odloči o pritožbi vlagatelja, je dokončen. Vložena pritožba zoper sklep o izbrani,
zavrnjenih in zavrženih vlogah ne zadrži podpisa pogodbe z izbrano organizacijo.
Izid razpisa je informacija javnega značaja in bo objavljen na spletnih straneh, na
katerih se nahaja razpisna dokumentacija.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletnih straneh http://www.mzz.gov.si/
pod razdelkom »javna naročila in razpisi«.
V tiskani obliki lahko dokumentacijo naročite na tel. 01/478-21-71, vsak delavnik med
10. in 12. uro ali na e-naslovu: zana.pancic@gov.si.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko dobite na Ministrstvu za zunanje zadeve RS, kontaktna oseba mag. Aleš Verdir:
01/478-21-28 ali 01/478-21-71, e-naslov:
ales.verdir@gov.si.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Št. 0282/2010
Ob-7061/10
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZTB-B, 127/06
– ZJP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09,
38/10 – ZUKN), Proračuna Republike Slovenije za leto 2011 (Uradni list RS, št. 99/09),
Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2010 in 2011(Uradni list RS,
št. 99/09, 29/10, 56/10), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08,
99/09 – ZIPRS1011), Zakona o spodbujanju
tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (Uradni list RS, št. 86/04,
78/06, 107/06 – UPB1), Programa vlade
Republike Slovenije za spodbujanje internacionalizacije podjetij za obdobje 2010–2014,
ki ga je vlada RS sprejela na 93. redni seji
z dne 29. 7. 2010, Programa dela in Finančnega načrta Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije za leti 2010 in 2011,
h katerima je Vlada RS dala soglasje na
65. redni seji z dne 21. 1. 2010, in pogodbe
št. JAPTI-2010/2011-6032-AG o financiranju izvajanja Programa internacionalizacije
v obdobju 2010–2011 med Ministrstvom za
gospodarstvo in Javno agencijo Republike
Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (v nadaljevanju: JAPTI), Javna agencija
Republike Slovenije za podjetništvo in tuje
investicije, Verovškova ulica 60, Ljubljana,
dne 3. 12. 2010 objavlja
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javni razpis
sofinanciranje izvajanja dejavnosti
slovenskih poslovnih klubov v tujini v
letu 2011
št. JR 12/2010-446
1. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov
v tujini.
2. Cilj javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je prek slovenskih
poslovnih klubov v tujini izboljšati in pospešiti podporo pri spodbujanju internacionalizacije slovenskega gospodarstva z izvajanjem
aktivnosti kot so: zagotavljanje informacij in
svetovanje malim in srednje velikim podjetjem iz Slovenije, ki se šele odločajo za
vstop na trg, na katerem deluje klub; spodbujanje rednih formalnih in neformalnih stikov in izmenjave informacij med lokalnimi
podjetji, institucijami in slovenskimi podjetji,
ki so že aktivni na določenem tujem trgu,
ter slovenskimi podjetji, ki na omenjeni trg
šele vstopajo; redno seznanjanje slovenskih
institucij in podjetij s spremembami v poslovnem okolju, v katerem delujejo slovenski
poslovni klubi; redno zagotavljanje aktualnih poslovnih informacij na portalu Izvozno
Okno, promocija slovenskega gospodarstva
v tujini ter redno seznanjanje tuje poslovne
javnosti z novimi aktivnostmi, zakonodajo in
ostalimi značilnostmi slovenskega poslovnega okolja.
Slovenski poslovni klubi v tujini so uradno registrirane pravne osebe, katerih cilj
delovanja je usmerjen v uspešno gospodarsko sodelovanje med Republiko Slovenijo in
državo v kateri imajo sedež.
3. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je podpreti delovanje delujočih
slovenskih poslovnih klubov v tujini pri izvajanju aktivnosti povezanih z internacionalizacijo slovenskega gospodarstva.
4. Upravičeni prejemniki sredstev: upravičeni prejemniki sredstev so aktivno delujoči slovenski poslovni klubi v tujini.
5. Pogoji za prijavo
Na javnem razpisu lahko kandidirajo slovenski poslovni klubi (v nadaljevanju: klubi),
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
A. Formalno pravni status kluba
Klub mora biti uradno registriran v tujini
– vpisan v pristojni register države, v kateri
ima sedež, do dneva objave razpisa.
B. Dejavnost kluba
Cilj delovanja kluba mora biti usmerjen
v uspešno gospodarsko sodelovanje med
Republiko Slovenijo in državo, v kateri ima
klub sedež.
C. Račun upravičenca
Klub mora imeti odprt svoj transakcijski
račun v državi, kjer je registriran.
D. Članstvo
Klub mora imeti med člani vsaj 30 podjetij, tako slovenskih (podjetij s sedežem v Republiki Sloveniji oziroma podjetij s sedežem
v tujini, v pretežni slovenski lasti) kot tujih.
E. Članarina
Člani kluba so zavezani plačati članarino, ki je osnovni vir financiranja kluba.
F. Program dela in finančni načrt
Klub mora imeti potrjen Program dela in
Finančni načrt za leto 2011.
6. Merila in način izbora prejemnikov
Vse pravočasne in pravno formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje
za prijavo, bo ocenila razpisna komisija (v
nadaljevanju: komisija), imenovana s strani
direktorja JAPTI.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Za formalno popolno vlogo se šteje:
a. vloga mora prispeti na naslov JAPTI
v zaprti in pravilno opremljeni ovojnici (glej
10. poglavje tega javnega razpisa),
b. vloga mora vsebovati vse obrazce,
navedene v 15. poglavju tega javnega razpisa,
c. obrazci morajo biti izpolnjeni v skladu z določili tega javnega razpisa, razpisne
dokumentacije in navodili, ki so navedeni
na obrazcih.
Komisija bo ocenila vloge na podlagi naslednjih meril:
– prispevek k pospeševanju internacionalizacije slovenskega gospodarstva v zadnjem letu dni (največ 60 točk),
– obseg in kakovost načrtovanih aktivnosti (največ 40 točk);
– finančna konstrukcija (največ 20
točk).
Maksimalno število točk, ki jih je mogoče
doseči, je 120. Za sofinanciranje bodo izbrani tisti prijavitelji, ki bodo v postopku ocenjevanja dosegli prag najmanj 60 točk.
Način uporabe meril je opredeljen v navodilu za prijavo, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije.
Komisija bo pri ocenjevanju vlog upoštevala tudi dodatna merila:
– klub v okviru razpisa ne more prejeti
več sredstev, kot jih je za izvedbo aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja, planiral
v finančnem načrtu za leto 2011;
– klub, s katerim je JAPTI pogodbeno
sodeloval v okviru javnega razpisa v letu
2010 in v času trajanja pogodbenega razmerja najmanj štiri mesece zapored ni poročal o izvedenih aktivnostih, prejme v okviru
prvega merila (prispevek k pospeševanju
internacionalizacije slovenskega gospodarstva v zadnjem letu dni) 0 točk;
– klub, ki je prejel sredstva v okviru javnega razpisa v letu 2010 in ni dosegel vsaj
50% porabe s pogodbo dodeljenih sredstev,
prejme 50% sredstev, ki bi mu v skladu
z merili pripadala po tem razpisu;
– klubom, ki se na javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih
poslovnih klubov v tujini prijavljajo prvič oziroma drugič zapored in ne dosegajo praga
60 točk, izpolnjujejo pa pogoje za prijavo, se
dodelijo sredstva v višini 8.000 EUR.
Iz ene države bo izbran le en klub. Kolikor je država deljena na avtonomne dele
(zvezne države, dežele ali druge avtonomije), je lahko na razpisu izbran en klub za
vsak avtonomni del države. Kolikor bosta
iz iste države oziroma avtonomnega dela
države kandidirala dva kluba, bo sredstva
pridobil tisti, ki bo v fazi ocenjevanja dobil
več točk. V primeru enakega števila točk
klubov iz iste države oziroma avtonomnega
dela, sredstva dobi klub, ki ima več članov,
oziroma kolikor imajo klubi enako število
članov, dobi sredstva tisti klub, ki je dalj časa
registriran. Kolikor so bili klubi registrirani
na isti dan, dobi sredstva klub, čigar vloga
je prispela prva.
Višina dodeljenih sredstev se preračuna
po naslednjem modelu
Faza 1
Klubom, ki se na javni razpis prijavljajo
prvič oziroma drugič zapored in na podlagi
meril ne dosežejo praga 60 točk, se dodelijo
sredstva v višini 8.000 EUR.
Faza 2
Klubom, ki na podlagi meril dosežejo
prag 60 točk, se sredstva dodelijo na podlagi naslednje formule:

(395.000 EUR – (sredstva dodeljena
v fazi 1)) / (deljeno s) seštevkom zbranih
točk vseh na razpis prijavljenih klubov, ocenjenih z vsaj 60 točkami = vrednost ene
točke v EUR.
Posameznemu klubu, ocenjenemu z vsaj
60 točkami, se dodelijo sredstva po formuli: vrednost ene točke v EUR * (krat) število
zbranih točk = ____ EUR
Faza 3
Po upoštevanju vseh zgoraj določenih
dodatnih meril, se ostanek sredstev razdeli
na klube, ki so dosegli prag 60 točk in jih
komisija ni ocenjevala na podlagi dodatnih
meril. Ostanek sredstev se razdeli po enaki
formuli, kot v FAZI 2.
Faza 3 se eventualno ponovi do končne
razdelitve sredstev.
7. Višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 395.000 EUR.
Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije za leto 2011.
Finančna sredstva prispeva Republika
Slovenija v 100% deležu prek Ministrstva za
gospodarstvo (proračunska postavka 6032
– Spodbujanje internacionalizacije).
8. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, so:
– stroški organizacije poslovnih dogodkov in promocije slovenskega gospodarstva,
– stroški promocije kluba,
– stroški intelektualnih storitev.
Stroški organizacije poslovnih dogodkov
in promocije slovenskega gospodarstva so
stroški najema prostora in opreme, stroški
postrežbe na poslovnem dogodku, stroški
promocije poslovnega dogodka, stroški izdelave in pošiljanja vabil, stroški izdelave
promocijskih gradiv, panojev, stojnic, stroški medijskih objav, vezanih na promocijo
dogodka ali splošno promocijo slovenskega
gospodarstva ter stroški dela zaposlenih in
pogodbenih sodelavcev vezanih na promocijo dogodka ali splošno promocijo slovenskega gospodarstva.
Poslovni dogodek je dogodek, ki je organiziran kot konferenca, okrogla miza, panel,
matchmaking, predavanje ali predstavitev,
z natančno opredeljenim namenom in ciljem, ki sta skladna namenom in ciljem tega
razpisa. Klub lahko poslovni dogodek organizira v državi v kateri ima sedež ali v Sloveniji. Letna skupščina kluba in redna srečanja
članov kluba, ki ne ustrezajo zgornji opredelitvi poslovnega dogodka, se ne štejejo med
poslovne dogodke.
Stroški promocije kluba so stroški izdelave in tehnične prenove spletne strani
(priznajo se stroški ene tehnične prenove
strani v koledarskem letu), stroški priprave
in izdelave promocijskega gradiva ter stroški medijskih objav, vezanih na promocijo
kluba. Stroški promocije kluba so upravičeni
v višini do največ 15% posameznemu klubu
dodeljenih sredstev.
Stroški intelektualnih storitev so stroški
predavateljev na poslovnih dogodkih ter
stroški svetovanja in stroški prevajalcev, ki
se neposredno nanašajo na izvajanje aktivnosti, določenih v pogodbi o sofinanciranju
izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih
klubov v tujini. Stroški intelektualnih storitev
so upravičeni v višini do največ 30% posameznemu klubu dodeljenih sredstev.
Davek na dodano vrednost (DDV) ni
upravičen strošek.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Stroški delovanja kluba (stroški nakupa
osnovnih sredstev, pisarniškega materiala,
stroški najemnin poslovnih prostorov kluba,
stroški pravnih in računovodskih storitev idr.)
niso upravičen strošek.
JAPTI bo sofinanciral upravičene stroške
v višini 80%.
Klub, kateremu se dodelijo sredstva,
mora zagotoviti, da bo preostali del upravičenih stroškov (20%) financiral iz lastnih
virov, kar mora biti razvidno iz priloženega
finančnega načrta za leto 2011.
Sofinancirajo se samo tisti upravičeni
stroški, ki so nastali od 1. 1. 2011 dalje ter
so bili plačani do roka za predložitev zahtevka za izplačilo, kar upravičeni prejemnik
dokaže z originalnim potrdilom o plačilu.
9. Obdobje v katerem morajo biti posredovani zahtevki za sofinanciranje izvajanja
dejavnosti klubov
Upoštevajo se le upravičeni stroški izvedenih aktivnosti.
Osnova za izplačilo sredstev po tem javnem razpisu je s strani JAPTI potrjen zahtevek za izplačilo, ki ga posreduje prejemnik
sredstev.
Mesečni zahtevek za izplačilo vključno
z vsemi pripadajočimi prilogami mora biti
predložen JAPTI najkasneje do četrtega dne
v mesecu za pretekli mesec. Zadnji zahtevek za izplačilo prejemnik sredstev pošlje
najkasneje do vključno 21. 11. 2011.
Stroški, ki bodo nastali po zadnjem roku
za oddajo zahtevka za izplačilo, niso predmet sofinanciranja.
Obvezne priloge zahtevka za izplačilo
so:
– vsebinsko poročilo,
– finančno poročilo,
– fotokopije računov in drugih dokazil
o nastanku upravičenih stroškov,
– dokazila o plačilu upravičenih stroškov,
– izpisek veljavnega uradnega menjalnega tečaja na dan izstavitve zahtevka,
– dokazna gradiva o dejanski izvedbi
aktivnosti (kopije vabil, seznamov udeležencev, izvodi promocijskih gradiv, kopije medijskih objav …).
10. Način prijave
Javni razpis bo odprt do vključno 3. 1.
2011.
Vloga mora biti poslana po pošti ali osebno dostavljena na sedež JAPTI. Vloga mora
biti dostavljena v zaprti ovojnici, na kateri
morajo biti naslednje podatki:
– vidna oznaka: »Ne odpiraj – Vloga na
javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini
v letu 2011«,
– polni naslov JAPTI,
– naziv vlagatelja in njegov naslov na
hrbtni strani ovojnice.
Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in skladno z določili tega javnega razpisa, razpisne dokumentacije in
navodil na obrazcih.
11. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Odpiranje vlog bo 5. 1. 2011. Odpiranje
vlog ne bo javno.
Obravnavane bodo samo pravočasne in
pravilno označene vloge.
Za pravočasne štejejo vloge, ki bodo prispele na naslov: Javna agencija Republike
Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, do
vključno 3. 1. 2011, do 13. ure.
Za pravilno označene štejejo vloge, ki
bodo označene v skladu z 10. poglavjem
tega javnega razpisa.

Vse nepravočasne in nepravilno označene vloge bodo s sklepom zavržene.
V primeru ugotovitve pravno formalne
nepopolnosti vloge, bo strokovna komisija
pozvala vlagatelja k dopolnitvi vloge. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v določenem
roku ne bodo dopolnili, bodo s sklepom zavržene.
Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev za kandidiranje in/ali ni skladna s predmetom in
namenom javnega razpisa, se kot neustrezna zavrne.
Komisija bo vse pravočasne in pravno
formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale
vse pogoje za prijavo, ocenila po vrstnem
redu prispetja.
12. Obveščanje o izboru
O izboru in dodelitvi sredstev odloči direktor JAPTI s sklepom. Prijavitelji bodo
o izidu razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v roku 40 dni od datuma odpiranja
vlog. Upravičenci do sofinanciranja bodo na
podlagi sklepa o dodelitvi sredstev pozvani k podpisu pogodbe. Če se upravičenec
v roku osem dni od prejema poziva k podpisu
pogodbe na poziv pisno ne odzove, se šteje,
da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Če upravičenec v 30 dneh po prejemu sklepa
o dodelitvi sredstev pogodbe ne podpiše, se
šteje, da odstopa od podpisa pogodbe.
Morebitne pritožbe zoper sklep vložijo
prijavitelji na JAPTI v roku petnajst dni od
prejema sklepa. Za odločanje o pritožbi je
pristojno Ministrstvo za gospodarstvo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb
z izbranimi podjetji. Prijavitelj, ki se pritoži, mora natančno opredeliti razloge, zaradi
katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne more biti postavljeno merilo za izbor
prejemnikov.
Rezultati razpisa so informacija javnega
značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh JAPTI.
13. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletnem naslovu: www.japti.si ali na sedežu
JAPTI, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana,
vsak delovnik med 9. in 12. uro. Razpisna
dokumentacija se lahko posreduje tudi po
elektronski pošti, na podlagi zahteve podane na elektronski naslov: mateja.jarc@japti.si, s pripisom »JR slovenski poslovni klubi
v tujini – razpisna dokumentacija«. JAPTI ni
dolžan posredovati razpisne dokumentacije,
če v samem naslovu elektronskega sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega
pripisa.
14. Dodatne informacije
Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo izključno v elektronski obliki na naslov: mateja.jarc@japti.si s pripisom »JR
slovenski poslovni klubi v tujini – vprašanje«. Vprašanja morajo na zgornji elektronski naslov prispeti najpozneje 7 dni pred
iztekom roka za oddajo vloge. JAPTI ni dolžan posredovati odgovora, če v samem naslovu elektronskega sporočila pošiljatelja ni
razvidnega zahtevanega pripisa. JAPTI bo
na spletnem naslovu: www.japti.si objavil
odgovore na vprašanja v roku treh delovnih dni, po prejemu vprašanja. Odgovori na
vprašanja so sestavni del javnega razpisa in
razpisne dokumentacije.
15. Obrazci za pripravo vloge
Obrazec št. 1: prijava (obvezne priloge
tega obrazca so:
– kopija veljavnega statuta prijavitelja,
– izpis iz registra, iz katerega je razvidno,
da je klub uradno registriran ter kdo je pooblaščena oseba za zastopanje kluba,
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– dokazila o izvedenih aktivnostih v preteklih 12 mesecih,
– program dela za leto 2011, z natančnim
načrtom aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja,
– finančni načrt za leto 2011, z natančnim finančnim načrtom za izvedbo aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja),
Obrazec št. 2: Izjava prijavitelja.
Obrazec št. 3: Ocenjevalni list.
Obrazec št. 4: Vzorec pogodbe (parafirati).
Javna agencija RS za podjetništvo in
tuje investicije
Št. 6130-1048/2010
Ob-7071/10
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/27 – UPB1, 56/08
in 4/10), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja
knjige (Uradni list RS, št. 19/09) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za
knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 19/09) objavlja
javni projektni razpis
za izbor kulturnih projektov na
področjih knjige za leto 2011
(v nadaljevanju: JR12–knjiga–2011)
1. Naziv in sedež naročnika: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška
cesta 2, 1000 Ljubljana.
2. Predmet in cilji javnega razpisa JR12–
knjiga–2011
Predmet javnega projektnega razpisa
JR12–knjiga–2011 je sofinanciranje kulturnih projektov nevladnih in zasebnih kulturnih organizacij, javnih zavodov ter fizičnih
oseb s statusom samostojnega ustvarjalca
na področju kulture, ki delujejo na naslednjih
področjih knjige: izdaja knjig, izdaja revij,
bralna kultura, literarne prireditve, mednarodno sodelovanje in delovne štipendije.
JAK bo kulturne projekte na področjih
knjige v letu 2011 v okviru javnega projektnega razpisa JR12–knjiga–2011 podpirala
v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:
– izvedba kakovostnih, izvirnih in prepoznavnih projektov s področij izdaje knjig in
revij za odrasle, otroke in mladino,
– izvedba projektov bralne kulture, ki
spodbujajo branje različnih ciljnih skupin in
oblikujejo vseživljenjske bralne navade,
– izvedba kakovostnih, prepoznavnih in
inovativnih literarnih prireditev,
– organizacija kakovostnih, prepoznavnih in inovativnih projektov, namenjenih trajnemu umeščanju slovenskega leposlovja in
humanistike v tujini,
– neposredno podpiranje ustvarjalcev.
3. Osnovna razpisna področja
Opredelitev področij in podpodročij razpisa je lahko dodatno navedena v prijavnih
obrazcih OBR1 za posamezna področja oziroma podpodročja razpisa, ki so sestavni
del razpisne dokumentacije.
3.1. Izdaja knjig (IK)
Opredelitev področja:
Na področje izdaje knjig lahko prijavitelji
prijavijo posamična knjižna dela domačih
sodobnih ustvarjalcev za odrasle (proza,
poezija, dramatika, eseji), izvirna in prevodna dela mladinske književnosti ter ponatise
mladinskih klasikov za starost 11–15 let, izvirna in prevodna temeljna dela ter ponatise
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s področja umetnosti in humanistike, prevode in ponatise klasikov svetovne književnosti ter izvirne slovenske slikanice.
Področje izdaje knjig obsega naslednja
podpodročja:
a) temeljna dela in ponatisi s področij
svetovne književnosti, umetnosti in humanistike, ki so pomembni za nacionalno kulturo
in/ali njene povezave s svetovno književnostjo,
b) izvirna sodobna prozna, esejistična
in dramska dela ter pesniške zbirke za odrasle,
c) izvirna in prevodna dela ter ponatisi mladinskih klasikov za najstnike
(11–15 let),
d) izvirne slikanice slovenskih avtorjev
in ilustratorjev.
Predmet sofinanciranja na področju izdaje knjig niso katalogi razstav, zborniki simpozijev in priložnostni zborniki, priročniki in
učbeniki, objave rezultatov znanstvenih raziskav ali rezultatov podiplomskega študija.
3.2. Izdaja revij (IR)
Opredelitev področja:
Področje izdaje revij obsega naslednja
podpodročja:
a) literarne revije, ki objavljajo izvirna in
prevodna književna besedila različnih zvrsti,
ocene književnih del in pogovore z literarnimi ustvarjalci,
b) kulturne revije, ki objavljajo izvirna
in prevodna besedila z različnih področij
ustvarjanja (književnost, humanistika, različne umetnosti …) in so namenjene splošni
publiki,
c) umetnostne revije, ki objavljajo izvirna
in prevodna besedila s področja različnih
umetnosti in imajo pomemben delež vizualnega gradiva,
d) znanstvene revije s področja humanistike, katerih izdajatelji imajo status raziskovalne organizacije pri Javni agenciji za
raziskovalno dejavnost (ARSS) ali delujejo
kot založbe ali društva v javnem interesu na
področju raziskovalne dejavnosti.
3.3. Bralna kultura (BK)
Opredelitev področja:
Projekti bralne kulture so sistematično
usmerjeni v razvijanje in širjenje bralne kulture, promocijo branja in kupovanja knjig,
ter upoštevajo sodobne didaktične pristope
s področja bralne kulture. Skrbijo za povezovanje različnih subjektov na področju razvijanja bralne kulture (knjižnice – knjigarne
– založbe – avtorji). Udeleženci aktivno sodelujejo pri izvajanju projekta. Med projekte
bralne kulture ne sodijo kreativne delavnice,
ki niso neposredno povezane s knjigo oziroma njenim avtorjem.
3.4. Literarne prireditve (LP)
Opredelitev področja:
Literarna prireditev je zaključena vsebinska celota, usmerjena v promocijo slovenskih avtorjev ter v promocijo ustvarjalnosti
na področju leposlovja in humanistike. Je
eno- ali večdnevni dogodek (t. i. literarni
festival), ki vključuje vsaj tri (3) slovenske
avtorje ali izvajalce in poteka v Sloveniji.
Med literarne prireditve šteje tudi podeljevanje literarnih nagrad. Med literarne prireditve ne sodijo novinarske konference ob
izidu knjižnih del in kreativne delavnice, ki
niso neposredno povezane s knjigo oziroma
njenim avtorjem.
3.5. Mednarodno sodelovanje (MS)
Opredelitev področja:
Predmet razpisnega področja je sofinanciranje organizacije projektov, ki se nanaša-
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jo na promocijo slovenskih avtorjev in slovenske ustvarjalnosti na področju leposlovja
in humanistike v tujini: organizacija kakovostnih, prepoznavnih ali inovativnih dogodkov
v Sloveniji ali tujini, namenjenih izključno
trajnemu umeščanju slovenskega leposlovja
in humanistike v tujini ter organizacija kakovostnih in prepoznavnih predstavitev na
sejmih, kjer ni nacionalne stojnice. Izključni
namen predstavitve na sejmih je promocija
vrhunskega slovenskega leposlovja in humanistike ter združevanje predstavitev več
domačih založnikov.
3.6. Delovne štipendije (DŠ)
Opredelitev področja:
Predmet razpisnega področja je neposredna podpora ustvarjalcem na področjih
knjige, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku in
s svojim delom pomembno prispevajo h kvaliteti in raznovrstnosti slovenskega književnega ustvarjanja.
4. Okvirna vrednost javnega projektnega
razpisa JR12–knjiga–2011 ter obdobje in
način za porabo dodeljenih sredstev
Okvirna vrednost javnega projektnega
razpisa JR12–knjiga–2011 za leto 2011 znaša predvidoma 900.000,00 EUR, in sicer za
področja:
– izdaja knjig: predvidoma 320.000,00
EUR:
– od tega predvidoma 130.000,00 EUR
za predvidoma petindvajset (25) temeljnih
del in ponatisov s področij svetovne književnosti, umetnosti in humanistike,
– predvidoma 130.000,00 EUR za
predvidoma trideset (30) izvirnih proznih,
esejističnih in dramskih del ter pesniških
zbirk za odrasle,
– predvidoma 30.000,00 EUR za predvidoma sedem (7) izvirnih ali prevodnih del
ali ponatisov mladinskih klasikov za najstnike od 11–15 let ter
– predvidoma 30.000,00 EUR za predvidoma pet (5) izvirnih slovenskih slikanic;
– izdaja revij: predvidoma 200.000,00
EUR;
– bralna kultura: predvidoma 65.000,00
EUR;
– literarne
prireditve:
predvidoma
115.000,00 EUR;
– mednarodno sodelovanje: predvidoma
50.000,00 EUR;
– delovne štipendije: 150.000,00 za
predvidoma dvanajst (12) štipendij po
12.500,00 EUR bruto, od tega predvidoma
dve (2) štipendiji za nadarjene mlade ustvarjalce in predvidoma dve (2) štipendiji za
literarne kritike.
Dodeljena proračunska sredstva bodo
morala biti porabljena v proračunskem letu
2011 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa
Zakon o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list
RS, št. 99/09, 29/10, 56/10).
JAK bo z izbranim prijaviteljem kulturnega projekta sklenila pogodbo o sofinanciranju kulturnih projektov na področjih knjige za
leto 2011 v okviru proračunskih možnosti.
5. Višina sofinanciranja in upravičeni
stroški
JAK bo izbranim izvajalcem projektov
s področij knjige sofinancirala največ 70%
upravičenih stroškov na prijavljeni kulturni
projekt. Na področju delovnih štipendij bo
JAK izbranim izvajalcem štipendije sofinancirala 100%.
Sredstva sofinanciranja se odobrijo za
upravičene stroške projekta, povezane z izvedbo projekta v letu 2011.

Tveganje glede izvajanja kulturnega projekta pred datumom izdaje končne odločbe
o sofinanciranju nosi prijavitelj.
5.1. Upravičeni stroški na področju izdaje
knjig (IK)
Med upravičene stroške na področju oziroma vseh podpodročjih izdaje knjig (a, b,
c, d) sodijo:
sklop A: avtorski honorarji (avtorji besedil, prevajalci, ilustratorji, lektorji, plačila
avtorskih pravic v tujino),
sklop B: tiskarska priprava in tisk,
sklop C: stroški uredniškega dela.
5.2. Upravičeni stroški na področju izdaje
revij (IR)
Med upravičene stroške na podpodročjih
izdaje literarnih, kulturnih in umetnostnih revij (a, b, c) sodijo:
sklop A: avtorski honorarji (avtorska besedila, prevodi besedil, lektoriranje …),
sklop B: tiskarska priprava in tisk,
sklop C: stroški uredniškega dela.
Med upravičene stroške na podpodročju
izdaje znanstvenih revij s področja humanistike (d) sodijo:
Sklop A: avtorski honorarji (prevodi znanstvenih besedil v slovenski jezik, izvirna
znanstvena besedila, uredniško delo).
Stroški uredniškega dela na podpodročju
znanstvenih revij s področja humanistike so
upravičeni samo v primeru, da urednik ni
zaposlen pri izdajatelju znanstvene revije,
zunanji urednik pa mora imeti z izdajateljem
sklenjeno pogodbo.
Med upravičene stroške na podpodročju znanstvenih revij ne sodijo stroški tiskarske priprave (prelom in oblikovanje) in
tiska, stroški lektoriranja ter stroški honorarjev recenzentom znanstvenih člankov pred
objavo.
5.3. Upravičeni stroški na področju bralne kulture (BK)
Med upravičene stroške na področju
bralne kulture sodijo stroški, neposredno
povezani z izvedbo projekta, in sicer:
Sklop A: avtorski honorarji (za avtorje,
moderatorje, prevajalce, urednike, lektorje …),
Sklop B: stroški organizacije (tisk, najemnina, poštnina, dnevnice, potni stroški …),
Sklop C: stroški promocije (oglasi, dodatna promocijska gradiva …).
5.4. Upravičeni stroški na področju literarnih prireditev (LP)
Med upravičene stroške na področju literarnih prireditev sodijo stroški, neposredno
povezani z izvedbo projekta, in sicer:
Sklop A: avtorski honorarji (za avtorje,
moderatorje, prevajalce, urednike, lektorje …),
Sklop B: stroški organizacije (najemnina,
poštnina, dnevnice, potni stroški …),
Sklop C: stroški promocije (oglasi, dodatna promocijska gradiva …).
Prijaviteljem, ki bodo prijavili kulturni projekt LP z vključenim podeljevanjem
uveljavljenih literarnih nagrad, bo JAK kot
upravičene stroške štela tudi nagrado za
nominirance v skupnem znesku višine glavne nagrade.
5.5. Upravičeni stroški na področju mednarodnega sodelovanja (MS)
Med upravičene stroške na področju
mednarodnega sodelovanja sodijo stroški,
neposredno povezani z izvedbo projekta,
in sicer:
Sklop A: avtorski honorarji (za avtorje, moderatorje, prevajalce, urednike, lek
torje …),
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Sklop B: stroški organizacije (najemnina,
poštnina, dnevnice, potni stroški …),
Sklop C: stroški promocije.
6. Pogoji za sodelovanje na javnem projektnem razpisu JR12–knjiga–2011
6.1. Splošni pogoji za sodelovanje na
javnem projektnem razpisu JR12–knjiga–2011
Prijavitelji na javnem projektnem razpisu
JR12–knjiga–2011 morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
– da z JAK nimajo sklenjene Pogodbe
o financiranju in izvedbi javnega kulturnega programa za leto 2011 na istem področju iz naslova javnega razpisa JR7–PROGRAM–2010–2012,
– da za isti projekt in isti namen niso
pridobili sredstev iz državnega oziroma lokalnega proračuna,
– da prijavljajo kulturne projekte, ki bodo
v celoti realizirani v letu 2011,
– da se z istim kulturnim projektom na
javni projektni razpis JR12–knjiga–2011 prijavljajo samo enkrat,
– da za isti projekt na javni projektni
razpis JR12–knjiga–2011 poda vlogo le en
prijavitelj,
– da spoštujejo določila Zakona o avtorski in sorodnih pravicah in Zakona o obveznem izvodu publikacij,
– da pri prijavi na področje/podpodročje
upoštevajo vsebine, navedene v točki 3 in
v prijavnih obrazcih OBR1 za posamezna
področja/podpodročja javnega projektnega
razpisa JR12–knjiga–2011.
Dokazilo: OBR1–Predstavitev projekta
z izjavami in obveznimi prilogami
Za sredstva na javnem projektnem razpisu JR12–knjiga–2011 ne morejo kandidirati
knjigarne.
6.2. Posebni pogoji za sodelovanje na
javnem projektnem razpisu JR12–knjiga–2011
6.2.1. Posebni pogoji na področju izdaje
knjig (IK)
6.2.1.1. Posebni pogoji na podpodročju
a) temeljna dela in ponatisi s področij
svetovne književnosti, umetnosti in humanistike, ki so pomembni za nacionalno kulturo
in/ali njene povezave s svetovno književnostjo.
Prijavitelji na javnem projektnem razpisu JR12–knjiga–2011 na podpodročju a)
temeljna dela in ponatisi s področij svetovne književnosti, umetnosti in humanistike
morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določa besedilo točke 6.1 javnega projektnega
razpisa JR12–knjiga–2011, izpolnjevati še
naslednje posebne pogoje:
– da so registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti (šifra kategorije po Standardni
klasifikaciji dejavnosti – R) ali založniške
dejavnosti (šifra kategorije po Standardni
klasifikaciji dejavnosti – JP58) na področju
Republike Slovenije in/ali v zamejstvu,
– da so v obdobju 2008–2010 izdali najmanj tri (3) knjižne naslove v slovenščini
(prva izdaja) s podpodročja a) javnega razpisa,
– da zaprošajo za sofinanciranje največ
treh (3) knjižnih naslovov v slovenskem jeziku s podpodročja a) javnega razpisa, ki
bodo v knjižni obliki izšli v letu 2011,
– da zagotavljajo urednika z referencami
na podpodročju a),
– da zagotavljajo, da bo knjižni projekt
v tiskani obliki izšel v najmanj 300 izvodih,
poezija in drame pa v najmanj 200 izvodih,
in bo v primeru razprodane naklade dose-

gljiv s tiskom na zahtevo oziroma ponatisom najmanj tri leta po izidu sofinancirane
knjige,
– da zagotavljajo, da bodo pri izdaji subvencioniranih knjižnih del zagotovili osnovni
izhodiščni avtorski honorar izvirnim ustvarjalcem v višini vsaj 350,00 EUR bruto na
avtorsko polo, prevajalcem vsaj 270,00 EUR
bruto na avtorsko polo; za prevod pesniške
zbirke pavšal vsaj 2.000,00 EUR bruto,
– da predlagajo kulturni projekt, katerega
zaprošeni znesek sofinanciranja ne presega 70% vseh upravičenih stroškov oziroma 15.000,00 EUR in da bodo za izvedbo
zaprošenega kulturnega projekta zagotovili
najmanj 30% delež sofinanciranja iz lastnih
sredstev ali drugih virov in da bodo imeli jasno in realno izdelano finančno konstrukcijo.
Prijavljeni kulturni projekt mora biti finančno
uravnotežen, kar pomeni, da morajo biti prihodki in odhodki prijavljenega projekta enaki
(prihodki = odhodki).
Dokazilo: OBR2–IK Finančna konstrukcija in izjava prijavitelja
6.2.1.2. Posebni pogoji na podpodročju
b) izvirna sodobna prozna, esejistična
in dramska dela ter pesniške zbirke za odrasle
Prijavitelji na javnem projektnem razpisu
JR12–knjiga–2011 na podpodročju b) izvirna sodobna prozna, esejistična in dramska
dela ter pesniške zbirke za odrasle morajo
poleg splošnih pogojev, ki jih določa besedilo točke 6.1 javnega projektnega razpisa
JR12–knjiga–2011, izpolnjevati še naslednje
posebne pogoje:
– da so registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti (šifra kategorije po Standardni klasifikaciji dejavnosti – R) ali založniške dejavnosti (šifra kategorije po
Standardni klasifikaciji dejavnosti – JP58)
na področju Republike Slovenije in/ali v zamejstvu,
– da so v obdobju 2008–2010 izdali najmanj tri (3) knjižne naslove slovenskih avtorjev (prva izdaja) s podpodročja b) razpisa,
– da zaprošajo za sofinanciranje največ
treh (3) knjižnih naslovov v slovenskem jeziku s podpodročja b) javnega razpisa, ki
bodo v knjižni obliki izšli v letu 2011,
– da zagotavljajo, da bo knjižni projekt
v tiskani obliki izšel v najmanj 300 izvodih,
poezija in drame pa v najmanj 200 izvodih,
in bo v primeru razprodane naklade dosegljiv s tiskom na zahtevo oziroma ponatisom najmanj tri leta po izidu sofinancirane
knjige,
– da zagotavljajo, da bodo pri izdaji subvencioniranih knjižnih del zagotovili izhodiščni avtorski honorar izvirnim ustvarjalcem
v višini vsaj 350,00 EUR bruto na avtorsko
polo, za pesniško zbirko pavšal v višini vsaj
2.500,00 EUR bruto,
– da predlagajo kulturni projekt, katerega
zaprošeni znesek sofinanciranja ne presega
70% vseh upravičenih stroškov in da bodo
za izvedbo zaprošenega kulturnega projekta
zagotovili najmanj 30% delež sofinanciranja iz lastnih sredstev ali drugih virov in da
bodo imeli jasno in realno izdelano finančno
konstrukcijo. Prijavljeni kulturni projekt mora
biti finančno uravnotežen, kar pomeni, da
morajo biti prihodki in odhodki prijavljenega
projekta enaki (prihodki = odhodki).
Dokazilo: OBR2–IK Finančna konstrukcija in izjava prijavitelja
6.2.1.3. Posebni pogoji na podpodročju
c) izvirna in prevodna dela ter ponatisi
mladinskih klasikov za najstnike (11–15 let)
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Prijavitelji na javnem projektnem razpisu
JR12–knjiga–2011 na podpodročju c) izvirna in prevodna dela ter ponatisi mladinskih
klasikov za najstnike (11–15 let) morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določa besedilo točke 6.1 javnega projektnega razpisa
JR12–knjiga–2011, izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:
– da so registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti (šifra kategorije po Standardni
klasifikaciji dejavnosti – R) ali založniške
dejavnosti (šifra kategorije po Standardni
klasifikaciji dejavnosti – JP58) na področju
Republike Slovenije in/ali v zamejstvu,
– da so v obdobju 2008–2010 izdali najmanj tri (3) knjižne naslove v slovenščini
(prva izdaja) za otroke in mladino,
– da zaprošajo za sofinanciranje največ
dveh (2) knjižnih naslovov v slovenskem
jeziku s podpodročja c) javnega razpisa, ki
bodo v knjižni obliki izšli v letu 2011,
– da zagotavljajo, da bo knjižni projekt
v tiskani obliki izšel v najmanj 300 izvodih
in bo v primeru razprodane naklade dosegljiv s tiskom na zahtevo oziroma s ponatisom najmanj tri leta po izidu sofinancirane
knjige,
– da zagotavljajo, da bodo pri izdaji subvencioniranih knjižnih del zagotovili osnovni
izhodiščni avtorski honorar izvirnim ustvarjalcem v višini vsaj 350,00 EUR bruto na avtorsko polo, prevajalcem pa vsaj 270,00 EUR
bruto na avtorsko polo, za izvirno pesniško
zbirko pavšal v višini vsaj 2.500,00 EUR
bruto ter za prevod pesniške zbirke pavšal
vsaj v višini 2.000,00 EUR bruto,
– da predlagajo kulturni projekt, katerega
zaprošeni znesek sofinanciranja ne presega
70% vseh upravičenih stroškov in da bodo
za izvedbo zaprošenega kulturnega projekta
zagotovili najmanj 30% delež sofinanciranja iz lastnih sredstev ali drugih virov in da
bodo imeli jasno in realno izdelano finančno
konstrukcijo. Prijavljeni kulturni projekt mora
biti finančno uravnotežen, kar pomeni, da
morajo biti prihodki in odhodki prijavljenega
projekta enaki (prihodki = odhodki).
Dokazilo: OBR2–IK Finančna konstrukcija in izjava prijavitelja
6.2.1.4. Posebni pogoji na podpodročju
d) izvirne slikanice slovenskih avtorjev
in ilustratorjev
Prijavitelji na javnem projektnem razpisu
JR12–knjiga–2011 na podpodročju d) izvirne slovenske slikanice morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določa besedilo točke
6.1 javnega projektnega razpisa JR12–knjiga–2011, izpolnjevati še naslednje posebne
pogoje:
– da so registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti (šifra kategorije po Standardni
klasifikaciji dejavnosti – R) ali založniške
dejavnosti (šifra kategorije po Standardni
klasifikaciji dejavnosti – JP58) na področju
Republike Slovenije in/ali v zamejstvu,
– da so v obdobju 2008–2010 izdali najmanj šest (6) slikanic v slovenščini (prva
izdaja),
– da zaprošajo za sofinanciranje največ
dveh (2) izvirnih slikanic slovenskih avtorjev
in ilustratorjev v slovenskem jeziku, ki bosta
izšli v letu 2011,
– da zagotavljajo, da bo knjižni projekt
v tiskani obliki izšel v najmanj 500 izvodih
in bo v primeru razprodane naklade dosegljiv s tiskom na zahtevo oziroma s ponatisom najmanj tri leta po izidu sofinancirane
knjige,
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– da zagotavljajo, da bodo pri izdaji subvencioniranih izvirnih slikanic slovenskih avtorjev in ilustratorjev zagotovili piscu besedila slikanice pavšal vsaj 500,00 EUR bruto
za prvo naklado,
– da predlagajo kulturni projekt, katerega
zaprošeni znesek sofinanciranja ne presega 70% vseh upravičenih stroškov oziroma
6.000,00 EUR bruto in da bodo za izvedbo
zaprošenega kulturnega projekta zagotovili
najmanj 30% delež sofinanciranja iz lastnih
sredstev ali drugih virov in da bodo imeli jasno in realno izdelano finančno konstrukcijo.
Prijavljeni kulturni projekt mora biti finančno
uravnotežen, kar pomeni, da morajo biti prihodki in odhodki prijavljenega projekta enaki
(prihodki = odhodki).
Dokazilo: OBR2–IK Finančna konstrukcija in izjava prijavitelja
6.2.2. Posebni pogoji za področje izdaje
revij
6.2.2.1. Posebni pogoji na podpodročjih
a) literarne, b) kulturne in c) umetnostne
revije
Prijavitelji na javnem projektnem razpisu JR12–knjiga–2011 na podpodročjih a)
literarne, b) kulturne in c) umetnostne revije
morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določa besedilo točke 6.1 javnega projektnega
razpisa JR12–knjiga–2011, izpolnjevati še
naslednje posebne pogoje:
– da so registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti (šifra kategorije po Standardni
klasifikaciji dejavnosti – R) ali založniške
dejavnosti (šifra kategorije po Standardni
klasifikaciji dejavnosti – JP58) na področju
Republike Slovenije in/ali v zamejstvu,
– da kandidirajo na javnem razpisu z literarno, kulturno ali umetnostno revijo, ki izhaja v slovenskem jeziku v tiskani obliki vsaj
dvakrat (2) letno, tj. dva zvezka letno, v letnem obsegu najmanj 16 AP in v nakladi
najmanj 200 izvodov ter je v tej dinamiki
izhajanja, obsegu in nakladi izhajala tudi
v letu 2010, oziroma kandidirajo na javnem
razpisu z literarno, kulturno ali umetnostno
revijo v slovenskem jeziku v elektronski obliki, ki je v celoti dostopna na internetu in
v digitalni knjižnici NUK.
Dokazilo: po en izvod vseh izdanih številk v letu 2010, če prijavljene revije JAK ni
sofinancirala iz naslova razpisa JR4–knjiga–2010, oziroma dokazilo o internetni dostopnosti in dostopnosti v NUK.
– da zagotavljajo sodelovanje urednika
z ustreznimi referencami za podpodročja a,
b, c,
– da oglasni prostor v reviji ne presega
10% celotnega prostora posamezne številke,
– da predlagajo kulturni projekt, katerega
zaprošeni znesek sofinanciranja ne presega
70% vseh upravičenih stroškov in da bodo
za izvedbo zaprošenega kulturnega projekta
zagotovili najmanj 30% delež sofinanciranja iz lastnih sredstev ali drugih virov in da
bodo imeli jasno in realno izdelano finančno
konstrukcijo. Prijavljeni kulturni projekt mora
biti finančno uravnotežen, kar pomeni, da
morajo biti prihodki in odhodki prijavljenega
projekta enaki (prihodki = odhodki).
Dokazilo: OBR2–IR Finančna konstrukcija in izjava prijavitelja
6.2.2.2. Posebni pogoji na podpodročju
d) znanstvene revije s področja humanistike
Prijavitelji na javnem projektnem razpisu
JR12–knjiga–2011 na podpodročju d) znanstvene revije s področja humanistike morajo
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poleg splošnih pogojev, ki jih določa besedilo točke 6.1 javnega projektnega razpisa
JR12–knjiga–2011, izpolnjevati še naslednje
posebne pogoje:
– da so registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti (šifra kategorije po Standardni
klasifikaciji dejavnosti – R) ali založniške
dejavnosti (šifra kategorije po Standardni
klasifikaciji dejavnosti – JP58) na področju
Republike Slovenije in/ali v zamejstvu,
– da kandidirajo na javnem razpisu
z znanstveno revijo s področja humanistike,
ki izhaja v slovenskem jeziku v tiskani obliki
vsaj dvakrat (2) letno, tj. dva zvezka letno,
v letnem obsegu najmanj 16 AP in v nakladi
najmanj 200 izvodov ter je v tej dinamiki
izhajanja, obsegu in nakladi izhajala tudi
v letu 2010, oziroma kandidirajo na javnem
razpisu z znanstveno revijo s področja humanistike v slovenskem jeziku v elektronski
obliki, ki je v celoti dostopna na internetu in
v digitalni knjižnici NUK.
Dokazilo: po en izvod vseh izdanih številk v letu 2010, če prijavljene revije JAK ni
sofinancirala iz naslova razpisa JR4–knjiga–2010, oziroma podatki o internetni dostopnosti in dostopnosti v NUK.
– da ima revija v letu 2011 sofinancirane stroške tiska iz naslova razpisa JAK za
domače znanstvene periodične publikacije
JR10–ZP–2011,
– da avtorji besedil reviji ne plačujejo
za objavo,
– da oglasni prostor v reviji ne presega
10% celotnega prostora posamezne številke,
– da predlagajo kulturni projekt, katerega
zaprošeni znesek sofinanciranja ne presega
70% vseh upravičenih stroškov in da bodo
za izvedbo zaprošenega kulturnega projekta
zagotovili najmanj 30% delež sofinanciranja iz lastnih sredstev ali drugih virov in da
bodo imeli jasno in realno izdelano finančno
konstrukcijo. Prijavljeni kulturni projekt mora
biti finančno uravnotežen, kar pomeni, da
morajo biti prihodki in odhodki prijavljenega
projekta enaki (prihodki = odhodki).
Dokazilo: OBR2–IR Finančna konstrukcija in izjava prijavitelja
6.2.3. Posebni pogoji za področje bralne
kulture (BK)
Prijavitelji na javnem projektnem razpisu JR12–knjiga–2011 morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določa besedilo točke
6.1 javnega projektnega razpisa JR12–knjiga–2011, izpolnjevati še naslednje posebne
pogoje:
– da so registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti (šifra kategorije po Standardni
klasifikaciji dejavnosti – R) ali založniške
dejavnosti (šifra kategorije po Standardni
klasifikaciji dejavnosti – JP58) na področju
Republike Slovenije in/ali v zamejstvu,
– da so v obdobju 2008–2010 organizirali vsaj tri (3) projekte s področja bralne
kulture,
– da v prijavljenem projektu sodelujejo
najmanj trije (3) slovenski avtorji ali izvajalci,
– da upoštevajo najnižji znesek posameznega honorarja za nastop avtorja, ki znaša
150 EUR bruto,
– da zaprošajo za sofinanciranje največ
70% vseh upravičenih stroškov in največ
10.000,00 EUR na projekt in da bodo za
izvedbo zaprošenega javnega kulturnega
projekta zagotovili najmanj 30% delež sofinanciranja iz lastnih sredstev ali drugih virov
in da bodo imeli jasno in realno izdelano fi-

nančno konstrukcijo. Prijavljeni projekt mora
biti finančno uravnotežen, kar pomeni, da
morajo biti prihodki in odhodki prijavljenega
projekta enaki (prihodki = odhodki),
Dokazilo: OBR2–BK Finančna konstrukcija in izjava prijavitelja
– da v primeru, ko je prijavitelj splošna
knjižnica, prijavi projekte, ki niso sofinancirani v rednem programu dela javnega zavoda, ter le v primeru, če so bili v letu 2010
nakupi knjižnega gradiva opravljeni v skladu
s smernicami Nacionalnega programa Ministrstva za kulturo za obdobje 2008–2011.
6.2.4. Posebni pogoji za področje literarnih prireditev (LP)
Prijavitelji na javnem projektnem razpisu JR12–knjiga–2011 morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določa besedilo točke
6.1 javnega projektnega razpisa JR12–knjiga–2011, izpolnjevati še naslednje posebne
pogoje:
– da so registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti (šifra kategorije po Standardni
klasifikaciji dejavnosti – R) ali založniške
dejavnosti (šifra kategorije po Standardni
klasifikaciji dejavnosti – JP58) na področju
Republike Slovenije in/ali v zamejstvu,
– da so v obdobju 2008–2010 organizirali vsaj tri (3) literarne prireditve,
– da prijavljajo eno- ali večdnevno literarno prireditev, ki poteka na enem ali več
prizoriščih in vključuje sodelovanje najmanj
treh (3) slovenskih avtorjev ali izvajalcev,
– da upoštevajo najnižji znesek posameznega honorarja za nastop avtorja, ki znaša
150 EUR bruto,
– da zaprošajo za sofinanciranje največ
70% vseh upravičenih stroškov in največ
10.000,00 EUR na projekt in da bodo za
izvedbo zaprošenega javnega kulturnega
projekta zagotovili najmanj 30% delež sofinanciranja iz lastnih sredstev ali drugih virov
in da bodo imeli jasno in realno izdelano finančno konstrukcijo. Prijavljeni projekt mora
biti finančno uravnotežen, kar pomeni, da
morajo biti prihodki in odhodki prijavljenega
programa enaki (prihodki = odhodki),
Dokazilo: OBR2–LP Finančna konstrukcija in izjava prijavitelja
6.2.5. Posebni pogoji za področje mednarodnega sodelovanja (MS)
Prijavitelji na javnem projektnem razpisu JR12–knjiga–2011 morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določa besedilo točke
6.1 javnega projektnega razpisa JR12–knjiga–2011, izpolnjevati še naslednje posebne
pogoje:
– da so registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti (šifra kategorije po Standardni klasifikaciji dejavnosti – R) ali založniške dejavnosti (šifra kategorije po
Standardni klasifikaciji dejavnosti – JP58)
na področju Republike Slovenije in/ali v zamejstvu,
– da so v obdobju 2008–2010 organizirali vsaj en (1) projekt s področja mednarodnega sodelovanja,
– da gre v načrtovanju vsebin ali dogodkov izključno za promocijo in uveljavljanje
slovenskega leposlovja in humanistike v tujini in da prijavljeni projekt sledi ciljem, navedenim v točki 2 javnega projektnega razpisa
JR12–knjiga–2011,
– da za prijavljeni projekt niso prejeli
sredstev iz naslova javnega poziva JP4–
AD–2010,
– da predlagajo projekt, katerega zaprošeni znesek sofinanciranja ne presega 70%
vseh upravičenih stroškov in ne presega
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zneska v višini 10.000,00 EUR in da za
izvedbo projekta zagotavljajo najmanj 30%
delež sofinanciranja iz drugih virov in imajo
jasno in realno izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvedbe projekta. Prijavljeni projekt mora
biti finančno uravnotežen, kar pomeni, da
morajo biti prihodki in odhodki prijavljenega
projekta enaki (prihodki = odhodki).
Dokazilo: OBR2–MS Finančna konstrukcija in izjava prijavitelja
6.2.6. Posebni pogoji za področje delovnih štipendij (DŠ)
Prijavitelji na javnem projektnem razpisu JR12–knjiga–2011 morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določa besedilo točke
6.1 javnega projektnega razpisa JR12–knjiga–2011, izpolnjevati še naslednje posebne
pogoje:
– da so vpisani v razvid samozaposlenih
na področju kulture pri Ministrstvu za kulturo RS in delujejo na področjih knjige kot
pisatelji, pesniki, prevajalci, esejisti, literarni
kritiki ali publicisti, ter imajo stalno bivališče
v Republiki Sloveniji,
Dokazilo: Odločba Ministrstva za kulturo
– da so v obdobju 2008–2010 objavili samostojno knjižno delo ali objavljali v literarnih, kulturnih, umetnostnih in humanističnih
revijah doma in/ali v tujini,
– da v letu 2010 niso dobili delovne štipendije na projektnih razpisih in pozivih JAK
(JR4–knjiga–2010, JP4–AD–2010).
7. Kriteriji za ocenjevanje prijav in njihova
uporaba
7.1. Področje izdaje knjig (IK)

7.1.1. Podpodročji
a) temeljna dela in ponatisi s področij svetovne književnosti, umetnosti in humanistike in
b) izvirna sodobna prozna, esejistična in dramska dela ter pesniške zbirke za odrasle
Zap. št.

Razpisni kriteriji/merila – IK

Možno
št. točk

1.

Načrtnost in kontinuiteta pri objavljanju del z razpisnega podpodročja, izpolnjevanje visokih založniških
standardov ter izkazovanje dejavnosti za predstavitev in uveljavljanje knjižnega programa založbe

30

2.

Vsebinska obrazložitev in utemeljitev projekta ter njegovega pomena in aktualnosti za nacionalno
kulturo

30

3.

Reference založbe, s poudarkom na izdanih delih s podpodročja, ter reference avtorjev, urednika in
drugih izvajalcev projekta

30

4.

Realno finančno ovrednoten projekt glede na obseg in vsebino ter uravnotežena finančna zgradba

10

Skupno število točk

100

7.1.2. Podpodročje
c) izvirna in prevodna dela ter ponatisi mladinskih klasikov za najstnike (11–15 let)
Zap. št.

Razpisni kriteriji/merila – IK

Možno
št. točk

1.

Načrtnost in kontinuiteta pri objavljanju del z razpisnega podpodročja, izpolnjevanje visokih založniških
standardov ter izkazovanje dejavnosti za predstavitev in uveljavljanje knjižnega programa založbe

30

2.

Vsebinska obrazložitev in utemeljitev projekta in primernosti za ciljno skupino mladih bralcev

30

3.

Reference založbe, s poudarkom na izdanih delih s podpodročja, ter reference avtorjev, urednika in
drugih izvajalcev projekta

30

4.

Realno finančno ovrednoten projekt glede na obseg in vsebino ter uravnotežena finančna zgradba

10

Skupno število točk

100
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7.1.3. Podpodročje
d) izvirne slikanice slovenskih avtorjev in ilustratorjev
Zap. št.

Razpisni kriteriji/merila – IK

Možno
št. točk

1.

Načrtnost in kontinuiteta pri objavljanju del z razpisnega podpodročja, izpolnjevanje visokih založniških
standardov ter izkazovanje dejavnosti za predstavitev in uveljavljanje knjižnega programa založbe

20

2.

Vsebinska obrazložitev in utemeljitev projekta in primernosti za ciljno skupino mladih bralcev

30

3.

Reference založbe, s poudarkom na izdanih delih s podpodročja, ter reference avtorja/ev besedila,
urednika in drugih izvajalcev projekta

20

4.

Reference ilustratorja, likovnega urednika in drugih izvajalcev na področju likovno-grafične podobe
slikanice

20

5.

Realno finančno ovrednoten projekt glede na obseg in vsebino ter uravnotežena finančna zgradba

10

Skupno število točk

100

7.2. Področje izdaje revij (IR)
7.2.1. Podpodročji
a) literarne revije in
b) kulturne revije
Zap. št.

Razpisni kriteriji/merila – IR

Možno
št. točk

1.

Dostopnost in razširjenost (prodana naklada, število naročnikov v slovenskem nacionalnem prostoru
in/ali zamejstvu, spletna stran revije) ter izkazovanje dejavnosti za predstavitev in uveljavljanje revije

20

2.

Vsebinska obrazložitev in utemeljitev programskega profila revije, prepoznavnost in vloga revije
v kulturnem življenju

30

3.

Reference izdajatelja revije, avtorjev in drugih sodelavcev pri izdajanju revije, s poudarkom na
kontinuiteti in rednosti izhajanja

30

4.

Reference urednika

10

5.

Realno finančno ovrednoten program izdajanja revije glede na obseg in vsebino ter uravnotežena
finančna zgradba

10

Skupno število točk

100

7.2.2. Podpodročje
c) umetnostne revije
Zap. št.

Razpisni kriteriji/merila – IR

Možno
št. točk

1.

Dostopnost in razširjenost (prodana naklada, število naročnikov v slovenskem nacionalnem prostoru
in/ali zamejstvu, spletna stran revije) ter izkazovanje dejavnosti za predstavitev in uveljavljanje revije

30

2.

Vsebinska obrazložitev in utemeljitev programskega profila revije, prepoznavnost in vloga revije
v umetnostni skupnosti, s poudarkom na kakovosti likovno-grafične podobe in izvedbe

30

3.

Reference prijavitelja, urednika, avtorjev in drugih sodelavcev pri izdajanju revije, s poudarkom na
kontinuiteti in rednosti izhajanja

20

4.

Reference likovnega urednika, avtorjev likovno-grafične opreme in drugih izvajalcev na področju
likovno-grafične izvedbe revije

10

5.

Realno finančno ovrednoten program izdajanja revije glede na obseg in vsebino ter uravnotežena
finančna zgradba.

10

Skupno število točk

100
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7.2.3. Podpodročje
d) znanstvene revije s področja humanistike
Zap. št.
1.

Razpisni kriteriji/merila – IR

Možno
št. točk

Dostopnost in razširjenost (prodana naklada, število naročnikov) v slovenskem nacionalnem prostoru
in/ali zamejstvu, spletna stran in dostopnost v dLlib.si) ter izkazovanje dejavnosti za predstavitev in
uveljavljanje revije

30

2.

Pomen za predstavljanje dosežkov znanstveni skupnosti ter za razvoj slovenske znanstvene
terminologije

30

3.

Reference prijavitelja, urednika, avtorjev in drugih sodelavcev pri izdajanju revije, s poudarkom na
kontinuiteti in rednosti izhajanja

30

4.

Realno finančno ovrednoteni avtorski honorarji glede na obseg in vsebino ter uravnotežena finančna
zgradba

10

Skupno število točk

100

7.3. Področje bralne kulture (BK)
Zap. št.
1.

Razpisni kriteriji/merila – BK

Možno
št. točk

Celovitost projekta, opredeljenost ciljev in merljivost rezultatov ter načrtna usmerjenost projekta
v razvijanje bralne kulture na regionalni in nacionalni ravni, prepoznavnost projekta v slovenskem
kulturnem prostoru, predviden obseg in dostopnost (število obiskovalcev, bralcev, udeležencev)

25

Aktualnost in kakovost projekta, vsebinska obrazložitev in utemeljitev projekta,
zlasti ustreznost vsebinske in didaktične zasnove projekta glede na ciljno občinstvo, povezovanje
s splošnimi in šolskimi knjižnicami, knjigarnami ter drugimi subjekti, ki delujejo na področju razvijanja
bralne kulture, opredeljenost aktivnega sodelovanja udeležencev, medijski načrt

25

3.

Reference avtorja, avtorskih skupin, prijavitelja ter ostalih izvajalcev in podizvajalcev projekta

25

4.

Realno ovrednoten projekt glede na obseg in vsebino ter uravnotežena finančna zgradba

25

Skupno število točk

100

2.

7.4. Področje literarnih prireditev (LP)
Zap. št.
1.

Razpisni kriteriji/merila – LP

Možno
št. točk

Celovitost projekta, opredeljenost ciljev in merljivost rezultatov, načrtnost, kontinuiteta in sistematičnost
uveljavljanja slovenskega leposlovja in humanistike na regionalni in nacionalni ravni, predviden obseg
in dostopnost (število obiskovalcev, bralcev, udeležencev)

25

Aktualnost in kakovost projekta, vsebinska obrazložitev in utemeljitev projekta,
zlasti doseganje širšega občinstva oziroma različnih ciljnih skupin, odvijanje na več prizoriščih in na
širšem območju Slovenije, medijski načrt

25

3.

Reference avtorja, avtorskih skupin, prijavitelja ter ostalih izvajalcev in podizvajalcev projekta

25

4.

Realno ovrednoten projekt glede na obseg in vsebino ter uravnotežena finančna zgradba

25

Skupno število točk

100

2.

7.5. Področje mednarodnega sodelovanja (MS)
Zap. št.

Razpisni kriteriji/merila – MS

Možno
št. točk

1.

Aktualnost in kakovost projekta, vsebinska obrazložitev in utemeljitev projekta, medijski načrt

50

2.

Reference prijavitelja in izvajalcev, vključenih avtorjev

30

3.

Realno ovrednoten projekt glede na obseg in vsebino ter uravnotežena finančna zgradba

20

Skupno število točk

100
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7.6. Področje delovnih štipendij (DŠ)
Zap. št.

Možno
št. točk

Razpisni kriteriji/merila – DŠ

1.

Reference avtorjevega dela in njegov opus

30

2.

Obseg in aktualnost avtorjevega dela v letih 2008–2010

30

3.

Prepoznavnost avtorja ali izkazana posebna nadarjenost mlajšega ustvarjalca v slovenskem kulturnem
prostoru in/ali v tujini

20

4.

Uveljavljenost avtorja v strokovni javnosti (umestitev v nacionalne preglede, študijske obdelave in
programe ipd.)

20

Skupno število točk

100

8. Uporaba kriterijev
8.1. Uporaba kriterijev in povzetek načina ocenjevanja za vsa razpisna področja in
podpodročja razpisa JR12–knjiga–2011
Izbrani bodo tisti kulturni projekti, ki bodo
v postopku izbire ocenjeni višje.
Splošni in posebni razpisni kriteriji za
posamezna razpisna področja oziroma
podpodročja so ovrednoteni s točkami, pri
čemer je pri posameznem kriteriju navedeno najvišje možno število točk. Najvišje
možno število prejetih točk za projekt je
100 točk, financirani pa so lahko projekti, ki
prejmejo več kot 80 točk. Višina odobrenih
sredstev za projekt je odvisna od skupne
višine prejetih točk za posamezen projekt
(od 81 do 100 točk), obsega in finančne
zahtevnosti projekta ter sredstev, ki so namenjena razpisu.
9. Razpisni rok in način oddaje vlog
Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih za posamezno področje oziroma podpodročje in mora vsebovati
vse obvezne priloge in podatke, določene
v razpisni dokumentaciji.
Prijavitelj, ki prijavlja več projektov, mora
vsak projekt poslati v ločeni kuverti.
Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno
vlogo predložiti na naslov: JAK, Tržaška
cesta 2, 1000 Ljubljana, do 7. 1. 2011 oziroma najkasneje tega dne oddati na pošti
kot priporočeno pošiljko v zapečateni ovojnici z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj
– prijava na javni razpis za sofinanciranje
projektov s področij knjige z oznako JR12–
knjiga–2011 z oznako področja in podpodročja, npr. Izdaja knjig – izvirna slikanica
slovenskih avtorjev in ilustratorjev, bralna
kultura itd. Na hrbtni strani kuverte mora biti
obvezno navedba prijavitelja: uradni naziv
in naslov (sedež).
Hkrati morata biti najkasneje tega dne
prijavna obrazca št. 1 in 2 poslana po elektronski pošti v wordovem dokumentu ali podobnem tekstnem formatu, zadeva/subject
elektronskega sporočila pa naj vsebuje ime
prijavljenega projekta:
– za izdajo knjig: knjige.projektni@jakrs.si,
– za izdajo revij: revije.projektni@jakrs.si,
– za bralno kulturo: bralna.kultura@jakrs.si,
– za literarne prireditve: literarne.prireditve@jakrs.si,
– za mednarodno sodelovanje: programi.ms@jakrs.si,
– za delovne štipendije: delovne.stipendije@jakrs.si.
Rok za zbiranje vlog prične teči na dan
objave javnega razpisa JR12–knjiga–2011

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
v Uradnem listu RS, dne 3. 12. 2010 in traja
do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog,
ki je 7. 1. 2011.
Prijava je vložena pravočasno, če jo JAK
prejme, preden se izteče rok za vložitev
prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po
pošti, se za dan, ko JAK prejme prijavo,
šteje dan oddaje na pošto. Prijavo je možno
oddati osebno na naslovu JAK, vsak delavnik med 10. in 12. uro.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega projektnega razpisa JR12–knjiga–2011.
Nepravočasno oddane vloge bodo izločene iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju (peti odstavek 117. člena v povezavi
s 101. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – Uradni list RS,
št. 77/07 – UPB1, 56/08 in 4/10).
Prijavitelji, ki ne bodo izpolnjevali predhodno navedenih splošnih in posebnih pogojev
za posamezno razpisno področje oziroma
podpodročje, bodo kot neupravičene osebe
izločeni iz nadaljnje obravnave s sklepom
o zavrženju (peti odstavek 117. člena v povezavi s 101. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – Uradni list
RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10).
10. Način obravnavanja vlog in odločanje
o izboru
Vloge, prispele na javni projektni razpis
JR12–knjiga–2011, bo pregledovala odpiralna komisija JAK.
JAK bo prijavitelje, katerih vloge bodo
formalno nepopolne, pozvala, da jih v roku
petih dopolnijo. Če prijavitelji ne bodo dopolnili formalno nepopolnih vlog v zahtevanem
roku, bodo vloge s sklepom o zavrženju izločene iz nadaljnje obravnave (šesti odstavek
117. člena v povezavi s tretjim odstavkom
100. člena Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo – Uradni list RS, št. 77/07
– UPB1, 56/08 in 4/10).
Pravočasne in popolne vloge ter vloge
upravičenih oseb bodo predložene v obravnavo pristojnim strokovnim komisijam JAK.
O dodelitvi sredstev bo na podlagi poročila pristojnih strokovnih komisij JAK odločil
direktor JAK z odločbo o sofinanciranju posameznega kulturnega projekta.
11. Dokumentacija javnega razpisa
JR12–knjiga–2011
Dokumentacija javnega razpisa JR12–
knjiga–2011 obsega:
– besedilo javnega razpisa JR12–knjiga–2011,
– prijavne obrazce za posamezna področja oziroma podpodročja razpisa JR12–
knjiga–2011:
a) Izdaja knjig (IK) – vsa podpodročja:
– prijavni obrazec OBR1–IK Predstavitev
projekta z izjavami in obveznimi prilogami,
– prijavni obrazec OBR2–IK Finančna
konstrukcija in izjava prijavitelja,
– prijavni obrazec OBR3–IK Vzorec pogodbe.
b) Izdaja revij (IR) – vsa podpodročja:
– prijavni obrazec OBR1–IR Predstavitev
projekta z izjavami in obveznimi prilogami,
– prijavni obrazec OBR2–IR Finančna
konstrukcija in izjava prijavitelja,
– prijavni obrazec OBR3–IR Vzorec pogodbe.
c) Bralna kultura (BK):
– prijavni obrazec OBR1–BK Predstavitev projekta z izjavami in obveznimi prilogami,
– prijavni obrazec OBR2–BK Finančna
konstrukcija in izjava prijavitelja,
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– prijavni obrazec OBR3–BK Vzorec pogodbe.
d) Literarne prireditve (LP):
– prijavni obrazec OBR1–LP Predstavitev projekta z izjavami in obveznimi prilogami,
– prijavni obrazec OBR2–LP Finančna
konstrukcija in izjava prijavitelja,
– prijavni obrazec OBR3–LP Vzorec pogodbe.
e) Mednarodno sodelovanje (MS):
– prijavni obrazec OBR1–MS Predstavitev projekta z izjavami in obveznimi prilogami,
– prijavni obrazec OBR2–MS Finančna
konstrukcija in izjava prijavitelja,
– prijavni obrazec OBR3–MS Vzorec pogodbe.
f) Delovne štipendije (DŠ):
– prijavni obrazec OBR1–DŠ Predstavitev prijavitelja z izjavami in obveznimi prilogami,
– prijavni obrazec OBR2–DŠ Vzorec pogodbe.
Dokumentacija javnega razpisa je na
voljo na spletni strani JAK, www.jakrs.si.
Dokumentacijo javnega razpisa JR12–knjiga–2011 lahko zainteresirani v roku javnega
razpisa dvignejo v glavni pisarni JAK, vsak
delovnik med 10. in 12. uro.
Prijavitelji morajo predložiti v celoti izpolnjeno naslednjo dokumentacijo razpisa
JR12–knjiga–2011:
a) Izdaja knjig (IK) – vsa podpodročja:
– prijavni obrazec OBR1–IK Predstavitev
projekta z izjavami in obveznimi prilogami,
– prijavni obrazec OBR2–IK Finančna
konstrukcija in izjava prijavitelja,
– prijavni obrazec OBR3–IK Vzorec pogodbe.
b) Izdaja revij (IR) – vsa podpodročja:
– prijavni obrazec OBR1–IR Predstavitev
projekta z izjavami in obveznimi prilogami,
– prijavni obrazec OBR2–IR Finančna
konstrukcija in izjava prijavitelja,
– prijavni obrazec OBR3–IR Vzorec pogodbe.
c) Bralna kultura (BK):
– prijavni obrazec OBR1–BK Predstavitev projekta z izjavami in obveznimi prilogami,
– prijavni obrazec OBR2–BK Finančna
konstrukcija in izjava prijavitelja,
– prijavni obrazec OBR3–BK Vzorec pogodbe.
d) Literarne prireditve (LP):
– prijavni obrazec OBR1–LP Predstavitev projekta z izjavami in obveznimi prilogami,
– prijavni obrazec OBR2–LP Finančna
konstrukcija in izjava prijavitelja,
– prijavni obrazec OBR3–LP Vzorec pogodbe.
e) Mednarodno sodelovanje (MS):
– prijavni obrazec OBR1–MS Predstavitev projekta z izjavami in obveznimi prilogami,
– prijavni obrazec OBR2–MS Finančna
konstrukcija in izjava prijavitelja,
– prijavni obrazec OBR3–MS Vzorec pogodbe.
f) Delovne štipendije (DŠ):
– prijavni obrazec OBR1–DŠ Predstavitev prijavitelja z izjavami in obveznimi prilogami,
– prijavni obrazec OBR2–DŠ Vzorec pogodbe.
12. Pristojne uslužbenke za informacije
in pojasnila
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področje

uslužbenec

telefon

e-pošta

Izdaja knjig

Vlasta Vičič

01/369-58-26

vlasta.vicic(at)jakrs.si

Izdaja revij

Vlasta Vičič

01/369-58-26

vlasta.vicic(at)jakrs.si

Delovne štipendije

Vlasta Vičič

01/369-58-26

vlasta.vicic(at)jakrs.si

Bralna kultura

Tjaša Urankar

01/369-58-25

tjasa.urankar(at)jakrs.si

Literarne prireditve

Tjaša Urankar

01/369-58-25

tjasa.urankar(at)jakrs.si

Mednarodno sodelovanje

Katja Stergar

01/369-58-27

katja.stergar(at)jakrs.si

Informacije lahko dobite po telefonu in
elektronski pošti JAK, vsak delavnik med
10. in 12. uro.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: JAK bo prijavitelje o izidih javnega razpisa obvestila najkasneje v dveh mesecih
po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo
11. 1. 2011.
Javna agencija za knjigo
Republike Slovenije
Ob-7096/10
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010
in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09, 29/10,
56/10), Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09), Proračuna Republike Slovenije za leto 2010 (Uradni list RS,
št. 99/09), Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2010 (Uradni list RS,
št. 56/10), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 50/07, 61/08), Zakona o varstvu
osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07
– UPB1), Operativnega programa razvoja
človeških virov za obdobje 2007–2013, ki
ga je komisija potrdila z odločbo št. K (2007)
5744 dne 21. 11. 2007 (CCI 2007 SI 051 PO
001), Zakona o zaposlovanju in zavarovanju
za primer brezposelnosti (Uradni list RS,
št. 107/06 – UPB1, 114/06 – ZUTPG, 59/07
– ZŠtip (63/07 – popr.), Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja
(Uradni list RS, št. 5/07, 85/08, 25/09), Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja
za obdobje 2007–2013, Načrta izvedbe Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja
za leti 2010 in 2011, ki ju je sprejela Vlada
RS s sklepom, št. 11002-2/2006/4 (sprejet
na 60. redni seji Vlade RS, 24. 12. 2009) ter
spremembe načrta izvedbe programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2010
in 2011, ki jo je sprejela Vlada RS s sklepom,
št. 11002-3/2010/3 (sprejet na 104. redni
seji Vlade RS, 21. 10. 2010), Kataloga ukrepov aktivne politike zaposlovanja (objavljen
na http://www.ess.gov.si/_files/1595/Katalog_ukrepov_APZ_20_10_2010.pdf, 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),
Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi
sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09,
3/10, 31/10, 79/10), Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in
Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe
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(ES) št. 1260/1999 (OJ L 210/2006) z vsemi
spremembami, Uredbe (ES) št. 1081/2006
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 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 L371/2006) z vsemi spremembami; Uredba komisije (ES) št. 396/2009
z dne 6. maja 2009 o spremembi Uredbe
(ES) št. 1081/2006 o Evropskem socialnem
skladu, glede razširitve vrste stroškov, upravičenih do prispevka iz ESS, 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, Priglašene sheme
pomoči po pravilu »de minimis« »Spodbujanje zaposlovanja, usposabljanja in socialnega podjetništva«, številka priglasitve:
M001-5022860-2009, z dne 25. 3. 2009 in
dopolnitve št. M001-5022860-2009/I, z dne
18. 5. 2009, Odločbe OP RČV/2/1/08-0MDDSZ, št. 3083-5/2008/272 o dodelitvi
sredstev za program »Usposabljanje absolventov na delovnem mestu in subvencija
za zaposlitev diplomantov/ABSOLVENT –
AKTIVIRAJ IN ZAPOSLI SE!«, z dne 31. 8.
2009, z vsemi spremembami ter Pogodbe
št. 2611-09-038408 o sofinanciranju programa »Usposabljanje absolventov na delovnem mestu in subvencija za zaposlitev
diplomantov / Absolvent – aktiviraj in zaposli
se!«, v okviru 2. razvojne prioritete Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih, prednostne usmeritve 2.1 Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih
Operativnega programa razvoja človeških
virov za obdobje 2007–2013, z dne 1. 9.
2009, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Ljubljana, Rožna dolina, Cesta
IX/6, objavlja
javni razpis
»Usposabljanje absolventov na
delovnem mestu in subvencija za
zaposlitev diplomantov/absolvent –
aktiviraj in zaposli se II!«
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6,
p. p. 2962, 1001 Ljubljana (v nadaljevanju:
Zavod).
2. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je aktiviranje
študentov v času absolventskega staža, na
vseh ravneh izobrazbe tako, da se jim omogoči vključitev v usposabljanje na delovnem
mestu in s tem pridobitev znanj in veščin za
lažjo vključitev v delo ter spodbujanje zaposlovanja diplomantov na vseh ravneh izobrazbe s pomočjo subvencije za zaposlitev.
Program bo med drugim preprečeval prehod
mladih v odprto brezposelnost in prispeval
k učinkovitejšem vključevanju diplomantov
na trg dela, omogočal pa bo tudi povezovanje gospodarstva in izobraževalne sfere
ter ustvarjanje in krepitev socialne mreže
za diplomante ter tako posredno vplival na
krajši čas študija in hitrejšo vključitev mladih
na trg dela.
Cilj javnega razpisa je izboljšati zaposlitvene možnosti diplomantov na vseh ravneh
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izobrazbe in povečati njihovo konkurenčnost
na trgu dela.
3. Predmet in ciljna skupina javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je usposabljanje študentov v času absolventskega staža na delovnem mestu, ustreznem smeri in
ravni njihovega izobraževanja, po zaključku
usposabljanja in opravljeni diplomi pa subvencioniranje njihove zaposlitve za polni delovni čas za obdobje 6 mesecev.
Absolventski staž se za namen tega razpisa definira kot obdobje 12 mesecev po zaključku zadnjega semestra študija oziroma
se presoja na podlagi potrdila izobraževalne
organizacije.
Ciljna skupina programa so študentje
v absolventskem stažu, ki zaključujejo ravni
izobrazbe, v skladu z Uredbo o uvedbi in
uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št.
46/06, 15/08):
i. Šesto raven: Visokošolsko izobraževanje prve stopnje in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba prve stopnje in
podobna izobrazba.
1) Podraven 6/1: Višješolsko in višje strokovno izobraževanje/višješolska, višja strokovna in podobna izobrazba:
– Višje strokovno izobraževanje/višja
strokovna izobrazba,
– Višješolsko izobraževanje (prejšnje)/višješolska izobrazba (prejšnja),
– Višješolsko, višje strokovno in podobno
izobraževanje/višješolska, višja strokovna in
podobna izobrazba, drugje nerazporejeno.
2) Podraven 6/2: Visokošolsko izobraževanje prve stopnje, visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje) in podobno
izobraževanje/visokošolska izobrazba prve
stopnje, visokošolska strokovna izobrazba
(prejšnja) in podobna izobrazba:
– Specialistično izobraževanje po višješolski izobrazbi (prejšnje)/specializacija po
višješolski izobrazbi (prejšnja),
– Visokošolsko strokovno izobraževanje
(prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba
(prejšnja),
– Visokošolsko strokovno izobraževanje
(prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
– Visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska
univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
– Visokošolsko izobraževanje prve stopnje, visokošolsko strokovno izobraževanje
(prejšnje in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba prve stopnje, visokošolska
strokovna izobrazba (prejšnja) in podobna
izobrazba, drugje nerazporejeno.
ii. Sedmo raven: Visokošolsko izobraževanje druge stopnje in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba druge stopnje in
podobna izobrazba.
1) Visokošolsko izobraževanje druge
stopnje in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba druge stopnje in podobna
izobrazba:
– Specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi
(prejšnja),
– Visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna
izobrazba (prejšnja),
– Magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja),

Stran

2995

Stran

2996 /

Št.

97 / 3. 12. 2010

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– Visokošolsko izobraževanje druge stopnje in podobno izobraževanje/visokošolska
izobrazba druge stopnje, drugje nerazporejeno.
iii. Osmo raven: Visokošolsko izobraževanje tretje stopnje in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba tretje stopnje in
podobna izobrazba.
1) Podraven 8/1: Magistrsko izobraževanje (prejšnje) in podobno izobraževanje/magisterij znanosti in podobna izobrazba:
– Specialistično izobraževanje po univerzitetni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po
univerzitetni izobrazbi (prejšnja),
– Magistrsko izobraževanje (prejšnje)/magisterij znanosti (prejšnji),
– Magistrsko izobraževanje (prejšnje) in
podobno izobraževanje/magistrska (prejšnja) in podobna izobrazba, drugje nerazporejeno.
2) Podraven 8/2: Doktorsko in podobno
izobraževanje/doktorat znanosti in podobna
izobrazba:
– Doktorsko izobraževanje (prejšnje)/doktorat znanosti (prejšnji),
– Doktorsko izobraževanje(tretja bolonjska stopnja)/doktorat znanosti (tretja bolonjska stopnja),
– Doktorsko in podobno izobraževanje/doktorska znanstvena in podobna izobrazba, drugje nerazporejeno.

Ravni izobrazbe po dosedanjih programih
višješolski programi (do 1994)

specializacija po višješolskih programih

6/2

visokošolski strokovni programi
specializacija po visokošolskih strokovnih programih

specializacija po univerzitetnih programih
magisteriji znanosti (PRED imenom)
doktorati znanosti (PRED imenom)

Ravni izobrazbe po novih »bolonjskih« programih

6/1

višješolski strokovni programi

univerzitetni programi

Raven

7

visokošolski strokovni (1. bolonjska stopnja)
univerzitetni programi (1. bolonjska stopnja)
magisteriji stroke (ZA imenom) (2. bolonjska st.)

8/1
8/2

doktorati znanosti (PRED imenom) (3. bolonjska st.)

Vir: MVZT
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne
ali fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji, ki bodo
v skladu z določili tega javnega razpisa
usposabljale vključene osebe iz ciljne skupine na delovnem mestu, ki ustreza smeri in
ravni njihovega izobraževanja, in jih po zaključenem usposabljanju in diplomi zaposlile
za obdobje šestih mesecev.
Usposabljanje na delovnem mestu mora
potekati pod strokovnim vodstvom mentorja oziroma nadomestnega mentorja. Usposabljanje na delovnem mestu lahko traja
od najmanj enega do največ šest mesecev
oziroma do dneva, ko absolvent diplomira,
obsega pa lahko do 100 ur na mesec. Trajanje usposabljanja se določi glede na vlogo
izvajalca (delodajalca) in potrdilo fakultete
o trajanju absolventskega staža, ki ga delodajalec priloži vlogi.
Izvajalci (delodajalci) oddajo vlogo za izvedbo enega ali več programov usposabljanja, ki ga pripravijo za konkretnega oziroma
konkretne osebe iz ciljne skupine, s kateri-
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mi predhodno sklenejo Pogodbo o vključitvi
v program »Usposabljanje absolventov na
delovnem mestu in subvencija za zaposlitev diplomantov/ABSOLVENT – AKTIVIRAJ
IN ZAPOSLI SE II!« (pogodba je priloga
razpisne dokumentacije). V vlogi določijo
čas trajanja usposabljanja ob upoštevanju
zgoraj navedenih okvirov in trajanje absolventskega staža posamezne osebe iz ciljne
skupine. Izvajalec (delodajalec) lahko pridobi podatke o osebah iz ciljne skupine, ki
se želijo vključiti v program, pri Študentski
organizaciji Slovenije (http://www.studentska-org.si/).
Po uspešno končanem usposabljanju
na delovnem mestu izvajalec (delodajalec)
vključeni osebi iz ciljne skupine izda potrdilo
o opravljenem usposabljanju na delovnem
mestu, iz katerega mora biti razvidno katera znanja in veščine si je pridobila v času
usposabljanja.
Izvajalec (delodajalec) lahko uveljavi
subvencijo za zaposlitev diplomanta v okviru
tega javnega razpisa, ob upoštevanju vseh
pogojev razpisa, če:
– v roku 8 dni po zaključku študija/diplomiranju ter pred prijavo v evidenco brezposelnih oseb za 6 mesecev za polni delovni
čas zaposli diplomanta, ki je pri njem zaključil program usposabljanja na delovnem
mestu in
– od dneva zaključka usposabljanja ni
preteklo več kot 6 mesecev in 8 dni.
Dodeljena sredstva za subvencijo za
zaposlitev za tržne subjekte oziroma vlagatelje predstavljajo pomoč po pravilu
»de minimis« v okviru sheme »Spodbujanje zaposlovanja, usposabljanja in socialnega podjetništva«, številka priglasitve:
M001-5022860-2009, z dne 25. 3. 2009 in
dopolnitve št. M001-5022860-2009/I, z dne
18. 5. 2009, kar pomeni, da skupni znesek
pomoči, dodeljen istemu izvajalcu (delodajalcu) na podlagi tega pravila ne sme preseči
200.000,00 EUR (oziroma 100.000,00 EUR
za podjetja v cestnoprometnem sektorju)
v zadnjih treh proračunskih letih, ne glede
na obliko ali namen pomoči.
Tržnost oziroma netržnost vlagatelja se
presoja na podlagi izjave, ki je del razpisne
dokumentacije. V primeru, da gre za novoustanovljeno podjetje, dodeljena sredstva
za subvencijo za zaposlitev predstavljajo
pomoč po pravilu »de minimis«.
Do pomoči niso upravičeni delodajalci,
ki:
– so v procesu prestrukturiranja po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT, Uradni list RS, št. 44/07 – UPB2),
– bodo zaposlili osebo iz ciljne skupine v dejavnosti, ki spada v primarno pro
izvodnjo kmetijskih proizvodov iz seznama
v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske
skupnosti,
– poslujejo v sektorju S.13 – država
(Standardna klasifikacija dejavnosti institucionalnih sektorjev (SKIS), ki je objavljena na http://www.stat.si/klasje/tabela.aspx?cvn=3347),
– bodo zaposlili osebo iz ciljne skupine
v dejavnosti N78 – Zaposlitvene dejavnosti
(Standardna klasifikacija dejavnosti (v nadaljevanju: SKD), ki je objavljena na http://www.
stat.si/klasje/tabela.aspx?cvn=4943),
– bodo zaposlili osebo iz ciljne skupine
v dejavnosti A 03 – Ribištvo in gojenje vodnih organizmov (SKD, veljavna od 1. 1.
2008 v skladu z Uredbo o spremembah in
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dopolnitvah uredbe o standardni klasifikaciji
dejavnosti (Uradni list RS, št. 17/08),
– bodo zaposlili osebo iz ciljne skupine v dejavnosti B – Rudarstvo (v skladu
s SKD).
Kolikor je delodajalec registriran tudi za
druge dejavnosti, ki s tem javnim razpisom
niso izločene, lahko pridobi subvencijo za
zaposlitev pod pogojem, da osebo zaposli
v teh drugih dejavnostih.
Do pomoči po tem razpisu niso upravičene osebe iz ciljne skupine, ki se bodo samozaposlile v lastniški gospodarski družbi, ki jo
tudi osebno vodijo.
Vlagatelji (delodajalci) morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
– da so na dan prijave registrirani za
opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji,
– da do Zavoda nimajo neporavnanih
obveznosti iz naslova dodelitve sredstev aktivne politike zaposlovanja,
– da so v zadnjih šestih mesecih pred
mesecem oddaje vloge na javni razpis delavcem izplačevali plače in prispevke za obvezna socialna zavarovanja v zakonsko ali
pogodbeno dogovorjenih rokih,
– da na dan prijave niso v stečajnem
postopku, postopku prenehanja, postopku
prisilne poravnave ali v likvidaciji ali da niso
prenehali poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
– da na dan prijave niso v procesu prestrukturiranja po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih
družb v težavah.
– da v okviru pravila »de minimis«
s sredstvi, pridobljenimi na podlagi javnega
razpisa ne bodo presegli 200.000,00 EUR
(oziroma 100.000,00 EUR za podjetja v cestnoprometnem sektorju) v zadnjih treh proračunskih letih,
– da imajo poravnane vse davke in druge
obvezne dajatve v Republiki Sloveniji, zapadle do vključno zadnjega dne meseca pred
vložitvijo vloge,
Izpolnjevanje pogojev vlagatelji izkazujejo z izjavo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije in jo morajo predložiti k vsaki
vlogi. Vlagatelji s podpisom izjave iz razpisne dokumentacije soglašajo, da Zavod
v uradnih evidencah državnih organov in nosilcev javnih pooblastil preveri izpolnjevanje
pogojev za sodelovanje na tem javnem razpisu. Navajanje neresničnih podatkov ima
lahko za posledico materialno in kazensko
odgovornost.
Projekt je izvajalec (delodajalec), izbran
na javnem razpisu, z vsemi vključenimi osebami iz ciljne skupine. Izvajalec (delodajalec) se lahko prijavi na več odpiranj, vendar
bo na podlagi odobrenih vlog lahko v usposabljanje na delovnem mestu ter v subvencionirano zaposlitev vključil največ pet oseb.
Zavod bo z njim za prvo izbrano vlogo sklenil Pogodbo o izvajanju projekta v okviru
programa »Usposabljanje absolventov na
delovnem mestu in subvencija za zaposlitev
diplomantov/ABSOLVENT – AKTIVIRAJ IN
ZAPOSLI SE II!«, za preostale izbrane vloge pa anekse k pogodbi.
Izbrani izvajalci (delodajalci), s katerimi
bo na podlagi vloge po tem razpisu pogodba
že sklenjena, morajo ob predložitvi nove vloge izpolnjevati, poleg zgoraj naštetih splošnih pogojev, še naslednja pogoja:
– da so realizirali vse vključitve iz že sklenjene pogodbe o izvajanju projekta v okviru
programa »Usposabljanje absolventov na
delovnem mestu in subvencija za zaposlitev
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diplomantov/ABSOLVENT – AKTIVIRAJ IN
ZAPOSLI SE II!«, oziroma so v soglasju
z Zavodom ugotovili, da usposabljanj oziroma zaposlitev ni mogoče realizirati v celoti
in/ali
– da so na podlagi že sklenjene pogodbe o izvajanju projekta v okviru programa
»Usposabljanje absolventov na delovnem
mestu in subvencija za zaposlitev diplomantov/ABSOLVENT – AKTIVIRAJ IN ZAPOSLI
SE II!«, realizirali morebitna vračila sredstev,
za katera je Zavod že izstavil terjatev.
Zavod si pridržuje pravico, da v okviru vloge zniža število ali trajanje predlaganih vključitev, če oceni, da vloga ni skladna
s predlagano vsebino, kadar vlagatelj po
pozivu ne dokaže, da je vloga utemeljena.
Zavod lahko vlogo zavrne, če je delodajalec
enako ali podobno usposabljanje že izvajal,
pa ni prišlo do zaposlitve iz razlogov na strani delodajalca.
5 Merila za izbor

Merila za izbor vsakega predlaganega programa usposabljanja na delovnem mestu in subvencionirane
zaposlitve znotraj posamezne vloge

Število točk

1. Vsebina usposabljanja – ali je usposabljanje ustrezno smeri in ravni izobraževanja, ki ga študent
v absolventskem stažu zaključuje, ali je usposabljanje usmerjeno v pridobivanje novih znanj, veščin, spretnosti
in delovnih izkušenj na konkretnem delovnem mestu.

30 točk

2. Ustreznost delovnega mesta – ali je delovno mesto ustrezno glede na pridobljeni naziv poklicne oziroma
strokovne izobrazbe študenta/diplomanta, ki zaključuje oziroma bo zaključil vsaj VI. raven izobrazbe oziroma
vsaj 1. bolonjsko stopnjo v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in
usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/2006, 15/2008).

30 točk

3. Zaposlitev bo realizirana na območju A, v skladu s sklepom o določitvi in razvrščanju območja z višjo
stopnjo brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji ter določanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja,
veljavnem v času odločanja.

10 točk

4. Zaposlitev bo realizirana na območju B, v skladu s sklepom o določitvi in razvrščanju območja z višjo
stopnjo brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji ter določanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja,
veljavnem v času odločanja.

7 točk

5. Zaposlitev bo realizirana na območju C, v skladu s sklepom o določitvi in razvrščanju območja z višjo
stopnjo brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji ter določanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja,
veljavnem v času odločanja.

3 točke

6. Delovno mesto, na katerem bo realizirano usposabljanje in subvencionirana zaposlitev, je primerno tudi za
zaposlitev invalidov oziroma drugih funkcionalno oviranih oseb.

5 točk

7. Delovno mesto, na katerem bo realizirano usposabljanje in subvencionirana zaposlitev, je primerno tudi za
zaposlitev žensk.

5 točk

Maksimalno število točk

80 točk

Minimalno število točk, da se vloga izbere

60 točk
Točkovanje po merilih za izbor je natančneje obrazloženo v razpisni dokumentaciji.
Zavod sprejme vlogo tistega izvajalca
(delodajalca), ki izpolnjuje vse zahtevane
pogoje, in ki v okviru meril za izbor dosega
najmanj minimalno število (60) točk.
Na zadnjem odpiranju vlog bodo, v primeru večjega števila predloženih vlog od
razpoložljivih sredstev, izbrana tista usposabljanja na delovnem mestu in subvencionirane zaposlitve, ki bodo zbrala višje število
točk. V primeru, da bodo usposabljanja na
delovnem mestu in subvencionirane zaposlitve ocenjena z enakim številom točk, se
prednostno izberejo vloge vlagateljev, ki še
niso bili izbrani na tem razpisu. V primeru,
da le-teh ni, se izvede žrebanje. Žrebu lahko
prisostvuje tudi vlagatelj. O dnevu žrebanja
se obvesti vlagatelje pisno. Žrebanje nadzirajo člani strokovne komisije za izvedbo
javnega razpisa, vodi pa ga predsednik stro-
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kovne komisije za izvedbo javnega razpisa.
Žrebanje se opravi v uradnih prostorih Zavoda. Evidenčne številke vlog se izpiše na
prepognjene listke, ki se jih zapre v škatlo.
Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle
in javno pove evidenčno številko izžrebane
vloge in izžrebani listek takoj odda komisiji.
O žrebanju se napiše zapisnik, ki ga podpišejo člani komisije, ki nadzirajo žrebanje,
oseba, ki je vodila žrebanje in vlagatelji, če
so prisotni.
6. Višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis, in obdobje financiranja
Javni razpis delno financira Evropska
unija, in sicer iz Evropskega socialnega
sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov
za obdobje 2007–2013, 2. razvojne prioritete »Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela
in neaktivnih«, 2.1. prednostne usmeritve
»Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in
neaktivnih«, programa »Usposabljanje absolventov na delovnem mestu in subvencija
za zaposlitev diplomantov/ABSOLVENT –
AKTIVIRAJ IN ZAPOSLI SE II!«
Okvirna višina sredstev, ki bodo na razpolago za izvajanje programa, znaša skupaj
900.000,00 EUR, od tega:
Leto

PP 6849 – sredstva ESS
(85%) v EUR

PP 6998 – sredstva LU
(15%) v EUR

Skupaj
v EUR

2011

408.000,00

72.000,00

480.000,00

2012

357.000,00

63.000,00

420.000,00

Skupaj

765.000,00

135.000,00

900.000,00

Okvirna sredstva tega javnega razpisa
bodo predvidoma porabljena v proračunskih
letih 2011 in 2012.
Obdobja sklepanja pogodb, upravičenosti stroškov, izdatkov ter izplačil
Zavod RS za zaposlovanje bo sklepal
Pogodbe o izvajanju projekta v okviru programa »Usposabljanje absolventov na delovnem mestu in subvencija za zaposlitev
diplomantov/ABSOLVENT – AKTIVIRAJ IN
ZAPOSLI SE II!« z izbranimi izvajalci (delodajalci) do 22. 6. 2011.
Skrajni rok za predložitev popolnega
zahtevka izvajalca (delodajalca) za povračilo stroškov usposabljanja na delovnem
mestu in denarne dajatve vključenim osebam je 20. 1. 2012 (31. 12. 2011 zaključek
zadnjega usposabljanja).
Skrajni rok za predložitev popolnega
zahtevka izvajalca (delodajalca) za plačilo
subvencije za zaposlitev je 31. 8. 2012.
7. Vrsta in višina stroškov, ki se krijejo
v okviru programa
Upravičeni stroški, ki se krijejo v okviru
programa, so:
a) stroški usposabljanja na delovnem
mestu in denarne dajatve vključenim osebam, ki zajemajo:
1. strošek zdravniškega pregleda v višini dejansko nastalih in plačanih stroškov,
2. strošek mentorja oziroma nadomestnega mentorja do višine 100,00 EUR/mesec, ne glede na število vključenih oseb, ki
jih le-ta usposablja,
3. strošek dodatka za aktivnost v višini
3,00 EUR/uro dejanske prisotnosti v programu.
Kolikor je celotno usposabljanje krajše
od 100 ur, vključena oseba ni upravičena do
dodatka za aktivnost.
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b) subvencija v višini 2.000,00 EUR
za zaposlitev vključene osebe za obdobje
6 mesecev in se izplača izvajalcu (delodajalcu) po zaposlitvi diplomanta.
Zavod povrne upravičene stroške izvajalcu (delodajalcu) na podlagi popolnega zahtevka ter dokazil o nastanku in plačilu teh
stroškov. Podrobnejši podatki o načinu obračuna upravičenih stroškov, dokazovanju
le-teh in rokih izplačil so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
8. Roki za oddajo vlog ter način predložitve vlog
Vloge se naslovi ali osebno vloži na naslov: Zavod RS za zaposlovanje, Centralna
služba, Cesta IX/6, p.p.2962, 1001 Ljubljana
(v nadaljevanju: Centralna služba Zavoda).
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici,
označeni s polnim nazivom in naslovom vlagatelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – vloga
na Javni razpis »Usposabljanje absolventov
na delovnem mestu in subvencija za zaposlitev diplomantov/ABSOLVENT – AKTIVIRAJ IN ZAPOSLI SE II!«
Vloge se oddajo osebno ali po pošti in
morajo imeti na pisemski ovojnici prilepljeno
izpolnjeno tabelo iz točke III. razpisne dokumentacije oziroma vključevati vse elemente,
ki so navedeni v tabeli iz točke III. razpisne
dokumentacije.
V primeru poziva na dopolnitev vloge,
se dopolnitev označi z: »Ne odpiraj – dopolnitev vloge na Javni razpis Usposabljanje
absolventov na delovnem mestu in subvencija za zaposlitev diplomantov / Absolvent
– aktiviraj in zaposli se II!
Nepravilno izpolnjene in označene pisemske ovojnice bodo neodprte vrnjene
vlagatelju.
Naročnik ne prevzema odgovornosti za
vloge, ki bodo poslane po pošti.
Roki za predložitev vlog:
Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, ki bodo prispele v vložišče Centralne
službe Zavoda, do zadnjega delovnega dne
v mesecu v letih 2010 in 2011, in sicer:
– na prvi rok: do dne 31. 12. 2010, do
12. ure,
– na drugi rok: do dne 29. 1. 2011, do
12. ure,
– na tretji rok: do dne 31. 3. 2011, do
12. ure.
Vloge, ki bodo predložene po roku, določenem za predložitev, bodo odprte na naslednjem odpiranju, razen v primeru, ko zaradi
razdelitve vseh sredstev naslednjega odpiranja vlog ne bo. V tem primeru se v Uradnem listu RS in na spletni strani Zavoda
objavi zaključek javnega razpisa. Vloge, ki
bodo prispele po zadnjem roku, bodo neodprte vrnjene vlagateljem.
9. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Odpiranje vlog bo izvedeno tretji delovni dan po roku, določenem za predložitev
vlog ob 9. uri v prostorih Centralne službe
Zavoda.
Za odpiranje vlog je zadolžena strokovna
komisija, imenovana s strani Zavoda. Komisija je najmanj tri članska in jo sestavljajo
predsednik in najmanj dva člana.
Odpiranje bo javno. V primeru prevelikega števila prejetih vlog, se strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa lahko odloči,
da odpiranje ne bo javno. O tej odločitvi se
vlagatelje obvesti najkasneje en delovni dan
pred predvidenim datumom javnega odpiranja z obvestilom na spletni strani Zavoda:
http://www.ess.gov.si.
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Strokovna komisija bo odpirala samo
v roku dostavljene in pravilno označene
ovojnice z vlogami. Na odpiranju vlog strokovna komisija ugotavlja popolnost vlog.
Vlagatelja, katerega vloga je nepopolna,
komisija pozove, da jo dopolni v roku 8 dni
od prejema poziva. Vlogo, ki je vlagatelj ne
dopolni v skladu s pozivom za dopolnitev
vloge, komisija s sklepom zavrže. Komisija
popolne vloge preveri z vidika izpolnjevanja
razpisnih pogojev ter točkuje vsako predlagano usposabljanje na delovnem mestu in
subvencionirano zaposlitev v skladu z merili
iz točke 5 »Merila za izbor« javnega razpisa.
10. Izid javnega razpisa
Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v roku 45 dni po
vsakem datumu, ki je določen kot rok za
oddajo vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na
spletni strani Zavoda. Vlagateljem izbranih
usposabljanj na delovnem mestu in subvencioniranih zaposlitev Centralna služba
Zavoda posreduje sklepe o izboru in jih
pozove na podpis pogodbe. Če se vlagatelj
v roku 8 delovnih dni od prejema poziva
ne odzove na podpis pogodbe, se šteje,
da je umaknil vlogo. Vlagatelje popolnih
vlog, ki ne ustrezajo pogojem ali pri merilih
ne bodo dosegle minimalnega števila točk,
se v objavljenem roku obvesti o odločitvi,
da njihove vloge niso izbrane. Zoper sklep
o izboru lahko vlagatelji v roku 8 dni podajo pritožbo, o kateri odloči drugostopenjski
organ Zavoda.
Pogodbe z izbranimi vlagatelji se lahko
sklepajo najkasneje do 22. 6. 2011.
11. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija je na voljo na spletni strani
Zavoda: http://www.ess.gov.si. Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti tudi osebno
v vložišču Centralne službe Zavoda, v času
uradnih ur (od ponedeljka do petka od 8. ure
do 15. ure).
12. Informacije
Če katerikoli vlagatelj zahteva dodatno
pojasnilo ali obvestilo v zvezi z razpisno
dokumentacijo, povezano s pripravo vloge, mora zanj zaprositi pravočasno oziroma najkasneje šest dni pred potekom posameznega roka za oddajo vlog. Zahtevo
mora posredovati odgovorni osebi na Zavodu na naslov: Valentina.ZadravecPredovnik@ess.gov.si. Odgovori na morebitne zahteve po dodatnih pojasnilih bodo objavljeni
najkasneje v petih dneh od prejetja vprašanja na spletni strani Zavoda.
13. Informiranje in obveščanje javnosti
Izbrani vlagatelji morajo zagotoviti, da
bodo pri izvajanju programa izpolnjevali
zahteve glede informiranja in obveščanja
javnosti, skladno z Navodili Organa upravljanja za informiranje in obveščanju javnosti o Kohezijskem in strukturnih skladih
v programskem obdobju 2007-2013, ki so
objavljena na: http://www.euskladi.si.
14. Mehanizmi nadzora
Za zagotavljanje popolnosti nadzora in
resničnosti podatkov, posredovanih s strani
vlagateljev, lahko tehnično, administrativno
in finančno kontrolo instrumenta ali dokumentov izvajajo institucije Republike Slovenije in Evropske skupnosti, ki so pristojne za
izvrševanje nadzora nad namensko porabo
proračunskih sredstev Republike Slovenije
in sredstev Evropskega socialnega sklada.
Vlagatelj se s podpisom pogodbe o izvajanju projekta v okviru programa »Usposa-

bljanje absolventov na delovnem mestu in
subvencija za zaposlitev diplomantov/ABSOLVENT – AKTIVIRAJ IN ZAPOSLI SE
II!« zaveže, da bo nadzornim organom
predložil vse relevantne dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost
stroškov, sofinanciranih za izvajanje predmeta pogodbe ali na kraju samem omogočil
vpogled v računalniške programe, listine in
postopke v zvezi z izvajanjem ter za potrebe
nadzora, poročanja in spremljanja zagotovil
vse zahtevane podatke.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Ob-7058/10
Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSDPO) (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) ter
Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje, sprejetega z Odlokom o spremembi
Odloka o proračunu Občine Trbovlje za leto
2010 (1. rebalans) (Uradni vestnik Zasavja,
št. 20/2010) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin
z javnim zbiranjem ponudb
1. Predmet prodaje je:
a) stanovanje, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi, na naslovu Opekarna 27,
Trbovlje, v skupni površini 57 m2 in je vpisano v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Trbovljah, v vložku št. 3602, podvložku
št. 3602/2, k.o. Trbovlje. Identifikator stavbe
je 2320, stanovanja pa 2.E. Stanovanje je
prazno. Izklicna cena za navedeno nepremičnino znaša 23.940,00 EUR.
b) stanovanje, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi, na naslovu Opekarna 27,
Trbovlje, v skupni površini 28,3 m2 in je vpisano v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Trbovljah, v vložku št. 3602, podvložku
št. 3602/11, k.o. Trbovlje. Identifikator stavbe je 2320, stanovanja pa 11.E. Stanovanje
je prazno. Izklicna cena za navedeno nepremičnino znaša 11.886,00 EUR.
c) stanovanje, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi, na naslovu Trg Franca Fakina
14, Trbovlje, v skupni površini 21,4 m2 in je
vpisano v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Trbovljah, v vložku št. 134, k.o. Trbovlje.
Identifikator stavbe je 327.S. Stanovanje je
prazno. Izklicna cena za navedeno nepremičnino znaša 8.560,00 EUR.
d) stanovanje, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi, na naslovu Žabjek 11, Trbovlje, v skupni površini 29,2 m2. Identifikator
stavbe je 2509, stanovanja pa 4.E. Etažna
lastnina za stavbo še ni urejena. Stanovanje
je prazno. Izklicna cena za navedeno nepremičnino znaša 9.890,00 EUR.
e) stanovanje, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi, na naslovu Kolonija 1. maja
18, Trbovlje, v skupni površini 41,3 m2. Identifikator stavbe je 3333, stanovanja pa 17.E.
Stanovanje je prazno. Izklicna cena za navedeno nepremičnino znaša 16.520,00 EUR.
f) stanovanje, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi, na naslovu Kolonija 1. maja
11, Trbovlje, v skupni površini 39,70 m2.
Identifikator stavbe je 3381, stanovanja pa
11.E. Stanovanje je zasedeno z najemnikom. Izklicna cena za navedeno nepremičnino znaša 15.880,00 EUR.
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g) stanovanje, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi, na naslovu Opekarna 36,
Trbovlje, v skupni površini 10,60 m2. Identifikator stavbe je 3673, stanovanja pa 14.E.
Stanovanje je zasedeno z najemnikom. Izklicna cena za navedeno nepremičnino znaša 4.982,00 EUR.
h) stanovanje, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi, na naslovu Trg svobode 30,
Trbovlje, v skupni površini 71,50 m2. Identifikator stavbe je 3682, stanovanja pa 17.E.
Stanovanje je zasedeno z najemnikom. Izklicna cena za navedeno nepremičnino znaša 49.960,00 EUR.
2. Ponudbo je treba vložiti na obrazcih
v pisni obliki, ki so na voljo od petka, 3. 12.
2010 na občinski upravi Občine Trbovlje
v občinski upravni zgradbi na naslovu Mestni trg 4, Trbovlje. Ponudniki lahko pisne
obrazce dvignejo vsak delovni dan od 8. ure
do 14.30, ob sredah od 8. ure do 16.30, ob
petkih pa od 8. ure do 12.30, v pisarni 49.
Na voljo so tudi v elektronski obliki. Sestavni del obrazcev je vzorec kupoprodajne
pogodbe.
3. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
srede, 8. 12. 2010 do 10. ure. Upoštevane
bodo samo ponudbe, ki bodo do roka prispele na prodajalčev naslov.
4. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici s podpisom oziroma žigom
na pregibu ovojnice, kjer se le-ta zapre, na
naslov Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420
Trbovlje, z oznako: Ponudba za nakup stanovanja – Ne odpiraj.
5. Ponudniki morajo najkasneje do srede
8. 12. 2010 plačati varščino, ki znaša 10%
izklicne cene, in jo nakazati na vplačilni račun pri UJP, št. 01329-0100018122, s sklicem za javno zbiranje ponudb za prodajo
stanovanj.
6. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe in samostojni podjetniki ter fizične
osebe, ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Trbovlje. Pravne osebe
morajo predložiti izpisek iz sodnega registra,
ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni
podjetniki priglasitveni list, fizične osebe pa
osebni dokument. Ponudniki morajo v ponudbi navesti svoje točne osebne podatke,
in sicer: svoj naziv, ime, priimek, naslov,
davčno številko, matično številko, predmet
nakupa, ponudbeno ceno in rok plačila.
Ponudbi morajo priložiti potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih (pravne osebe), potrdilo
o plačani varščini, pisno izjavo, da spreje-
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majo vse razpisne pogoje, določene v tem
javnem razpisu.
7. Izbrani ponudnik bo moral po uspešno
zaključenem razpisu s prodajalcem skleniti
kupoprodajno pogodbo in poravnati kupnino
v celoti, najkasneje v 8 dneh od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe, v nasprotnem
primeru lahko prodajalec zadrži varščino
ponudnika. Bistven pogoj, od izpolnitve katerega je odvisna veljavnost kupoprodajne
pogodbe, je celovito ter pravočasno plačilo
kupnine.
8. Izbrani ponudnik plača vse stroške
v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe,
plačilo davčnih dajatev, notarsko overitev
prodajalčevega podpisa na kupoprodajni
pogodbi ter vpis v zemljiško knjigo.
9. Najemnik stanovanja ima pod enakimi
pogoji predkupno pravico. Prodaja na obstoječe najemno razmerje ne vpliva.
10. Prodajalec si pridržuje pravico, da
ne glede na prejete ponudbe, kupoprodajne
pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom,
župan ali Občinski svet Občine Trbovlje pa
lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla
že začeti postopek ustavita.
11. Odpiranje ponudb, ki ni javno, bo
v sredo, 8. 12. 2010 ob 10.30 v občinski
upravni zgradbi Občine Trbovlje, Mestni trg
4, 1420 Trbovlje.
12. Predmet prodaje se proda po principu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje
zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano.
13. Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ponudbeno ceno.
14. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo odločal župan. Odpiranje ponudb bo
opravila posebna komisija. Komisija bo po
zaključku postopka predlagala županu izbor
najugodnejšega ponudnika.
15. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izklicne cene.
16. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v osmih dneh od dneva odpiranja ponudb.
17. Uspelemu ponudniku bo vplačana
varščina všteta v kupnino, neuspelim pa
brez obresti vrnjena. Prodajalec bo zadržal
varščino ponudnika, ki bo izbran kot najugodnejši in katerega bo potrdil občinski
svet, pa ne bo želel skleniti kupoprodajne
pogodbe.
18. Dodatne informacije so na voljo,
tel. 03/562-79-76 ali 03/562-79-12.
Občina Trbovlje
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Javne dražbe
Št. 478-4/2010
Ob-7028/10
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: naročnik) v skladu z Zakonom
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10) in Uredbo o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07, 55/09 – Odl. US, 100/09 in
49/10) objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana.
2. Opis predmeta prodaje:
Sklop 1:
1) 2-sobno stanovanje št. 22 (20.E), v izmeri 56,79 m2 v četrtem nadstropju, na naslovu Ulica 21. oktobra 15, Črnomelj, ZKV
2189/23, k.o. Črnomelj – prazno,
2) 2,5-sobno stanovanje št. 15 (14.E),
v izmeri 80,55 m2 v tretjem nadstropju, na
naslovu Naselje Borisa Kidriča 2, Metlika,
ZKV 2846/15, k.o. Metlika – prazno,
3) 3-sobno stanovanje št. 25 (26.E), v izmeri 84,94 m2 v tretjem nadstropju, na naslovu Naselje Borisa Kidriča 3, Metlika, ZKV
2863/29, k.o. Metlika – prazno,
4) 2-sobno stanovanje št. 7 (207.E),
v izmeri 59,79 m2 v drugem nadstropju, na
naslovu Mladinska ulica 12, Gornja Radgona, ZKV 873/15, k.o. Gornja Radgona
– prazno,
5) 1,5-sobno stanovanje št. 7 (7.E), v izmeri 38,56 m2 v mansardi, na naslovu Gornji
Petrovci 33, Petrovci, ZKV 409/3, k.o. Gornji
Petrovci – prazno,
6) 2-sobno stanovanje št. 177 (20.E),
v izmeri 60,99 m2 v šestem nadstropju, na
naslovu Lendavska ulica 23b, Murska Sobota, ZKV 3984/22, k.o. Murska Sobota –
prazno,
7) 2-sobno stanovanje št. 16 (16.E),
v izmeri 80,25 m2 v deseti etaži, na naslovu
Mladinska ulica 6, Vuzenica, ZKV 707/16,
k.o. Vuzenica – prazno,
8) 2-sobno stanovanje št. 1, v izmeri
55,34 m2 v prvem nadstropju, na naslovu
Trg 1. maja 4, Tolmin, parc. št. 1049/1, ZKV
499, k.o. Tolmin – prazno,
9) 2-sobno stanovanje št. 3, v izmeri 68,65 m2 v prvem nadstropju, na naslovu Velike Bloke 3b, Velike Bloke, parc.
št. 2005/1, ZKV 249, k.o. Velike Bloke –
prazno,
10) zasedeno stanovanje št. 7 (8.E),
v izmeri 98,86 m2 v mansardi, na naslovu
Trg 4. julija 8, Dravograd, ZKV 786/8, k.o.
Dravograd.
Sklop 2:
1) nepremičnini parc. št. 2424/1 – zelenica, v izmeri 1.034 m2 in parc. št. 2424/4
– zelenica, v izmeri 152 m2, ZKV 608, k.o.
Biljana.
Lastnik vseh nepremičnin: Republika
Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin po metodi javne dražbe.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja:

Sklop 1:
1) za stanovanje št. 22, na naslovu Ulica 21. oktobra 15, Črnomelj:
45.400,00 €;
2) za stanovanje št. 15, na naslovu Naselje Borisa Kidriča 2, Metlika: 67.600,00 €;
3) za stanovanje št. 25, na naslovu Naselje Borisa Kidriča 3, Metlika: 65.800,00 €;
4) za stanovanje št. 7, na naslovu
Mladinska ulica 12, Gornja Radgona:
37.200,00 €;
5) za stanovanje št. 7, na naslovu Gornji
Petrovci 33, Petrovci: 19.900,00 €;
6) za stanovanje št. 177, na naslovu Lendavska ulica 23b, Murska Sobota:
60.500,00 €;
7) za stanovanje št. 16, na naslovu Mladinska ulica 6, Vuzenica: 41.700,00 €;
8) za stanovanje št. 1, na naslovu Trg
1. maja 4, Tolmin: 43.000,00 €;
9) za stanovanje št. 3, na naslovu Velike
Bloke 3b, Velike Bloke: 55.100,00 €;
10) za stanovanje št. 7, na naslovu Trg
4. julija 8, Dravograd: 69.600,00 €.
Najnižji znesek višanja za posamezno
stanovanje je 200,00 €.
Draži se vsako stanovanje posebej.
V te zneske ni vštet davek na promet
nepremičnin.
Sklop 2:
1) za nepremičnini parc. št. 2424/1 in
parc. št. 2424/4, k.o. Biljana: 60.700,00 €.
V ta znesek ni vštet davek na promet nepremičnin.
Najnižji znesek višanja 200,00 €.
5. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku
15 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne
kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo dne 21. 12. 2010 ob 10. uri na naslovu:
Ministrstvo za notranje zadeve, Kersnikova
2, Ljubljana – sejna soba v 1. nadstropju.
Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred
pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javni dražbi.
Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni
na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni
organ.
Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne
dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, celotno številko TRR za primer
vračila kavcije, davčno oziroma ID št. za
DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko.
7. Višina varščine: dražitelji morajo najkasneje do 20. 12. 2010, do 12. ure, plačati
varščino v višini:
Sklop 1:
1) za stanovanje št. 22, na naslovu
Ulica 21. oktobra 15, Črnomelj: 4.540,00 €,
2) za stanovanje št. 15, na naslovu Naselje Borisa Kidriča 2, Metlika: 6.760,00 €,
3) za stanovanje št. 25, na naslovu Naselje Borisa Kidriča 3, Metlika: 6.580,00 €,
4) za stanovanje št. 7, na naslovu Mladinska ulica 12, Gornja Radgona: 3.720,00 €,

5) za stanovanje št. 7, na naslovu Gornji
Petrovci 33, Petrovci: 1.990,00 €,
6) za stanovanje št. 177, na naslovu Lendavska ulica 23b, Murska Sobota:
6.050,00 €,
7) za stanovanje št. 16, na naslovu Mladinska ulica 6, Vuzenica: 4.170,00 €,
8) za stanovanje št. 1, na naslovu Trg
1. maja 4, Tolmin: 4.300,00 €,
9) za stanovanje št. 3, na naslovu Velike
Bloke 3b, Velike Bloke: 5.510,00 €,
10) za stanovanje št. 7, na naslovu Trg
4. julija 8, Dravograd: 6.960,00 €.
Sklop 2:
1) za nepremičnini parc. št. 2424/1 in
parc. št. 2424/4, k.o. Biljana: 6.070,00 €.
Varščina se plača na račun Ministrstva
za notranje zadeve, št. 01100-6370171132,
ter sklice, in sicer:
Sklop 1:
a. za stanovanje pod 1: 28
17116-2990008-39900510,
b. za stanovanje pod 2: 28
17116-2990008-39900810,
c. za stanovanje pod 3: 28
17116-2990008-39900910,
d. za stanovanje pod 4: 28
17116-2990008-39900610,
e. za stanovanje pod 5: 28
17116-2990008-39900710,
f.
za
stanovanje
pod
6:
28
17116-2990008-39901010,
g. za stanovanje pod 7: 28
17116-2990008-39901310,
h. za stanovanje pod 8: 28
17116-2990008-39901110,
i.
za
stanovanje
pod
9:
28
17116-2990008-39901210,
j. za stanovanje pod 10: 28
17116-2990008-39903110.
Sklop 2:
a. za nepremičnini pod 1: 28
17116-2990008-39901410.
Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni
po končanem postopku javne dražbe.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetno nepremičnino. Ponudba veže dražitelja
do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne
more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli
razveljaviti.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmeta javne dražbe:
Ogled stanovanj je mogoč po predhodnem dogovoru za:
Sklop 1:
a. za stanovanja pod 1: Milena Gornik
Murn, tel. 07/332-73-00,
b. za stanovanje pod 2: Milena Gornik
Murn, tel. 07/332-73-00.
c. za stanovanje pod 3: Milena Gornik
Murn, tel. 07/332-73-00,
d. za stanovanje pod 4: Mira Prelec,
tel. 02/52-24-333,
e. za stanovanje pod 5: Mira Prelec,
tel. 02/52-24-333,
f. za stanovanje pod 6: Mira Prelec,
tel. 02/52-24-333,
g. za stanovanje pod 7: Jadranka Saletinger, tel. 02/872-53-24,
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h. za stanovanje pod 8: Ivan Bratuž,
tel. 05/303-43-01,
i. za stanovanje pod 9: Tanja Boštjančič,
tel. 05/703-33-30,
j. za stanovanje pod 10: Jadranka Saletinger, tel. 02/872-53-24.
Sklop 2:
a. za nepremičnini pod 1: Ivan Bratuž,
tel. 05/303-43-01.
Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe dobite pri Mojci Pleško
Grah, tel. 01/428-47-23, e-naslov: mojca.plesko-grah@gov.si.
9. Ustavitev postopka: Vlada ali komisija
s soglasjem predstojnika lahko do sklenitve
pravnega posla postopek prodaje ustavita,
pri čemer se dražiteljem povrnejo izkazani
stroški.
10. Drugi pogoji:
– nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«;
– stanovanji pod zap. št. 8 in 9, sta etažno neurejeni (etažna lastnina na stavbi
v zemljiški knjigi ni vzpostavljena);
– stanovanje pod zap. št. 10, je zasedeno z najemnikom, najemnik stanovanje
uporablja na podlagi sklenjene najemne pogodbe za določen čas (do 27. 11. 2010);
– dostop do nepremičnin parc. št. 2424/1
in parc. št. 2424/4, k.o. Biljana je mogoč samo
po nepremičnini parc. št. 2425/1, k.o. Biljana,
ki je v lasti naročnika, zato bo naročnik s prodajno pogodbo ustanovil tudi nujno pot – služnostno pravico dostopa in dovoza do nepremičnin parc. št. 2424/1 in parc. št. 2424/4 po
nepremičnini parc. št. 2425/1 v korist vsakokratnih lastnikov nepremičnin parc. št. 2424/1
in parc. št. 2424/4, vse k.o. Biljana;
– izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni
po končani dražbi skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo;
– če izbrani dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, je postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana
varščina je zadržana;
– kupec mora nepremičnino prevzeti
v roku 15 dni od plačila celotne kupnine;
– vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, davek na promet nepremičnin,
vknjižba lastninske pravice in stvarne služnosti v zemljiško knjigo, stroške zemljiško
knjižnega dovolila ipd.) ter morebitne druge
stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo poravna kupec.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-7107/10
Na podlagi 41. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in lokalnih samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in
38. do 42. člena Uredbe o stvarnem premo-

ženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 84/07, 94/07, 100/09 in 49/10), Dom
počitka Mengeš objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine –
koče na Veliki Planini, Občina Kamnik
1. Organizator javne dražbe: Dom počitka Mengeš, Glavni trg 13, 1234 Mengeš.
2. Predmet javne dražbe, opis predmeta
javne dražbe in izklicna cena
Predmet prodaje je počitniška koča s pripadajočim stavbnim zemljiščem, in sicer:
parc. št. 744/63, k.o. Črna, za izklicno ceno:
65.000 EUR.
Najnižji znesek višanja kupnine je
1.000,00 EUR.
Nepremičnina je na prodaj po načelu videno - kupljeno. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, overitve, takse, vpis
v zemljiško knjigo in drugo) nosi kupec.
Prodajalec bo organiziral tudi ogled predmetne nepremičnine, in sicer 13. 12. 2010
ob 13. uri. Zainteresirani kupci se lahko zberejo na sedežu organizatorja javne dražbe
istega dne ob 12. uri. Vsi morebitni stroški
ogleda nepremičnine bremenijo zainteresirane kupce.
3. Način in rok plačila kupnine
Kupec poravna kupnino na transakcijski račun, št. 01100-6300109972, sklic
18 26115-7200994-43282010 v sedmih
dneh po podpisu pogodbe. Kupnina se
zmanjša za znesek že vplačane varščine.
Besedilo pogodbe je objavljeno na spletnih straneh prodajalca. Plačilo celotne kupnine v prej navedenem roku je bistvena
sestavina pravnega posla. V nasprotnem
primeru se pogodba šteje za razdrto, varščina se v tem primeru kupcu ne vrne.
Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu
nepremičnina nemudoma izročila v posest.
4. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo izvedena v ponedeljek, dne 20. decembra 2010, v sejni sobi Dom počitka Mengeš,
Glavni trg 13, 1234 Mengeš, s pričetkom
ob 11. uri.
5. Varščina
Dražitelji so pred izvedbo javne dražbe
dolžni, nakazati varščino v višini 10.000 € na
transakcijski račun, št. 01100-6300109972,
sklic 18 26115-7200994-43282010.
Izbranemu dražitelju se varščina vračuna
v kupnino, drugim pa se vplačana varščina
vrne brez obresti v roku 8 dni po zaključku
javne dražbe. Kolikor dražitelj vplača varščino in se iz neutemeljenih razlogov javne
dražbe ne udeleži oziroma k draženju ne
pristopi, se mu varščina ne vrne.
6. Pogoji sodelovanja: na razpisu lahko
sodelujejo vse fizične in pravne osebe, ki
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pred pričetkom javne dražbe organizatorju
javne dražbe v sprejemno pisarno predložijo
pisno vlogo, najkasneje do ponedeljka, dne
20. 12. 2010 do 10. ure. Za pravočasne se
bodo štele tudi prijave, ki so bile priporočeno oddane na pošto do vključno sobote,
18. 12. 2010.
K pisni vlogi morajo predložiti naslednja
potrdila:
– pravne osebe dostavijo izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni,
– fizične osebe dostavijo potrdilo o državljanstvu (fotokopija osebne izkaznice),
– dokazilo sodišča, da pravna oseba ali
samostojni podjetnik ni v postopku prisilne
poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku, ki ni starejše od 30 dni,
– potrdilo davčnega organa, da ima pravna oseba ali samostojni podjetnik poravnane davke in prispevke in druge obvezne
dajatve v skladu s predpisi,
– davčno številko in številko računa pravne osebe, samostojnega podjetnika in fizične osebe z navedbo imena in naslova
banke ali druge finančne ustanove,
– izjavo, da pravna oseba, samostojni
podjetnik in fizična oseba v celoti soglaša
s pogoji na javni dražbi in osnutkom pogodbe,
– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo
na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo, pooblaščenci morajo pred pričetkom
dražbe predložiti pisno pooblastilo.
– potrdilo o plačilu varščine v višini
10.000 €.
7. Ustavitev postopka: Dom počitka
Mengeš si pridržuje pravico, da z nobenim
prijavljenim ponudnikom ne sklene pogodbe oziroma lahko komisija za vodenje in
nadzor nad prodajo nepremičnine začeti
postopek kadarkoli brez odškodninske odgovornosti, do sklenitve pravnega posla,
tudi ustavi.
8. Informacije o podrobnejših pogojih:
dodatne informacije o pogojih in predmetu
javne dražbe se lahko pridobijo na sedežu
Doma počitka Mengeš, vsak delovni dan pri
Ani Lebar, tel. 01/723-02-65, in sicer med
11. in 14. uro.
9. Pravila javne dražbe: javna dražba se
izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, 14/07, 55/09) in Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09, 100/09,
49/10). Javna dražba, dražbena pravila in
osnutek kupoprodajne pogodbe so objavljeni na spletni strani Doma počitka Mengeš,
www.dom-pocitka-menges.si
Dom počitka Mengeš
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Razpisi delovnih mest
Št. 277/2010
Ob-7029/10
V skladu z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja in statutom Osnovne šole dr. Franceta Prešerna Ribnica, Svet zavoda Osnovne šole dr.
Franceta Prešerna, Šolska ulica 2, 1310
Ribnica, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list
RS, št. 16/7 – uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09 in 65/09).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Kandidati morajo ponudbi priložiti program vodenja zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za pet let.
Predvideni začetek dela bo 1. 3. 2011.
Pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu,
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, opravljenem ravnateljskem izpitu; program vodenja zavoda; potrdilo sodišča, da
ni v kazenskem postopku – s priloženo
izjavo, da pri katerem koli drugem sodišču
– zunaj kraja prebivališča – zoper njega
ni uveden kazenski postopek za kaznivo
dejanje zoper spolno nedotakljivost, dosedanjih delovnih izkušnjah in kratkim življenjepisom) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole
dr. Franceta Prešerna, Šolska ulica 2,1310
Ribnica, s pripisom »Prijava na razpis za
ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izboru
prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda
Osnovne šole dr. Franceta Prešerna
Ob-7074/10
Na podlagi prvega odstavka 101. člena
Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 33/07 in 45/08),
Notarska zbornica Slovenije na predlog notarke Andreje Cajhen razpisuje:
– eno prosto mesto notarskega pomočnika pri notarki Andreji Cajhen iz
Nove Gorice.
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki
izpolnjuje pogoje iz. 1., 2., 3., 4., in 7. točke
prvega odstavka 8. člena Zakona o notariatu. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati,
ki imajo vsaj pet let praktičnih izkušenj na
pravniških delih po opravljenem pravniškem
državnem izpitu, od tega najmanj eno leto
pri notarju, na sodišču, pri odvetniku, na
tožilstvu ali pri državnem pravobranilstvu.
Pisne prijave na razpisano mesto notarskega pomočnika, z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljubljana,
Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije
Št. 1101-20/2010/2
Ob-7076/10
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,

št. 63/07 – UPB3, 65/08, 69/08 in 74/09;
v nadaljnjem besedilu: ZJU) Ministrstvo za
finance, Župančičeva 3, Ljubljana, objavlja
javni natečaj za položaj
direktorja Urada Republike Slovenije
za nadzor prirejanja iger na srečo.
I. Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni
javni natečaj, mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ima univerzitetno ali najmanj visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
oziroma najmanj visoko strokovno izobrazbo z magisterijem ali najmanj magistrsko
izobrazbo (druga bolonjska stopnja);
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev;
– da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
II. Prijava kandidata mora vsebovati:
1. V celoti izpolnjen Europass življenjepis
(dostopen na spletni strani http://europass.
cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.
csp?loc=sl_SI).
2. Izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev.
3. Izjavo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
4. Izjavo, da za namen tega postopka
dovoljuje Ministrstvu za finance pridobitev
podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih
pogojev iz uradnih evidenc. V primeru, da
kandidat z vpogledom v uradne evidence
ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.
5. Izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj
opravilo varnostno preverjanje za dostop
do tajnih podatkov stopnje »strogo tajno«
v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,št. 50/06 – UPB2 in 9/10).
6. Kandidat mora prijavi predložiti tudi
vizijo prednostnih nalog in razvoja organa
v mandatnem obdobju, vključno z načini
upravljanja z viri v organu, za katerega vodenje kandidira.
III. Po 13. točki 6. člena ZJU se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista
stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti
stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo
delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem
delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo
tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem
mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo
nižja izobrazba, razen pripravništva v eno
stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje
se upošteva tudi delo na enaki stopnji zah-

tevnosti, kot je delovno mesto, za katero
oseba kandidira.
Izbrani kandidat bo delovne izkušnje dokazoval z verodostojnimi listinami, iz katerih
sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti, ter eno leto v primeru,
ko ima kandidat opravljen pravniški državni
izpit oziroma pravosodni izpit.
IV. Posebna natečajna komisija ugotovi,
kateri kandidati izpolnjujejo pogoje za položaj in kateri kandidati so glede na svojo
strokovno usposobljenost primerni za ta položaj. Strokovno usposobljenost kandidatov
bo posebna natečajna komisija preverjala
v skladu s standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov na položajih
v državni upravi, ki jih je določil Uradniški
svet (standardi št. 906-2/2003 z dne 27. 8.
2003, 906-2/2003-1 z dne 22. 10. 2003 in
906-39/2004 z dne 22. 12. 2004), objavljenimi na spletni stani Ministrstva za javno
upravo -http://www.mju.gov.si/.
Posebna natečajna komisija bo kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje in so glede na
svojo strokovno usposobljenost primerni za
položaj, ter kandidatom, ki se ne uvrstijo na
seznam strokovno usposobljenih kandidatov izdala poseben sklep.
V. Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. S kandidatom, izbranim
na javnem natečaju, ki pred tem ni imel statusa uradnika, se sklene pogodba o zaposlitvi za obdobje petih let. Delo bo opravljal
v nazivu sekretar na sedežu organa v Ljub
ljani, Slovenska 54. Najkasneje v petnajstih
mesecih od imenovanja na položaj mora
izbrani kandidat pridobiti funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov.
VI. Pisno prijavo z izjavami je potrebno
poslati v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21,
Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave na spletni strani ministrstva, pristojnega
za javno upravo oziroma v roku 15 dni od
dne objave v Uradnem listu Republike Slovenije ali v dnevnem časopisu.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Za morebitne dodatne informacije v zvezi s postopkom javnega natečaja se lahko
kandidati obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Tea Juratovec, tel. 01/478-83-45 ali
Renata Pečaver, tel. 01/478-16-71, v zvezi
z delovnim področjem pa na Andreja M.
Verhovnika, tel. 01/369-67-28.
Izbranemu kandidatu bo izdana odločba
o imenovanju na položaj, neizbrani kandidati
pa bodo prejeli obvestilo o neizbiri.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
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obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za finance
Št. 110-146/2010
Ob-7079/10
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in
91/09):
– 1 prosto mesto višjega sodnika, ki
bo sodniško funkcijo opravljal na pravdnem in izvršilnem oddelku Višjega sodišča v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto višjega sodnika, določene v 11. 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,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-7095/10
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 –
UPB3 in 65/2008) Občina Grosuplje objavlja
javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta
višji svetovalec I v Uradu za komunalno infrastrukturo Občinske uprave Občine Grosuplje.
Naloge na razpisanem uradniškem delovnem mestu vodje urada za komunalno

infrastrukturo se lahko opravljajo v nazivih
višji svetovalec I in podsekretar.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja
delovnega prava, izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
gradbene, strojne ali druge tehnične smeri,
– najmanj 6 let delovnih izkušenj,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv,
– opravljen strokovni izpit iz splošnega
upravnega postopka,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Izbran kandidat, ki nima opravljenega
usposabljanja za imenovanje v naziv mora
usposabljanje opraviti v roku enega leta od
sklenitve pogodbe o zaposlitvi, strokovni
izpit iz splošnega upravnega postopka pa
najkasneje v roku 3 mesecev od sklenitve
pogodbe o zaposlitvi.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe, in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Za delovno mesto višji svetovalec I se
delovne izkušnje skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem.
Delovno področje:
– organiziranje, koordiniranje in vodenje
urada za komunalno infrastrukturo,
– nadziranje in zagotavljanje zakonitosti
dela v uradu,
– vodenje in sodelovanje v projektnih
skupinah,
– vodenje razvojnih projektov,
– vodenje upravnih postopkov na prvi
stopnji,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih zahtevnejših gradiv,
– sodelovanje z občinskimi organi in institucijami in republiškimi institucijami,
– sodelovanje s krajevnimi skupnostmi,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog po naročilu nadrejenih.
K pisni prijavi mora kandidat priložiti naslednja dokazila:
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane stopnje in smeri izobrazbe, iz
katere mora biti razvidna stopnja izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja in ustanova, na kateri je bila
izobrazba pridobljena,
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– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
– izjavo o opravljenem usposabljanju za
imenovanje v naziv (če ima usposabljanje
opravljeno),
– izjavo o opravljenem strokovnem izpitu
iz upravnega postopka (če ga ima opravljenega), iz katere mora biti razvidna ustanova,
na kateri je kandidat opravljal izpit in leto
opravljanja izpita,
– izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije,
– izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot 6 mesecev,
– izjavo, da zoper njega ni bila vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Grosuplje pridobitev podatkov iz pete, šeste in sedme alinee
iz uradne evidence (v primeru, da kandidat
z vpogledom iz uradnih evidenc ne soglaša,
bo moral sam predložiti ustrezna dokazila).
Izjave iz prejšnjega odstavka lahko nadomestijo kopije dokazil o izpolnjevanju
razpisnih pogojev. V primeru, da kandidat
z vpogledom v uradne evidence ne soglaša,
bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.
Zaželeno je, da prijava vsebuje kratek
življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja
in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu vodje urada za komunalno infrastrukturo opravljal v nazivu višji svetovalec
I z možnostjo napredovanja v višji naziv
podsekretar. Z izbranim kandidatom bo
sklenjeno delovno razmerje za nedoločen
čas s polnim delovnim časom. Delovno razmerje se bo sklenilo pod pogojem, da javni
uslužbenec uspešno opravi poskusno delo
v trajanju šest mesecev. Izbrani kandidat
bo delo opravljal v prostorih Občinske uprave Občine Grosuplje, Taborska cesta 2,
Grosuplje.
Nepravočasne prijave se ne bodo obravnavale, formalno nepopolne prijave pa se ne
bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov »Občina Grosuplje, Taborska
cesta 2, 1290 Grosuplje, v roku 15 dni po
objavi v Uradnem listu RS. Za pisno obliko
prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina.grosuplje@ob.grosuplje.si, pri čemer veljavnost
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v 15 dneh po odločitvi o izbiri.
O izbiri kandidata bo izdan sklep, ki bo vročen izbranemu kandidatu, ostalim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje mag. Mateja Mušič, tel. 01/788-87-86,
informacije o delovnem področju pa Irena
Šulc, tel. 01/788-87-52.
Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani
v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot
nevtralni za ženske in moške.
Občina Grosuplje
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Druge objave
Št. 478-3/2010-3
Ob-7027/10
Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova 25, 1000 Ljubljana, na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07,
100/09 in 49/10) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo prostorov v najem in
izvajanje gostinske dejavnosti oziroma
razdelilnice hrane v prostorih Liceja,
Prešernova 25, Ljubljana
I. Predmet najema
Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje zadeve kot upravljavec kompleksa Licej
na Prešernovi 25, Ljubljana oddaja v najem
prostore za opravljanje gostinske dejavnosti
oziroma obratovanja razdelilnice hrane na
podlagi javnega zbiranja ponudb.
Prostori obsegajo kuhinjo, v izmeri
20,70 m2, jedilnico, v izmeri 65,60 m2. Skupna površina obsega 86,30 m2. Prostori se
nahajajo v mansardi in se oddajajo v najem
v stanju, kakršnem so (brez opreme, ki se
trenutno nahaja v prostoru).
Posebni pogoji: najemnik zagotovi izvedbo del za ureditev prostorov za izvajanje
gostinske dejavnosti oziroma obratovanja
razdelilnice hrane ter zagotovi za izvajanje
dejavnosti potrebno opremo. Najemnik uredi
prostor v soglasju z najemodajalcem.
II. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja pisnih ponudb
Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku skupaj z dokazilom o strokovni usposobljenosti,
– poročilo o dosedanjih aktivnostih s področja gostinske dejavnosti,
– ponujena višina mesečne najemnine,
– izjavo, da si je ponudnik ogledal prostore, ki se oddajajo v najem,
– potrdilo o vplačani varščini v višini 10%
ponujene najemnine.
Rok vezanosti ponudnika na ponudbo
velja do sklenitve najemne pogodbe.
III. Pogoji najema
Prostori se oddajajo v najem za določen
čas 5 let z možnostjo podaljšanja. Najemnik
nima pravice oddati prostora v podnajem in
ne dobi na prostoru nikakršnih pravic.
Izbrani najemnik v soglasju z MZZ zagotovi ureditev najetih prostorov za namen
izvajanja gostinske dejavnosti oziroma razdelilnice hrane ter za to priskrbi ustrezno
opremo.
Izbrani najemnik in MZZ se glede ureditve prostora za izvajanje gostinske dejavnosti ter opreme dogovorita v najemni
pogodbi.
Poleg najemnine bremenijo najemnika
tudi stroški v zvezi z uporabo prostora.
Restavracija oziroma razdelilnica hrane
je lahko odprta le v delovnem času ministrstva za zunanje zadeve oziroma od 9. do
14. ure in je namenjena zgolj zaposlenim.
Najemnik zagotovi pripravo hrane na drugi
lokaciji ter zagotovi dnevno vsaj tri različne
menije malic in kosil, solatni bife, sendviče
ter različne vrste brezalkoholnih pijač ter
toplih napitkov. Najemnik se zaveže nuditi
gostinske storitve tudi v prostorih izven re-

stavracije v zgradbi MZZ po predhodnem
dogovoru.
IV. Način oddaje ponudbe in rok za oddajo ponudbe
Ponudba mora prispeti do vključno
13. 12. 2010 v zaprti kuverti na naslov:
Ministrstvo za zunanje zadeve, Služba za
investicije, logistiko in javna naročila, Prešernova 25, Ljubljana z obveznim pripisom:
»Ponudba za najem prostorov – Prešernova
25, Ljubljana – Ne odpiraj.« Ponudbe bodo
po preteku razpisnega roka komisijsko odprte. Odpiranje ponudb je javno. Nepopolnih
ponudb in ponudb, prispelih po preteku razpisnega roka, komisija ne bo obravnavala.
V. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne
16. 12. 2010 ob 10. uri, v prostorih Ministrstva za zunanje zadeve, Prešernova 25,
1000 Ljubljana. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala strokovna komisija, ki bo
izbrala najugodnejšega ponudnika. Merilo
za izbor najugodnejšega ponudnika je višina
mesečne najemnine. Najugodnejši ponudnik
je tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo mesečno
najemnino ob izpolnjevanju vseh pogojev
javnega zbiranja pisnih ponudb.
Če bo več ponudnikov ponudilo enako
višino mesečne najemnine, bodo ti ponudniki povabljeni na pogajanja. Izbrani ponudnik
mora pristopiti k podpisu najemne pogodbe
v roku 8 dni od prejema obvestila o izbiri,
sicer se šteje, da je odstopil od ponudbe.
Ministrstvo za zunanje zadeve si pridružuje pravico, da postopek ustavi do sklenitve najemne pogodbe oziroma pravico, da
ne izbere nobenega ponudnika.
VI. Informacije
Vsa pojasnila v zvezi s predmetom najema dobite vsak dan od 9. ure do 15. ure na
tel. 01/478-67-62 – kontaktna oseba Barbara Javornik ali preko elektronskega naslova:
barbara.javornik@gov.si. Informacije glede
ogleda poslovnih prostorov dobite na istem
naslovu.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Št. 478-123/2010
Ob-7032/10
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: naročnik), v skladu z Zakonom
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10) in Uredbo o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07, 55/09 – odl. US, 100/09,
49/10) objavlja
javno zbiranje ponudb
1. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2,
Ljubljana.
2. Opis predmeta prodaje
Premičnine, in sicer 38 kom rabljenih
prevoznih sredstev in 23 vrst avtoplaščev
(138 enot) naročnika. Seznam premičnin,
ki so predmet prodaje, je razviden iz dokumentacije javne ponudbe.
Ponudnik mora ponuditi odkup vseh
enot, ki so predmet prodaje v celoti. Ponud-

ba, v kateri ne bo ponujen odkup vseh enot,
bo izločena iz nadaljnje obravnave.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnin po metodi javnega zbiranja ponudb.
4. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku
15 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne
kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
5. Izhodiščna cena in varščina
Izhodiščna cena za vse navedene premičnine, ki so predmet javne prodaje, znaša
skupaj 33.708,50 €.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10% izhodiščne
cene. Varščino vplačajo na račun Ministrstva
za notranje zadeve, št. 01100-6370171132,
ter sklic št. 28 17116-2990008-39911810.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni
po končanem postopku javnega zbiranja
ponudb.
6. Dokumentacija: ponudniki bodo s podrobnejšimi pogoji seznanjeni iz dokumentacije predmetnega javnega zbiranja ponudb,
ki bo objavljena na spletni strani naročnika
od dneva objave javnega zbiranja ponudb
v Uradnem listu RS oziroma jo lahko ponudniki dvignejo na naslovu Ministrstvo za notranje zadeve, Urad za logistiko, Služba za
materialno – tehnične zadeve, Vodovodna
93a, Ljubljana. Kontaktni osebi: Saša Rajkovič, tel. 01/428-44-92 in Franci Kramaršič,
tel. 01/428-56-63.
7. Ogled premičnin: ogled premičnin, ki
so predmet prodaje, je mogoč od dneva
objave javnega zbiranja ponudb do roka za
oddajo ponudb po predhodnem dogovoru
s kontaktnima osebama iz predhodne točke
te objave.
8. Oblika ponudbe: oblika in pogoji, pod
katerimi mora ponudnik predložiti ponudbo,
ter elementi, ki naj jih ponudba vsebuje, so
razvidni iz dokumentacije javnega zbiranja
ponudb. Ponudbe bodo veljavne le, če bodo
predložene v pisni obliki na obrazcih iz dokumentacije.
9. Rok za oddajo ponudbe: upoštevane
bodo ponudbe, ki bodo predložene v zaprtih
kuvertah in na predpisanih obrazcih, najkasneje do 21. 12. 2010, do 12. ure, na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2,
1501 Ljubljana.
10. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo: ponudniki so vezani na ponudbo
najmanj do 22. 2. 2011.
11. Drugi pogoji:
– premičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«;
– možen je samo odkup vseh enot skupaj;
– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izhodiščne cene;
– ponudniki bodo o izidu postopka javnega zbiranja ponudb in sprejemu ponudbe
pisno obveščeni v roku 8 dni od javnega
odpiranja ponudb;
– izbrani ponudnik je dolžan v roku
15 dni po opravljeni izbiri najugodnejšega
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ponudnika skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo;
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku,
bo postopek javne ponudbe razveljavljen,
vplačana varščina bo zadržana;
– kupec mora premičnine prevzeti in odstraniti iz skladišča prodajalca v roku 14 dni
od plačila celotne kupnine;
– stroške v zvezi s prenosom lastništva
ter morebitne druge dajatve pogodbe plača
kupec;
– naročnik v skladu s petim odstavkom
5. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06) ni zavezanec za plačilo DDV;
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno;
– če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, lahko komisija oziroma
oseba, pooblaščena za izvedbo postopka
opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna
pogajanja.
12. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 22. 12.
2010, ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za
notranje zadeve, Kersnikova 2, Ljubljana –
sejna soba v 1. nadstropju.
13. Ustavitev postopka: Vlada ali komisija s soglasjem predstojnika lahko do
sklenitve pravnega posla postopek prodaje
ustavita, pri čemer se ponudnikom povrnejo
stroški v višini izkazanih stroškov.
14. Kontaktna oseba za izvedbo postopka javnega zbiranja ponudb: Mojca Pleško
Grah, tel. 01/428-47-23, faks 01/428-59-03,
e-naslov: mojca.plesko-grah@gov.si.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 3313-10-0067
Ob-7105/10
Na podlagi določb Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02, 110/02, 127/02 in 14/07,
109/08, 49/09 in 38/10), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za
leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09,
29/10 in 56/10) in Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09)
objavlja Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad
RS za mladino
javni poziv
za sofinanciranje mladinskega dela
v letu 2011
1. Ime oziroma naziv in sedež razpisovalca: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad
RS za mladino, Dalmatinova 2 (14. nadstropje), 1000 Ljubljana.
2. Podatki o javnem pozivu
2.1. Namen javnega poziva
Javni poziv je namenjen podpori mladinskemu delu in spodbujanju razvoja mladinskega sektorja na način zagotavljanja podpore kvalitetnim mladinskim programom in
programom za mlade, ki prispevajo k družbenemu vključevanju mladih.
Namen javnega poziva je ravno tako
spodbujanje soudeležbe mladih zaradi njihovega prispevka k razvoju instrumentov
mladinske politike.
2.2. Cilj in predmet javnega poziva
Cilj javnega poziva je omogočanje rednega delovanja mladinskih struktur in izvajanja mladinskih programov in programov za
mlade zaradi vključevanja čim večjega števila mladih v procese aktivnega državljanstva,

neformalnega in medkulturnega učenja ter
usposabljanja in pridobivanja veščin.
2.3. Upravičeni prijavitelji
Na tem javnem pozivu lahko sodelujejo
organizacije, ki so na prejšnjem javnem pozivu 1. stopnje pridobile status upravičenosti
do sofinanciranja.
Sodelujejo lahko tudi druge organizacije, ki bodo v okviru tega javnega poziva
s podatki, ki jih bodo predložile na obrazcu
A dokazale usposobljenost za delo v eni od
skupin upravičenih organizacij v letu 2011.
Sodelujejo lahko tudi mladinski sveti lokalnih skupnosti, ki so registrirani po Zakonu o mladinskih svetih (Uradni list RS,
št. 70/00 in 42/10) in Pravilniku o registraciji
mladinskih svetov (Uradni list RS, št. 60/01
in 85/01) ter so vpisani v register mladinskih
svetov, ki ga vodi Ministrstvo za šolstvo in
šport, Urad RS za mladino.
Razpisovalec na podlagi seznama upravičencev po skupinah poziva te k oddaji
vloge za dodelitev sredstev sofinanciranja,
s katero naj upravičenec v skladu z usmeritvami, predmetom in kriteriji tega javnega
poziva, na Obrazcu B podrobneje opredeli
vsebino, načrt izvedbe in finančno strukturo
prijavljenega programa.
Razpisovalec bo na osnovi predloženih
vlog v skladu z razpisnimi merili dodelil finančna sredstva za sofinanciranje delovanja organizacij in izvajanje njihovih programov, in sicer po skupinah usposobljenih in
upravičenih organizacij v letu 2011, ki so:
– Nacionalne mladinske organizacije,
– Mladinski centri,
– Mladinski sveti lokalnih skupnosti,
– Druge nevladne organizacije.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vsi
vlagatelji na ta javni poziv
3.1. Obvezni pogoji
a) Vlagatelj je upravičen do kandidiranja za sredstva tega javnega poziva, če je
pod pogoji javnega poziva 1. stopnje pridobil status upravičenosti do sofinanciranja v posamezni skupini upravičenca. Do
kandidiranja so upravičeni tudi mladinski
sveti lokalnih skupnosti, ki so registrirani po
Zakonu o mladinskih svetih (Uradni list RS,
št. 70/00 in 42/10) in Pravilniku o registraciji
mladinskih svetov (Uradni list RS, št. 60/01
in 85/01) ter so vpisani v register mladinskih
svetov, ki ga vodi Ministrstvo za šolstvo in
šport, Urad RS za mladino. Do kandidiranja
bodo upravičene tudi druge organizacije, ki
bodo v okviru tega javnega poziva s podatki,
ki jih bodo predložile na obrazcu A, dokazale
usposobljenost v eni od skupin upravičenih
organizacij v letu 2011.
b) Vloga na ta javni poziv mora biti izdelana izključno na ustreznem razpisnem
obrazcu iz razpisne dokumentacije razpisovalca, izpolnjenem v spletni aplikaciji
JP 2011 na naslovu https://razpisi.mlad.si,
v slovenskem jeziku ter pripravljena v skladu
z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
c) Vloga mora biti pravočasna in pravilno
opremljena.
d) Vlagatelj ne sme imeti neizpolnjenih
pogodbenih obveznosti do razpisovalca.
e) Vlagatelj mora s podpisom in žigosanjem izjave na razpisnem obrazcu pod materialno in kazensko odgovornostjo izjaviti,
da proti njemu ni bila izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero bi mu
bilo prepovedano opravljati dejavnost, ki je
predmet javnega poziva. Prav tako mora
vlagatelj soglašati z določili javnega poziva
in pripadajoče razpisne dokumentacije ter
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potrditi resničnost oziroma točnost navedb
v vlogi, da ustrezajo dejanskemu stanju,
vse priložene fotokopije pa ustrezajo originalom.
f) Vsak upravičenec lahko kandidira za
sredstva sofinanciranja le z eno vlogo, oddano na ta javni poziv.
g) Vlagatelj mora za izvajanje programa
zagotoviti najmanj 50% delež sofinanciranja
iz drugih virov. Vrednost prijavljenega programa vlagateljev s statusom mladinskega
centra, nacionalne mladinske organizacije
ali druge nevladne organizacije (iz finančne konstrukcije za leto 2011) sme znašati minimalno 20.000 EUR in maksimalno
100.000 EUR. Vrednost prijavljenega programa vlagateljev s statusom mladinskega
sveta lokalne skupnosti (iz finančne konstrukcije za leto 2011) sme znašati minimalno 2.000 EUR in maksimalno 10.000 EUR.
4. Prednostna področja predmeta javnega poziva
4.1. Nacionalne mladinske organizacije
Med prednostna področja izvajanja programov nacionalnih mladinskih organizacij
se uvrščajo:
– neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za mladinsko delo;
– prostovoljne mladinske aktivnosti;
– socialna vključenost mladine z manj
priložnostmi;
– aktivno državljanstvo, politična participacija in informiranje;
– mednarodno mladinsko delo;
– mobilnost mladih;
– boljše poznavanje mladine;
– zdravje in dobro počutje mladine;
– trajnostni razvoj.
4.2. Mladinski centri
Med prednostna področja izvajanja programov mladinskih centrov se uvrščajo:
– neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za mladinsko delo;
– prostovoljne mladinske aktivnosti;
– socialna vključenost neorganizirane
mladine;
– aktivno državljanstvo, participacija in
informiranje,
– mednarodno mladinsko delo in medkulturno učenje mladih;
– boljše poznavanje mladine;
– inovativnost in kulturna ustvarjalnost;
– zdravje in dobro počutje mladine.
4.3. Mladinski sveti lokalnih skupnosti
Mladinski sveti lokalnih skupnosti so
ustanovljeni na podlagi Zakona o mladinskih
svetih (Uradni list RS, št. 70/00 in 42/10), ki
v sklopu redne dejavnosti predvsem:
– zagotavljajo demokratične oblike združevanja in delovanja mladih v skladu z zakonom in temeljnim aktom organizacije;
– spodbujajo dejavnosti in delovanje
mladinskih struktur ter prispevajo k pogojem
za razvoj mladinskega dela in mladinske
politike na lokalnem nivoju;
– aktivno spremljajo politiko lokalne skupnosti, predvsem na področjih, ki zadevajo
mlade;
– skrbijo za informiranje in vključevanje
mladine v procese participacije;
– opravljajo druge naloge za uveljavljanje interesov mladih na lokalnem, regionalnem in nacionalnem nivoju.
4.4. Druge nevladne organizacije
Med prednostna področja izvajanja programov drugih nevladnih organizacij na področju mladinskega dela se uvrščajo:
– neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za mladinsko delo;
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– prostovoljno mladinsko delo;
– aktivno državljanstvo, participacija;
– informiranje, usmerjanje in podporne
aktivnosti za mlade;
– mednarodno mladinsko delo in mobilnost mladih;
– socialna integracija mladine z manj
priložnostmi;
– boljše poznavanje mladine in raziskovalno delo;
– zdravje in dobro počutje mladine.
5. Kriteriji za dodelitev sredstev
5.1. Kriteriji za dodelitev sredstev za redno delovanje in programe nacionalnih mladinskih organizacij
a) za redno delovanje nacionalnih mladinskih organizacij
– število članic in članov organizacije na
dan 1. 10. 2010;
– število lokalnih enot organizacije na
dan 1. 10. 2010;
– način koordinacije lokalnih enot;
– polnopravno ali pridruženo članstvo
v mednarodnih organizacijah na dan 1. 10.
2010;
– število programov v okviru kohezijskih
skladov;
– obseg finančnih sredstev za realizirani
program v letu 2010;
b) za obseg, kakovost in učinkovitost programa nacionalnih mladinskih organizacij
– evalvacije programa 2010;
– število aktivnih udeležencev programa
v 2010;
– obseg promocijskih gradiv v letu
2010;
– vrsta in obseg prednostnih programskih področij 2011;
– izbrana metodologija za izvedbo programa;
– časovni načrt izvedbe posameznih aktivnosti predloga programa;
– medijska pokritost delovanja vlagatelja
in njegovih programov v 2011;
5.2. Kriteriji za dodelitev sredstev za
opravljanje redne dejavnosti in programov
mladinskih centrov (MC)
a) za redno delovanje mladinskih centrov
– velikost prostorov mladinskega centra;
– časovno obdobje delovanja MC;
– urnik rednega delovanja;
– število delavcev;
b) za servisno dejavnost v letu 2010
– obseg servisnih storitev;
– obseg in vrste promocij MC;
– medijska pokritost delovanja in programov v letu 2010;
c) za skupnostno delo v letu 2010
– koordinacija in skupnostno delo – vključenost MC v nacionalne programe;
– koordinacija izvajalcev informiranja in
svetovanja za mlade;
– članstvo oziroma vključenost v programe kohezijskih skladov EU;
d) za realiziran program mladinskega
centra v letu 2010 oziroma od 1. 1. 2010 do
trenutka oddaje vloge, če se vloga oddaja
pred 1. 1. 2011
– obseg (število dogodkov) klubskega
programa;
– obseg neformalnega učenja in usposabljanja mladih;
– obseg prostovoljnega mladinskega
dela;
– vključevanje neorganizirane mladine;
– izvajanje informiranja in svetovanja za
mlade;
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– aktivno državljanstvo in soudeležba
mladine;
– mednarodno mladinsko delo in medkulturno učenje mladih;
– raziskovalno delo mladih;
– socialna vključenost mladine z manj
priložnostmi;
– inovativnost in kulturna ustvarjalnost;
e) za planiran program v letu 2011
– obseg (število dogodkov) klubskega
programa;
– neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za mladinsko delo;
– prostovoljne mladinske aktivnosti;
– socialna vključenost neorganizirane
mladine;
– izvajanje informiranja in svetovanja za
mlade;
– aktivno državljanstvo, participacija in
informiranje,
– mednarodno mladinsko delo in medkulturno učenje mladih;
– boljše poznavanje mladine;
– inovativnost in kulturna ustvarjalnost;
– zdravje in dobro počutje mladine.
f) za finance
– realizirana vrednost celoletne dejavnosti in programov mladinskega centra priznane s strani
razpisovalca v letu 2010;
– finančna struktura prihodkov in odhodkov v letu 2011.
g) za rezidenčne zmogljivosti centra in
večdnevne programske aktivnosti
– lastne nočitvene zmogljivosti,
– večdnevne programske aktivnosti v sodelovanju z rezidenčnimi centri;
5.3. Kriteriji za dodelitev sredstev za redno delovanje in programe mladinskih svetov lokalnih skupnosti
– število organizacij, ki sestavljajo mladinski svet lokalne skupnosti;
– relativni delež mladih, vključenih v organizacije, ki sestavljajo mladinski svet lokalne skupnosti, glede na število prebivalcev
lokalne skupnosti v starosti 15 do 29 let;
– delovanje mladinskega sveta lokalne
skupnosti v letu 2010;
– načrt delovanja mladinskega sveta lokalne skupnosti v letu 2011;
– medijska pokritost programa v letu
2010.
5.4 Kriteriji za dodelitev sredstev za programe drugih nevladnih organizacij skladno
s predmetom tega javnega poziva
a) za obseg programa
– število uporabnikov programa;
– delež in število aktivnih udeležencev
programa v starosti od 15 do 29 let;
– koordinacija programa na regionalnem
ali nacionalnem nivoju;
– število delavcev, ki skrbijo za uresničevanje programa;
– obseg promocijskih gradiv;
– obseg finančnih sredstev za realizirani
program organizacije v letu 2010 na področjih skladnih s predmetom tega javnega
poziva;
– število projektov v okviru kohezijskih
skladov;
b) za kakovost in učinkovitost načrtovanega programa v letu 2011
– utemeljenost programa;
– izbrana metodologija za izvedbo programa;
– časovni načrt izvedbe posameznih aktivnosti v sklopu načrtovanega programa;
– inovativnost programa in spodbujanje
kreativnosti mladih;

– uporaba orodij za spremljanje pridobljenih znanj, veščin ali kompetenc mladih;
– struktura finančnih sredstev mladinskega programa v letu 2011.
c) za izvajanje programa posebnega
pomena,ki zagotavlja razvoj mladinskega
dela in mladinske politike v RS na evropskem nivoju
– skladnost programa z referenčnimi dokumenti;
– stopnja/nivo implementacije programa.
6. Okvirna višina sredstev, ki bodo na razpolago v okviru tega javnega poziva: okvirna
višina sredstev celotnega javnega poziva
znaša za leto 2011: 1.436.000,00 EUR.
7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v skladu s pogodbo ter predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna.
8. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način predložitve vlog ter opremljenost vlog
8.1. Rok za predložitev vlog in način
predložitve
Vlagatelj mora vlogo za dodelitev sredstev oziroma razpisne obrazce izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na
naslovu https://razpisi.mlad.si, povezava do
nje pa tudi na naslovu, www.ursm.gov.si.
Po končanem izpolnjevanju elektronske
vloge, mora vlagatelj vlogo tudi elektronsko
zaključiti, vlogo natisniti in jo lastnoročno
podpisati ter žigosati. Natisnjeni vlogi mora
priložiti vse morebitne listinske ali druge dokaze, ki dokazujejo njegove navedbe. Vlagatelji, ki bodo izpolnjevali Obrazec A, morajo vlogi priložiti vsa dokazila, s katerimi bodo
izkazovali usposobljenost.
Vlagatelj mora natisnjeno vlogo za dodelitev sredstev, izpolnjeno v slovenskem
jeziku, poslati s priporočeno pošto na naslov
Urada RS za mladino, Dalmatinova 2 (14.
nadstropje), 1000 Ljubljana, najpozneje do
10. 1. 2011. Za pravočasne bodo štele vloge, ki bodo na ta dan oddane s priporočeno
pošto do 24. ure.
Vlog, ki ne bodo elektronsko oddane in
zaključene, natisnjene ter poštno poslane
s priporočeno pošto v predpisanem roku,
razpisovalec ne bo upošteval.
Podrobnejša navodila za uporabo aplikacije in izpolnjevanje vloge, se nahajajo
na spletnem naslovu https://razpisi.mlad.si
in www.ursm.gov.si.
Samo v primeru, ko zaradi tehničnih težav razpisovalca, ki bi pomenile daljše nedelovanje spletne aplikacije, prijave ni mogoče
oddati na predpisan način, lahko vlagatelj
svojo vlogo v celoti izpolni v dokumentu, ki
bo objavljen na spletnih straneh, navedenih
v prejšnjem odstavku in razpisovalcu pošlje
s priporočeno pošto na način kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji. Samo v navedenem primeru bodo na tak način oddane
vloge pravilne in pravočasne in jih bo razpisovalec upošteval. O morebitnih tehničnih
težavah bodo vlagatelji obveščeni na spletni
strani razpisovalca.
8.2. Opremljenost vloge
Vlogo na ta javni poziv je potrebno poslati v zaprtem ovitku, na katerem mora biti
nalepljen izpis s črtno kodo, na katerem je
navedeno:
1. “Ne odpiraj – Vloga za sofinanciranje – JP 2011”
2. Naziv in naslov vlagatelja,
3. Naziv in naslov prejemnika,
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4. Priporočeno – R!
Izpis s črtno kodo iz katerega so razvidno zgornji podatki, se natisne samodejno
ob tiskanju elektronsko zaključene vloge
v spletni aplikaciji.
Veljavna bo vloga, ki bo pravilno opremljena in pravočasno predložena razpisovalcu. Neveljavne vloge (nepravilno opremljene in nepravočasno prispele) bodo
vrnjene vlagateljem.
9. Datum odpiranja vlog
Odpiranje in ocenjevanje prispelih vlog
bo opravila strokovna komisija, imenovana
s strani razpisovalca. Strokovna komisija bo
pričela z odpiranjem vlog predvidoma 12. 1.
2011.
Odpiranje vlog, v skladu s tretjim odstavkom 222. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije,
ne bo javno.
10. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega poziva
Vlagatelji bodo o izidu javnega poziva
obveščeni predvidoma do konca meseca
februarja 2011.
Razpisovalec bo hkrati z izdanim sklepom o rezultatih tega javnega poziva pozval
upravičence k sklenitvi pogodbe. V primeru,
da se upravičenec v roku 8-ih dni od prejema poziva ne odzove na poziv, se šteje, da
je odstopil od vloge.
11. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani vlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija, ki bo vlagateljem podrobneje pojasnila pogoje tega
javnega poziva, bo zainteresiranim vlagateljem dosegljiva na spletni strani razpisovalca www.ursm.gov.si. in na podlagi zaprosila
v tajništvu URSM po elektronski pošti: uradzamladino.mszs@gov.si.
Tajništvo razpisovalca je na naslovu: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za
mladino, Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, 14.
nadstropje.
Zainteresirani vlagatelji se lahko vsak
delovni dan, med 10. in 12. uro, obrnejo na
tajništvo Urada RS za mladino za morebitna
telefonska pojasnila, tel. 01/400-57-89 ali
na kontaktno osebo razpisovalca: Barbaro
Hvastija.
Vse verzije razpisne dokumentacije, ne
glede na medij, na katerem se nahajajo, so
oblikovno in vsebinsko enake. Vlagatelji s tiskanjem elektronske oblike dokumentacije
dobijo kopijo, enako pisni obliki.
Ministrstvo za šolstvo in šport,
Urad RS za mladino
Ob-7026/10
Na podlagi sklepa upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije z dne 6. 7. 2004
v zvezi z 31. členom Zakona o odvetništvu
in 67. členom statuta Odvetniške zbornice
Slovenije, 9. člena Pravilnika Odvetniške
zbornice Slovenije o vodenju imenika odvetnikov, imenika odvetniških kandidatov in
imenika odvetniških pripravnikov ter 7. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o merilih in postopkih za ugotavljanje
primernosti poslovnih prostorov in opreme,
potrebne za opravljanje odvetniškega poklica, objavljamo obvestilo:
I. V imenik odvetnikov se vpišejo:
Tjaša Mlinarič, z dnem 1. 11. 2010.
Pisarna: Trg Leona Štuklja 5, 2000 Maribor (zaposlena pri odvetniku Dušanu Logarju).
Mag. Jana Morela, z dnem 9. 11. 2010.

Pisarna: Mala ulica 5, 1000 Ljubljana
(zaposlena pri odvetniku Gregorju Zupančiču).
Klavdija Perger, z dnem 20. 10. 2010.
Pisarna: Tržaška cesta 216 a, 1000 Ljub
ljana (zaposlena v Odvetniški družbi Krapenc in odvetniki, o.p., d.o.o.).
Mag. Maja Potočnik, z dnem 9. 11.
2010.
Pisarna: Dalmatinova 5, 1000 Ljubljana
(zaposlena v Odvetniški družbi Križanec
o.p., d.o.o.).
Katja Širca, z dnem 19. 11. 2010.
Pisarna: Cankarjeva ulica 1, 6230 Postojna.
Andreja Tratnjek, z dnem 12. 10. 2010.
Pisarna: Mlinska 5, 9220 Lendava (zaposlena pri odvetniku Igorju Vinčecu).
Sanja Mitrović, z dnem 19. 11. 2010.
Pisarna: Barjanska cesta 3, 1000 Ljub
ljana (zaposlena v Odvetniški pisarni Miro
Senica in odvetniki d.o.o.).
Lea Lokan Ivančić, z dnem 9. 11. 2010.
Pisarna: Trg celjskih knezov 6, 3000 Celje (zaposlena pri odvetniku Dušanu Korošcu).
Jožica Krajnčič, z dnem 19. 11. 2010.
Pisarna: Ulica heroja Bračiča 14, 2000
Maribor.
Vanja Jelen, z dnem 20. 10. 2010.
Pisarna: Taborska cesta 13, 1290 Grosuplje (zaposlena v Odvetniški družbi Čeferin
o.p., d.o.o.).
Martina Golob, z dnem 1. 12. 2010.
Pisarna: Rimska cesta 5, 1000 Ljub
ljana.
Veronika Ermenc, z dnem 1. 12. 2010.
Pisarna: Kolodvorska 6, 1230 Domžale.
Tanja Božič, z dnem 19. 11. 2010.
Pisarna: Štefanova 5, 1000 Ljubljana
(zaposlena pri odvetniku mag. Gorazdu B.
Južini).
Mag. Minu Anamaria Gvardjančič, LL.M.,
z dnem 23. 11. 2010.
Pisarna: Tivolska cesta 48, 1000 Ljub
ljana (zaposlena v Odvetniški družbi Rojs,
Peljhan, Prelesnik in partnerji o.p., d.o.o.).
Jadranka Pezdirc, z dnem 20. 10. 2010.
Pisarna: Jakšičeva ulica 1, 1000 Ljub
ljana (zaposlena v Odvetniški družbi Pirnat
– Kovačič o.p., d.o.o.).
Nastja Rovšek, z dnem 18. 11. 2010.
Pisarna: Štefanova 5, 1000 Ljubljana
(zaposlena pri odvetniku Goranu Kanalcu).
Tomaž Bajec, z dnem 23. 11. 2010.
Pisarna: Miklošičeva cesta 5, 1000 Ljub
ljana (zaposlen pri odvetniku Stojanu Zdolšku).
Bojan Celar, z dnem 23. 11. 2010.
Pisarna: Zagrebška ulica 9, 1000 Ljub
ljana.
Sergej Šuštar, z dnem 13. 11. 2010.
Pisarna: Barjanska cesta 3, 1000 Ljub
ljana (zaposlen v Odvetniški pisarni Miro
Senica in odvetniki, d.o.o.).
Rok Zdravković, z dnem 23. 11. 2010.
Pisarna: Trdinova 4, 1000 Ljubljana.
Alenka Jakup Kovač, z dnem 23. 11.
2010.
Pisarna: Stanežiče 39, 1000 Ljubljana.
Mag. Matej Domjo, z dnem 9. 11. 2010.
Pisarna: Prešernov trg 3/a, 6000 Koper
(zaposlen pri odvetniku mag. Bogomirju
Horvatu).
Aleksander Bakić, z dnem 22. 11. 2010.
Pisarna: Obala 123, 6330 Piran.
II. Iz imenika odvetnikov se izbrišejo:
Mihael Senica, z dnem 30. 12. 2010.
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Prevzemnik njegove odvetniške pisarne je odvetnik Primož Cunder, Kersnikova
ulica 6, Ljubljana.
Dušan Škrbec, z dnem 30. 12. 2010.
Prevzemnik njene odvetniške pisarne je
odvetnik Daniel Vehar, Spodnji trg 4, Škofja
Loka.
Miran Železnik, z dnem 1. 12. 2010.
Prevzemnik njegove odvetniške pisarne
je Žiga Klun, odvetnik iz Ljubljane, Dalmatinova 10.
Primož Bajželj (zaposlen pri odvetniku
Mateju Gašperšiču), z dnem 31. 10. 2010.
Igor Colnar (zaposlen pri odvetniku Stojanu Zdolšku), z dnem 30. 9. 2010.
Tita Koder Nikolič, z dnem 30. 11. 2010.
Prevzemnica njene odvetniške pisarne je
Vojka Lampič Božič, odvetnica iz Ljubljane,
Dunajska cesta 405.
Judita Verbole, z dnem 30. 12. 2010.
Prevzemnica njene odvetniške pisarne
je Slobodanka Klinc, odvetnica iz Ljubljane,
Nazorjeva ulica 8.
III. Preselitve
Zvonko Brenčič, odvetnik iz Gornje Radgone, z dnem 3. 11. 2010 preseli sedež
svoje odvetniške pisarne na novi naslov:
Cvetkova ulica 17, 9000 Murska Sobota,
tel. 02/562-18-00, faks: 02/562-18-01.
Zvone Debevec, odvetnik z Vrhnike,
z dnem 15. 11. 2010 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov:
Trg Karla Grabeljška 1, 1360 Vrhnika,
tel. 01/750-21-53, faks: 01/750-21-54.
Mihael Savnik, odvetnik iz Kranja, preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi
naslov: Bleiweisova cesta 30, 4000 Kranj,
tel. 04/280-14-00, faks: 04/280-14-06.
Odvetniška pisarna Ulčar & partnerji
d.o.o., z dnem 18. 10. 2010 preseli sedež
odvetniške pisarne na novi naslov: Šlandrova ulica 4, 1231 Ljubljana – Črnuče,
tel. 01/560-53-00, faks: 01/560-53-04.
Branko Lipovec, odvetnik iz Kranja, preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi
naslov: Bleiweisova cesta 30, 4000 Kranj,
tel. 04/280-19-00, faks: 04/280-19-08.
IV. Spremembe
Obveščamo vas, da je odvetniku mag.
Igorju Grošlju, roj. 30. 8. 1973 v Trbovljah,
z dnem 31. 12. 2010 prenehalo delovno
razmerje pri odvetniku Dušanu Korošcu iz
Celja, Trg celjskih knezov 6.
Odvetnik mag. Igor Grošelj z dnem 1. 1.
2011 prične s samostojnim odvetništvom na
naslovu: Cesta 9. avgusta 8b, 1410 Zagorje
ob Savi.
Obveščamo vas, da odvetniku Davidu
Gradišku, roj. 28. 12. 1974 v Novem mestu,
z dnem 31. 10. 2010 preneha delovno razmerje pri odvetniku Marku Drinovcu, Glavni
trg 15, Kranj.
Odvetnik David Gradišek z dnem 1. 11.
2010 prične s samostojnim odvetništvom na
naslovu: Glavni trg 20, 4000 Kranj, (tel. 059
014 940, faks: 059 068 885).
Obveščamo vas, da odvetniku Luki Devjaku, roj. 4. 11. 1980 v Ljubljani, z dnem
30. 9. 2010 preneha delovno razmerje pri
Odvetniški družbi Čeferin o.p., d.o.o., Taborska cesta 13, Grosuplje.
Odvetnik Luka Devjak z dnem 1. 10.
2010 prične s samostojnim odvetništvom na
naslovu: Letališka cesta 5, 1000 Ljubljana,
(tel. 01/54-76-527, faks: 01/54-76-581).
Obveščamo vas, da odvetnici Barbari
Kolenko, roj. 3. 8. 1979 v Mariboru, z dnem
7. 11. 2010 preneha delovno razmerje
v Odvetniški pisarni Mayr & Pavlovič, d.o.o.,
Osojnikova 3, Ptuj in se z dnem 8. 11. 2010
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zaposli v Odvetniški družbi Čeferin o.p.,
d.o.o., Taborska cesta 13, Grosuplje.
Obveščamo vas, da odvetnici Evi Kukovec, roj. 6. 7. 1977 v Ljubljani, z dnem 3. 10.
2010 preneha delovno razmerje pri odvetniku Mirjanu Kuhlju, Dalmatinova 10, Ljub
ljana in se je z dnem 4. 10. 2010 zaposlila
pri odvetnici Dragici Kuhelj, Dalmatinova 10,
1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da odvetniku Klemenu
Bukovcu, roj. 18. 3. 1979 v Celju, z dnem
15. 10. 2010 preneha delovno razmerje pri
Odvetniški družbi Vrečer o.p., d.o.o., Kidričeva 25, Celje.
Odvetnik Klemen Bukovec z dnem 16. 10.
2010 prične s samostojnim odvetništvom na
istem naslovu: Kidričeva 25, 3000 Celje,
(tel. 03/424-41-70, faks: 03/424-41-25).
Obveščamo vas, da odvetnik Franci Matoz posluje kot samostojni odvetnik na naslovu: Dunajska 158, 1000 Ljubljana, (tel./
faks: 05/995-86-35).
Obveščamo vas, da odvetnik Denis Zobarič, Pristaniška ulica 43 a, Koper, od dne
20. 10. 2010 dalje posluje zgolj kot odvetnik
družbenik Odvetniške družbe Matoz, o.p.,
d.o.o., Koper, Pristaniška ulica 43 a.
V. Tuji odvetniki
Obveščamo vas, da je z dnem 16. 9.
2010 vpisan v imenik tujih odvetnikov pri Odvetniški zbornici Slovenije po 34.b. in 34.c.
členu Zakona o odvetništvu: mag. Rudolf
Vouk, rojen 19. 3. 1965 v Celovcu, Avstrija,
s pisarno v Mariboru, Mlinska ulica 28.
Mag. Rudolf Vouk opravlja svojo dejavnost pod poklicnim nazivom Rechtsanwalt.
Odvetniška zbornica Slovenije
Ob-7104/10
DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, na podlagi internega navodila za izvedbo metod razpolaganja in oddaje v najem
z dne 25. 4. 2006 in sklepa uprave DARS
d.d., št. 1163/2010-U z dne 30. 11. 2010,
objavlja
javno zbiranje ponudb
za odprodajo neaktivnih osnovnih
sredstev
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: DARS d.d., Ulica XIV. Divizije 4, 3000 Celje.
2. Predmet prodaje je 10 kos. elementov vodilne ograje vrste New Jersey iz cementnega betona iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin, visoke 1,10 m, dolžine 6,00 m.
Nahajajo se na deponiji Barje I. Elementi
so delno poškodovani zaradi rušenja stika
oziroma spajanja, do katerega je prišlo ob
demontaži.
3. Izhodiščna cena za posamezni kos
je 150,00 EUR z DDV, pri čemer se kupec
obveže na lastne stroške elemente naložiti
na prevozno sredstvo in na lastne stroške
odpeljati.
4. Ogledi so možni od 6. 12. 2010 do
10. 12. 2010, med 7. in 14. uro po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo: Jože
Godec, tel. 01/51-88-416 ali 031/750-742.
5. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo razpisno dokumentacijo v elektronski
obliki na spletni strani, www.dars.si ali pa
na podlagi zahteve, poslane na naslov: prodaja@dars.si ali na faks št. 01/300-99-74.
6. Ponudba mora vsebovati:
– izpolnjen in potrjen obrazec »Ponudba«,
– izpolnjena in potrjena »Izjava ponudnika«
– potrdilo o plačani kavciji.
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7. Prijavi mora biti priloženo potrdilo
o plačani kavciji v višini 20% skupne ponudbene vrednosti (transakcijski račun, številka: SI56 0600-0011-2292-446 pri Banki
Celje d.d., namen plačila: odprodaja BVO
elementov – kavcija). Izbranemu ponudniku se bo kavcija vštela v kupnino, ostalim
ponudnikom pa bo vrnjena v roku 30 dni po
odpiranju ponudb. Kolikor izbrani ponudnik
odstopi od svoje ponudbe, se mu kavcija
ne vrne.
8. Merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
cene. Ponudniki bodo razvrščeni glede na
višino njihove ponudbe za kos. Z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena prodajna
pogodba za celotno količino BVO elementov.
Če najugodnejši ponudnik ne bo podal ponudbe za celotno količino BVO elementov, se
bo z vsakim naslednjim ponudnikom sklenila
pogodba za tisto količino, ki jo bo navedel
v ponudbi in po ceni, ki jo bo navedel v svoji
ponudbi, kolikor bo le-ta še na voljo, v nasprotnem primeru pa za manjšo količino po
predhodnem soglasju tega ponudnika.
9. V primeru, da bi več ponudnikov ponudilo enako ponudbeno ceno, bo strokovna
komisija pozvala vse enako uspešne ponudnike, naj pisno in v določenem roku ponudijo višjo ceno od že ponujene. V primeru
ponovno prejetih enakovrednih ponudb, bo
najugodnejši ponudnik izbran z žrebom.
10. Uspešni ponudnik plača pogodbeni
znesek najkasneje v roku 8 dni po izstavitvi predračuna, ki ga bo prodajalec izstavil
takoj po uveljavitvi pogodbe, v nasprotnem
primeru pomeni, da je kupec odstopil od
pogodbe. Pri tem stroški, ki nastanejo zaradi
tega, bremenijo izključno kupca, prodajalec
pa ima pravico obdržati kavcijo.
11. Kupec se obvezuje, da bo, ob predložitvi potrdila o plačani kupnini, predmet prodaje prevzel najkasneje v roku 10 dni po
plačilu. V primeru, da kupec ne prevzame
kupljenih predmetov v navedenem roku,
nosi vso odgovornost za njeno uničenje oziroma poškodovanje, prodajalec pa jo lahko
odstrani oziroma jo da v hrambo tretji osebi
na račun ponudnika.
12. Ponudbe morajo prispeti najkasneje do 14. 12. 2010 v pisni obliki, v zaprti
ovojnici, na naslov: DARS d.d., izpostava
Ljubljana, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,
»Odprodaja BVO elementov – Ne odpiraj«.
V levem zgornjem kotu ponudnik označi
svoje ime/naziv in naslov.
13. Odpiranje ponudb ni javno. O izboru
bodo vsi ponudniki pisno obveščeni. Prepozno prispele in nepopolne ponudbe pri izbiri
ne bodo upoštevane.
14. Način odprodaje: BVO elementi se
odprodajo po sistemu »videno – kupljeno«,
zato kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij.
15. Prodajalec DARS d.d. lahko začeti postopek prodaje do sklenitve pravnega
posla kadarkoli ustavi.
16. Dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki pridobijo na naslovu: prodaja@dars.si ali na tel. 01/300-99-87 oziroma pri kontaktni osebi, navedeni v točki 4.
DARS d.d.
Ob-7135/10
Na podlagi petega odstavka 2. člena
Zakona o preoblikovanju Kapitalske družbe
pokojninskega in invalidskega zavarovanja
ter o naložbeni politiki Kapitalske družbe
pokojninskega in invalidskega zavarovanja
in Slovenske odškodninske družbe (ZPKD-

PIZ, Uradni list RS, št. 79/10) in 19. člena
statuta Kapitalske družbe, d.d., Kapitalska
družba, d.d. objavlja
poziv
za posredovanje predlogov kandidatov
za imenovanje v nadzorni svet
Kapitalske družbe, d.d.
1. Pozivamo zveze oziroma organizacije upokojencev na ravni države, da skupaj
oblikujejo predlog dveh kandidatov za imenovanje v nadzorni svet Kapitalske družbe,
d.d. (ime, priimek, rojstni datum in naslov
stalnega prebivališča), in ga najkasneje do
dne 17. 12. 2010 posredujejo na naslov:
Kapitalska družba, d.d. Dunajska cesta 119,
1000 Ljubljana, s pripisom »predlog kandidata za nadzorni svet«.
2. Pozivamo sindikalne zveze oziroma
konfederacije, reprezentativne za območje
države, da posredujejo poimenski seznam
elektorjev (ime, priimek, rojstni datum in
naslov stalnega prebivališča) in predlog
kandidata, za imenovanje v nadzorni svet
Kapitalske družbe, d.d. (ime, priimek, rojstni datum in naslov stalnega prebivališča),
do dne 17. 12. 2010 na naslov: Kapitalska družba, d.d. Dunajska cesta 119, 1000
Ljubljana, s pripisom »predlog kandidata za
nadzorni svet«.
Na podlagi pravočasno predloženih seznamov elektorjev ter vloženih kandidatur,
se izvedejo volitve za oblikovanje predloga
kandidata za člana nadzornega sveta Kapitalske družbe, d.d.
Predlagani kandidati morajo ustrezati kriterijem za kandidate za člane nadzornega
sveta, ki jih določa Kodeks korporativnega
upravljanja Kapitalske družbe, d.d.
Predlogom kandidatov mora biti priloženo njihovo soglasje h kandidaturi, kratek
življenjepis in izjava o izpolnjevanju pogojev
za člana nadzornega sveta skladno z drugim odstavkom 255. člena Zakona o gospodarskih družbah.
Kapitalska družba, d.d.
Št. 478-14/2010-1
Ob-7037/10
Občina Straža objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 43. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09
Odl. US: U-I-294/07-16, 100/09, 49/10)
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnega prostora v najem
I. Predmet oddaje v najem in višina izhodiščne najemnine
Oddaja se poslovni prostor na avtobusni
postaji v Straži, površine 92,6 m2, za storitveno dejavnost kot je: prodaja sadja in zelenjave, pekarna, prodaja hitre hrane. Gostinske dejavnosti oziroma kakršne koli prodaje
pijač ne bo dovoljeno izvajati. Izhodiščna
ocenjena najemnina znaša 177 EUR.
Poslovni prostor je dolžan najemnik
usposobiti za obratovanje in pridobiti vsa
po veljavni zakonodaji potrebna dovoljenja z lastnimi sredstvi, najkasneje v dveh
mesecih po primopredaji ključev. Vložena
sredstva v obnovo bremenijo najemnika samega, zato bo moral podati pisno izjavo, da
se odreka morebitnemu zahtevku za povrnitev vloženih sredstev. Najemnik mora začeti
z opravljanjem dejavnosti najkasneje v dveh
mesecih od dneva prevzema poslovnega
prostora. Najemnik je oproščen plačevanja
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najemnine do pričetka opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru, vendar največ za
dobo dveh mesecev od zapisniškega prevzema ključev poslovnega prostora.
II. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
1. Podatki o ponudniku
2. Dokazilo o strokovni usposobljenosti
za opravljanje dejavnosti oziroma :
– za s.p.: izpisek iz AJPES-a,
– za gospodarske družbe: izpisek iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje stanje,
– za društva: odločbo o vpisu v register
društev.
Izpisek ne sme biti starejši od 30 dni.
3. Opis dejavnosti, ki bo potekala v poslovnem prostoru in predstavitev sedanje
dejavnosti ponudnika.
4. Pravne osebe (razen neposredni proračunski uporabniki) in samostojni podjetniki
morajo predložiti dokazilo o zagotovljenih
finančnih sredstvih, in sicer:
– izjavo o solventnosti pri bankah, ki vodijo transakcijske račune,
– izjavo banke o številu blokiranih dni
vseh računov v preteklem letu,
– bilanco stanja za zadnje leto,
– bilanco uspeha za zadnje leto, obe na
obrazcih AJPES.
5. Izjavo o ponujeni višini mesečne najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
najemnine, z veljavnostjo ponudbe najmanj
120 dni od datuma, določenega za oddajo
ponudb.
6. Ponudniki (razen neposredni proračunski uporabniki) morajo predložiti brezpogojno bančno garancijo za resnost ponudbe v višini šestih izhodiščnih mesečnih
najemnin po priloženem vzorcu. Veljavnost
garancije mora biti vsaj 120 dni po dnevu,
ki je določen kot rok za oddajo ponudb. Če
ponudnik ne predloži bančne garancije, se
šteje njegova ponudba kot nepravilna in se
izloči iz nadaljnjega postopka.
7. Vsi ponudniki morajo predložiti izpolnjeno, parafirano in žigosano najemno pogodbo za najem poslovnega prostora.
8. Izjavo o ponujeni višini mesečne najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne

najemnine, z veljavnostjo ponudbe najmanj
120 dni od datuma določenega za oddajo
ponudb.
9. Izjavo, da bo v primeru izbire kot
najugodnejši ponudnik v roku 8 dni od
prejema sklepa o izbiri nakazal na račun Občine Straža pri Banki Slovenije,
št. 01403-0100020316, dve mesečni izhodiščni najemnini.
10. Izjavo, da se odreka zahtevku za
povrnitev vloženih sredstev.
III. Pogoji najema
1. Poslovni prostori se oddajo za določen
čas treh let, z možnostjo podaljšanja.
2. Najemnik nima pravice oddati poslovnega prostora v podnajem.
3. Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja,
stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške, za katere
se stranki dogovorita z najemno pogodbo.
4. Najemnik mora sam na lastne stroške
pridobiti vsa dovoljenja, ki so po veljavni
zakonodaji potrebna za opravljanje dejavnosti.
5. Najemnik mora zagotoviti obratovanje
dejavnosti najmanj 5 dni v tednu.
6. Izhodiščna najemnina se mesečno
usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v RS.
7. Najemnik bo dolžan plačevati najemnino v roku 15 dni od izstavitve računa
oziroma najkasneje do 25. v mesecu za
tekoči mesec.
8. Ponudnik, ki bo izbran kot najugodnejši ponudnik s strani komisije, mora v roku
8 dni od prejema sklepa o izbiri nakazati na
račun Občine Straža pri Banki Slovenije,
št. 01403-0100020316, dve mesečni izhodiščni najemnini. Nakazan znesek se bo poračunal z najemnino v prvih dveh mesecih
najema. Razliko med plačanim in dejanskim
pogodbenim zneskom dveh mesečnih najemnin pa je dolžan naknadno poravnati.
IV. Način oddaje ponudbe in rok za oddajo
Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici z oznako »Ponudba za najem poslovnega prostora – Ne odpiraj« najpozneje do 17. 12. 2010, do 10. ure, osebno
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ali po pošti na naslov: Občina Straža, Ulica
talcev 9, 8351 Straža.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov ponudnika. Ponudbe morajo biti veljavne 120 dni od datuma oddaje
ponudbe.
Nepravočasne ponudbe, ponudbe pod
izhodiščno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih pogojev, ne bodo
upoštevane.
Odpiranje ponudb bo izvedla posebna
komisija, imenovana s strani župana s sklepom.
V. Merilo za izbiro: kot najugodnejši bo
ob izpolnjevanju pogojev iz razpisne dokumentacije izbran ponudnik, ki bo ponudil
najvišjo ceno mesečne najemnine, ki ne
sme biti nižja od izhodišče najemnine.
VI. Posebne določbe o postopku javnega
zbiranja ponudb
Če bo komisija med ponudniki, ki so pravočasno oddali popolno vlogo, prejela več
najugodnejših ponudb, lahko komisija:
– pozove vse najugodnejše ponudnike
k oddaji nove ponudbe ali
– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali
– opravi med najugodnejšimi ponudniki
javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili
najugodnejši ponudniki.
Župan lahko ustavi začeti postopek oddaje do sklenitve pogodbe.
V primeru, da izbrani ponudnik ne bo
podpisal najemne pogodbe in prevzel ključe
poslovnega prostora v 15 dneh po pisnem
obvestilu, se šteje, da najemnik odstopa od
svoje ponudbe.
VII. Informacije
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo:
– v glavni pisarni Občine Straža, Ulica
talcev 9, 8351 Straža in
– na spletni strani občine, www.obcinastraza.si.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti pri Dušanu Krštincu,
na tel. 07/384-85-52 in pri Tei Urbančič Kavšček, na tel. 07/384-85-59.
Občina Straža
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Evidence sindikatov
Št. 101-2/2010-3
Ob-6899/10
Upravna enota Lendava, Oddelek za
občo upravo, upravne naloge in skupne zadeve, z dnem 11. 11. 2010 sprejme v hrambo Pravila o organiziranju in delovanju Sindikalne podružnice SKEI Carthago d.o.o.,
Odranci, s sedežem v Kamenicah 2, 9233
Odranci, in ga vpiše v evidenco statutov
sindikatov. Pravila so vpisana v evidenco
statutov sindikatov pri Upravni enoti Lendava, pod zaporedno številko 64, z imenom:
Sindikat kovinske in elektroindustirje
Slovenije – Sindikalna podružnica Carthago d.o.o. – »SKEI, Carthago d.o.o., Odranci«, Kamenica 2, 9233 Odranci.
Št. 101-5/2010
Ob-6991/10
Sindikatu državnih in družbenih organov,
organizacija sindikata DURS – DU Postojna, ki je vpisan v evidenco hrambe statutov
sindikatov pri Upravni enoti Postojna, pod
zap. št. 30/2002, se spremeni naziv in sedež tako, da se glasi: Sindikat državnih
organov Slovenije, organizacija sindikata DURS, Davčni urad Postojna, Tržaška
cesta 1, 6230 Postojna.
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Objave gospodarskih družb
Ob-7091/10
GPV Vidic, gradbeništvo - v likvidaciji,
Ljubljanska cesta 51, Novo mesto, objavlja
poziv upnikom za prijavo terjatev.
Skladno z določilom 402. člena ZGD-1 je
edini družbenik Stanislav Vidic, dne 10. 11.
2010 sprejel sklep o prenehanju in začetku
likvidacije družbe.
Vpis v sodni register je bil opravljen dne
25. 11. 2010.
Pozivam vse upnike družbe, da svoje
terjatve prijavijo v roku 30 dni od objave
na naslov: GPV Vidic, d.o.o., Ljubljanska
cesta 51, 8000 Novo mesto.
GPV Vidic, d.o.o., – v likvidaciji,
Likvidacijski upravitelj: Andrej Mihevc

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-7092/10
V skladu s 520. členom ZGD-1 in na podlagi sklepa skupščine družbe z dne 19. 11.
2010, direktor družbe objavlja sklep: Osnovni kapital družbe REN'S, trgovina, turizem,
komercialne in svetovalne storitve, d.o.o.,
Kovačičeva ulica 36c, 6000 Koper, matična
št. 5842689000, se zaradi izstopa družbenice Janje Žagar zmanjša iz 20.865,00 EUR
za 10.432,50 EUR, tako da po zmanjšanju
znaša 10.432,50 EUR.
Direktor družbe poziva vse upnike, da
se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala
družbe.
REN'S d.o.o.
direktor družbe
Marino Smilovič

Sklici skupščin
Ob-7060/10
Na podlagi 43. člena Statuta družbe SŽ
– Železniško gradbeno podjetje Ljubljana,
d.d., uprava sklicuje
16. sejo skupščine družbe
SŽ – Železniško gradbeno podjetje, d.d.
Ljubljana, Ob zeleni jami 2,
ki bo dne 6. 1. 2011, ob 13. uri, na sedežu družbe v Ljubljani, Ob zeleni jami 2, (sejna soba), z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– Za predsedujočo skupščini: Mateja
Čepon.
– Preštevalki glasov: Gabrijela Modic,
Ida Ravšelj.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Škrk.
2. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2010.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno

revizijsko družbo za leto 2010 skupščina
imenuje družbo Abeceda – revizijska družba d.o.o.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega
reda je na voljo v tajništvu uprave na sedežu družbe, Ob zeleni jami 2, Ljubljana, vsak
delavnik od 9. do 12. ure, v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Sklic skupščine in celotno gradivo
z dnevnim redom in predlaganimi sklepi je
objavljeno tudi na spletnih straneh družbe
na naslovu: www.sz-zgp.si.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Pogoji za udeležbo na skupščini in glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki
so kot imetniki delnic vpisani v centralnem
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine (presečni dan). Pooblastilo mora
biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine
v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno
prijavijo svojo udeležbo. Delničarji oziroma
njihovi zastopniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo družbe izkazati z osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti
zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Pooblaščenec delničarja mora najkasneje na skupščini predložiti pooblastilo.
Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov,
EMŠO oziroma firmo, sedež in matično
številko) pooblastitelja in pooblaščenca ter
podpis pooblastitelja. Pooblastilo ostane
shranjeno v družbi ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Pravice in predlogi delničarjev ter druga
obvestila
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem
dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa
o kateri naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Uprava družbe
bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena
Zakona o gospodarskih družbah -1 (ZGD-1)
objavila tiste dodatne točke dnevnega reda
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali najpozneje sedem dni po objavi tega
sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve
za dodatne točke dnevnega reda skupščini
pošljejo po pošti, na naslov SŽ – ŽGP Ljub
ljana d.d., Ob zeleni jami 2, Ljubljana ali tudi
po elektronski pošti na elektronski naslov:
sz.zgp@sz-zgp.si
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
skladno s prvim odstavkom 300. in 301. člena ZGD-1. Uprava družbe bo na enak način

kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge
delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje
pogoje:
– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh
po objavi tega sklica skupščine,
– ki bodo razumno utemeljeni,
– za katere bo delničar-predlagatelj pri
tem sporočil, da bi na skupščini ugovarjal
predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Ne glede na prej navedeno, volilnega
predloga delničarju na podlagi 301. člena
ZGD-1 ni potrebno utemeljevati.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog.
Delničarji lahko svoje predloge sklepov in
volilne predloge družbi pošljejo na naslov
SŽ – ŽGP Ljubljana d.d., Ob zeleni jami 2,
Ljubljana, ali sporočijo tudi po elektronski
pošti na naslov: sz.zgp@sz-zgp.si
Družba si pridržuje pravico do preveritve
avtentičnosti delničarja, ki je poslal dodatne
točke, predloge sklepov ali volilne predloge
po elektronski pošti.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
pravico do obveščenosti tako, da od poslovodstva zahteva zanesljive podatke o zadevah družbe, ki so potrebne za presojo
dnevnega reda. Delničarji imajo pravico biti
obveščeni tudi o pravnih in poslovnih razmerjih družbe s povezanimi družbami.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
SŽ – Železniško gradbeno podjetje, d.d.
direktor
Leon Kostiov, univ. dipl. inž. grad.
Ob-7075/10
Na podlagi 18. člena Statuta družbe Nolik d.d. Kočevje, uprava družbe sklicuje
14. sejo skupščine
družbe Nolik d.d.,
ki bo na sedežu družbe Nolik, Novomeška cesta 5, 1330 Kočevje, v ponedeljek,
3. 1. 2011, ob 8. uri.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles skupščine in potrditev dnevnega
reda.
Predlog uprave je:
Za predsednika skupščine se izvoli: Miha
Banko.
Za preštevalki glasov se izvolita: Natašo
Štamfelj in Zlatico Arko.
Seji bo prisostvovala notarka: mag. Nina
Češarek.
Predlog dnevnega reda se potrdi.
2. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog uprave je:
Zaradi izteka mandata dosedanjim članom nadzornega sveta z dnem 13. 11. 2010,
se z dnem 3. 1. 2010 za 4-letno mandatno
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obdobje za člana nadzornega sveta imenujeta, mag. Tone Strnad in Znana Dolar Strnad, ki zastopata interese delničarjev.
3. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog uprave in nadzornega sveta je:
skupščina družbe sprejme spremembe in
dopolnitve statuta družbe ter čistopis statuta, ki postanejo kot priloga sestavni del
sklepa.
4. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic družbe Nolik d.d. Kočevje.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
upravo družbe, da lahko v imenu in za račun družbe pridobiva lastne delnice, katerih delež ne sme presegati 10% vrednosti
osnovnega kapitala. Družba lahko pridobiva
lastne delnice za katerikoli namen, ne pa
izključno za namen trgovanja, upoštevaje
kriterije in pravila, ki jih določi nadzorni svet
družbe. Pooblastilo skupščine za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od sprejema
tega sklepa.
Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Udeleženci naj se na dan skupščine
priglasijo v tajništvu družbe Nolik d.d., Novomeška c. 5, 1330 Kočevje pol ure pred
skupščino, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice,
ki služijo kot glasovnica za udeležbo na
skupščini.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:
– ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo
na skupščini upravi družbe najpozneje tri dni
pred dnem zasedanja skupščine. Prijava za
udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo
družba prejme najpozneje 30. 12. 2010,
– ki bodo kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni
klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine,
to je konec dne 29. 12. 2010 (v nadaljnjem
besedilu: presečni dan).
Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo
priložiti pooblastilo. Pravne osebe morajo
prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek
iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje
podatke po stanju ob prijavi.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če
skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda,
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega
sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge. Uprava družbe bo na
enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali
naslednje pogoje:
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– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh
po objavi tega sklica skupščine,
– ki bodo razumno utemeljeni,
– za katere bo delničar-predlagatelj pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal
predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Predlog delničarja se objavi in sporoči
na način iz 296. člena tega zakona le, če
je delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine poslal družbi razumno utemeljen
predlog.
V skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.
Gradivo in dostopnost dokumentov
V tajništvu družbe, na naslovu Nolik d.d.,
Novomeška c. 5, 1330 Kočevje, vsak delovni dan od dneva objave skupščine do dneva
skupščine od 10. do 12. ure in na uradni
spletni strani družbe, www.nolik.si, je dostopno gradivo za skupščino:
– sklic skupščine, ki vsebuje predloge
sklepov z navedbo, kateri organ družbe je
dal posamezni predlog in obrazložitev vsake
točke dnevnega reda, ki sta jo predlagala
uprava oziroma nadzorni svet družbe,
– besedilo predlaganih sprememb statuta družbe,
– izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega
odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1).
Drugi podatki v zvezi z delnicami in skupščino.
Po stanju na dan sklica skupščine ima
družba izdanih 423.914 navadnih, prosto
prenosljivih imenskih kosovnih delnic družbe. Vse delnice imajo glasovalno pravico in
so istega razreda.
Nolik d.d.
Uprava družbe
Ob-7101/10
Na podlagi zahteve delničarja družbe
Opalit, poslovne storitve d.d., Savlje 89,
Ljubljana, to je družbe Iskra Mehanizmi d.d.,
Lipnica 8, 4245 Kropa, uprava na podlagi
Statuta družbe Opalit, poslovne storitve d.d.,
Savlje 89, Ljubljana in v skladu z določbami
Zakona o gospodarskih družbah sklicuje
8. skupščino
delniške družbe Opalit,
poslovne storitve d.d., Savlje 89,
1000 Ljubljana,
ki bo v ponedeljek, dne 3. januarja 2011,
ob 9. uri, v odvetniški pisarni Borisa Grobelnika, Dalmatinova 11, 1000 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 Mojco Lukančič.
Skupščina za preštevalca glasov imenuje Marjana Pogačnika in Mitja Jenka.
Seji prisostvuje vabljeni notar.
2. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev potrdi na skupščinah dne 17. 11. 2009, 26. 1. 2010 in 3. 5.
2010 sprejet sklep:
Skupščina delničarjev za člane nadzornega sveta imenuje Žerovnik Gregorja, Gaber Matjaža in Marjana Pogačnika. Mandat
novo izvoljenih članov traja štiri leta.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci, ki so
delničarji na dan 29. 12. 2010 in ki prijavijo
svojo udeležbo najmanj 5 dni pred zasedanjem skupščine. Udeleženci se ob prihodu
prijavijo v sejni sobi, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo udeležbo in prejem glasovnic.
Gradivo za skupščino je na vpogled na
osnovi telefonske prijave pri upravi družbe
in sicer vsak delavnik od 10. do 12. ure, od
dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine.
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 d.d.
Uprava
Ob-7102/10
Na temelju 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 16. člena Statuta delniške družbe Litijska mesarija d.d.,
Slatna 1, 1275 Šmartno pri Litiji, uprava
družbe sklicuje
13. skupščino
delniške družbe Litijska mesarija
družba za proizvodnjo
in konzerviranje mesa d.d.,
Šmartno pri Litiji,
ki bo v petek, dne 31. 12. 2010, ob 10. uri,
na sedežu družbe Slatna 1, 1275 Šmartno
pri Litiji, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se imenuje
odv. Dušana Pungartnika, za preštevalki
glasov pa Ireno Kremžar in Brigito Sečki.
Seji skupščine prisostvuje notar Miro
Bregar, Litija, zaradi sestave notarskega
zapisnika.
2. Seznanitev z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2009, pisnim poročilom nadzornega sveta o pregledu letnega
poročila in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Skupščina sprejme na znanje letno poročilo o poslovanju za leto 2009 in pisno
poročilo nadzornega sveta o pregledu letnega poročila.
Skupščina podeli upravi razrešnico za
leto 2009.
Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za leto 2009.
3. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala za dobo šestih let se izvolita:
Vilibald Korošec in Borut Gros.
Član nadzornega sveta, predstavnik delavcev je Marjan Trebušak.
Pogoji za udeležbo na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani
v delniško knjigo konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine (presečni dan), ter
svojo udeležbo na skupščini tudi prijavijo
s pisno prijavo. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Prijava in eventualno pooblastilo za
zastopanje mora biti pisno in dostavljeno
družbi osebno ali po pošti na sedež družbe, najpozneje do vključno 27. 12. 2010.
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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 Slatna 1, 1275
Šmartno pri Litiji, vsak delavnik od 8. do
10. ure, od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Prevzem glasovnic
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.
Litijska mesarija d.d.
Uprava družbe:
direktor mag. Boštjan Marolt
Ob-7078/10
Uprava družbe VINAG sadjarstvo in vinarstvo d.d., Maribor vabi delničarje na
13. skupščino družbe
VINAG sadjarstvo in vinarstvo d.d.,
ki bo v petek 31. 12. 2010, ob 10. uri,
v poslovnih prostorih notarja Gorazda Šifrerja, Trg svobode 3, Maribor, z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Skupščina izvoli predsednika skupščine
in dva preštevalca glasov ter ugotovi prisotnost notarja Gorazda Šifrerja za sestavo
notarskega zapisnika.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
Vinag d.d. in skupine povezanih družb za
leto 2009, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o pregledu letnega
poročila.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom družbe in skupino povezanih družb za leto 2009, z revizorjevim
poročilom ter poročilom nadzornega sveta
o pregledu letnega poročila.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Na podlagi revidiranega letnega poročila družbe Vinag d.d. in skupine povezanih
družb za leto 2009 in poročila nadzornega
sveta o pregledu letnega poročila in predloga uporabe bilančnega dobička skupščina
sprejme sklep:
»Bilančni dobiček družbe Vinag d.d. za
leto 2009 v znesku 16.763,00 EUR ostane
nerazporejen in se o njem odloča v naslednjih poslovnih letih.
3.1. Predlog sklepa:
Skupščina potrjuje in odobri delo predsednika uprave Bogdana Pečuha v poslovnem
letu 2009 ter mu podeljuje razrešnico.
3.2. Predlog sklepa:
Skupščina potrjuje in odobri delo članice
uprave Irene Draš v poslovnem letu 2009 ter
ji podeljuje razrešnico.
3.3. Predlog sklepa:
Skupščina potrjuje in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2009 ter nadzornemu svetu podeljuje razrešnico.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2010.
Predlog sklepa:
Za revizorja za poslovno leto 2010 se
imenuje revizijsko družbo VALUTA, družba
za revizijo d.o.o., Slovenska ulica 39, 2000
Maribor.
5. Prenehanje mandata članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Skupščina ugotavlja, da je prenehal
mandat vsem članom nadzornega sveta
družbe, in sicer Kseniji Nadelsberger, Donku Leopoldu, Marjanu Kovačiču ter Iztoku
Čegovniku.
Za nove člane nadzornega sveta se za
dobo štirih let imenujejo Leo Ivanjko, Davor
Šenija, Marija Gubenšek in Dragica Kojič.
Novoizvoljenim članom nadzornega sveta
prične teči mandat z dnem imenovanja na
skupščini.
6. Pridobivanje lastnih delnic.
Predlog sklepa:
Na podlagi 247. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), skupščina družbe
daje upravi družbe pooblastilo za nakup lastnih delnic, katerih delež ne sme presegati
10% osnovnega kapitala.
Uprava družbe lahko pridobi delnice po
ceni, ki ni nižja od 7 EUR in ne višja od
20 EUR.
Uprava družbe lahko pridobiva lastne
delnice z namenom nadaljnje odprodaje
delavcem družbe ali z njo povezanih družb.
Družba ne sme pridobiti lastnih delnic iz-
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ključno z namenom trgovanja. Če uprava
družbe ugotovi, da v skladu s prej navedenimi nameni pridobljenih delnic ne potrebuje
več, jih lahko odsvoji v soglasju z nadzornim
svetom.
Pooblastilo velja 18 mesecev od sprejema tega sklepa na skupščini družbe.
7. Sprememba statuta družbe VINAG
sadjarstvo in vinarstvo d.d. zaradi razširitve
dejavnosti družbe.
Predlog sklepa:
Dejavnost družbe Vinag d.d. se dopolni
z naslednjimi dejavnostmi:
47.110
47.190
47.210
47.220
47.230
47.240

47.250
47.260
47.290
47.610
47.621
47.630
47.789
47.810
47.820
47.890
47.910
47.990
55.100
55.201
55.202
55.20
55.204
55.209
55.900
56.101
56.102
56.103
56.104
56.105

Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili
Druga trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah
Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
s sadjem in zelenjavo
Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
z mesom in mesnimi izdelki
Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
z ribami, raki, mehkužci
Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki
Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
s pijačami
Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
s tobačnimi izdelki
Druga trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
z živili
Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
s knjigami
Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
s časopisi in revijami
Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
z glasbenimi in video zapisi
Druga trgovina na drobno
v drugih specializiranih
prodajalnah
Trgovina na drobno na stojnicah
in tržnicah z živili, pijačami in
tobačnimi izdelki
Trgovina na drobno na stojnicah
in tržnicah s tekstilijami in
obutvijo
Trgovina na drobno na stojnicah
in tržnicah z drugim blagom
Trgovina na drobno po pošti ali
po internetu
Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln, stojnic in tržnic
Dejavnost hotelov in podobnih
nastanitvenih obratov
Počitniški domovi in letovišča
Turistične kmetije s sobami
Oddajanje zasebnih sob gostom
Planinski domovi in mladinska
prenočišča
Druge nastanitve za krajši čas
Dejavnost dijaških in študentskih
domov ter druge nastanitve
Restavracije in gostilne
Okrepčevalnice in podobni obrati
Slaščičarne in kavarne
Začasni gostinski obrati
Turistične kmetije brez sob
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56.210
56.290
56.300

Priložnostna priprava in dostava
jedi
Druga oskrba z jedmi
Strežba pijač

Statut družbe se dopolni v točki 3.1. statuta družbe z dejavnostmi iz te točke dnevnega reda.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Glasovalno pravico na skupščini bodo
imeli vsi delničarji, ki bodo vpisani v delniško
knjigo tri dni pred zasedanjem skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno v tajništvo
družbe Trg svobode 3, Maribor, vsaj tri dni
pred zasedanjem skupščine ter bo ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja hranjeno
na sedežu družbe.
Prijava in udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
osebno ali s priporočeno pošto, dostavijo
družbi tako, da le-ta prejme najkasneje tri
dni pred sejo skupščine.
Gradivo
Gradivo za skupščino bo na vpogled
v tajništvu na sedežu družbe, Trg svobode 3, Maribor, vsak delovni dan, med 9. in
13. uro, od dneva objave sklica skupščine
v Uradnem listu Republike Slovenije.
VINAG sadjarstvo in vinarstvo d.d.
predsednica uprave
Klementina Ihanec
Ob-7103/10
Na podlagi pooblastila sodišča delničarju
Iskra Mehanizmi d.d., Lipnica 8, 4245 Kropa
za sklic skupščine družbe Opalit, poslovne
storitve d.d., Savlje 89, 1000 Ljubljana, in
v skladu z določbami Zakona o gospodar-
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skih družbah delničarju Iskra Mehanizmi
d.d., Lipnica 8, 4245 Kropa, sklicuje
8. skupščino
delniške družbe Opalit,
poslovne storitve d.d., Savlje 89, Ljub
ljana,
ki bo v ponedeljek, dne 3. januarja 2011,
ob 8. uri, v pisarni 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 Mojco Lukančič.
Skupščina za preštevalca glasov imenuje Marjana Pogačnika in Mitjo Jenka.
Seji prisostvuje vabljeni notar.
2. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev potrdi na skupščini dne 17. 11. 2009, 26. 1. 2010 ter 3. 5.
2010 sprejet sklep: skupščina delničarjev
za člane nadzornega sveta imenuje Žerovnik Gregorja, Gaber Matjaža in Marjana
Pogačnika. Mandat novoizvoljenih članov
traja 4 leta.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci, ki so delničarji na dan 30. 12. 2010.
Gradivo za skupščino je na vpogled na
sedežu sklicatelja družbe Iskra Mehanizmi
d.d., Lipnica 8, 4245 Kropa, v delovnem
času družbe.
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.
Iskra Mehanizmi d.d.
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Zavarovanja terjatev
SV 1196/2010
Ob-7062/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Tičar Bešter, iz Škofje Loke, opr. št. SV 1196/2010
z dne 26. 11. 2010, je poslovni prostor
št. 2, v pritličju stanovanjskega objekta
SB-58/II, na naslovu Frankovo naselje 67,
Škofja Loka, ki stoji po podatkih pogodbe
o dograditvi in prodaji poslovnega prostora
v objektu, Škofja Loka, Frankovo naselje
št.: SEK/LUM-46/1990, z dne 28. 6. 1990,
na parc. št. 110/2, parc. št. 101/1, parc.
št. 101/3 in parc. št. 88/2, vse k.o. Stari
Dvor, ki meri 17.90 m2, poslovnemu prostoru pa pripada tudi solastniški delež na skupnih delih in napravah stavbe ter funkcionalnem zemljišču, na katerem stavba stoji, last
zastaviteljev Zdravka Harbaša, roj. 11. 3.
1962, in Maje Jelovšek, roj. 29. 5. 1960, oba
s stalnim prebivališčem Frankovo naselje
165, Škofja Loka, vsakega do ½, na podlagi
pogodbe o dograditvi in prodaji poslovnega
prostora v objektu SB-58/II, Škofja Loka,
Frankovo naselje št.: SEK/LUM-46/1990,
z dne 28. 6. 1990, in aneksa št. 1, k pogodbi št.: SEK/LUM-46/1990, z dne 28. 6. 1990,
o dograditvi in prodaji poslovnega prostora
v objektu SB-58/II, Škofja Loka, Frankovo
naselje z dne 9. 7. 1990, sklenjena s prodajalcem SGP Tehnik p.o., Škofja Loka, Stara
cesta 2, ki ga je zastopal direktor Torkar
Ivan, dipl. oec., njega pa po pooblastilu Lokainvest Škofja Loka, p.o. Škofja Loka, Tirov
trg 3/a, zastavljeno v korist upnika Avto Krka
d.o.o., Cankarjeva cesta 16, Ljubljana, matična številka 1126199000, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 26.411,63 € s pp.
SV 1126/10
Ob-7077/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič,
opr. št. SV 1126/10 z dne 29. 11. 2010, je
trisobno stanovanje, št. 2, v prvem nadstropju stavbe, z naslovom Bistrica 9, 4290
Tržič, s številko stavbe 1051, v k.o. Bistrica
(2144-1051), stoječe na parc. št. 30/2, k.o.
Bistrica, v lasti Gregorja Ogrisa, Bistrica 9,
4290 Tržič, na podlagi darilne pogodbe,
z dne 14. 9. 1992, z izbrisnim dovoljenjem
z dne 23. 11. 2010 in z izpiskom iz matičnega registra o smrti UE Tržič z dne 15. 11.

2010, šifra 761, zastavljeno v korist upnice
Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta 58, 1000
Ljubljana, MŠ: 5026024000, za zavarovanje denarne terjatve višini 315.000,00 EUR,
s spremenljivo pogodbeno obrestno mero
6-mesečni Euribor + 1,70 odstotnih točk letno, pri čemer se od 1. 12. 2010 do 30. 11.
2011 odplačujejo mesečne obresti, od 1. 12.
2011 pa z vračilom v 348 mesečnih anuitetah, od katerih zadnja zapade 30. 11. 2040,
z možnostjo odpoklica terjatve in ostalimi
pp. in stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 983/10
Ob-7094/10
Na podlagi notarskega zapisa notarke Majde Lokošek, opr. št. SV 983/10,
DK 56/10, z dne 30. 11. 2010 je bila nepremičnina – posamezni del stavbe z ident.
št. 1933 -148-10 - stanovanje št. 10, v II.
nadstropju večstanovanjske stavbe, na naslovu Maklenovec 3, Lukovica, ki stoji na
parc. št. 11/2, k.o. Lukovica, s površino posameznega dela stavbe 44,75 m2 ter last
zastaviteljice Koren Marine do 1/1, zastavljeno v korist Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana,
MŠ 5860571, zaradi zavarovanja terjatve
v višini 75.000,00 EUR.
SV 2889/2010
Ob-7106/10
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar
iz Ljubljane, opr. št. SV-2889/2010, z dne
29. 11. 2010, je bilo stanovanje št. 111,
v etaži 4 in klet št. 111, v etaži 1, v skupni
izmeri 37,37 m2, v stavbi, na naslovu Vojkova 34, Ljubljana, z ident. št. dela stavbe
2636-2099-19, k.o. 2636 Bežigrad, last zastaviteljice Brede Venturini, Ljubljana, Vojkova cesta 34, na podlagi pogodbe o uskladitvi
zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim opr.
št. SV-2737/2010, z dne 16. 11. 2010, sklenjene z Rdečim križem Slovenije – zveza
združenj, Mirje 19, Ljubljana, in Marjanom
Nemaničem, Medvedova cesta 14, Ljub
ljana, zastavljeno v korist upnice SKB Banke
d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana,
matična št. 5026237000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 72.000,00 EUR s pripadki.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 92/2010
Os-6519/10
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Jesenicah, opr. št. In 92/2010
z dne 16. 3. 2010, ki je 30. 3. 2010 postal
pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Leona Markovčiča, opr. št.
IZV 244/2010 z dne 6. 4. 2010, bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to
je stanovanje št. 2, v pritličju stanovanjske
stavbe na naslovu Hrušica 58d, Hrušica, v izmeri 63,62 m2, stoječa na parc. št. 323/5, vl.
št. 103, k.o. Hrušica, zarubljena v korist upnice Republike Slovenije, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Slovenije, Davčni urad
Kranj, zaradi izterjave 5.452,06 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 22. 10. 2010

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 3781/2010
Os-6710/10
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Milost Davida, Cesta Jaka Platiše 19, Kranj,
zaradi vknjižbe lastninske pravice pri podvl.
št. 2703/5, k.o. Kranj, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 362-707/92 z dne
15. 1. 1993, sklenjene med Republiko Slovenijo, kot prodajalcem, in Milost Davidom,
Moša Pijade 13, Kranj, označenem z ident.
št. 5.E, vpisanem v podvl. št. 2703/5, k.o.
Kranj,
– aneksa št. 362-707/92, z dne 27. 3.
2008, sklenjenega med Republiko Slovenijo, kot prodajalcem, in Milost Davidom,
Moša Pijade 13, Kranj, kot kupcem za dvosobno stanovanje št. 5, s kletjo, v večstanovanjskem objektu Zoisova ulica 13, Kranj,
označenem z ident. št. 5.E, vpisanem v podvl. št. 2703/5, k.o. Kranj.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Milost Davida, Cesta Jaka Platiše
19, Kranj, roj. 7. 9. 1959.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 22. 9. 2010
Dn 25741/2008
Os-6536/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Benović Hamide, Kvedrova cesta 18, Ljub
ljana, ki jo zastopa Ataurus, Andrej Predan,
s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, stanovanje, št. 14, v 2. nadstropju, Kvedrova 18,

Ljubljana, z ident. št. 14.E, vl. št. 364/14,
k.o. Nove Jarše, dne 23. 8. 2010, pod opr.
št. Dn 25741/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe, št. 0672,
z dne 15. 4. 1993, sklenjene med Ljub
ljansko banko, d.d., Ljubljana, Trg republike
2, Ljubljana, kot prodajalko, in Milanović Pavlom, Kvedrova cesta 18, Ljubljana, kot kupcem, za stanovanje št. 14, v 2. nadstropju,
v stanovanjski stavbi, Kvedrova cesta 18,
Ljubljana, ki ima sedaj ident. št. 14.E, vl.
št. 364/14, k. o. Nove Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 10. 2010
Dn 32107/2006
Os-6538/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jamšek Janka, Ulica bratov Učakar 32, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, ident. št, 1739-1641-37, vpisani
v vl. št. 4137/62, k.o. Zgornja Šiška, dne
19. 5. 2010, pod opr. št. Dn 32107/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o nakupu garaže, številka
neznana, datum verjetno leto 1974, verjetno
sklenjene med GIP Ingrad, Celje, Ljubljanska
cesta 6, preko zastopstva Standard-Invest,
Ljubljana, Celovška cesta 89, po direktorju
Miroslavu Pleši, kot prodajalcem, in Korošec
Vladimirom, kot kupcem, za garažo št. 16, ki
ima sedaj ident. št. 1739-1341-37, vpisana
v vl. št. 4137/63, k.o. Zgornja Šiška;
– kupoprodajne pogodbe z dne 6. 7. 1977,
sklenjene med Korošec Vladimirom, 465 Gelsenkirchen, Florastrasse 47, Z.R. Nemčija,
kot prodajalcem, in Horvat Nino in Horvat
Petrom, kot kupcema, za garažo, št. C2-16,
ki ima sedaj ident. št. 1739-1341-37, vpisana
v vl. št. 4137/62, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 10. 2010
Dn 33351/2006
Os-6608/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Magdalene Sojar, Cesta na Brdo 43a, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičninah, parc. št. 1149/124 in parc.
št. 1149/120, vl. št. 4693, k.o. Vič, dne 30. 9.

2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe
št. 19/67, z dne 26. 10. 1967, sklenjene med
Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje,
kot prodajalcem, in Sojar Mileno in Marjanom, Žabarjeva 1, Ljubljana, kot kupcema,
za nepremičnine, parc. št. 1149/124 in parc.
št. 1149/120, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 10. 2010
Dn 25915/2008
Os-6609/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Tatjane Gašperšič, Gotska ulica 4, ki jo zastopa Ataurus, Andrej Perdan, s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin, pri nepremičnini 36.E, stanovanje,
št .2, v pritličju, Gotska ulica 4, Ljubljana,
podvl. št. 3017/36, k.o. Dravlje, z ident.
št. 1738-2360-36, dne 14. 9. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– menjalne pogodbe z dne 15. 10. 1993,
sklenjene med prvopogodbenima strankama Lavrenčič Srečkom ter Lavrenčič Danico, in drugopogodbeno stranko Martinc
Metko, za stanovanje, št. 2, v pritličju, Gotska ulica 4, Ljubljana, 36.E, ki ima sedaj
ident. št. 1738-2360-36, vpisano v podvl.
št. 3017/36, k.o. Dravlje,
– kupoprodajne pogodbe z dne 22. 12.
1993, sklenjene med Lavrenčič Srečkom
ter Lavrenčič Danico, kot prodajalcema, in
Zule Petrom ter Govejšek Zule Margareto, kot kupcema, za stanovanje, v pritličju,
Gotska ulica 4, Ljubljana, 36.E, ki ima sedaj
ident. št. 1738-2360-36, vpisano v podvl.
št. 3017/36, k.o. Dralvje,
– pogodbe za menjavo nepremičnin
z dne 23. 12. 1993, sklenjene med prvopogodbenima strankama Gašperič Tatjano ter Žgur Marjanom in drugopogodbenima strankama Zule Petrom ter Govejšek
Zule Margareto, za stanovanje, v pritličju,
Gotska ulica 4, Ljubljana, ki ima sedaj
ident. št. 1738-2360-36, vpisano v podvl.
št. 3017/36, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 10. 2010
Dn 25754/2008
Os-6610/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
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v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Eme
Leopoldine Simeonov, Celovška 161, Ljub
ljana, ki jo zastopa Andrej Ataurus Perdan,
s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini 121.E, vpisani v podvl. št. 4544/78, k.o. Zgornja Šiška,
dne 14. 9. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupne pogodbe št. 1337/63-65, z dne 30. 6.
1965, sklenjene med Skladom za zidanje
stanovanjskih hiš Občine Ljubljana – Šiška,
Celovška 87, Ljubljana, kot prodajalcem, in
Božom Štefaničem in Marinko Štefanič, oba
Petkovškovo nabrežje 67, Ljubljana, kot kupcema, za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 121.E, vpisano v podvl. št. 4544/78, k.o.
Zgornja šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 10. 2010
Rz 331/09
Os-6970/10
Okrajno sodišče v Sežani po okrajni sodnici Aleksandri Mirc Gombač, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog Občine
Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14,
Kozina, z dne 17. 4. 2009, oklicuje začetek
postopka dopolnitve zemljiške knjige, in sicer parc. št. 2887/2 in 1861/4, k.o. Draga.
Okrajno sodišče v Sežani poziva morebitne
imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o parcelah
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice Občine Hrpelje - Kozina, Hrpelje,
Reška cesta 14, Kozina.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 18. 11. 2010
Dn 965/2008
Os-6562/10
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Danici Sevšek, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti dne 7. 3. 2008, na
predlog Marjana Ternika, Mariborska
cesta 5, Radlje ob Dravi, ki ga zastopa BONIS, Hercog Mojca s.p., Maistrova 4, Maribor, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine in vknjižbe lastninske pravice, pri nepremičnini, z ident. št. 804-598-016 (16.E),
ki predstavlja stanovanje, št. 16, v 1., 2.
in 10. etaži, v skupni izmeri 50,63 m2,
v stanovanjskem bloku, na naslovu Mariborska cesta 5, Radlje ob Dravi, stoječem na parc. št. 349/9, vpisano pri podvl. št. 986/16, k.o. Radlje ob Dravi, izdalo
sklep št. Dn 965/2008, z dne 4. 10. 2010,
s katerim je začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, menjalne pogodbe,
z dne 25. 4. 2006, o menjavi stanovanja,
št. 16, v tretjem nadstropju stanovanjskega
bloka, na naslovu Mariborska cesta 5, Radlje ob Dravi, v izmeri 50,63 m2, sklenjene
med Anastazijo Jutram, Natalijo Rebernik
in Marjanom Rebernikom.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagatelja Marjana Ternika, Mariborska
cesta 5, Radlje ob Dravi, do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic, da v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma

popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 25. 10. 2010
Dn 5305/2008
Os-6563/10
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Danici Sevšek, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti dne 8. 12. 2008, na
predlog Dejana Jambrošiča, Mariborska
cesta 5, Radlje ob Dravi, ki ga zastopa BONIS, Hercog Mojca s.p., Maistrova 4, Maribor, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine in vknjižbe lastninske pravice, pri nepremičnini, z ident. št. 804-598-009 (9.E), ki
predstavlja stanovanje, št. 9, v 1., 2. in 10.
etaži, v skupni izmeri 53,74 m2, v stanovanjskem bloku, na naslovu Mariborska cesta 5,
Radlje ob Dravi, stoječem na parc. št. 349/9,
vpisano pri podvl. št. 986/9, k.o. Radlje ob
Dravi, izdalo sklep št. Dn 5305/2008, z dne
7. 10. 2010, s katerim je začelo postopek
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, investicijske pogodbe o prodaji stanovanja št. 9,
stanovanjskega bloka, na naslovu Mariborska cesta 5, radlje ob Dravi, v izmeri
53,74 m2, sklenjene med Javnim komunalnim podjetjem Radlje ob Dravi in Koroška
trgovina d.d.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagatelja Dejana Jamboršiča, Mariborska cesta 5, Radlje ob Dravi, do celote.
Pozivajo se vse morebitne imetnike pravic, da v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 25. 10. 2010
Dn 4970/2008
Os-6564/10
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Danici Sevšek, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti dne 19. 11. 2008, na
predlog Bojana Burjaka, Rudarjevo 29,
2393 Črna na Koroškem, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in vknjižbe lastninske pravice, pri nepremičnini, z ident.
št. 906-110-8 (8.E), ki predstavlja stanovanjski del, št. 8, vpisan v vl. št. 711/8,
k.o. Črna, v četrti etaži, v izmeri 47,27 m2,
v stavbi, na naslovu Rudarjevo 29, ležeči
na parc. št. 68/2, k.o. Črna, izdalo sklep,
št. Dn 4970/2008 z dne 7. 10. 2010,
s katerim je začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 730052/83, sklenjene dne 5. 5. 1983,
med SGP Kograd Dravograd, kot prodajalcem, in kupovalko Koroško kmetijsko zadrugo TOZD Mesnina Dravograd, za prodajo
stanovanja, v stanovanjskem bloku 10, Črna
na Koroškem, in sicer: II. nadstropje, stanovanje, št. 8, enosobno 22,11 m2, v objektu
na parc. št. 1911/2, 585, 55/8, k.o. Črna na
Koroškem.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagatelja Bojana Burjaka, Rudarjevo 29,
2393 Črna na Koroškem, do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic, da v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge po-
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goje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 25. 10. 2010
Dn 4720/2008
Os-6789/10
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Danici Sevšek, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti dne 5. 11. 2008, na
predlog Sonje Mlinar, Leška cesta 5a, Mežica, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine in vknjižbe lastninske pravice, pri nepremičnini z ident. št. 889-1721-8, ki predstavlja stanovanjski del št. 8, vpisan v vl.
št. 1223/8, k.o. Mežica, v peti etaži, v izmeri 47,32 m2, v stavbi, na naslovu Leška
cesta 5a, Mežica, ležeči na parc. št. 197/2,
193/3, 199/2 in 195/2, k.o. Mežica, izdalo
sklep št. Dn 4720/2008 z dne 20. 10. 2010,
s katerim je začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o prenosu lastninske pravice, sklenjene pred 7. 11. 1995, med SGP
Kongrad Dravograd – Gradbeno podjetje
Stavbenik Prevalje, kot prodajalcem, in Tekstilno industrijo Otiški vrh, kot kupovalko,
za 71/100 delež in Petrol d.d. Ljubljana, kot
kupcem, za 29/100 delež na nepremičnini
stanovanjski del, št. 8, v peti etaži, z ident.
št. 8.E (889-172-8), v stavbi na naslovu Leška cesta 5a, Mežica, in
– prodajne pogodbe z dne 24. 5. 2000,
sklenjene med Petrol Slovenska naftna
družba d.d., Ljubljana, kot prodajalcem, in
Sonjo Milnar in Borisom Kolarjem, kot kupca, za 29/100 delež na stanovanju, št. 8,
v izmeri 45,03 m2, ki se nahaja v tretjem
nadstropju stanovanjskega objekta Leška
cesta 5a, Mežica, ki stoji na parc. št. 193/3,
vpisani v vl. št. 536, k.o. Mežica.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljice Sonje Mlinar, Leška cesta 5a,
Mežica, in Borisa Kolarja, Leška cesta 5a,
Mežica, vsakega do 1/2.
Pozivajo se vse morebitne imetnike pravic, da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice tega postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 8. 11. 2010
Dn 6191/2010
Os-7127/10
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Tanji Dolar Božič, s sklepom
z dne 24. 11. 2010, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Simone Žlof, Miklošičeva 1, Celje, uvedlo postopek zaradi
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 15. 11. 1991, sklenjene med Občino Celje, kot prodajalko, in
Vasjo Vrunčem, kot kupcem, za nepremičnino, del stavbe št. ID 49.E, v stavbi št. ID
1776.ES, na naslovu Miklošičeva 1, Celje,
vpisano v vl. št. 2303/62, k.o. Celje.
Po izjavi predlagateljice je listina izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na nepremičnini del stavbe št. ID 49.E, v stavbi št. ID
1776.ES, na naslovu Miklošičeva 1, Celje,
vpisani v vl. št. 2303/62, k.o. Celje, se zahteva v korist Simone Žlof, Miklošičeva 1,
Celje, do celote nepremičnine.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, 45/08
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in 28/09) v enem mesecu od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 26. 11. 2010
Dn 847/2005
Os-7035/10
Okrajno sodišče v Kranju, na predlog
Zvonka Barleta, Pristavlja vas 6, Šentvid,
oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, z dne 18. 8. 1988, sklenjene med
prodajalcem Alpetour DO RTC Krvavec,
Kranj, in Elanom Begunje, glede apartmaja
A-4, v gostišču Kriška planina, sedaj označenega z ident. št. 8.E – apartma, št. 8,
v prvem nadstropju, depandanse Doma na
Kriški planini – Krvavec, Ambrož pod Krvavcem 22, Cerklje na Gorenjskem, vpisanem
v vl. št. 1273/8, k.o. Šenturška gora.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Zvonka Barleta, roj. 5. 11. 1957, Pristavlja vas 6, 1296 Šentvid pri Stični.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 23. 11. 2010
N 85/2009
Os-7073/10
Okrajno sodišče v Kranju, na predlog
Saša Georgievskega, Ulica Janeza Puharja
6, Kranj, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe, št. 106/A8-5/78, z dne 15. 11.
1978, sklenjene med SGP Gradbinec Kranj,
Nazorjeva 1, Kranj, kot prodajalcem, in Gorenjsko kmetijsko zadrugo TZE »Sloga«
Kranj, kot kupovalko, za stanovanje, št. 28,
v 8. etaži, s kletjo, v 1. etaži, večstanovanjske stavbe, Ulica Janeza Puharja 6, Kranj,
v izmeri 93,48 m2, označenem z ident.
št. 28.E.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Saše Georgievskega, roj. 22. 2.
1965, Ulica Janeza Puharja 6, Kranj.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave
tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 11. 11. 2010
N 38/2008
Os-7100/10
Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe, sklenjene med
Gradbenim industrijskim podjetjem Tržič, kot
prodajalcem, in Občino Tržič, kot kupcem,
ter vknjižbenega dovoljenja Komunalne
banke Tržič in Lesnoindustrijskega obrata
Tržič, da izrecno in brezpogojno dovoljuje,
da se v zemljiški knjigi vknjiži lastninska
pravica v korist Občine Kranj, Trg Svobode 18, Tržič, do 1/1, oboje za posamezni
del z ident. št. 6.E– stanovanje, št. 6, v 4.
etaži, s pripadajočim pomožnim prostorom
v 1. etaži, večstanovanjske stavbe, na naslovu Cankarjeva cesta 15, Tržič, v izmeri
60,19 m2.
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Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Barbke Košnik, roj. 1. 8. 1952, Trstenik 58, Golnik.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 22. 11. 2010
N 107/2009
Os-7120/10
Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe, sklenjene med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Občine
Kranj, kot prodajalcem, in ETP Kranj, d.o.o.,
Ulica Mirka Vadnova 11, Kranj, kot kupcem,
za posamezni del z ident. št. 15.E, stanovanje št. 15, v 5. etaži, s kletjo v 1. etaži, v izmeri 59,59 m2 v večstanovanjski stavbi, na
naslovu Gosposvetska ulica 15, Kranj.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist družbe ETP Kranj, d.o.o., matična
številka 5071909, Ulic Mirka Vadnova 11,
Kranj.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 25. 11. 2010
Dn 13668/2009
Os-5000/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Branke Operman, Linhartova cesta 92,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini stanovanje št. 37,
zdaj z ident. št. 116.E, vpisano v podvl.
št. 4114/45, v k.o. Bežigrad, dne 7. 7. 2010,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med
Mestno občino Ljubljana, kot prodajalcem,
in Institutom »Jožef Stefan« v Ljubljani,
kot kupcem, in sicer za stanovanje št. 37,
zdaj z ident. št. 116.E, vpisano v podvl.
št. 4114/45, v k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 7. 2010
Dn 13549/2009
Os-6714/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Marjete Škrabar, Topniška ul. 23, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 24.E, vpisani v podvl.
št. 2842/24, v k.o. Bežigrad, dne 27. 9. 2010
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 10. 11 1992, sklenjene
med Jožefo Petrič, Topniška 23, Ljubljana
(kot prodajalcem) in Marjeto Škrabar, Topni-

ška 23, Ljubljana (kot kupcem), in sicer za
stanovanje z ident. št. 24.E, vpisani v podvl.
št. 2842/24, v k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 10. 2010
Dn 8441/2010
Os-7050/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Peterlin Jerneja, Pod lipami 76, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, z ident. št. 32.E, vpisano v podvl.
št. 1366/13, k.o. Štepanja vas, dne 19. 11.
2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe za prodajo oziroma nakup
poslovnih prostorov, v Primarnem centru
soseske MS 3/2 in MS 112/1 DG Štepanjsko naselje v Ljubljani, Občina Ljubljana
Moste - Polje z dne 5. 4. 1983, sklenjena
med IMOS - Podjetje za gradbeni inženiring investicijskih del doma in v tujini, p.o.
Ljubljana, kot prodajalcem, in Skupnostjo
za ceste SR Slovenije, Ljubljana, Titova 64
kot kupovalko;
– kupoprodajne pogodbe – SCS,
št. 489/89, z dne 22. 6. 1989, sklenjene
med Skupnostjo za ceste SR Slovenije,
Ljubljana, Titova 64, kot prodajalko, in SGP
Gorica, Nova Gorica, Tolminskih puntarjev
12, kot kupcem,
– aneksa št. 1 – SCS-608/89, z dne
13. 7. 1989, sklenjen med Skupnostjo za
ceste SR Slovenije, Ljubljana, Titova 64,
kot prodajalko, in SGP Gorica, Nova Gorica,
Tolminskih puntarjev 12, kot kupcem,
– aneksa – RUC št. 11/91, z dne 21. 1.
1991, sklenjen med IMOS - Podjetje za
gradbeni inženiring investicijskih del doma
in v tujini, p.o. Ljubljana, Republiko Slovenija (kot pravni naslednik Skupnosti za ceste
Slovenije) in SGP Gorica, Nova Gorica, Tolminskih puntarjev 12.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani,
dne 19. 11. 2010
Dn 22932/2010
Os-7051/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Janeza Pavliča, Steletova ulica 10, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
z ident. št. 1732-767-43 (43.E), vpisani pri
podvložku št. 1454/43, k.o. 1732 Štepanja
vas, dne 15. 11. 2010 izdalo sklep o začetku vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 18. 3. 1986,
sklenjene med DO Julon, proizvodnja poliamidnih filamentov in granulata, p.o. Ljub
ljana, Letališka cesta 15, kot prodajalcem,
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in DO Mineral p.o., Industrija naravnega in
umetnega kamna, Letališka cesta 5, Ljub
ljana, kot kupcem, katere vsebina je bila
prodaja med drugim tudi stanovanjske enote
št. 43, v II. nadstropju stanovanjske stavbe,
na Steletovi ulici 10 v Ljubljani, s pripadajočim delom na skupnih prostorih.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 11. 2010
Dn 26007/2010
Os-7052/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Zavrl Kamenke, Knezov štradon 30, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z ident. št. 14.E, vpisano v podvl.
št. 1366/19, k.o. Štepanja vas, dne 19. 11.
2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe, št. 150002104,
z dne 19. 11. 1990, sklenjene med SGP
Gorica p.o. Nova Gorica, kot prodajalcem, in
Kamenko Zavrl, Marentičeva 10, Ljubljana,
kot kupovalko;
– aneks št. 1, h prodajni pogodbi,
št. 150002104, z dne 19. 11. 1990, z dne
20. 9. 1991, sklenjene med SGP Gorica
p.o. Nova Gorica, kot prodajalcem, in Kamenko Zavrl, Marentičeva 10, Ljubljana, kot
kupovalko.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani,
dne 19. 11. 2010
Dn 15361/2010
Os-7053/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Vlaste Porenta Bešić, Ob sotočju 8, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, stanovanje, št. 7, z identifikacijsko
številko 1732-368 – 307 (307.E), vpisane
v podvložek št. 1306/44, k.o. Štepanja vas,
dne 15. 11. 2010, izdalo sklep o začetku
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, menjalne pogodbe, z dne 26. 4. 1993, o menjavi stanovanja, št. 7, v III. nadstropju, na
naslovu Ob sotočju 8, Ljubljana, sklenjene
med Marijo Zebec in Francom Gorupom, ki
ima sedaj ident. št. 1732-368-307, vpisano
v podvl. št. 1306/44, k.o. Štepanja vas.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 11. 2010

Dn 15697/2010
Os-7054/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Leopolda Vehovarja, Gasilska ulica 43, 1292 Ig,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, z ident. št. 1695-429-15, vpisani pri
podvložku št. 4969/15, k.o. Karlovško predmestje, dne 15. 11. 2010 izdalo sklep o začetku vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe iz leta 1963, sklenjene med Občino Ljubljana Vič – Rudnik, kot
prodajalko, in Leopoldom in Matildo Vehovar, oba stan. Rakovniška 2, Ljubljana, kot
kupca, za nepremičnino – stanovanje, št. 16,
v stavbi, na naslovu Rakovniška ul. 2, Ljub
ljana, ki ima sedaj ident. št. 1695-429-15,
vpisano pri podvložku št. 4969/15, k.o. Karlovško predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 11. 2010
Dn 25903/2010
Os-7055/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Vinka in Zdenke Gregorc, oba Clevelandska 49, Ljubljana, ki ju zastopa Odvetniška pisarna Jadek & Pensa, o.p., d.n.o.,
Tavčarjeva 6, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, z ident.
št. 2680-2-36 (36.E), vpisani pri podvložku
št. 377/38, k.o. Nove Jarše, dne 15. 11.
2010 izdalo sklep o začetku vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, št. 366/81-B z dne 10. 2. 1981, sklenjene med prodajalcem GIP Gradis, TOZD
GE Celje, katerega zastopa Stainvest Ljub
ljana, TOZD Inženiring, Ljubljana, Kersnikova 6, ter Vinkom in Zdenko Gregorc, oba
Glavarjeva 8, Ljubljana, kot kupca, za nepremičnino – stanovanje št. 36, v IV. nadstropju, ki ima sedaj ident. št. 2680-2-36,
vpisano pri podvložku št. 377/38, k.o. Nove
Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 11. 2010
Dn 4047/2010
Os-7056/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Okanović Zlatana, Cesta v Mestni log 28,
Ljubljana, ki ga zastopa ATAURUS, Andrej
Perdan s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, z ident. št. 14.E, vpisano v podvl.
št. 6362/14, k.o. Trnovsko predmestje, dne
19. 11. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:

Št.

97 / 3. 12. 2010 /

Stran

3021

– prodajne pogodbe št. 85/91-IG/6,
z dne 20. 3. 1991, sklenjene med Gradbenim podjetjem Grosuplje, p.o. Grosuplje, kot
prodajalcem, in Marinček Vidom, Orle 41,
Škofljica, in Marinček Ivanom, Orle 26/a,
Škofljica, kot kupcema, in sicer za nepremičnino, z ident. št. 14.E, vpisano v podvl.
št. 6362/14, k.o. Trnovsko predmestje;
– pogodbe o razdružitvi solastnine z dne
16. 11. 1993, sklenjene med Marinček Vidom, Orle 41, Škofljica, in Marinšek Ivanom, Orle 26/a, Škofljica, in sicer za nepremičnino, z ident. št. 14.E, vpisano v podvl.
št. 6362/14, k.o. Trnovsko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 11. 2010
Dn 22363/2010
Os-7057/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Muhamed Bešića, Jakčeva ulica 2, Ljub
ljana, ki ga zastopa notarka Marina Ružič
Tratnik, Šmartinska cesta 111, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, z ident. št. 70.E, vpisani pri vložku
št. 1259/70, k.o. Štepanja vas, dne 15. 11.
2010 izdalo sklep o začetku vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, št. 6, z dne 11. 12. 1991, sklenjene
med ŽG TTG Slovenijaturist, p.o., Pivovarniška 1, Ljubljana, kot prodajalcem, in Kristino
Vratislavski, Vlahovičeva 2, Ljubljana, kot
kupovalko, za nepremičnino – stanovanje
št. 70, v 5. nadstropju, ki se nahaja v stanovanjski hiši, na naslovu Vlahovičeva 2,
Ljubljana, ki ima ident. št. 70.E, vpisano pri
vložku št. 1259/70, k.o. Štepanja vas.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 11. 2010
Dn 31388/2009
Os-7072/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Saše
Grgića, Zakotnikova 1, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
samska soba, št. 423, z ident. št. 123.E,
vpisani v podvl. št. 2025/123, v k.o. Moste,
dne 10. 11. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe neznanega datuma,
sklenjene med Mestno občino Ljubljana,
kot prodajalko, in Izolirko Ljubljana, d.o.o.,
Ob železnici 18, Ljubljana, kot kupovalko,
in sicer za nepremičnino, samska soba,
št. 423, z ident. št. 123.E, vpisani v podvl.
št. 2025/123, v k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
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pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 11. 2010
Dn 28032/2009
Os-7121/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Grabnar Tadeje Radohova vas 8, 1296
Šentvid pri Stični, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, z ident. št. 80.E, vpisano v podvl. št. 1296/81, k.o. Ajdovščina, dne
15. 9. 2010, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, aneks
št. 1, z dne 8. 3. 2001 med Gazelo Center
d.o.o. in Grabnar Tadejo, in sicer za nepremičnino, ident. št. 80.E, vpisano v podvl.
št. 1296/81, k.o. Ajdovščina.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 11. 2010
Dn 27766/2009
Os-7122/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Drobež Anite, Zelena pot 17, Ljubljana, ki jo
zastopa odvetnica Katarina Magyar Erjavec,
Glinška ul. 10, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, vpisano
v vl. št. 5892/29 – stanovanje z oznako
29, v 6. etaži, s kletjo v 1. etaži, z ident.
št. 1722-0685-029, v Ljubljani, Zelena pot
17, k.o. Trnovsko predmestje, dne 22. 11.
2010, pod opr. št. Dn 27766/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 126/66,
z dne 20. 8. 1996, sklenjene med GP Tehnograd Ljubljana, ter Švajeger Ivano in Švajger
Angelco, za stanovanje št. 25, v IV. nadstropju ob Riharhjevi ulici,
– pogodbe iz l. 1976, sklenjene med
Švajger Ivanom in Švajger Angelco, ter Drobež Anito, Zelena pot 17, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 11. 2010
Dn 21583/2009
Os-7123/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Vujič Rine in Vujić Dušana, oba Clevelandska 47, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
vpisani v vl. št. 389/11 – stanovanje št. 11,
z ident. št. 2680-0470-011, Clevelandska
ulica 47, Ljubljana, k.o. Nove Jarše, dne
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22. 11. 2010, pod opr. št. Dn 21583/2009,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. MS 12/2-229/80-B, z dne 3. 10. 1980,
sklenjene med GIP Gradis Celje, ter Rogelj
Ivanom in Rogelj Fani, oba Kvedrova S-8,
Ljubljana, za stanovanje št. 11, v I. nadstropju, v soseski MS-12/2 Nove Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 11. 2010
Dn 11152/2009
Os-7124/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
okrajni sodnici Ester Prajs, pod opr. št.
Dn 11152/2009, na predlog predlagatelja
Viktorja Dokl, Raičeva 45, Ljubljana, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 16. 3. 1992, ki je bila izstavljena v korist Dokl Anice in Dokl Viktorja,
Nusdorferjeva ulica 5, Ljubljana, s strani
Mesta Ljubljane, Mestni trg 1, Ljubljana,
ki ga je zastopal predsednik IS SML Marjan Vidmar po pooblastilu predsednika IS
SML Lepolda Benčina, za nepremičnino z id
št. 1732-1328-10, parc. št. 744/11, k.o. Štepanja vas, stanovanje št. 10, v 6. etaži (4.
nadstropju), netto površina 80,47 m2 s kletjo št. 10, v I. etaži (kleti), v skupni izmeri
82,13 m2, na naslovu Nusdorferjeva ulica 5,
Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 10. 2010
Dn 21542/2009
Os-7125/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Vučko Jožefe in Vučko Antona, oba Clevelandska 43, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, vpisani
v vl. št. 391/16 – stanovanje št. 16, z ident.
št. 2680-0007-016, Clevelandska ulica 43,
Ljubljana, k.o. Nove Jarše, dne 23. 11. 2010,
pod opr. št. Dn 21542/2009, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, prodajne pogodbe št. MS
12/2-309/80-B, z dne 13. 10. 1980, sklenjene med GIP Gradis Celje, ter Urbančič Mirjano in Urbančič Janezom, oba Trubarjeva
22, Ljubljana, za stanovanje št. 16, v II. nadstropju, v soseski MS-12/2 Nove Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 11. 2010

Dn 20756/2009
Os-7126/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Cortese Herte, Rusjanov trg 9, Ljubljana, ki
jo zastopa Otium d.o.o., Ulica Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino, vpisano v vl.št. 2151/38
– stanovanje št. 7, Osenjakova 14, z ident.
št. 1772-1484-038, v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Osenjakova ulica 14, k.o.
Slape, dne 22. 11. 2010, pod opr. št.
Dn 20756/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe št. 2103/03-HB, z dne
12. 2. 1993, sklenjene med RS Ministrstvo
za obrambo in Cortese Angelo, Osenjakova
14, Ljubljana, za stanovanje št. 7, v 1. nadstropju, Osenjakova 14, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 11. 2010
Dn 10061/2010
Os-7134/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Kočevar Tugomirja, Abramova ulica 12, 1000
Ljubljana, ki ga zastopa notar Krainer Stane, Gorenjska c. 2, 4240 Radovljica, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini,
ident. št. 27.E, vpodvl. št. 4717/27, k.o. Vič,
dne 15. 9. 2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 67/73-02/5, o prodaji in
nakupu stanovanja, grajenega za trg z dne
26. 2. 1973, sklenjene med Splošnim grabenim podjetjem Grosuplje, Taborska c. 13,
Grosuplje, kot prodajalcem, in Mileno Zupančič, Prijateljeva 18, Ljubljana ter Radkom Poličem, Prijateljeva 18, Ljubljana, kot
kupcema,
– pogodbe o nakupu in prodaji garaže,
grajene za tržišče št. 169/73-02/5, z dne
7. 5. 1973 sklenjeno med Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje, kot prodajalcem,
in Mileno Zupančič, Prijateljeva 18, Ljub
ljana, ter Radkom Poličem, Prijateljeva 18,
Ljubljana, kot kupcema,
– pogodbe o razdelitvi skupnega premoženja, opr. št. Rnp 514/77, z dne 8. 6. 1977,
med Radkom Poličem, Pokljukarjeva 17 in
Mileno Zupančič, Ljubljana, za stanovanje
z ident. št. 17.E, vpisano v vl. št. 4659/17,
k.o. Vič, in garažo, z ident. št. 27.E, vpisano
v vl. št. 4717/27, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopa.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 11. 2010
Dn 14135/2010
Os-7033/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
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v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jožefa Šantavca, stanujočega Ulica bratov
Greifov 32, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice, na nepremičnini, pripisani
podvl. št. 3671/8, k.o. Pobrežje, pod opr.
št. 14135/2010, dne 4. 11. 2010, izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, pogodbe, o prodaji
stanovanja z dne 26. 11. 1991, sklenjene na
podlagi določil Stanovanjskega zakona – SZ
med prodajalcem Jeklotehna p.o. Maribor, ki
ga je po posebnem pooblastilu zastopal direktor Kadrovsko splošnega sektorja Drago
Petek, in kupcem Jožetom Šantavcem, roj.
19. 7. 1942, stanujočim v Ulici bratov Greifov 32, Maribor, s katero je prodajalec kupcu prodal nepremičnino, stanovanje št. 8,
v II. nadstropju, v stanovanjski hiši, v Ulici
bratov Greifov 32, Maribor, stoječi na parc.
št. 1170/1, k.o. Pobrežje, in na prodanem
stanovanju dovolil vknjižbo etažne lastninske pravice na ime kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 22. 11. 2010
Dn 13154/2010
Os-7034/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Rešilko d.o.o., Jareninski vrh 35, Jarenina, ki
ga zastopa odvetnik Zvonko Kolšek, Cankarjeva ulica 19, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice, na nepremičnini, pripisani podvl. št. 472/8, k.o. Ranca, pod opr.
št. Dn 13154/2010, dne 4. 11. 2010 izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 20-L/91 z dne
19. 4. 1991, sklenjene med prodajalcem
SGP Konstruktor Maribor p.o., Maribor,
Sernčeva ulica 8, ki ga je zastopal direktor
Franc Šušteršič, in kupcem Muharem Thaqi,
rr. Drvari 39, Prizren, s katero je prodajalec
kupcu prodal nepremičnino lokal št. 5, v izmeri 39 m², v Trgovskem centru Pesnica,
na parc. št. 544/8, k.o. Ranca, in na njem
dovolil vknjižbo lastninske pravice v korist
kupca;
– kupoprodajne pogodbe z dne 16. 4.
1998, sklenjene med prodajalcem Muharem Thaqi, roj. 10. 11. 1950, stanujočim
v Mariboru, Ruska ulica 7, zastopanem po
pooblaščencu Borisu Pajnkiharju in kupcem
Igorjem Manfredom, roj. 25. 10. 1964, stanujočim v Mariboru, Ulica heroja Staneta 4,
s katero je prodajalec kupcu prodal nepremičnino, lokal, št. 5, v I. nadstropju Trgovskega centra Pesnica, v Pesnici, na parc.
št. 544/8, pripisani vl. št. 472, k.o. Ranca, in
na prodanem dovolil vknjižbo etažne lastninske pravice v korist in na ime kupca;
– kupoprodajne pogodbe z dne 3. 12.
1998, sklenjene med prodajalcem Igorjem
Manfredom, roj. 25. 10. 1964, stanujočim
v Mariboru, Ulica heroja Staneta 4, in kupcem Rešilko d.o.o., Jareninski vrh 35, Jerenina, ki ga je zastopal prokurist Viljem Berghaus, s katero je prodajalec kupcu prodal
nepremičnino, lokal št. 5, v I. nadstropju Trgovskega centra Pesnica v Pesnici, na parc.
št. 544/8, pripisani vl. št. 472, k.o. Ranca, in

na prodanem dovolil vknjižbo etažne lastninske pravice v korist in na ime kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 22. 11. 2010
Dn 16298/2010
Os-7097/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Bruna Vebra, stanujočega Dvorakova ulica 10 c,
Mariboru, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini, pripisani podvl. št. 2566/93,
k.o. Tabor, pod opr. št. Dn 16298/2010, dne
12. 11. 2010, izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja,
št. 912/74 VII/1-Ka/Ir, z dne 15. 4. 1974,
sklenjene med prodajalcem SGP Konstruktor Maribor, n.sol.o. TOZD gradbeništvo Maribor, b.o., Maribor, ki ga je zastopal direktor
Vinko Borec in kupcema Jasno Golob in
Milanom Golobom, oba stanujoča Koroška
cesta 22, Maribor, s katero je prodajalec
kupcema prodal nepremičnino, štirisobno
stanovanje št. 26, v VI. nadstropju, vzhod,
stopnišče III, v stanovanjskem bloku B-4, ob
Dvorakovi ulici 10, Maribor, na parc. št. 268,
270/2, 271/, 272, 273/0 298/3, k.o. Tabor, in
na njem dovolil vknjižbo lastninske pravice.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 23. 11. 2010
Dn 14324/2010
Os-7098/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Alana Munde, stanujočega Ulica Pregarčevih
4, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice
na nepremičnini, pripisani podvl. št. 3671/3,
k.o. Pobrežje, pod opr. št. Dn 14324/2010,
dne 25. 10. 2010, izdalo sklep o začetku
postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižnih
listin:
– kupoprodajne pogodbe, št. 156/97-91,
o prodaji stanovanja, z dne 18. 11. 1991,
sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega zakona – SZ, med prodajalko Skupščino
Občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, ki
jo je po pooblastilu zastopala Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, in glavni
direktor Rudi Turk in kupcem Stojanom Valadžijo, stanujočim v Mariboru, Ulica bratov
Greifov 32, s katero je prodajalka kupcu
prodala nepremičnino, stanovanje št. 3/P,
v stanovanjski hiši Ulica bratov Greifov 32,
Maribor, in na njem dovolila vknjižbo etažne
lastninske pravice na ime kupca;
– kupne pogodbe, z dne 27. 12. 1995,
sklenjene med prodajalcem Stojanom Valadžijo, stanujočim Kozjak nad Pesnico 17 f,
Zgornja Kungota, in kupcem Rajkom Petrovičem, stanujočim v Mariboru, Gorkega
ulica 61, s katero je prodajalec kupcu prodal
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nepremičnino, stanovanje, št. 3/P, v stanovanjski hiši Ulica bratov Greifov 32, Maribor,
in na njem dovolila vknjižbo etažne lastninske pravice na ime kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 23. 11. 2010
Dn 8903/2010
Os-7099/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Miloranke Kovačevič, stanujoče Dolnja Počehova 24, Pesnica pri Mariboru, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 499/15, k.o. Dolnja Počehova,
v njeno korist v višini 1/2 celote in v korist
Žarka Kovačeviča, stanujočega Dolnja Počehova 24, Pesnica pri Mariboru, v višini
1/2 celote, pod opr. št. Dn 8903/2010, dne
12. 11. 2010, izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 27, z dne 27. 5.
1993, sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega zakona - SZ med prodajalcem
Agrokombinat Maribor p.o. Maribor, Partizanska cesta 6, ki ga je zastopal direktor
Boris Stoilkovič in kupcema Žarkom Kovačevičem, roj. 9. 3. 1955 ter Miloranko Kovačevič, roj. 1. 8. 1959, oba stanujoča Dolnja
Počehova 24, Pesnica pri Mariboru, s katero
je prodajalec kupcema prodal stanovanje
v obnovljenem mansardnem delu v obsegu
44,50 m², v stanovanjski hiši Dolnja Počehova 24, zgrajeni na parc. št. 91, pripisani
vl. št. 14, k.o. Dolnja Počehova, in na njem
dovolil vknjižbo etažne lastninske pravice
v korist kupcev.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica, z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oz. druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka in Žarka Kovačeviča.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 23. 11. 2010
Dn 16152/2010
Os-7128/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Lilijane Zdunič, stanujoče Ulica Veljka Vlahovića 61, Mariboru, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 2983/78, k.o. Pobrežje, pod opr. št.
Dn 16152/2010, dne 12. 11. 2010, izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 200/853/98 02/1-GIM/Meš, z dne
24. 8. 1998, sklenjene med prodajalcema
Anico Meško, rojena 8. 7. 1949 in Francem
Meškom, rojen 13. 9. 1946, oba stanujoča
Ulica Veljka Vlahovića 61, Maribor, in kupcem Stanovanjskim skladom Občine Maribor, Grajski trg 1, Maribor, ki ga je zastopala
direktorica Lidija Žvajker, s katero sta prodajalca kupcu prodala nepremičnino, stanovanje št. 8, v I. nadstropju večstanovanjske
stavbe, na naslovu Ulica Veljka Vlahovića
61, Maribor, stoječe na parc. št. 867/3, k.o.
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Pobrežje, in na prodanem dovolila vknjižbo
lastninske pravice na ime kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25. 11. 2010
Dn 15285/2010
Os-7129/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Bojana Vedlina, stanujočega Prušnikova
ulica 32, Maribor, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičnini, pripisani podvl.
št. 1652/130, k.o. Spodnje Radvanje, pod
opr. št. Dn 15285/2010, dne 12. 11. 2010,
izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 16. 9. 1996 sklenjene
med prodajalcema Boškom Kitićem, roj.
9. 8. 1949 in Danico Kitič, rojeno 15. 10.
1954, oba stanujoča Prušnikova ulica 32,
Maribor, in kupcema Virginio Vogrinec, roj.
28. 6. 1971 in Bojanom Vedlinom, roj. 1. 12.
968, oba stanujoča Kardeljeva cesta 72,
Maribor, s katero sta prodajalca kupcema
prodala nepremičnino, stanovanje št. 140,
v III. nadstropju v stanovanjskem bloku
v Mariboru, Prušnikova ulica 32, stoječe na
parc. št. 1116/1, vl. št. 1414, k.o. Spodnje
Radvanje in na prodanem dovolila vknjižbo
lastninske pravice na ime kupcev, vsakega
do 1/2 celote.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25. 11. 2010
Dn 8900/2010
Os-7130/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Danijela Ducmana in Zdenke Antolin, oba
stanujoča Dolnja Počehova 23, Pesnica pri
Mariboru, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini, pripisani podvl. št. 499/3, k.o.
Dolnja Počehova, za vsakega v višini 1/2
celote, pod opr. št. Dn 8900/2010, dne 9. 11.
2010 izdalo sklep o začetku postopka za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 23, z dne 24. 5. 1993
sklenjene na osnovi določil Stanovanjskega zakona – SZ med prodajalcem Agrokombinat Maribor p.o. Maribor, Partizanska
cesta 6, ki ga je zastopal direktor Boris Stoilkovič in kupcema Danijelom Ducmanom,
rojenim 27. 9. 1957 in Zdenko Antolin, rojeno 8. 11. 1965, oba stanujoča Dolnja Počehova 23, Pesnica pri Mariboru, s katero
je prodajalec kupcema prodal stanovanje
v obnovljenem mansardnem delu skupne
stanovanjske površine 70,40 m², v stanovanjski hiši Dolnja Počehova 23, zgrajeni
na parc. št. 91, pripisani vl. št. 14, k.o. Dolnja Počehova, in na njem dovolil vknjižbo
etažne lastninske pravice v korist kupcev
vsakega do 1/2 celote.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25. 11. 2010

Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25. 11. 2010

Dn 8901/2010
Os-7131/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljic Amalije Klemenčič, stanujoče Dolnja Počehova
24, Pesnica pri Mariboru in Jelke Nikolič,
stanujoče Dolnja Počehova 13 a, Pesnica
pri Mariboru, za vknjižbo lastninske pravice
na nepremičnini, pripisani podvl. št. 499/13,
k.o. Dolnja Počehova, v korist Jožefa Klemenčiča, nazadnje stanujočega Dolnja Počehova 24, Pesnica pri Mariboru, pod opr.
št. Dn 8901/2010, dne 9. 11. 2010, izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 40, z dne 10. 9. 1993 sklenjene
na podlagi določil Stanovanjskega zakona – SZ med prodajalcem Agrokombinat
Maribor p.o. Maribor, Partizanska cesta 6,
ki ga je zastopal direktor Boris Stoilkovič,
in kupcem Jožefom Klemenčičem, rojenim
11. 2. 1927, stanujočim Dolnja Počehova
24, Pesnica pri Mariboru, s katero je prodajalec kupcu prodal stanovanje s pritiklinami
v pritličnem delu v obsegu skupne površine
112,70 m², v stanovanjski hiši Dolnja Počehova 24, zgrajeni na parc. št. 91, pripisani
vl. št. 14, k.o. Dolnja Počehova, in na njem
dovolil vknjižbo etažne lastninske pravice
v korist kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist Jožefa
Klemenčiča.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25. 11. 2010

Dn 15600/2010
Os-7133/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Ane Semprimožnik, stanujoče Železnikova ulica 16, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 3247/24, k.o. Pobrežje, pod opr. št.
Dn 15600/2010, dne 29. 11. 2010, izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 26. 3. 1992, sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega zakona – SZ
med prodajalcem Intes Maribor, in kupovalko Zlatko Horvat, stanujočo Železnikova
ulica 16, Maribor, s katero je prodajalec kupovalkiki prodal nepremičnino, stanovanje
št. 24, v IV. nadstropju stavbe z naslovom
Maribor, Železnikova ulica 16.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 11. 2010

Dn 14840/2010
Os-7132/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Ivanke Marič, Mitje Mariča in Mojce Marič,
stanujočih Gosposvetska cesta 34, Maribor, ki jih zastopa notarka Breda Horvat,
Vetrinjska ulica 11, Maribor, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 1973/7, k.o. Koroška vrata,
v korist Mitje Mariča do 1/2 celote, Ivanke
Marič do 1/4 celote in Mojce Marič do 1/4
celote, pod opr. št. Dn 14840/2010, dne
4. 11. 2010, izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
pogodbe št. 04/C-1221, z dne 10. 11. 1976
sklenjene med vlagateljem Tekstilnim institutom Maribor, Ulica kraljeviča Marka,
ki ga je zastopal direktor Jože Kolarič in
Samoupravno stanovanjsko skupnostjo
Občine Maribor, po pooblaščeni organizaciji Staninvest Maribor, Grajska ulica 7, po
direktorju Ivu Graufu, s katero je vlagatelj
vložil v sklad stanovanjskih hiš in poslovnih
prostorov pri skupnosti, med drugim, stanovanje na Gosposvetski cesti 34, v I. etaži,
v izmeri 51 m².

Dn 1914/2010
Os-7115/10
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
3. 11. 2010 začel postopek vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, pogodbe, o prodaji
stanovanja št. 04/93, z dne 15. 10. 1993,
katere predmet je nakup dvosobnega stanovanja, v št. 21, ki se nahaja v prvem
nadstropju stanovanjske hiše na Ulici talcev
34, Zagorje ob Savi, sklenjene med prodajalcem SIZ d.d., Zagorje ob Savi, Cesta
zmage 7, in kupcema Skrinjar Jožetom in
Skrinjar Jožefo, oba stan. Ulica talcev 34,
Zagorje ob Savi.
Original pogodbe se je po izjavi predlagatelja Marka Čosića, Ulica talcev 34, Zagorje ob Savi izgubil. Na nepremičnini ident.
št. 104.E, vpisani v podvl. št. 1439/22, k.o.
Zagorje - mesto je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist predlagatelja do
deleža 1/1. S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu s četrtim odstavkom
237. člena Zakona o zemljiški knjigi v enem
mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 26. 11.2010
Dn 1871/2010
Os-7116/10
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
3. 11. 2010 začel postopek vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 3/VK-NR, z dne 19. 5. 1993, katere predmet je nakup stanovanja v vhodu
št. 2 – tj. Kidričeva 2a, v VI. stanovanjski
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etaži, št. stanovaja 19, v izmeri 60,01 m2,
sklenjene med prodajalcem Deloza Zagorje
ob Savi, p.o., Zagorje ob Savi, Cesta zmage
7, in kupcema Glavač Dragotinom in Glavač
Markom, oba stanujoča Kidričeva c. 2a, Zagorje ob Savi.
Original pogodbe se je po izjavi predlagatelja Marka Glavača, Cesta Borisa Kidriča 2 a, Zagorje ob Savi izgubil. Na nepremičnini, ident. št. 119.E, vpisani v podvl.
št. 1682/32, k.o. Zagorje – mesto, je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist
predlagatelja do deleža ½ in v korist Dragotine Glavač, Cesta Borisa Kidriča 2 a, Zagorje ob Savi, do deleža 1/2. S tem oklicem
se pozivajo imetniki pravic, da v skladu s četrtim odstavkom 237. člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 26. 11. 2010
Dn 2253/2009
Os-7117/10
Okrajno sodišče v Trbovljah je po
zemljiškoknjižni sodnici Ireni Hribar Povše,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Marković Ljuba, Vodenska cesta 42, Trbovlje, ki jo zastopa notarka Marjana Kolenc
Rus, Obrtniška cesta 14, Trbovlje, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
ident. št. 8.E – del stavbe št. 8, v I. nad.,
Vodenska cesta 42, Trbovlje, vpisani v vl.
št. 2626/8, k.o. Trbovlje, dne 2. 11. 2010, št.
Dn 2253/2009, začelo postopek vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 203/93-203, sklenjene med Finančno organizacijo ZPS n.sub.o. Ljubljana,
Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, kot prodajalcem, in Bajda Mihaelo, Vodenska cesta 42,
Trbovlje, kot kupcem.
Original pogodbe se je po izjavi predlagatelja izgubil. Na navedeni nepremičnini
ident. št. 8.E – del stavbe št. 8, v I.nad.,
Vodenska cesta 42, Trbovlje, vpisani
v vl. št. 2626/8, k.o. Trbovlje, je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist Marković Ljube, Vodenska cesta 42, Trbovlje, do
celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe
št. 203/93-203, prodajne pogodbe z dne
11. 1. 1996 in kupoprodajne pogodbe z dne
28. 7. 1999.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu s četrtim odstavkom 237. člena
Zakona o zemljiški knjigi-1A v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 24. 11. 2010
Dn 2484/2010
Os-7118/10
Okrajno sodišče v Trbovljah je po
zemljiškoknjižni sodnici Ireni Hribar Povše,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Katarine Hočevar Žlof, Dolenja vas 168, Prebold in Petre Hočevar, Gimnazijska cesta 5a,
Trbovlje, ki jih zastopa Hočevar Jožica, Gimnazijska cesta 5a, Trbovlje, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, ident.
št. 7.E – del stavbe št. 892007, Gimnazijska

cesta 5a, Trbovlje, v vl. št. 3424/7, k.o. Trbovlje, dne 2. 11. 2010 št. Dn 2484/2010, začelo postopek vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, pogodbe št. 66000-02/99 0400 042,
z dne 6. 6. 2000, sklenjene med Občino
Trbovlje, kot prodajalcem, in Hočevar Katarino, Trg Franca Fakina 1a, Trbovlje, ter
Hočevar Petrom, Gimnazijska cesta 5a, Trbovlje, kot kupcema.
Original pogodbe se je po izjavi predlagateljev izgubil. Na navedeni nepremičnini:
ident. št. 7.E – del stavbe št. 892007, Gimnazijska cesta 5a, Trbovlje, v vl. št. 3424/7,
k.o. Trbovlje, – je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist Katarina Hočevar
Žlof, Dolenja vas 168, Prebold, do deleža
2/3 in Peter Hočevar, Gimnazijska cesta 5a,
Trbovlje, do deleža 1/3, na podlagi pogodbe
št. 66000-02/99 0400 042, z dne 6. 6. 2000
in pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega
stanja z dejanskim št. 7113-19/2009-8,
z dne 30. 6. 2009.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu s četrtim odstavkom 237. člena
Zakona o zemljiški knjigi-1A v enem mesecu
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 25. 11. 2010
Dn 2175/2010
Os-7119/10
Okrajno sodišče v Trbovljah je po
zemljiškoknjižni sodnici Ireni Hribar Povše,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Češko Nataše, Petelinkarjeva cesta 1, Kisovec, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino ident. št. 10.E – del stavbe
Petelinkarjeva cesta 1, Kisovec, vpisani v vl.
št. 714/10, k.o. Loke pri Zagorju, dne 2. 11.
2010 št. Dn. 2175/2010, začelo postopek
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji stanovanja z dne 3. 8. 1993,
med ETI Elektroelement Izlake d.d., Obrezija 5, Izlake, kot prodajalcem, ter Motnikar
Vlasto in Motnikar Ivanom, Petelinkarjeva
cesta 1, Kisovec, kot kupcem, in pogodbe
o prodaji stanovanja z dne 10. 10. 199, med
Motnikar Vlasto in Motnikar Ivanom, Petelinkarjeva cesta 1, Kisovec, kot prodajalcema,
in Urbanija Milošem, Trg pohorskega bataljona 9, Kisovec.
Original pogodbe se je po izjavi predlagatelja izgubil. Na navedeni nepremičnini
št. 10.E – del stavbe Petelinkarjeva cesta 1,
Kisovec, vpisani v vl. št. 714/10, k.o. Loke
pri Zagorju, je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist Češko Nataše, Petelinkarjeva cesta 1, Kisovec, do celote, na
podlagi pogodbe o prodaji stanovanja z dne
3. 8. 1993, pogodbe o prodaji stanovanja,
z dne 10. 10. 1993, in pogodbe o prodaji stanovanja z dne 9. 11. 1999 ter vknjižbenega
dovolila z dne 9. 4. 2009.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu s četrtim odstavkom 237. člena
Zakona o zemljiški knjigi-1A v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 24. 11. 2010
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Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 54/2010
Os-6650/10
Okrajno sodišče v Brežicah je v pravdni
zadevi tožeče stranke 1. Bernardka Ferenčak, Dolenje Skopice 11, Krška vas in
2. Anton Ferenčak, Dolenje Skopice 11,
Krška vas, ki ju zastopa odvetnik Marjan
Černe iz Brežic, proti toženi stranki Zofiji
Gunther, neznano bivališče, zaradi ugotovitve lastninske pravice, pct. 600,00 EUR,
dne 25. 10. 2010, sklenilo:
toženi stranki Zofiji Gunther, sedaj neznanega bivališča, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnica Božena Vučajnk iz Brežic.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko vse do takrat, dokler tožena
stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 25. 10. 2010
P 496/2010
Os-6883/10
Okrajno sodišče v Celju je po okrajni sodnici Marjani Krajnc-Prah v pravdni zadevi
tožeče stranke Iskra avto d.o.o., Šmarska
cesta 5/a, Koper, ki ga zastopa Giani Flego, odvetnik v Kopru, zoper toženo stranko
Nezir Muhič, Pečovnik 73/a, Celje, zaradi
plačila 5.192,17 EUR, na podlagi 82. člena
Zakona o pravdnem postopku, dne 4. 11.
2010 sklenilo:
za začasnega zastopnika tožene stranke se postavi Tomaž Germ, Prešernova
ulica 27, odvetnik v Celju.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko v postopku, dokler tožena stranka
oziroma njegov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem ali dokler Center za socialno
delo ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Cleju
dne 4. 11. 2010
D III D 442/1996
Os-6340/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Barbari Jan Bufon, v zapuščinski
zadevi po pokojni Frančiški Piccoli, rojeni
18. 2. 1909, umrli 10. 1. 1981, nazadnje
stanujoči Zrinjskega cesta 2, Ljubljana, državljanki Republike Slovenija, dne 27. 9.
2010, sklenilo, da se dediču Wolfgangu
Klaru, roj. 8. 2. 1960, stanujočem Alte Weinsteigne 16, D-70180 Stutgart, v skladu s 5. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi
s 163. členom Zakona o dedovanju postavi
začasna zastopnica Špela Zamljen, Čufarjeva ulica 3, Ljubljana. Začasna zastopnica
ima v tem postopku pravice in dolžnosti
zakonite zastopnice in bo dediča v skladu
s 83. členom Zakona o pravdnem postopku
zastopala od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dedič, ali njegov pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 9. 2010
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VL 48782/2010
Os-6750/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska c. 3a, Koper, proti dolžniku:
Milanu Savić, Goriška cesta 44, Velenje
– dostava, ki ga zastopa odv. Andrej Soklič, Ljubljanska 8, Celje, zaradi izterjave
371,90 EUR, sklenilo:
dolžniku Milanu Savić, Goriška cesta 44,
Velenje – dostava, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku - ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Soklič Andrej, Ljubljanska 8, Celje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 10. 2010
VL 17813/2010
Os-6751/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta 3,
Koper – Capodistria, ki jo zastopa Adriatic
Slovenica Zavarovalna družba d.d., Ljub
ljanska cesta 3, Koper – Capodistria, proti
dolžnici Matejki Sojer, Kvederčkova ulica 5,
Lukovica, ki jo zastopa zakonita zastopnica
odvetnica Suzana Miklič Nikič, Ljubljanska
cesta 102, Domžale, zaradi izterjave
5.720,20 EUR, sklenilo:
dolžnici Matejki Sojer, Kvederčkova
ulica 5, Lukovica, 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 odvetnico Suzano Miklič Nikič, Ljubljanska 102,
1230 Domžale.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 9. 2010
VL 69172/2010
Os-6884/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Portal Podjetje za izvajanje
zaključnih del v gradbeništvu d.o.o., Tolmin,
Na Logu 10, Tolmin, ki ga zastopa odvetnik Ivan Makuc, Rutarjeva ulica 4, Tolmin,
proti dolžniku Gudmundu Tributsch, Wiener
Strasse 30, Stteten, ki ga zastopa odvetnik
Dušan Tršan, Čufarjeva 3/II, Ljubljana, zaradi izterjave 4.990,82 EUR, sklenilo:
dolžniku Gudmundu Tributsch, Wiener
Strasse 30, Stteten 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 Tršan Dušan, Čufarjeva 3/II, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem ozi-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
roma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 10. 2010
VL 32778/2009
Os-6917/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika UniCredit banka Slovenija
d.d., Šmartinska cesta 140, Ljubljana, ki ga
zastopa Rok Rozman, Šmartinska 140, Ljub
ljana, proti dolžnici Vesni Grivec, Mali Lipovec 16, Dvor, zaradi izterjave 4.638,52 EUR,
sklenilo:
dolžnici Vesni Grivec, Mali Lipovec 16,
Dvor, 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
Marko Štamcar, Novi trg 11, Novo mesto.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 10. 2010
VL 77123/2010
Os-6946/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Deželne banke Slovenije d.d.,
Kolodvorska ulica 9, Ljubljana, ki jo zastopa
Igor Stepančič, Kolodvorska ulica 9, Ljub
ljana, proti dolžniku: Miloradu Slijepčević,
Preglov trg 1, Ljubljana, ki ga zastopa zak.
zast. Ivan Stošič, Kolodvorska 7, Ljubljana
– dostava, zaradi izterjave 171.778,28 EUR,
sklenilo:
dolžniku Miloradu Slijepčević, Preglov trg
1, 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 Ivana Stošič, Kolodvorska 7, 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 10. 8. 2010
VL 110489/2010
Os-6947/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Metalka stanovanjske
storitve podjetje za stanovanjske storitve in
promet z nepremičninami, d.o.o., Dunajska
cesta 101, Ljubljana, proti dolžniku Cirilu
Oman, Kumrovška ulica 5, Ljubljana, zaradi
izterjave 3.583,02 EUR, sklenilo:
1. Dolžniku Ciril Oman, Kumrovška
ulica 5, 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.
2. Za začasnega zastopnika se postavi
Vidic Miran, Kolodvorska 3, Ljubljana.
3. 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 13. 10. 2010
VL 70890/2010
Os-7025/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Komunalno stanovanjsko
podjetje Brežice d.d., Cesta prvih borcev
9, Brežice, proti dolžniku Mladenu Duriču,
Ilica 230, Zagreb, ki ga zastopa zakonita
zastopnica, odvetnica Božena Vučajnk, Černelčeva cesta 3, Brežice, zaradi izterjave
181,93 EUR s pp, sklenilo:
dolžniku
Mladenu
Duriču,
Ilica 230, Zagreb, se na podlagi drugega
odstavka 146. člena Zakona o pravdnem
postopku -ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi
začasni zastopnik upravičen za sprejemanje pisanj.
Za začasnega zastopnika upravičenega
za sprejemanje pisanj se postavi odvetnica
Božena Vučajnk, Černelova cesta 3, 8250
Brežice.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 10. 2010
P 284/2010-11
Os-5817/10
Okrajno sodišče v Novem mestu je
v pravdni zadevi opr. št. P 284/2010 tožeče
stranke Zavarovalnice Tilia d.d. Novo mesto,
Seidlova c. 5, Novo mesto, zoper toženo
stranko Manfreda Petovarja, Dalmatinska
ulica 2, Maribor (začasno Dupleški vrh 24,
Spodnji Duplek), sedaj neznanega bivališča,
zaradi plačila 11.957,95 EUR, na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, toženi stranki postavilo začasnega zastopnika, odvetnika, Matjaža Medleta, Ulica talcev 2, Novo mesto.
Začasni zastopnik bo zastopal interese
tožene stranke v tej pravdni zadevi vse dotlej, dokler se ne ugotovi njegovo bivališče
oziroma dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 10. 9. 2010
I 1436/2007
Os-6869/10
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav
d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, proti dolžniku Marku Blažič, Markova pot 12A, Šempeter pri Gorici, sedaj neznanega prebivališča,
zaradi izterjave denarne terjatve, dne 2. 11.
2010 sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku se dolžniku Blažič Marku, neznanega bivališča, postavi začasno zastopnico,
odvetnico Tanjo Marušič iz Nove Gorice,
Kidričeva ulica 18, ki bo dolžnika zastopala
v izvršilni zadevi z opr. št. I 1436/2007, vse
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 2. 11. 2010
In 170/2010
Os-6837/10
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni zadevi upnika Matjaža Jurišević, Dol pri
Hrastovljah 44, Črni Kal, ki ga zastopa odv.
Peter Čeferin dr., Taborska 13/II, Grosuplje,
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proti dolžniku Radomirju Vidojević, Dantejeva 11, Piran - Pirano, ki ga zastopa zak. zast.
odv. Renato Dukič, Kosovelov trg 1, p.p.
733, Koper, zaradi izterjave 99.380,00 EUR
s pp, sklenilo:
dolžniku se kot začasni zastopnik v izvršilni zadevi opr. št. In 170/2010 postavi
odvetnik Renato Dukič iz Kopra.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
v postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 8. 11. 2010
P 180/2010
Os-6673/10
Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku
pravdni postopek tožeče stranke: 1. Gertrude Šeruga in 2. Janeza Šeruga, oba stanujoča Nova vas pri Ptuju 105, Ptuj, zoper
toženo stranko: Wolfgang Wesiack, Langgasse 37, Thaur, Avstrija, zaradi ugotovitve priposestvovanja. Sodišče je v zadevi
na podlagi predloga tožeče stranke v skladu
s 5. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku toženi stranki
postavilo začasnega zastopnika odvetnika
Tomaža Aliča, Trstenjakova ulica 1, Ptuj.
Začasni zastopnik ima v postopku opr. št.
P 180/2010 vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti ima
začasni zastopnik od dne postavitve in vse
do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 18. 10. 2010

Oklici dedičem
D 123/2008
Os-7394/09
Pri tukajšnjem sodišču vodimo zapuščinski postopek po dne 6. 12. 1904 umrlem
Antonu Volčiču, roj. 5. 12. 1834, neznanega
bivališča in po dne 15. 1. 1944, umrlem Janezu Johanu Volčiču, roj. 14. 1. 1874 v Črničah, neznanega bivališča.
Po pok. Antonu Volčiču pridejo v poštev
za dedovanje tudi njegovi bratje Jožef Volčič, roj. 8. 3. 1832; Franc Volčič, rojen 28. 7.
1849 in Janez Johan Volčič, rojen 4. 5. 1843.
Po obeh zapustnikih pride v poštev za dedovanje tudi Angela Volčič, rojena 1. 8. 1878,
nečakinja zapustnika Antona Volčiča in sestra zapustnika Johana Janeza Volčiča.
Ker so vse zgoraj navedene osebe, glede na datum rojstva, že pokojne, sodišče pa
ne razpolaga s podatki o njihovih potomcih
oziroma dedičih, se poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se
v enem letu od objave tega oklica in objave
oklica na sodni deski tega sodišča priglasijo
sodišču. Po poteku navedenega roka bo
sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo
in zadevo zaključilo na podlagi podatkov,
s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 28. 10. 2009
D 206/2010
Os-6467/10
Na Okrajnem sodišču v Brežicah je
v teku zapuščinski postopek po pokojnem
Juraju Novoseliću, rojenem 4. 10. 1932, na-

zadnje stanujočem Bistrec 39, Lug Samoborski, Republika Hrvaška.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojnem Juraju Novoseliću, da se priglasijo Okrajnemu sodišču
v Brežicah, v enem letu od objave tega
oklica.
Po poteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 20. 10. 2010
D 42/2010
Os-5923/10
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pok. Zupanc
Ivanu, sinu Antona, upokojencu, Slovencu, roj. 5. 8. 1925, samskem, umrlem dne
19. 12. 2009, nazadnje stan. Lahov Graben
19, Jurklošter.
Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva sodišče vse, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine na podlagi zakona po Zupanc Ivanu, da se priglasijo pri
tem sodišču v roku enega leta po objavi
tega oklica.
Če se morebitni dediči ne bodo priglasili,
bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski
postopek tako, da bo štelo, da so zakoniti dediči po zapustniku zap. sestra Pucelj
Emica in zap. brata Zupanc Frančišek in
Zupanc Jakob, ne pa zap. nečaki, ki so potomci pokojnih zap. bratov Zupanc Antona,
Zupanc Vitka in Zupanc Silva, ki so neznanega bivališča.
Okrajno sodišče v Celju
dne 15. 9. 2010
D 480/2009
Os-6798/10
Po pok. Antonu Babiču, roj. leta 1857,
pok. Matije, nazadnje stanujočem v Marezigah, Babiči 210, umrlem dne 14. 4. 1930 in
ni zapustil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim
dedičem je bila postavljena skrbnica Irena
Fister, Ulica Vena Pilona 14, Koper.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 9. 11. 2010

Oklici pogrešanih
N 25/2010
Os-6914/10
Okrajno sodišče v Ajdovščini vodi na
predlog Matjaža Brataševca, Male Žablje
37, Dobravlje, postopek za razglasitev pogrešane Rozalije Ličen od Blaža, Male Žablje 68/21, sedaj neznanega prebivališča,
ki jo zastopa skrbnica za poseben primer,
zastopnica Maruška Brataševec, Male Žablje 37, Dobravlje, za mrtvo.
Pogrešanka je bila rojena 5. 4. 1861,
v Malih Žabljah, očetu Blažu Ličnu in materi Mariji Ličen, roj. Mihelj. O pogrešanki
je znano le to, da je v njeno korist pri parc.
št. 2130/7 in 2130/2, k.o. Vipavski Križ, še
vedno vknjižena služnost stanovanja, vpisana sicer že dne 30. 12. 1907. Navedeni
podatki izhajajo iz vpisa v zemljiški knjigi,
razen navedenega pa o pogrešanki ne obstaja noben drug podatek.
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Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli
o življenju in smrti pogrešane Rozalije Ličen, naj to javijo tukajšnjemu sodišču v roku
treh mesecev po objavi tega oklica, sicer bo
sodišče po poteku tega roka pogrešanko
razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 17. 11. 2010
N 30/2010
Os-6540/10
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici po okrajni sodnici mag. Mirjani Reberc v nepravdnem postopku predlagateljice Republike
Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo
zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji
oddelek v Kopru, Ferrarska ulica 5B, Koper,
po predlogu za razglasitev za mrtvega, za
osebo z imenom Marija Fabjančič, nazadnje
neznanega prebivališča, v zemljiški knjigi
vpisane kot lastnice parc. št. 2109/9, k.o.
Pregarje, ki jo je pridobila na podlagi izvedenih poizvedb za namene nastavitve nove
zemljiške knjige za katastrsko občino Pregarje – zapisnik z dne 12. 7. 1872, št. 128 in
po tem o njej ni več nobenega poročila, od
njenega rojstva (ob upoštevanju dejstva, da
v zemljiški knjigi ni zaznambe mladoletnosti
in je bila torej ob pridobitvi lastninske pravice stara vsaj 21 let) pa je preteklo že več kot
70 let in je glede na datum njenega rojstva
verjetno, da ni več živa, vendar listinskega
dokaza o njeni smrti ni, poziva vse, ki vedo
kaj povedati o življenju ali smrti pogrešane
Marije Fabjančič, da v roku 3 mesecev od
objave oklica v Uradnem listu RS, to sporočijo sodišču ali skrbnici za poseben primer
Ljubici Uljan, Zabiče 30B, 6250 Ilirska Bistrica, sicer bo sodišče po izteku navedenega
roka pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 20. 10. 2010
N 31/2010
Os-6541/10
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici po okrajni sodnici mag. Mirjani Reberc v nepravdnem postopku predlagateljice Republike
Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo
zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji
oddelek v Kopru, Ferrarska ulica 5 B, Koper,
po predlogu za razglasitev za mrtvega, za
osebo z imenom Blaž Konestabo, neznanega datuma rojstva, nazadnje neznanega
prebivališča, prej Pregarje 86, v zemljiški
knjigi vpisanega kot lastnika parc. št. 682/2,
k.o. Pregarje, ki jo je pridobil na podlagi pogodbe z dne 26. 8. 1908 in izjav z dne 28. 8.
1908 in vsled naznanilne pole št. 14/08 in
po tem o njem ni več nobenega poročila, od
njegovega rojstva (ob upoštevanju dejstva,
da v zemljiški knjigi ni zaznambe mladoletnosti in je bil torej ob pridobitvi lastninske
pravice star vsaj 21 let) pa je preteklo že
več kot 70 let in je glede na datum njegovega rojstva verjetno, da ni več živ, vendar
listinskega dokaza o njegovi smrti ni, poziva
vse, ki vedo kaj povedati o življenju ali smrti
pogrešanega Blaža Konestaba, da v roku
3 mesecev od objave oklica v Uradnem listu RS, to sporočijo sodišču ali skrbnici za
poseben primer Ljubici Uljan, Zabiče 30B,
6250 Ilirska Bistrica, sicer bo sodišče po
izteku navedenega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 20. 10. 2010
N 29/2010
Os-6542/10
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici po okrajni
sodnici mag. Mirjani Reberc v nepravdnem
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postopku predlagateljice Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Kopru, Ferrarska ulica 5 B, Koper, po
predlogu za razglasitev za mrtvega, za osebo
z imenom Matija Dekleva, nazadnje neznanega bivališča, prej Pregarje 33, ki je bil poročen z Ano Dekleva (umrla 20. 1. 1882) in
je imel sina Ivana Dekleva, roj. 17. 11. 1858,
ter je v zemljiški knjigi vpisan kot solastnik
do 1/2-ice parc. št. 1303/7 in 1313/8, k.o.
Pregarje, katere je pridobil na podlagi izvedenih poizvedb za namene nastavitve nove
zemljiške knjige za katastrsko občino Pregarje – zapisnik z dne 12. 7. 1879, št. 13 in
po tem o njem ni več nobenega poročila, od
njegovega rojstva (ob upoštevanju dejstva,
da v zemljiški knjigi ni zaznambe mladoletnosti in je bil torej ob pridobitvi lastninske
pravice star vsaj 21 let) pa je preteklo že več
kot 70 let in je glede na datum njegovega rojstva verjetno, da ni več živ, vendar listinskega
dokaza o njegovi smrti ni, poziva vse, ki vedo
kaj povedati o življenju ali smrti pogrešanega
Matije Dekleve, da v roku 3 mesecev od objave oklica v Uradnem listu RS, to sporočijo
sodišču ali skrbnici za poseben primer Ljubici
Uljan, Zabiče 30B, 6250 Ilirska Bistrica, sicer
bo sodišče po izteku navedenega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 20. 10. 2010
N 68/2010
Os-6944/10
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagateljice Ane Cerkvenik, Trg 28. avgusta 5, Sežana, zaradi
razglasitve nasprotnega udeleženca Kovačič Vincenca Antona (Vinka), roj. 18. 7. 1882
na Barki, za mrtvega.
Kovačič Vincenc Anton (Vinko) se je rodil
18. 7. 1882 na Barki 19 (kasneje Barka 24),
očetu Georgiusu (Juriju) Kovačič in materi
Agnes (Neži), roj. Puh (Polh). Pogrešanec
je bil brat pokojnega starega očeta predlagateljice Kovačič Jožefa. Drugih podatkov
o pogrešancu ni.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Pogrešanca se poziva, da se oglasi in
vse, ki bi karkoli vedeli o nasprotnem udeležencu in njegovem življenju, zlasti pa smrti,
pa se poziva, da naj to sporočijo Okrajnemu
sodišču v Sežani v roku treh mesecev od
objave tega oklica, ker bo sicer sodišče po
preteku tega roka pogrešanca razglasilo za
mrtvega.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 18. 11. 2010
N 2/2010
Os-6656/10
Pogrešani Peter Cencič se je rodil 3. 7.
1912 v Robidišču št. 5, materi Alojziji Cencič
in očetu Jožefu Cenciču. Po edinih znanih
podatkih naj bi med leti 1940 in 1945 umrl
v Avstriji.
Pogrešanemu je bil za skrbnika za poseben primer postavljen Center za socialno
delo Tolmin, ki ga bo v postopku zastopal po
svojem pooblaščencu.
Kdor bi karkoli vedel o pogrešanem oziroma njegovi smrti, naj to sporoči sodišču
v treh mesecih od objave oklica, sicer bo
sodišče po poteku tega roka razglasilo pogrešanega za mrtvega, v skladu z določili
Zakona o nepravdnem postopku – ZNP.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 2. 11. 2010
N 1/2010
Os-6657/10
Pogrešani Anton Cencič se je rodil 6. 11.
1901 v Robidišču št. 5, materi Alojziji Cencič
in očetu Jožefu Cenciču. Po edinih znanih
podatkih je okoli leta 1967 živel v Franciji,
vendar pa se na vabila sodišča v zvezi z zapuščinskim postopkom po pokojnem bratu
Lenartu Cenciču ni oglasil.
Pogrešanemu je bil za skrbnika za poseben primer postavljen Center za socialno
delo Tolmin, ki ga bo v postopku zastopal po
svojem pooblaščencu.
Kdor bi karkoli vedel o pogrešanem oziroma njegovi smrti, naj to sporoči sodišču
v treh mesecih od objave tega oklica, sicer
bo sodišče po poteku tega roka razglasilo
pogrešanega za mrtvega, v skladu z do-

ločili Zakona o nepravdnem postopku –
ZNP.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 2. 11. 2010

Pozivi za predlaganje
kandidatov za sodnike
porotnike
Su 21/2010
Os-7136/10
Na podlagi drugega odstavka 46. člena
Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94
in naslednji) Okrožno sodišče v Ljubljani
objavlja
poziv
predstavniškim organom občin in drugim pristojnim predlagateljem na območju
Okrožnega sodišča v Ljubljani, da predlagajo kandidate za 500 sodnikov porotnikov
Okrožnega sodišča v Ljubljani.
Za sodnika porotnika je lahko imenovan
državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil
30 let starosti, ki ni bil pravnomočno obsojen
za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ki je zdravstveno ter osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju
sodne oblasti ter aktivno obvlada slovenski
jezik. Predlagatelji morajo predlogom priložiti tudi naslov, kjer dejansko prebivajo, naslov
sedeža pravne osebe, pri kateri je kandidat
zaposlen, če je v delovnem ali pogodbenem
razmerju ter telefonsko številko, na kateri je
dosegljiv ter izrecna dokazila, da kandidat
izpolnjuje pogoje za imenovanje, to je kopijo
potrdila o državljanstvu, glede zdravstvene
zmožnosti pa zdravniško spričevalo ali izjavo
kandidata in mnenje predlagatelja. Predloge
je potrebno poslati na naslov: Okrožno sodišče v Ljubljani, Urad predsednika sodišča,
Tavčarjeva 9, v roku 60 dni od objave poziva
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Okrožno sodišče v Ljubljani
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Božič Natalija, Gabrče 11, Vrhnika,
zavarovalno polico, št. 50500013546, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gny-316997
Kralj
Mojca,
Gorenja
vas
20,
Ivančna Gorica, zavarovalno polico, št.
50500007767, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnt-316927
Pajntar Justin, Dolje 11, Tolmin, zavarovalno polico, št. 50500120490, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnu-317001
Tomažič Karmen, Fram 201, Fram,
zavarovalno polico, št. 50500010555, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnp-316931

Spričevala preklicujejo
Alibabić Šeherezada, Senožeče 82/b,
Senožeče, spričevalo 3. letnika Srednje
tehniške šole Koper, izdano leta 2007.
gno-316932
Altinoz Ajse Deniz, Trubarjeva 20,
Izola - Isola, spričevalo 1., 3., in 4. letnika
Gimnazije Koper, izdano leta 2004, 2006 in
2007. gng-316990
Anzeljc Milan, Studenec 10, Nova Vas,
spričevalo 8. razreda OŠ Toneta Čufarja
Nova vas, št. 73/1, izdano leta 1978.
gnq-316930
Blartnik Blanka, Sela pri Šumberku 25,
Žužemberk, spričevalo 1. letnika Srednje
kmetijske šole Grm Novo mesto, izdano leta
1998. gnl-316960
Blartnik Blanka, Sela pri Šumberku 25,
Žužemberk, spričevalo 2. letnika Srednje
kmetijske šole Grm Novo mesto, izdano leta
1999. gnk-316961
Brdnik Peter, Mali vrh 17, Šmartno ob
Paki, spričevalo o zaključnem izpitu ERŠC
Velenje, izdano leta 1999. gnb-316970
Brejc Alen, Moste 11/e, Žirovnica, diplomo
Centra srednješolskega izobraževanja Jesenice, št. 905, izdana leta 1989. gno-316982
Cof Petra, Forme 7, Žabnica, indeks, št.
11460260031, izdal Ekonomsko storitveni
izobraževalni center v Kranju, leto izdaje
2009. gnt-316952
Ćatović Senad, Preglov trg 3, Ljubljana,
potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu
strokovne usposobljenosti za pridobitev
licence v cestnem prometu, št. 619112,
izdano na Ministrstvu za promet, leta 2006.
gnb-316945
Dolenc Ivanka, Sajevče 8, Hruševje,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Postojna, izdano leta 1974, izdano na ime
Sluga Ivanka. gnv-317000
Galof Boža, Hosta 12, Škofja Loka,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta
1996 in 1997. gng-316940
Gerenčer Aleksandra, Kidričeva 5, Lendava - Lendva, spričevalo Srednje trgovske
šole, izdano leta 2000. gnr-316954
Granda Andrej, Vilenska 64, Orehova
vas, potrdilo o opravljenem strokovnem

izpitu, izdan na Ministrstvu za promet in
zveze, št. 111, leta 2000. gne-316946
Gregorc Aljaž, Vilharjeva ulica 23,
Ajdovščina, maturitetno spričevalo TŠC
Nova Gorica, št. 07135/517, izdano leta
2007. gny-316947
Horvat Martina, Brezovica 9/a, Materija,
spričevalo 4. letnika SGTŠ Izola, izdano leta
2004. gnq-316955
Horvat Martina, Brezovica 9/a, Materija,
maturitetno spričevalo SGTŠ Izola - turistični
tehnik, izdano leta 2004. gnp-316956
Husanović Adnan, Kidričeva 55, Velenje,
spričevalo Poklicne in tehnične šole Velenje,
izdano leta 2000. gne-316967
Jankovič Georg, Aškerčeva 5, Rogaška
Slatina, spričevalo 1. letnika Srednje šole za
strojništvo in mehatroniko Celje - medijski
tehnik, izdano leta 2010. gnt-316977
Jevtić Peruš Jasmina, Hmelina 29,
Radlje ob Dravi, indeks, št. 83034329, izdala
Ekonomsko poslovna fakulteta v Mariboru,
leto izdaje 2004. gnw-316999
Jež Jurij, Vurnikova ulica 11, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Milana Šušteršiča v
Ljubljani, izdano leta 2003. gnv-316925
Jug Tomaž, Blato 6/a, Slovenske Konjice,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
izdan v Splošni bolnici Celje, leta 2001.
gnv-316950
Jukić Elma, Ižanska cesta 398 d,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje
trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 2006.
gnu-316926
Kavčič Natalija, Preglov trg 4, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Moste,
izdano leta 2004, izdano na ime Milosavljević
Natalija. gnr-316929
Kozmenko Aleš, Cesta Krimskega
odreda 38, Vrhnika, spričevalo o zaključnem
izpitu in spričevalo 3. letnika Srednje šole
tehničnih strok Šiška, izdano leta 1997.
gnp-316981
Kroflič Anita, Nova Cerkev 3, Nova
Cerkev, spričevalo o zaključnem izpitu
Šolskega centra Celje, št. 611, izdano leta
1998. gnl-316985
Lovšin Klara, Bezje 4, Kranjska Gora,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Šiška, izdano
leta 2003. gnd-316968
Lukančič Ajša, Župančičeva ulica 6, Ilirska
Bistrica, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Koper, izdano leta 2006. gnj-316962
Marolt Staša, Zavrstnik 54/b, Šmartno pri
Litiji, indeks, št. 06030550, izdala Fakulteta
za socialno delo v Ljubljani. gnr-316979
Nučič Marjeta, Osrečje 13, Škocjan,
spričevalo 3. letnika Srednje frizerske šole
v Ljubljani, izdano leta 1993, izdano na ime
Ule Marjeta. gnw-316974
Nučič Marjeta, Osrečje 13, Škocjan,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
frizerske šole Ljubljana, izdano leta 1993,
izdano na ime Ule Marjeta. gnx-316973
Rajh Boris, Stara nova vas 9, Križevci
pri Ljutomeru, spričevalo 3. letnika SERŠ
Maribor, izdano leta 1991. gnq-316934
Rajh Maja, Na Pristavi 30, Šempeter
pri Gorici, spričevalo 1. in 2. letnika
Biotehniškega centra v Šempetru pri Gorici.
gnn-316937

Simčič Vanja, Bilje 162, Renče, diplomo
Srednje družboslovne in ekonomske šole
Nova Gorica, št. 41-752/90, izdana leta
1990, na ime Stepančič Vanja. gnq-316984
Špenger Tjaša, Trg 57, Prevalje,
spričevalo 2. letnika Srednje zdravstvene
šole Slovenj Gradec, št. 743, izdano leta
2008. gnj-316987
Šteharnik Aleš, Legenska cesta 65/a,
Slovenj Gradec, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje strojno kovinarske šole Ravne
na Koroškem, št. 243, izdano leta 1994.
gni-316938
Šteharnik Aleš, Legenska cesta 65/a,
Slovenj Gradec, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje strojno kovinarske šole Ravne
na Koroškem, št. 243, izdano leta 1994.
gng-316965
Švent Nejc, Košenice 94/a, Novo mesto,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Novo mesto,
izdano leta 2008. gns-316928
Trep Jerica, Prisoja 3, Radlje ob Dravi,
spričevalo 2. letnika Srednje šole Muta,
izdano leta 1995. gny-316972
Ukmar Tanja, Korytkova 19, Ljubljana, diplomo Srednje ekonomske šole Boris Kidrič
v Ljubljani, izdana leta 1985. gnw-316924
Vake Matejka, Šarhova ulica 83,
Maribor, spričevalo od 1. do 3. letnika SERŠ
Maribor, izdano leta 1990, 1991 in 1992.
gnk-316986
Vegič Borut, Mladinska 4, Turnišče,
spričevalo 1. letnika SETUAŠ, Murska
Sobota, izdano leta 1994. gnt-317002
Vene Sašo, Pri velikem kamnu 9,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika ter spričevalo
o zaključnem izpitu Frizerske šole v Ljubljani,
izdano leta 1980 in 1981. gnu-316951
Vidmar Klavdija, Streliška 6, Kamnik,
spričevalo 3. letnika Šolskega centra
Rudolfa Maistra Kamnik, izdano leta 2003,
izdano na ime Sušnik Klavdija. gnf-316941
Vidmar Klavdija, Streliška 6, Kamnik,
spričevalo 4. letnika Šolskega centra Rudolfa
Maistra Kamnik, izdano leta 2004, izdano na
ime Sušnik Klavdija. gne-316942
Vrbančič Blaž, Boračeva 39/d, Radenci,
spričevalo 2. letnika Ekonomske šole Murska
Sobota, izdano leta 1999. gnx-316948
Vrbančič Blaž, Boračeva 39/d, Radenci,
spričevalo 3. letnika Ekonomske šole Murska
Sobota, izdano leta 2000. gnw-316949
Zajc Sašo, Čufarjeva 9/a, Domžale,
spričevalo 1. in 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Ljubljana, izdano leta
1998 in 2000. gnh-316964
Žejavac Denis, Ljubljanska cesta 18,
Grosuplje, indeks, izdala ŠCPET Ljubljana.
gnn-316958
Živec Jana, Sokoliči 4, Gračišče,
maturitetno spričevalo Gimnazije Koper,
izdano leta 2001. gnn-316983

Drugo preklicujejo
Adventa d.o.o., Vodovodna ulica 30,
Maribor, certifikat o nacionalni poklicni
kvalifikaciji, št. K00059935, izdan na Srednje
šoli Lava v Celju, leta 2008. gnn-316933
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B. Makovec Transport d.o.o., Tovarniška
cesta 006B, Ajdovščina, dovolilnico, za
Hrvaško z oznaka države 191/11, št.
0003381. gnv-316975
Babič Aleksander, Dunajska cesta
115, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal
Šolski center za pošto, ekonomijo in
telekomunikacijo. gnd-316993
Božnar Marka, Preglov trg 1, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 11080335, izdala
Univerza v Ljubljani. gnc-316969
Bratušek
Dušan,
Cirkulane
65,
Cirkulane, digitalne kartice voznika, št.
1070500008433000, izdano leta 2007, izdal
Cetis Celje. gnb-316995
Frigotransport Pišek Peter s.p., Lopata
017, Celje, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500017349010 za voznika Obrez
Milana. gnh-316989
Inženirska zbornica Slovenije v skladu
s 6. členom Pravilnika o obliki in vsebini
izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih
inženirjev (Uradni list RS, št. 51/04 in
56/05) neveljavne enotne žige in izkaznice
pooblaščenih inženirjev: Vojko Omerzu,
univ. dipl. inž. el., E-0194, Franc Traven,
inž. el., inž. el., E-9091, Janez Kern, univ.
dipl. inž. el., E-0678, Boris Oberžan, inž.
gradb., G-0771, Janez Kosem, univ. dipl.
inž. str., S-0838, Robert Ščuka, univ. dipl.
inž. el., E-0160. Ob-7031/10
Janez d.o.o., Ulica Juša Kozaka 1,
Ljubljana, spričevalo o plovnosti, št. 505,
reg. oznaka S5-CER, izdano pri Upravi
Republike Slovenije za civilno letalstvo.
gno-316957
Koron Jana, Ulica Ivana Regenta 4,
Nova Gorica, študentsko izkaznico, št.
21050968, izdala Fakulteta za družbene
vede v Ljubljani. gnx-316923
Logistika MAB d.o.o., Ulica Franca Skaze
2, Šmarje pri Jelšah, nacionalno poklicno
kvalifikacijo, št. 35107, izdano leta 2007, za
Dukić Zorana. gnh-316939
Lozej Hana, Budanje 123/a, Vipava,
študentsko izkaznico, št. 09090068,
izdala Fakulteta za pomorstvo in promet.
gns-316978
M - Transport d.o.o., Kocbekova cesta
008, Ljubečna, licence št. GE003522/05260,
izdana dne 29. 4. 2008 pri GZS, z
veljavnostjo od 29. 4. 2008 do 29. 4. 2013.
gnf-316991
Magnet d.o.o., Bukovska vas 13a,
Šentjanž pri Dravogradu, dovolilnice za
državo Hrvaška, št. 3995. gnx-316998
Mejzini Husen, Rimska cesta 168,
Šempeter v Savinjski dolini, certifikat, št.
IZO-07/2323, izdan pri Šolskem centru
Celje, leta 2007. gnu-316976
Merlak Simon, Novi Svet 28, Hotedršica,
študentsko izkaznico, št. 63030171, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko.
gns-317003
Milovanović Zoran, Ul. Ivana Selana
41, Brezovica pri Ljubljani, vozno karto,
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št. 1070500020619002, izdal Cetis d.d.
gnd-316943
Mis Jasmina, Zavrh pod Šmarno goro
1, Ljubljana Šmartno, študentsko izkaznico,
št. 31230131, izdala Fakulteta za farmacijo
Ljubljana. gnm-316959
Mujić Elvina, Preglov trg 10, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19442632, izdala
Ekonomska fakulteta. gnf-316966
Odar Andrej, Srednja vas v Bohinju
77, Srednja vas v Bohinju, izkaznico za
vojnega veterana, številka 4782, izdala
Upravna enota Ljubljana, dne 13. 4. 2006.
gno-316936
Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska 50,
Ljubljana-Petrol, štampiljko pravokotne
oblike z napisom PETROL 41/a, v drugi
vrstici Petrol d.d., Ljubljana in v tretji 1527
Ljubljana, Dunajska cesta 50. gns-316953
Pirc Tim, Požarnice 72, Brezovica pri
Ljubljani, dijaško izkaznico, izdala Srednja
ekonomska šola v Ljubljani. gnz-316971
Prevozništvo Jože Mohorič s.p., Zlatoličje
005, Starše, licenco za tovorno vozilo Iveco

Eurosta LD 440E, reg. št. MB S2-94A.
gni-316988
Slivšek David, Glinškova ploščad
13, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
19456527, izdala Ekonomska fakulteta
Ljubljana. gnc-316994
Softić Jasmin, Trg izgnancev 8,
Brežice, digitalno tahografsko kartico, št.
107050001407100, izdajatelj Cetis Celje.
gni-316963
Stare Alja, Pot h gozdu 10, Brezovica pri
Ljubljani, dijaško izkaznico, izdala Srednja
šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo.
gne-316992
Stojanovič Peter, Jakčeva 33, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala PTT Ljubljana.
gnc-316944
Velepec Juš, Dolsko 72, Dol pri Ljubljani,
vozno karto, št. 6330, izdal Veolia d.d.
gnz-316996
Vezovišek Mitja, Dobrava 12, Radeče,
študentsko izkaznico, št. 19857307,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gny-316922
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