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Javni razpisi
izpolnjevali pogoje za strokovnega delavca
v vzgoji in izobraževanju, ali v zgoraj navedene magistrske študijske programe druge
stopnje.
Šolnina strokovnih delavcev, ki lahko kandidirajo na razpis, za študijsko leto
2010/2011 v višini sofinanciranja tega razpisa ne sme biti financirana iz drugih javnih
sredstev. V primerih delnega sofinanciranja
iz drugih javnih sredstev se znesek subvencije, pridobljene po tem razpisu, zmanjša
v višini pridobljenih drugih javnih sredstev.
3. Merila izbora kandidatov
V primeru, da bo kandidatov, ki bodo izpolnjevali pogoje za kandidiranje, na razpisu
več, kot je razpisanih sredstev, se bodo pri
izboru razvrstili glede na doseženo število
točk.
Merila za izbor prejemnikov subvencije:

Št. 11010-2/2011/2
Ob-1345/11
Na podlagi 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr. in
65/09 – popr.), Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 14/07, 109/08,
49/09, 38/10 in 107/10), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za
leti 2011 in 2012 (Uradni list št. 96/10), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 114/07, 61/08 in 99/09) ter 4. člena
Pravilnika o dodeljevanju študijskih pomoči
strokovnim delavcem na področju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 106/10)
Ministrstvo za šolstvo in šport objavlja
javni razpis
študijskih pomoči za subvencioniranje
šolnin za nadaljnje izobraževanje
strokovnih delavcev v vzgoji
in izobraževanju v študijskem
letu 2010/2011
1. Predmet razpisa
Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, razpisuje študijske pomoči za subvencioniranje šolnin za
nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev
v vzgoji in izobraževanju v študijskem letu
2010/2011. Razpis je namenjen subvencioniranju šolnin za nadaljnje izobraževanje
strokovnih delavcev, zaposlenih v javnih
vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki so v študijskem letu 2010/2011 vpisani v 3. ali 4.
letnik izrednega študija univerzitetnih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004,
ali v naslednje magistrske študijske programe druge stopnje:
– Poučevanje, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani,
– Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljub
ljani,
– Logopedija in surdopedagogika, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani,
– Socialna pedagogika, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani,
– Šolsko knjižničarstvo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani,
– Razredni pouk, Pedagoška fakulteta
Univerze v Mariboru.
2. Pogoji za kandidiranje
Na razpis lahko kandidirajo strokovni
delavci, zaposleni v javnih zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, ki so v študijskem letu 2010/2011 vpisani v izredni
študij univerzitetnih študijski programov,
sprejetih pred 11. 6. 2004, s katerimi bodo
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Merilo
Kandidati, ki so zaposleni za nedoločen čas in za zasedbo
delovnega mesta nimajo z zakonom in drugimi predpisi
določene izobrazbe, pa bi z uspešno končanim študijskim
programom izpolnili vse z zakonom in drugimi predpisi
določene pogoje o izobrazbi za zasedbo delovnega mesta,
na katerem opravljajo vzgojno-izobraževalno delo.
Kandidati, ki so zaposleni za nedoločen čas in imajo za
zasedbo delovnega mesta z zakonom in drugimi predpisi
določeno izobrazbo, vendar bo njihovo delo najkasneje
v šolskem letu 2011/2012 v celoti ali v deležu postalo
nepotrebno zaradi nujnih operativnih razlogov, z uspešno
končanim študijskim programom pa bi izpolnili vse
z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje o izobrazbi
za zasedbo delovnega mesta strokovnega delavca na
področju vzgoje in izobraževanja.
Kandidati, ki so zaposleni za nedoločen čas in za zasedbo
delovnega mesta nimajo z zakonom in drugimi predpisi
določene izobrazbe, lahko pa opravljajo vzgojnoizobraževalno delo v skladu s 146. in 148. členom Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09, 64/09 – popr. in 65/09 – popr.), v skladu z 42. členom
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 36/08) ter v skladu z 10. členom Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 58/09, 64/09 – popr.
in 65/09 – popr.) in bi z uspešno končanim študijskim
programom izpolnili vse z zakonom in drugimi predpisi
določene pogoje o izobrazbi za zasedbo delovnega mesta,
na katerem opravljajo vzgojno-izobraževalno delo.
Kandidati, ki so zaposleni za določen čas in za zasedbo
delovnega mesta nimajo z zakonom in drugimi predpisi
določene izobrazbe, pa bi z uspešno končanim študijskim
programom izpolnili vse z zakonom in drugimi predpisi
določene pogoje o izobrazbi za zasedbo delovnega mesta,
na katerem opravljajo vzgojno-izobraževalno delo.

Št. točk

10 točk

8 točk

6 točk

4 točke

Stran

278 /

Št.

9 / 11. 2. 2011

Kandidat, ki izpolnjuje v 2. točki razpisa
določene pogoje, pridobi dodatni 2 točki,
če izkaže, da mu bo zavod, v katerem je
zaposlen, omogočal izobraževanje v skladu
s svojimi možnostmi.
Če bo kandidatov, ki se bodo uvrstili na
zadnje mesto, ki mu bo še podeljena subvencija, več, bo kot dodatni kriterij upoštevan poprejšnji študijski uspeh kandidata, ki
bo izračunan kot povprečje do 30. 9. 2010
doseženih ocen na:
– študijski smeri, za katero želi kandidat
pridobiti subvencijo, če je bil v isto študijsko
smer vpisan v preteklem študijskem letu (kriterij študijskega uspeha temelji na izračunu
povprečne ocene vseh opravljenih izpitov,
ne pa tudi vaj, seminarskih nalog, hospitacij,
praktikumov in podobnega) ali
– študijski smeri, na podlagi katere se je
kandidat po prekinitvi oziroma nadaljevanju
študija prvič vpisal na študijsko smer, za
katero želi pridobiti subvencijo (kriterij študijskega uspeha temelji na izračunu povprečne ocene vseh opravljenih izpitov, ne
pa tudi vaj, seminarskih nalog, hospitacij,
praktikumov in podobnega).
4. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina razpoložljivih sredstev, ki
se bodo dodelila na podlagi tega razpisa,
je 159.000 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije za leto
2011, na ukrepu 3311-11-0025 Podporne
aktivnosti, na proračunski postavki 7153 –
Izobraževanje učiteljev, konto 4119 – Transferi posameznikom. Skrbnica proračunske
postavke je mag. Darinka Cankar.
Predvidena subvencija šolnine za posameznega prejemnika bo 1.850,00 EUR, pri
čemer lahko znesek subvencije predstavlja
največ 80% šolnine za tekoči letnik študija,
za katerega se kandidat prijavlja na razpis.
Če znesek predvidene subvencije presega
80% šolnine za tekoči letnik študija, za katerega se kandidat prijavlja na razpis, predstavlja znesek subvencije 80% te šolnine.
5. Obvezna oblika in vsebina vloge
Popolna vloga mora vsebovati:
– izpolnjen in podpisan obrazec za prijavo na razpis za pridobitev subvencije šolnin v šolskem letu 2010/2011, dosegljiv na
spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport,
http://www.mss.gov.si (področje javni razpisi) ali osebno med delovnim časom na
Ministrstvu za šolstvo in šport, Služba za
razvoj kadrov v šolstvu, Masarykova 16,
1000 Ljubljana,
– izjavo pooblaščene osebe zavoda,
v katerem je kandidat zaposlen, da bo najkasneje v šolskem letu 2011/2012 njegovo
delo postalo nepotrebno zaradi nujnih operativnih razlogov, če kandidat kandidira pod
točko 3 B,
– uradno potrdilo o vpisu v študijskem
letu 2010/2011 za izredni študij študijskega
programa iz 1. točke tega razpisa, za katerega kandidat želi pridobiti subvencijo,
– dokazilo o višini šolnine za tekoči letnik, za katerega kandidat želi pridobiti subvencijo (fotokopija pogodbe o izobraževanju, fotokopija položnice o plačilu celotne
šolnine ali potrdilo fakultete o višini šolnine
v študijskem letu 2010/2011),
– izjavo kandidata, da njegova šolnina ni
financirana iz drugih javnih sredstev, v primeru, da je financirana iz drugih javnih sredstev, pa dokazilo o višini financiranja,
– fotokopijo potrdila visokošolskega zavoda o opravljenih izpitih za študijsko smer,
za katero želi kandidat pridobiti subvencijo,
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če je bil v isto študijsko smer vpisan v preteklem študijskem letu oziroma za študijske
smeri, na podlagi katere se je kandidat po
prekinitvi oziroma nadaljevanju študija prvič
vpisal na študijsko smer, za katero želi pridobiti subvencijo.
Kandidati morajo za potrebe uveljavljanja
dodatnih točk izpolniti izjavo pod točko II. na
obrazcu za prijavo na razpis za pridobitev
subvencije šolnin v šolskem letu 2010/2011.
Izjava mora biti opremljena s podpisom pooblaščene osebe zavoda in potrjena z žigom
vzgojno-izobraževalnega zavoda.
6. Rok za oddajo vlog, način predložitve
in opremljenost vlog
Vloge se oddajo v zaprti ovojnici osebno
ali po pošti, na naslov: Ministrstvo za šolstvo
in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljub
ljana, s pripisom »Ne odpiraj – Vloga na
javni razpis študijskih pomoči 2010/2011«
ter z imenom, priimkom in polnim naslovom
pošiljatelja, najkasneje do 28. 2. 2011. Prijava se šteje za pravočasno, če je oddana
priporočeno po pošti na zadnji dan prijave,
tj. 28. 2. 2011.
Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno ali
bodo ovojnice nepravilno izpolnjene in označene, razpisna komisija ne bo obravnavala
in bodo zavržene.
7. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo potekalo v prostorih
ministrstva in ne bo javno. Pri odpiranju vlog
razpisna komisija ugotavlja popolnost vlog.
Vloga je popolna, če so predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku 8 dni
od odpiranja kandidate pozvala, da vloge
v roku 8 dni dopolnijo.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način,
ki je določen v 6. točki razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokumentov, ki jih zahteva besedilo razpisa in ne
bodo dopolnjene v skladu s pozivom za dopolnitev vloge.
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih kandidatov, ki ne bodo izpolnjevali
osnovnih pogojev iz druge točke in
– tistih kandidatov, ki ne bodo dosegli
zadostnega števila točk, na podlagi meril
določenih v tretji točki razpisa.
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na podlagi predloga komisije s sklepom odločil minister za šolstvo in šport.
8. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa
O izbiri bodo vlagatelji obveščeni s sklepom Ministrstva za šolstvo in šport najkasneje v roku šestdesetih dni od odpiranja
vlog.
Kandidati, ki meni, da izpolnjuje pogoje
in merila iz javnega razpisa in je bila njegova
vloga s sklepom zavrnjena oziroma zavržena, lahko s tožbo pri Upravnem sodišču
RS sproži upravni spor v tridesetih dneh
od prejema sklepa. Tožba se lahko vloži
neposredno pisno ali pa se pošlje po pošti
navedenemu sodišču. Šteje se, da je bila
tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila
priporočena oddana na pošto.
9. Sklenitev pogodb: z izbranimi kandidati bo Ministrstvo za šolstvo in šport, na
podlagi sklepa o izbiri, sklenilo pogodbo
o subvencioniranju izobraževanja.
Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh
http://www.mss.gov.si (področje javni razpisi). Razpisno dokumentacijo je mogoče
dvigniti tudi osebno, v poslovnem času Mi-

nistrstva za šolstvo in šport, Masarykova
16, Ljubljana. Za dodatne informacije lahko
pokličete Valerijo Jenko (tel. 01/400-52-46)
ali pišete na elektronski naslov valerija.jenko@gov.si.
V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se
nanašajo na osebe in so zapisani v moški
slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni
za moške in ženske.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 430-5/2011
Ob-1346/11
Na podlagi 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, 49/09, 38/10 – ZUKN
in 107/10), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in
2012 (Uradni list RS, št. 96/10 in 4/11),
31. in 73.b člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip (63/07
– popr.), 15/08 – Odl. US, 64/08, 86/09 in
62/10 – ZUPJS), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09
– ZIPRS1011) in Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov (Uradni list RS,
št. 22/01, 35/06, 75/08 in 97/10) Ministrstvo
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
objavlja
javni razpis
za izbiro študentskih domov
za študijsko leto 2011/2012
I. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika proračunskih sredstev:
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana.
II. Predmet in namen javnega razpisa
Javni razpis za izbiro študentskih domov
za študijsko leto 2011/2012 (v nadaljevanju:
javni razpis) se objavlja za izbiro zasebnih
zavodov in drugih zasebnih pravnih oseb ter
samostojnih podjetnikov posameznikov, registriranih za dejavnost študentskih domov
(v nadaljevanju: zasebni študentski domovi), ki sprejemajo študente v skladu z določili Pravilnika o subvencioniranju bivanja
študentov (Uradni list RS, št. 22/01, 35/06,
75/08 in 97/10) in ki jim bo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (v nadaljevanju: ministrstvo) dodeljevalo subvencije
za bivanje študentov.
Namen javnega razpisa je povečanje bivalnih zmogljivosti za študente. Ministrstvo
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
zaradi celostnega reševanja problematike
bivanja študentov ter upoštevajoč izvajanje
Projekta prenove študentskih bivalnih zmogljivosti preko javnega razpisa izbira zasebne študentske domove, ki s svojimi kapacitetami dopolnjujejo in povečujejo bivalne
zmogljivosti za študente.
III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na tem javnem razpisu lahko kandidirajo zasebni študentski domovi, ki so pri
pristojnem organu registrirani za dejavnost
študentskih domov, in ki:
1. študentom zagotavljajo:
– opremljeno sobo, skupne in pomožne
prostore,
– električno energijo za razsvetljavo, kuhanje napitkov in jedi ter za druge osebne
potrebe,
– hladno in toplo vodo,
– ogrevane prostore,
– posteljno perilo ter
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– vzdržujejo stavbo, opremo in napeljave
po sanitarno-tehničnih predpisih ter red in
čistočo v skupnih in pomožnih prostorih;
2. bodo proste zmogljivosti za bivanje
študentov objavljali v skupnem javnem razpisu za sprejem in podaljšanje bivanja, ki ga
za vsako študijsko leto objavi ministrstvo;
3. bodo študentu zmanjšali ceno bivanja
za toliko, kolikor znaša subvencija;
4. ponujajo 7 ali več postelj.
IV. Vsebina in priprava vloge
a) Vloga mora vsebovati:
– v celoti izpolnjena obrazca:
– prijavni obrazec MVZT-ŠD2011/1;
– prijavni obrazec MVZT-ŠD2011/2 in
– naslednji obvezni prilogi:
– dokazilo o lastništvu oziroma dokazilo,
iz katerega izhaja, da imajo na določeni
nepremičnini lastninsko ali kakšno drugo
stvarno oziroma obligacijsko pravico, ki jim
omogoča izvajanje dejavnosti na takšni nepremičnini;
– pravila za vselitev v študentski dom
oziroma postopek za vselitev.
b) Na prijavnem obrazcu MVZT-ŠD2011/1
prijavitelj navede splošne podatke in natančne podatke o lokacijah bivalnih zmogljivostih
z natančnim številom postelj.
c) Na prijavnem obrazcu MVZT-ŠD2011/2
prijavitelj navede natančne podatke o vseh
bivalnih zmogljivostih in opremi z natančnim
številom postelj, namenjenih za študente,
upravičenih do subvencije, in sicer posebej
za tiste, ki bodo prvič bivali v domu, in tiste,
ki bodo bivanje v njem podaljševali.
Prijavitelj navede tudi podatke o ceni bivanja v domu (če se cene glede na sobe
razlikujejo, je potrebno navesti podatke za
vsako skupino sob posebej in povprečno
ceno bivanja v domu v zadnjih treh mesecih)
in elemente, iz katerih je sestavljena.
d) Obenem mora prijavitelj s podpisom
in žigosanjem izjave na prijavnem obrazcu
MVZT-ŠD2011/2 pod materialno in kazensko
odgovornostjo izjaviti, da je pri pristojnem
organu registriran za dejavnost študentskih
domov oziroma da proti njemu ni bila izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba,
s katero bi mu bilo prepovedano opravljati dejavnost študentskih domov. Prav tako
mora prijavitelj soglašati s pogoji in merili,
navedenimi v tem javnem razpisu in pripadajoči razpisni dokumentaciji, ter potrditi resničnost oziroma točnost navedb v vlogi, ki
ustrezajo dejanskemu stanju, vse priložene
fotokopije pa ustrezajo originalom.
e) Javni razpis in pogodbe, ki jih bodo
z ministrstvom sklenili izbrani prijavitelji, so
vezani na proračunske zmogljivosti ministrstva. V primeru, da pride do sprememb
v državnem proračunu ali finančnem načrtu
ministrstva, ki neposredno vpliva na ta javni
razpis ali na sklenjene pogodbe, se s sklenitvijo aneksov pogodbe spremenijo tako, da
se jih ustrezno prilagodi in to sorazmerno
spremembam v državnem proračunu oziroma finančnem načrtu ministrstva.
f) Ministrstvo mora kot neposredni uporabnik proračunskih sredstev kontrolirati porabo sredstev, izplačanih na podlagi pogodbe. Prijavitelj poda na prijavnem obrazcu
MVZT-ŠD2011/2 tudi soglasje k preverjanju
namenske porabe sredstev, odobrenih na
podlagi javnega razpisa. Ministrstvo lahko za kontrolo porabe sredstev kadarkoli
zahteva od izbranega prijavitelja vpogled
v poslovanje in dokumentacijo v zvezi z izpolnjevanjem te pogodbe in izbrani prijavitelj
je dolžan tej zahtevi ugoditi. V primeru, ko

ministrstvo ugotovi kršitev pogodbe ali nenamensko porabo sredstev, je izbrani prijavitelj dolžan ministrstvu na podlagi posebnega sklepa povrniti nenamensko porabljena
sredstva v roku, določenem v sklepu ministrstva. V nasprotnem primeru ima ministrstvo
pravico poračunati znesek nenamensko porabljenih sredstev pri naslednjem zahtevku
izbranega prijavitelja v okviru istega proračunskega leta.
V. Merila za izbiro
Pri obravnavanju vlog bo ocenjena vloga
kot celota. Ocena strokovne komisije bo,
v primeru ponudb, ki bi kot celota presegale
razpisana okvirna sredstva, temeljila na naslednjih merilih:
1. večje število ponujenih postelj;
2. manjša oddaljenost namestitve od najbližjega javnega ali koncesioniranega visokošolskega zavoda.
VI. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: okvirna
višina sredstev javnega razpisa, namenjena
za subvencioniranje bivanja študentov v zasebnih študentskih domovih v študijskem
letu 2011/2012, je 422.400,00 EUR.
VII. Dodeljevanje subvencij: subvencija za posameznega študenta, ki izpolnjuje
pogoje in merila za subvencioniranje bivanja, se bo začela izplačevati potem, ko
bo z njim zasebni študentski dom sklenil nastanitveno pogodbo oziroma aneks
k pogodbi in bo na seznamu, ki ga bodo
v skladu z 32. členom Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov ministrstvu
pošiljale pisarne za študentske domove.
Subvencije se bodo nakazovale mesečno,
način in postopek njihovega izplačevanja
se bo natančno opredelil v pogodbi, sklenjeni med ministrstvom in izbranim zasebnim študentskim domom.
VIII. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, način predložitve ter opremljenost vloge
Prijavitelji pošljejo vlogo po pošti ali oddajo osebno na naslov ministrstva. Rok za
oddajo vlog je ne glede na vrsto prenosa pošiljke 25. 2. 2011, do 14. ure, v Glavno pisarno Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana.
Vloge morajo biti v zaprti ovojnici, z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za
izbiro študentskih domov za študijsko leto
2011/2012« ter z navedbo polnega naziva
in naslova prijavitelja. Kot pravočasne se
štejejo vloge, ki prispejo na Ministrstvo za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo do
izteka navedenega roka.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno
in ki ne bodo pravilno označene, bodo zavržene.
IX. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev: odpiranje prispelih vlog za dodelitev sredstev bo opravila komisija za vodenje
postopka za izbiro študentskih domov, imenovana s strani ministra. Odpiranje vlog bo
1. 3. 2011, ob 9. uri, na sedežu ministrstva,
Kotnikova 38, sejna soba/2. nadstropje.
X. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Minister za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo bo najkasneje v 45 dneh po datumu za odpiranje vlog sprejel sklep o izbiri
zasebnih študentskih domov, ki izpolnjujejo
pogoje za dodeljevanje subvencij za bivanje
študentov.
Ministrstvo bo hkrati s poslanim sklepom
o izbiri pozvalo prijavitelja, ki mu bodo dodeljena sredstva, k podpisu pogodbe. V prime-
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ru, da se prejemnik v roku 8 dni od prejema
poziva nanj ne odzove, se šteje, da je odstopil od vloge za pridobitev sredstev.
XI. Razpisna dokumentacija: prijavna
obrazca in razpisno dokumentacijo lahko
zainteresirani prijavitelji dobijo z dnem objave v Uradnem listu RS na spletnih straneh
ministrstva www.mvzt.gov.si, pod rubriko
Javni razpisi.
XII. Dodatne informacije in obveščanje:
vsa dodatna pojasnila v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani do konca javnega
razpisa dobijo tudi na elektronskem naslovu: marija.bergant@gov.si oziroma pri Mariji Bergant, tel. 01/478-46-05, vsak delovni
dan, med 9. in 11. uro.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Ob-1365/11
Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo
po pooblastilu Vlade Republike Slovenije
zastopa dr. Igor Lukšič, minister za šolstvo
in šport (v nadaljevanju: Republika Slovenija), v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 12/07 in 55/09, v nadaljevanju:
ZSPDPO) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin
po metodi javne dražbe
1. Naziv in sedež organizatorja: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16,
1000 Ljubljana.
2. Predmet prodaje: parc. št. 347/1, k.o.
Dedni dol – zemljišče, v izmeri 1320 m2.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Izklicna cena: 84.150,00 EUR.
Najnižji znesek višanja je 500,00 EUR.
Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje zakonsko določenega davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 8 dneh po prejemu
podpisane pogodbe na račun prodajalca.
Pogodbo mora kupec podpisati v 15 dneh
od poziva k podpisu pogodbe.
Lastništvo preide na kupca ob plačilu
celotne kupnine in davka na promet nepremičnin.
Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala v prostorih Ministrstva za šolstvo
in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana,
dne 7. 3. 2011, z začetkom ob 13. uri.
7. Drugi pogoji:
a. na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki skladno s pravnim
redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin;
b. dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačanih davkih v izvirniku ali
overjeni fotokopiji, ki na dan dražbe ne sme
biti starejše od 30 dni;
c. dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačani 10% varščini od izklicne cene za nepremičnino,
za katero dražijo. Varščina se plača na račun, št. 01100-6300109972, sklic na št.: 18
33111-7141998-20100000. Dražitelj mora
na dražbi predložiti dokazilo o plačilu varščine s priloženo celotno številko računa za
primer vračila varščine. Uspelemu dražitelju
se varščina všteje v kupnino, ostalim se
vrne brezobrestno v roku 15 dni po opra-
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vljeni javni dražbi. Kolikor uspeli dražitelj ne
podpiše pogodbe v 15 dneh od poziva ali
ne plača kupnine v roku 8 dni po prejemu
pogodbe, se vplačana varščina zadrži, ter
se nepremičnina ponudi v nakup drugemu
najugodnejšemu ponudniku;
d. dražitelji, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 7. točke,
bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka.
e. vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overovitve, takse, vpis v zemljiško
knjigo in drugo), kakor tudi davek na promet
nepremičnin plača kupec;
f. dražitelj pred nastopom na javni dražbi
podpiše izjavo, da se je seznanil s pravnim
in dejanskim stanjem nepremičnine;
g. nepremičnine so na prodaj po načelu
videno – kupljeno, kasnejše reklamacije ne
bodo upoštevane.
8. Vlada RS ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi
do sklenitve pravnega posla.
9. Informacije: za dodatne informacije
v zvezi s prijavo in ogledom nepremičnine
se obrnite na Aleša Rajliča, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Masarykova ulica 16, Ljub
ljana, tel. 01/400-52-69, e-pošta: ales.rajlic@gov.si.
Vlada Republike Slovenije
Št. 6130-381/2011
Ob-1322/11
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. 77/07 – 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 objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izdajanja
znanstvenih monografij v letu 2011
(oznaka: JR3–ZM–2011)
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000
Ljubljana.
2. Predmet in področje javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
– natisa izvirnih znanstvenih monografij
slovenskih avtorjev ter kritičnih izdaj virov
s spremno študijo in komentarjem;
– prevodov znanstvenih monografij slovenskih avtorjev v tuj jezik;
– prevodov znanstvenih monografij tujih
avtorjev, pomembnih za razvoj znanstvene
vede in slovenske znanstvene terminologije,
v slovenski jezik;
– izdaje znanstvenih monografij na elektronskem mediju.
Javni razpis obsega izdaje znanstvenih
monografij v tiskani in elektronski obliki s področij humanističnih, družboslovnih, medicinskih, biotehniških, tehniških in naravoslovno-matematičnih ved.
Znanstvena monografija je publikacija,
v kateri se znanstveno, sistematično, izčrpno in vseobsegajoče obravnava neki problem, vprašanje ali predmet, oseba ali dogodek, v enem zvezku oziroma v določenem
številu zvezkov, ki se objavljajo istočasno
ali v vnaprej določenem časovnem obdobju.
Publikacija mora biti recenzirana in imeti

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
vse predpisane elemente za pridobitev CIP
in ISBN (ISMN). Sem sodijo tudi znanstveno
kritične objave virov, prevodi znanstvenih
del s komentarjem, znanstveni slovarji in
znanstveni zemljevidi.
Zborniki s konferenc, zaključna in druga
poročila o delu na raziskovalnih nalogah
ipd. (četudi v vezani obliki) ne sodijo v to
kategorijo.
3. Cilji javnega razpisa
JAK podpira izdaje znanstvenih monografij s ciljem omogočanja in pospeševanja
objav tistih znanstvenih monografij, ki so:
– aktualne in temeljnega pomena za razvoj posameznega znanstvenega področja
ali podpodročja;
– pomembne za razvoj slovenske znanstvene terminologije;
– pomembne za predstavljanje slovenskih znanstvenih dosežkov v domačem in
mednarodnem prostoru;
– pomembne za širjenje novih znanstvenih spoznanj in znanstvene kulture.
4. Okvirna vrednost javnega razpisa
JR3-ZM-2011 in obdobje ter način za porabo dodeljenih sredstev
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev
javnega razpisa JR3-ZM-2011 za leto 2011
znaša predvidoma 580.000,00 EUR.
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2011
oziroma v plačilnih rokih, kot to določa Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS,
št. 96/10).
5. Upravičeni stroški
JAK bo izbranim prijaviteljem sofinancirala naslednje stroške:
– stroške tiska;
– stroške priprave na tisk.
6. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu JR3-ZM-2011
6.1. Splošni pogoji za sodelovanje na
javnem razpisu JR3-ZM-2011
6.1.1. Na javni razpis za sofinanciranje
izdajanja znanstvenih monografij se lahko
prijavijo:
– organizacije, vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
(ARRS);
– založbe;
– društva s statusom delovanja v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti;
– pravne osebe iz slovenskega zamejstva na področju založništva.
6.1.2. Za sredstva z javnega razpisa ne
morejo kandidirati:
– ponatisi znanstvenih monografij, razen
v primeru starejših (če je od prve izdaje minilo več kot 30 let) in težko dostopnih del, ki
so posebnega pomena za neko znanstveno
področje;
– slovarska dela tržne narave. Izjema so
slovarska dela, pomembna za razvoj slovenske znanstvene terminologije oziroma
za proučevanje slovenskega jezika;
– zbirke v celoti;
– izdaje doktorskih nalog;
– zborniki s konferenc, kongresov, simpozijev, kolokvijev ipd., zaključna in druga
poročila o delu na raziskovalnih nalogah.
6.2. Posebni pogoji za sodelovanje na
javnem razpisu JR3-ZM-2011
Prijavitelji morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določa besedilo točke 6.1. javnega
razpisa JR3–ZM–2011, izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:
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– prijavljene znanstvene monografije
morajo biti izdane v koledarskem letu javnega razpisa JR3-ZM-2011;
– prijavljena znanstvena monografija
mora biti urejena in opremljena po mednarodnih bibliografskih standardih in standardih za znanstveni tisk, veljavnih v Republiki
Sloveniji;
– prijavljena znanstvena monografija
mora biti finančno uravnotežena, kar pomeni, da se predvideni odhodki in prihodki prikazani v finančni zgradbi ujemajo (odhodki
= prihodki);
– prijavljena znanstvena monografija
mora iziti najkasneje do zaključka koledarskega leta 2011 in biti dostavljena JAK do
31. 12. 2011, prevodi znanstvenih monografij morajo iziti do 30. marca 2012 in biti dostavljeni na JAK. Podaljšanje roka za izdajo
znanstvene monografije ni mogoče;
– prijavitelji morajo zagotoviti prost dostop do spletnih elektronskih izdaj sofinanciranih znanstvenih monografij;
– prijavitelji ne morejo biti sofinancirani
za isto znanstveno monografijo iz drugih
proračunskih virov;
– prijavitelji ne morejo biti sofinancirani
za isto znanstveno monografijo, če so bili
za to znanstveno monografijo sofinancirani
iz drugih javnih razpisov in pozivov, ki jih
objavlja JAK.
7. Splošni razpisni kriteriji:

Možno število točk
80

Prevod znanstvenih
monografij v slo. jezik
in prevod iz slo. v tuj jezik
Možno število točk
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0*

visoke
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0

srednje

15

0

nižje

10

0

100
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Izvirna znanstvena
monografija

Razpisni kriteriji
Razpisni kriteriji
A. Kakovost vsebine
Pomen znanstvene monografije za razvoj znanstvenega
področja:
zelo velik
srednje velik
manjši
Aktualnost znanstvene monografije:
zelo aktualna
srednje aktualna
manj aktualna
Pomen za razvoj znanstvene in strokovne terminologije:
zelo velik
srednje velik
manjši
Poseben pomen za slovenski in/ali mednarodni
znanstveni prostor:
za slovenski in/ali
mednarodni znanstveni
prostor
B. Reference in dosežki avtorja (če ima monografija več
avtorjev, se izračuna povprečje točk vseh avtorjev. Glej
tudi točko 7. f)
Avtor je v obdobju 2006–2010 po metodologiji ARRS
za vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne
uspešnosti dosegel najmanj 500 točk (izračun na
SICRIS-u)
Avtor je v obdobju 2006–2010 po metodologiji ARRS
za vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne
uspešnosti dosegel od 251 do 499 točk (izračun na
SICRIS-u)
Avtor je v obdobju 2006–2010 je po metodologiji ARRS
za vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne
uspešnosti dosegel do 250 točk (izračun na SICRIS-u)
Skupno število točk:

*Izpolnjevanje pogojev referenc in dosežke avtorja zagotavlja založnik (v primeru prevoda).
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8. Uporaba kriterijev in povzetek načina
ocenjevanja
Pristojna strokovna komisija za knjižno
in revijalno produkcijo s področij znanosti (v
nadaljevanju: strokovna komisija) pregleda
pri vsaki prijavni vlogi izpolnjevanje razpisnih kriterijev. Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem
kriteriju navedena najvišja možna višina doseženih točk. Višina odobrenih sredstev je
odvisna od skupne višine prejetih točk za
posamezno znanstveno monografijo, od obsega in zahtevnosti znanstvene monografije
ter razpoložljivih finančnih sredstev, namenjenih javnemu razpisu. Najvišje možno število točk za znanstveno monografijo je 100
točk. Minimalno število doseženih točk, potrebnih za sofinanciranje, znaša 60 točk.
Strokovna komisija pri točkovanju določi
štiri kategorije: I, II, III in IV. Znanstvene
monografije, ki se pri ocenjevanju uvrstijo
v prve tri kategorije, se sofinancirajo. Znanstvene monografije, ki se pri ocenjevanju
uvrstijo v četrto kategorijo, se ne sofinancirajo.
1. kategoriji pripada 100% delež sredstev, glede na izračunano subvencijo;
2. kategoriji pripada 80% delež sredstev,
glede na izračunano subvencijo;
3. kategoriji odstotek delež sredstev določi strokovna komisija glede na preostala
sredstva ter glede na izračunano subvencijo;
4. kategorija se ne sofinancira.
Odstotni delež se določi za vsako leto
posebej in je odvisen od višine sredstev za
ta program.
Razredi kategorij:
1. kategorija med 87–100 točkami;
2. kategorija med 74–86 točkami;
3. kategorija med 60–73 točkami;
4. kategorija med 59–0 točkami.
a) Znanstvena monografija se uvrsti
v posamezno kategorijo na osnovi točkovnih ocen. Ločeno po posameznih vedah
znanstveno monografijo ocenjujeta po en
član strokovne komisije in po en recenzent
za to znanstveno področje (v nadaljevanju:
recenzenta).
b) Ko posamezno znanstveno monografijo po vedah ocenita oba recenzenta, pooblaščena oseba agencije izračuna aritmetično sredino obeh ocen. Na podlagi ocen
po posameznih vedah se pripravi vrstni red
posameznih znanstvenih monografij po vedah glede na število točk.
c) Strokovna komisija za vsako vedo posebej določi razpon točk za posamezno kategorijo, ki je podlaga za razvrščanje znanstvenih monografij po kategorijah glede na
doseženo izračunano aritmetično sredino
ocen. Točkovni razpon za posamezne kategorije za vsako vedo mora sprejeti oziroma potrditi strokovna komisija na skupnem
sestanku.
d) Na seji strokovna komisija odloča
o zvišanju oziroma znižanju praga za vključitev znanstvene monografije v sofinanciranje, oziroma z nadomestno oceno odloča
o vključitvi znanstvene monografije, ki je
izpadla iz sofinanciranja, če so za to podani
tehtni razlogi.
e) Na podlagi razdelitve znanstvenih monografij po kategorijah pooblaščena oseba
agencije izračuna višino sredstev za posamezno znanstveno monografijo na podlagi
sprejetih normativov za izračun subvencije.
f) V primeru prijave izvirne znanstvene
monografije avtorja, ki nima kazalcev razi-
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skovalne uspešnosti (po SICRIS-u), se njegove reference oceni na osnovi priložene
bibliografije.
Normativi za izračun subvencije
Za izračun pripadajočih sredstev za sofinanciranje izdaje znanstvenih monografij,
se upoštevajo naslednji finančno opredeljeni
elementi:
Vrsta stroškov

Vrednost na enoto v EUR

tiskanje in vezava

Vrednost avtorske pole znaša
0,20 EUR. Vrednost avtorske pole
se lahko spremeni glede na število
upravičenih prijaviteljev, oceno,
vrednost zaprošenih sredstev in višino
razpisanih sredstev (A)

oblikovanje in računalniški prelom

30 EUR na avtorsko polo (B)

lektoriranje

40 EUR na avtorsko polo (C)

50% priznanih stroškov prevoda (tujih
avtorjev v slovenski jezik)

280 EUR na avtorsko polo (D)

50% priznanih stroškov prevoda (slovenskih
avtorjev v tuj jezik)

350 EUR na avtorsko polo (E)

lektoriranje prevedenega besedila (v tujem
jeziku)

50 EUR na avtorsko polo (F)

Avtorska pola besedila obsega 30.000
znakov s presledki.
Zgoraj navedeni stroški priprave znanstvene monografije se normirajo za vsako
leto posebej.
Subvencija se izračuna na naslednji način:
Subvencija = (št. avtorskih pol × naklada × A) +
(št. avtorskih pol × B) +
(št. avtorskih pol × C)
pri prevodu tujih avtorjev v slovenski jezik:
(št. avtorskih pol × D)
pri prevodu slovenskih avtorjev v tuj jezik:
(št. avtorskih pol × E)
(št. avtorskih pol × F)
pri elektronskem mediju:
(št. avtorskih pol × B) +
(št. avtorskih pol × C).
JAK sofinancira znanstvene monografije
do naklade največ 300 izvodov in obsega 25
avtorskih pol. Obsežnejše rokopise je treba
dodatno obrazložiti.
Pri izračunu subvencije so možne korekcije za izjeme, kjer narava znanstvene
monografije zahteva dražji tisk (ilustrativno
gradivo ipd.), in sicer maksimalno do višine
+ 50%, o čemer odloča strokovna komisija
za vsak primer posebej.
Pri izdaji znanstvene monografije slovenskega avtorja v slovenskem jeziku JAK
sofinancira stroške tiska, tehnične priprave
rokopisa za tisk (stroške oblikovanja in računalniškega preloma) in stroške lektoriranja,
ne financira pa avtorskega dela.
Pri izdaji prevoda znanstvene monografije tujega avtorja v slovenski jezik JAK
sofinancira do 50% priznanih stroškov prevajanja.
Pri izdaji prevoda znanstvene monografije slovenskega avtorja v tujem jeziku pri
tujem založniku JAK sofinancira do 50%
priznanih stroškov prevajanja. Če avtor
znanstveno monografijo že napiše v tujem
jeziku, se mu priznajo stroški lektoriranja
prevoda.
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Če je izračun subvencije večji, kot so
zaprošena sredstva, se upošteva zaprošena sredstva.
9. Razpisni rok in način oddaje vlog
Javni razpis se prične 11. februarja 2011
in se zaključi 11. marca 2011.
Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjen in podpisan obrazec:
Prijavni obrazec (Prijava za sofinanciranje
izdajanja znanstvenih monografij za leto
2011) ter samostojne priloge:
a) recenzijo I. (obrazec: Recenzija);
b) recenzijo II. (obrazec: Recenzija);
c) dokončno elektronsko različico znanstvene monografije na CD-ROM-u v doc.
formatu (dokument Word);
d) pogodbo avtorja s tujim založnikom
(če bo prevod slovenskega avtorja objavljen
v tujini) oziroma pisno dokazilo, da je znanstvena monografija sprejeta v tisk pri tujem
založniku;
e) izjavo prijavitelja – gospodarske družbe, ki se ukvarja s tržno proizvodnjo blaga in
storitev, da za kritje stroškov, ki bodo predmet sofinanciranja tega razpisa, ni prejel
sredstev iz drugih virov državnega proračuna (pravilo »de minimis«);
f) izpisek točkovanja avtorja med leti
2006 do 2010 iz sistema SICRIS oziroma
v primeru, če avtorja ni v sistemu SICRIS, je
potrebno priložiti avtorjevo bibliografijo.
Predlagatelj, ki prijavlja več vlog, mora
vsako vlogo poslati v ločeni kuverti.
Za pravilno oddane se štejejo vloge, ki
bodo oddane v roku v obeh oblikah, v pisni
obliki in po elektronski pošti, pri čemer je za
identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj.
Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati
skupaj s prilogami:
1. v enem izvodu v elektronski obliki
(samo obrazce brez elektronske različice,
ter navesti znanstveno monografijo) na naslov: znanstvene.monografije@jakrs.si.;
2. v enem izvodu v tiskani obliki skupaj
z elektronsko različico na CD-ROM-u na
naslov agencije.
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.
Nepravočasno oddane vloge in vloge neupravičenih oseb bodo izločene iz nadaljnje
obravnave s sklepom o zavrženju (peti 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).
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa JR3–ZM–2011.
Vloga mora biti poslana na naslov:
– JAK, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana,
do 11. marca 2011 oziroma najkasneje
tega dne oddana na pošti kot priporočena
pošiljka, v zapečatenem ovitku, z izpisom
na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za sofinanciranje znanstvenih monografij 2011 z oznako JR3 – ZM – 2011;
– Hkrati mora biti vloga najkasneje tega
dne oddana po elektronski pošti na naslov:
znanstvene.monografije@jakrs.si.
10. Način obravnavanja vlog in odločanje
o izboru
Vloge, prispele na javni razpis JR3–
ZM–2011, bo odpirala odpiralna komisija
JAK.

JAK bo prijavitelje, katerih vloge bodo
formalno nepopolne, pozvala, da jih v roku
petih dni 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 pristojni strokovni komisiji za knjižno
in revijalno produkcijo s področja znanosti
JAK.
O dodelitvi sredstev bo na podlagi poročila strokovne komisije za knjižno in revijalno produkcijo s področja znanosti JAK odločil direktor JAK z odločbo o sofinanciranju
posamezne znanstvene monografije.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa;
– prijavni obrazec z navedbo obveznih
prilog in originalne izjave o izpolnjevanju
razpisnih pogojev.
Prijavitelj mora ob prijavi na javni razpis
priložiti v celoti izpolnjen prijavni obrazec in
vse zahtevane obvezne priloge, navedene
v prijavnem obrazcu.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani www.jakrs.si, kjer so tudi drugi
podatki, potrebni za izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti, imena
članov strokovnih komisij).
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo v glavni pisani JAK, vsak delavnik, med 10. in
12. uro.
12. Dodatne informacije in pojasnila: vse
dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Javni agenciji za knjigo Republike
Slovenije, pri Gabrijeli Biserki Šertel, osebno
ali po tel. 01/369-58-23, vsak delavnik, od
10. do 12. ure, e-pošta: biserka.sertel@jakrs.si.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: odpiranje vlog bo na Javni agenciji za
knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2,
Ljubljana, potekalo v sejni sobi v 3. nadstropju, dne 16. marca 2011. Prijavitelji bodo
o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 90 dneh od navedenega skrajnega roka
za oddajo prijave na javni razpis.
Javna agencija za knjigo RS
Št. 303
Ob-1316/11
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih
rezervah (Uradni list RS, št. 60/95) Zavod
Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Dunajska 106 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za oddajo strešnih
površin v najem za postavitev sončne
elektrarne
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks 01/589-073-47.
2. Predmet javnega razpisa: oddaja strešnih površin na naslovu: Slovenja vas 75
pri Ptuju.
3. Vrsta nepremičnine: strešna površina,
v izmeri 1.350 m2.
4. Strešna površina se bo oddala najugodnejšemu ponudniku za obdobje dvajsetih
let z možnostjo podaljšanja.
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Ponudi naj se cena za celotno streho
za obdobje enega leta in brez vključenega
DDV.
5. Strešna površina bo dana v najem ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno.
O izboru bodo ponudniki obveščeni
v roku osem dni od roka za predložitev ponudb.
Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.
6. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o najemu, se šteje, da odstopa od
ponudbe. V tem primeru se pogodba sklene
z drugim najugodnejšim ponudnikom.
7. Način in rok plačila: naročnik bo račune za najem strehe izstavljal najemojemalcu
mesečno vnaprej, ta pa jih je dolžan poravnati do 15 v mesecu. V primeru zamude
plačila, naročnik obračunava zakonite zamudne obresti.
8. Ogled strešne površine je možen
po predhodnem dogovoru s Franjem Lesjakom, tel. 041/651-532.
9. Predložitev ponudb:
a) Pisne ponudbe je treba predložiti
do 18. 2. 2011, do 10. ure. Ponudbe se
označi:«Ponudba za najem strešne površine – Ne odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– izjavo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokiranega računa,
– pooblastilo osebi za zastopanje, na
odpiranju za pravne osebe,
– izjavo o državljanstvu, če je ponudnik
fizična oseba.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod Republike Slovenije za
blagovne rezerve, Dunajska 106/VIII, 1000
Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 18. 2. 2011 ob 11. uri,
na Zavodu Republike Slovenije za blagovne
rezerve, Dunajska 106/VIII, Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 094-1/2011
Ob-1333/11
Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva, na podlagi 7. člena Zakona o nagradah Republike
Slovenije na področju šolstva (Uradni list
RS, št. 56/94) ter 2. člena Pravilnika o delu
Odbora za podeljevanje nagrad RS na področju šolstva objavlja
javni razpis
nagrad Republike Slovenije
na področju šolstva za leto 2011
1. Naziv razpisovalca: Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva (v nadaljevanju: odbor).
2. Predmet javnega razpisa: nagrade
Republike Slovenije na področju šolstva (v
nadaljevanju: nagrade).
3. Splošno o nagradah:
Nagrade se podeljujejo za najvišje dosežke v vzgoji in izobraževanju: predvsem
za pomembne prispevke h kakovosti vzgojnoizobraževalne prakse ter razvoju organizacije vzgojnoizobraževalnega procesa,
za uveljavljanje človekovih pravic, temeljnih
svoboščin in humanizacije odnosov v šoli,
za uveljavljanje pozitivnih vzgojnih vplivov
ter za utrjevanje ugleda šole v okolju.
Kandidate za nagrade lahko predlagajo fizične in pravne osebe. Predlagatelji ne
morejo predlagati podelitve posmrtne nagrade.
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Nagrado lahko prejme posameznik/ica,
skupina, zavod ali druga organizacija s področja predšolske vzgoje, obveznega osnovnega šolstva, osnovnega glasbenega šolstva, izobraževanja in usposabljanja otrok in
mladostnikov z motnjami v razvoju, srednjega šolstva, izobraževanja odraslih, višjega
in visokega šolstva, dijaških in študentskih
domov, šolstva pripadnikov madžarske in
italijanske narodnostne skupnosti in Romov, šolstva pripadnikov slovenske manjšine v Italiji, Avstriji in na Madžarskem ter
dopolnilnega pouka slovenskega jezika in
kulture za Slovence po svetu.
Odbor bo podelil največ 11 nagrad, od
tega največ 6 za življenjsko delo. Posameznik, skupina, zavod ali druga organizacija
lahko dobi nagrado samo enkrat. Oseba,
ki je bila že nagrajena kot član skupine, je
lahko nagrajena tudi kot posameznik, vendar za druge posebne dosežke oziroma življenjsko delo.
Nagrajeni so lahko posamezniki/ice,
skupine, zavodi ali druge organizacije, če
na posameznem področju delujejo najmanj
10 let.
Posameznik/ica je lahko nagrajen/a za
življenjsko delo, če je na posameznem področju deloval/a najmanj 30 let.
Nagrade ne more prejeti učbenik, časopis ali revija, ampak le njihov avtor oziroma
urednik, uredništvo.
4. Merila za dodelitev nagrad:
4.1. Nagrada za življenjsko delo na področju vzgoje in izobraževanja se lahko
podeli kandidatu, če njegovi učenci, dijaki,
študentje oziroma odrasli dosegajo nadpovprečne uspehe pri šolanju oziroma študiju ali
na domačih in tujih tekmovanjih, ali če dosega nadpovprečne rezultate pri vzgojnem,
svetovalnem, mentorskem delu, strokovnem
ali znanstveno-raziskovalnem delu ali če se
je vidno uveljavil na področju dodiplomskega, podiplomskega izobraževanja oziroma
stalnega strokovnega izpopolnjevanja učiteljev oziroma vzgojiteljev.
4.2. Nagrada za izjemne dosežke v vzgoji in izobraževanju se lahko podeli:
– če je kandidat dosegel v šolski praksi
oziroma pri organiziranju in razvoju na področju vzgoje in izobraževanja nadpovprečne, tudi v javnosti prepoznane in potrjene
rezultate,
– če je kandidat v zadnjih petih letih
napisal in objavil vsaj en učbenik, ki ga je
strokovna kritika ocenila kot izjemno kakovostnega in izvirnega oziroma je pripravil
več učnih pripomočkov, ki so bili ugodno
ocenjeni in so se širše uveljavili na področju
vzgoje in izobraževanja,
– če je kandidat v zadnjih petih letih napisal in objavil vsaj eno izvirno znanstveno
delo s področja vzgoje in izobraževanja, ki
je pomembno prispevalo k razvoju vzgoje in
izobraževanja.
5. Obvezne sestavine predloga za nagrado:
– ime in priimek kandidata/ke, naslov
stalnega bivališča, izobrazbo in zaposlitev,
– ime in priimek kandidatov/tk, naslove
stalnih bivališč, izobrazbo in zaposlitev, če
gre za skupino posameznikov,
– ime zavoda ali druge organizacije, naslov, natančen opis dejavnosti,
– pisna vsebinska utemeljitev (1-3 tipkane strani) z dokazili,
– osnovni podatki o predlagatelju.
6. Predlagatelj naj pri pripravi predloga
upošteva in v njem navede:
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– kako je kandidat/ka zaznamoval/a področje vzgoje in izobraževanja na katerem
deluje ali je deloval;
– kako se projekt, učbenik, prizadevanje
kandidata odraža v praksi oziroma kakšen
je odziv iz prakse in okolja;
– skrajšano bibliografijo kandidata/ke na
največ dveh straneh s prikazano vsebino
petih najpomembnejših del, tiskani izpis COBISS ni potreben.
Priloge naj vsebujejo le tisto, kar lahko vsebinsko podkrepi utemeljitev. Predlog
naj vsebuje več mnenj o kandidatu/ki. Predlagatelj ne more predlagati sebe oziroma
skupine, organizacije ali zavoda, v katerem
deluje. Pri prijavah za nagrado organizaciji
odbor pričakuje, da bodo v predlogu opisane dejavnosti organizacije, ki ne sodijo med
redne delovne naloge.
7. Obrazec za prijavo na razpis je dosegljiv na spletni strani Ministrstva za šolstvo
in šport, http://www.mss.gov.si/. Dodatne informacije dobite pri Rosandi Lenart (Ministrstvo za šolstvo in šport), tel. 01/400-53-70,
e-pošta: rosanda.lenart@gov.si.
8. Predloge z utemeljitvijo in dokazili
naj predlagatelji pošljejo ali osebno prinesejo v zaprti ovojnici in z označbo pošiljatelja na naslov: Ministrstvo za šolstvo in
šport RS, Masarykova 16, 1000 Ljubljana,
s pripisom: »Ne odpiraj – Razpis za nagrade
na področju šolstva«. Predloge ne glede na
način dostave sprejemamo do četrtka, 26. 5.
2011 do 13. ure.
Nepravilno opremljenih in prepoznih vlog
odbor ne bo odpiral in bodo zavržene.
Odbor za podeljevanje nagrad
Republike Slovenije
na področju šolstva
Št. 00071
Ob-1399/11
Na podlagi 4. člena Pravilnika o imenovanju v naziv predavatelja višje šole (Uradni
list RS, št. 29/06) ESIC Kranj, Višja strokovna šola objavlja
razpis
za pridobitev naziva predavatelj/-ica
Višje šole za program organizator
socialne mreže (VI. stopnja)
Organizator socialne mreže za naslednja predmetna področja: tuj jezik, jezikovna
kultura, informacijska tehnologija v sociali,
organizacija in tehnike vodenja v sociali,
pravo in vodenje dokumentacij v sociali, kaj
je socialna država, lokalno okolje in podporne mreže, spodbujanje prostovoljnega
dela v lokalnem okolju, človek v socialnem
okolju, komunikacija z uporabniki, otroci in
mladostniki v sodobni družbi, družba tveganja, družina v sodobnem svetu, družina
kot socialni sistem, starost in staranje, življenjski svet starega človeka, animacija
z umetnostnim izražanjem, delovanje za
zdravo življenje, izobraževanje in trg dela,
marginalne družbene skupine, praktično izobraževanje.
Skladno s petim in šestim odstavkom
105. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09), s 33.
in 34. členom Zakona o višjem strokovnem
izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04) ter
4. člena Pravilnika o postopku za imenovanje v naziv predavatelja višje šole (Uradni
list RS, št. 29/06) mora kandidat/kandidatka
za pridobitev naziva predavatelj/-ica višje
šole izpolnjevati naslednje pogoje:
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– najmanj univerzitetna izobrazba ustrezne smeri (skladno s Pravilnikom o smeri in
stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev
v višješolskem študijskem programu višjega
strokovnega izobraževanja Organizator socialne mreže (Uradni list RS, št. 47/08),
– najmanj tri leta delovnih izkušenj in
– dokazila, ki izkazujejo vidne dosežke
na izobraževalnem in strokovnem področju
skladno z Merili za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev
naziva predavatelj višje šole (Uradni list RS,
št. 1/09).
Kandidat/kandidatka za prvo imenovanje
v naziv mora vlogi priložiti vsa z razpisom
zahtevana dokazila, predvsem pa:
– življenjepis,
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o najmanj 3 letih ustreznih delovnih izkušenj (kopija delovne knjižice oziroma potrdila delodajalcev, kjer je razvidno,
kje in koliko časa je bil kandidat/kandidatka
zaposlen),
– dokazila o vidnih dosežkih na svojem
strokovnem področju (najmanj 2 dokazili na
področju izobraževanja in najmanj 2 dokazili na področju strokovnega dela) skladno
z Merili za določitev vidnih dosežkov na
strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole (Uradni list RS,
št. 1/09),
– ter podpisano izjavo, v kateri kandidat
navede predmete, za katere želi biti imenovan.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 15 dneh od objave na naslov:
ESIC Kranj, Višja strokovna šola, Župančičeva 22, 4000 Kranj, s pripisom »Prijava na
razpis za pridobitev naziva predavatelj/-ica
višje šole«. Podrobnejše informacije lahko
dobite na tel. 05/909-39-52 ter preko elektronske pošte: vss@esic.si, ali lidija.grmek@guest.arnes.si.
Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo
o podelitvi naziva obveščeni po končanem
uradnem postopku v zakonitem roku.
ESIC Kranj, Višja strokovna šola
Št. 430-1/2011
Ob-1305/11
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08), Pravilnika
o dodeljevanju finančnih pomoči za programe razvoja podeželja in kmetijstva v Občini
Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 58/07),
Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi
za leto 2011 (1. obravnava) in sklepa župana št. 032-3/2011 z dne 19. 1. 2011, Občina
Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis
za dodelitev finančnih pomoči za
programe razvoja podeželja in
kmetijstva v Občini Zagorje ob Savi za
leto 2011
I. Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za programe razvoja
podeželja in kmetijstva v Občini Zagorje ob
Savi za leto 2011, v okvirni višini 49.000 EUR
po shemi državnih pomoči v kmetijstvu.
II. Okvirna višina razpisanih sredstev
Ukrep
1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev

Okvirna višina sredstev
(EUR)
32.000

2. Urejanje pašnikov (ograditev s pašno ograjo)
3. Urejanje kmetijskih zemljišč in dostopov

17.000
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III. Upravičenci – pogoji za dodelitev
sredstev: do sredstev za razpisane ukrepe
iz poglavja II so upravičeni nosilci kmetijskih gospodarstev – pravne in fizične osebe,
ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo na
območju Občine Zagorje ob Savi in imajo
v lasti ali najemu najmanj 1 ha kmetijskih
obdelovalnih površin (naložbe v rastlinjake,
plastenjake, sadovnjake, urejanje kmetijskih
zemljišč in dostopov pod točko 3 iz poglavja II) oziroma 3 ha kmetijskih obdelovalnih
površin za naložbe pod točko 1 in 2 iz poglavja II na navedenem območju ter imajo kmetijsko gospodarstvo (v nadaljevanju:
KMG) vpisano v register KMG pri pristojnem
državnem upravnem organu in izpolnjujejo
vse ostale pogoje, določene pri posameznih
ukrepih iz tega razpisa.
IV. Ukrepi
1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Do sofinanciranja so upravičene naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo
na KMG, razen za rejo toplokrvnih pasem
konj, perutnine in kuncev. Upravičeni stroški so: stroški novogradnje ali adaptacije
hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenega
standarda, stroški nakupa in montaže nove
tehnološke opreme v objektih (za krmljenje,
molžo in izločke…), nakup materiala, nove
opreme in stroški izgradnje ali adaptacije
pomožnih živinorejskih objektov, kot so seniki, silosi ipd. (adaptacija ali rekonstrukcija
gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja
standarda nitratne direktive ni mogoče sofinancirati. V primeru novogradnje hleva je
možno sofinanciranje gnojnih jam in gnojišč), prva postavitev oziroma prestrukturiranje obstoječih intenzivnih in ekstenzivnih
trajnih nasadov minimalne površine 0,3 ha
(ne velja za: prestrukturiranje vinogradov,
zasaditev letnih rastlin), stroški nakupa in
montaže novega rastlinjaka oziroma plastenjaka (minimalno 200 m2) s pripadajočo
novo opremo ali samo nova oprema za rastlinjak oziroma plastenjak, stroški nakupa
in montaže novih mrež proti toči (minimalno
0,3 ha), stroški honorarjev arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc (splošni
stroški, kot so upravni in pravni stroški niso
opravičljivi).
Podpore se ne dodelijo za: nakup pro
izvodnih pravic, živali ali letnih rastlin, zasaditev letnih rastlin, tekoče stroške proizvodnje,
preproste naložbe za nadomestitev.
K vlogi (Prijavni obrazec 1) morajo vlagatelji predložiti še dodatno dokumentacijo:
B obrazec – stalež rejnih živali na kmetijskem gospodarstvu za leto 2010 (pri naložbah v hleve in kozolce), D obrazec – prijava
površin kmetijskih rastlin ter zahtevkov na
površino za leto 2010, dovoljenje za izvedbo
investicije (kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja), načrt ureditve hleva s popisom del, opreme in tehnologijo reje (pri
naložbah v hleve), načrt ureditve kozolca
s popisom del, opreme (pri naložbah v kozolce), načrt za postavitev mreže proti toči
v sadovnjakih s popisom del in materiala (pri
naložbah v sadovnjake, v primeru, da gre za
nakup mreže proti toči), predračun naložbe.
Naložba še ne sme biti izvedena, zaključena pa mora biti pred izplačilom sredstev, vsi
računi in dokazila se morajo glasiti na ime
nosilca KMG, KMG ni podjetje v težavah.
Pri naložbah v hleve in kozolce mora imeti
upravičenec najmanj 3 GVŽ – upošteva se
tudi kombinirana reja.
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2. Urejanje pašnikov (ograditev s pašno
ograjo)
Predmet podpore so: stroški nakupa in
postavitve ograje za ograditev pašnikov
z električno ograjo in pregraditev pašnika na
pašne čredinke, stroški nakupa opreme za
ureditev napajališč za živino, stroški honorarjev arhitektov, inženirjev in svetovalcev,
stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc (splošni stroški, kot so upravni
in pravni stroški niso opravičljivi).
K vlogi (Prijavni obrazec 2) mora vlagatelj predložiti še dodatno dokumentacijo:
B obrazec – stalež rejnih živali na kmetijskem gospodarstvu za leto 2010, kopijo
pašnega načrta s popisom del, opreme in
tehnologijo paše (izdela strokovna služba)
in predračun naložbe (izdela trgovec). Naložba še ne sme biti izvedena, zaključena
pa mora biti pred izplačilom sredstev, vsi
računi in dokazila se morajo glasiti na ime
nosilca KMG, KMG ni podjetje v težavah.
3. Urejanje kmetijskih zemljišč in dostopov
Predmet podpore so: stroški strojnih
storitev za odstranjevanja skal, planiranje
zemljišča, stroški strojnih storitev urejanja,
obnove in izgradnje poljskih in travniških
poti in poti v trajnih nasadih, stroški honorarjev arhitektov, inženirjev in svetovalcev,
stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc (splošni stroški, kot so upravni
in pravni stroški niso opravičljivi).
K vlogi (Prijavni obrazec 3) mora vlagatelj predložiti še dodatno dokumentacijo:
D obrazec – prijava površin kmetijskih rastlin
ter zahtevkov na površino za leto 2010, načrt ureditve zemljišča ali dostopov (izdela
strokovna služba, pri čemer se ne upoštevajo drenažna dela in material za drenažo,
oprema za namakanje in namakalna dela),
ustrezno dovoljenje za ureditev zemljišča,
kolikor je le-to potrebno, predračun izvajalca strojnih storitev. Naložba še ne sme
biti izvedena, zaključena pa mora biti pred
izplačilom sredstev, vsi računi in dokazila se
morajo glasiti na ime nosilca KMG, KMG ni
podjetje v težavah.
Prednost pri prijavi na ukrep 3 bodo imeli
upravičenci, ki so v preteklem letu utrpeli
škodo na kmetijskih zemljiščih kot posledico
plazov in so le-to prijavili občini. Sofinanciranje za vse ukrepe znaša do 50% upravičenih
stroškov za KMG, ki so na OMD območjih in
do 40% upravičenih stroškov za KMG, ki so
na ostalih območjih oziroma do 5.000 EUR
na KMG na leto. Sredstva za ukrep pod točko 1 se zagotovijo iz »SM 08028 – Naložbe
v kmetijska gospodarstva«, za ukrep pod
točko 2 in 3 pa iz »SM 08026 – Male agromelioracije in ograditev pašnikov« proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2011.
V. Kriteriji za dodelitev sredstev: na podlagi razpoložljivih sredstev in pravočasno
prispelih popolnih vlog – vsota vseh predračunov za upravičene stroške, bo izračunan
količnik, kot osnova za informativni izračun
nepovratnih sredstev upravičencem. Upravičenci bodo o izboru obveščeni z informativno
odločbo takoj po zaključku javnega razpisa
in po sprejemu Odloka o proračunu Občine
Zagorje ob Savi za leto 2011. V informativni odločbi bo navedena informativna višina
sofinanciranja prijavljenega ukrepa glede na
prijavljen predračun, določen pa bo tudi rok
za oddajo dokazil – računov o opravljenih
storitvah. Prispeli računi upravičencev bodo
dokončna osnova za ponovni izračun količnika med razpoložljivimi sredstvi in vsoto
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vseh računov za upravičene stroške, s tem
pa tudi dokončna osnova za izračun višine
sofinanciranja prijavljenega ukrepa. Kolikor
bo vrednost na računu višja od vrednosti
na predračunu, se upošteva predračunska
vrednost. Upravičenci bodo po oddaji računov o opravljenih storitvah prejeli nove
odločbe in bili hkrati pozvani k podpisu pogodb. Pri vlogah, katerih skupna višina naložbe presega vrednost 10.000 EUR, bo kot
osnova za izračun količnikov in višine sofinanciranja prijavljenega ukrepa, upoštevana
maksimalna višina 10.000 EUR. Upravičeni
so le tisti stroške naložbe, ki nastanejo od
izdaje informativne odločbe dalje. Stroški,
nastali pred izdajo odločbe, niso upravičeni
stroški.
VI. Način in kraj oddaje vlog: pisne vloge
(obrazce s predpisanimi prilogami) oddajo
vlagatelji v zaprtih ovojnicah na naslov Občina Zagorje ob Savi, Oddelek za gospodarstvo, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob
Savi. Na vlogi mora biti naslov pošiljatelja
in pripis „Ne odpiraj – Javni razpis 2011 –
Kmetijstvo”. Zaprte ovojnice z vsemi navedbami lahko vlagatelji oddajo tudi v sprejemni
pisarni in vložišču Občine Zagorje ob Savi.
Vlagatelj lahko kandidira na več ukrepov,
vsak ukrep pa mora biti v ločeni ovojnici.
VII. Rok za prijavo na javni razpis: rok
za oddajo vlog prične teči naslednji dan od
dneva objave v Uradnem listu RS in se zaključi 28. 2. 2011.
VIII. Obravnavanje vlog: pravočasno prispele in pravilno označene vloge za razpisane ukrepe bo obravnavala komisija, ki jo
imenuje župan. Odpiranje pravočasno prispelih vlog na javni razpis bo 4. 3. 2011 in
ne bo javno. Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene,
neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelja
nepopolne vloge komisija v roku 8 dni od
odpiranja vlog pisno pozove na dopolnitev
vloge. Rok za dopolnitev je 8 dni. Vloge, ki
jih vlagatelji v roku ne bodo dopolnili, se zavržejo, neustrezno dopolnjene pa zavrnejo.
Upravičenci bodo o izboru obveščeni z informativno odločbo najkasneje v roku 30 dni
po zaprtju javnega razpisa. Z izbranimi prejemniki sredstev bodo po zaključku roka za
oddajo dokazil – računov o opravljenih storitvah, sklenjene pogodbe, v katerih bodo
opredeljene medsebojne pravice in obveznosti. Če prejemnik v roku 8 dni od prejema pogodbe ne pristopi k podpisu le-te, se
šteje, da je odstopil od zahteve za pridobitev
sredstev tega razpisa. Dodeljena sredstva
morajo biti porabljena v letu 2011. Kolikor
bo na posamezen ukrep prispelo premalo
vlog, bodo prosta sredstva prenesena na
ukrep, kjer je število vlog večje od razpoložljivih sredstev. Zoper izdan sklep oziroma
odločbo je dovoljena pritožba v roku 8 dni
od prejema. Predmet pritožbe ne morejo biti
postavljeni pogoji in kriteriji za ocenjevanje
vlog. Vložena pritožba ne zadrži podpisa
pogodb z izbranimi vlagatelji.
IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija, ki obsega besedilo javnega
razpisa in obrazce za posamezne ukrepe,
je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa na Občini Zagorje ob Savi,
v sprejemni pisarni in vložišču ter na spletu
(www.zagorje.si). Vse informacije v zvezi
z javnim razpisom lahko dobite na Občini
Zagorje ob Savi, Oddelku za gospodarstvo,
v pisarni št. 208, ali na tel. 03/56-55-713.
Občina Zagorje ob Savi

Ob-1306/11
Javni razpis
za sofinanciranje programa poletnih
kulturnih prireditev v mesecu avgustu v
Občini Postojna za leto 2011
(v nadaljevanju: razpis)
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna.
2. Pravna podlaga: Občina Postojna objavlja na podlagi Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (ZUJIK, Uradni
list RS, št. 96/02, 123/06 – ZFO-1, 7/07 –
Odl. US, 53/07, 65/07 – Odl. US, 56/08,
4/10), Zakona o lokalni samoupravi (ZLSUPB2, Uradni list RS, št. 94/07, s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami), Statuta
Občine Postojna (Uradni list RS, 30/07) ter
Odloka o proračunu Občine Postojna za leto
2011 (Uradni list RS, 103/10).
3. Predmet razpisa: Občina Postojna razpisuje sredstva za sofinanciranje programov
javnih prireditev v mesecu avgustu 2011
v Občini Postojna za leto 2011 s področja
turizma, športa, glasbe, plesa, gledališča,
lutk, literarne, likovne, fotografske, filmske,
avdiovizualne, baletne, folklorne dejavnosti,
zborovskega petja ter programov z drugih
področij; za sofinanciranje programov prireditev, za katere Občino Postojna zaprosijo
izvajalci prireditev za sofinanciranje in jih
praviloma ni bilo mogoče prijaviti na ostale
javne razpise ali pozive za sofinanciranje
programov in projektov ter za sofinanciranje
večjih projektov društev oziroma subjektov
na področju organiziranja prostega časa,
vzgoje in izobraževanja otrok ter mladine,
športa, kulture, socialne, zdravstvene in humanitarne dejavnosti, ki niso predmet sofinanciranja iz proračuna Občine Postojna za
leto 2011 iz drugih javnih razpisov ter javnih
pozivov in so odraz specifičnih potreb občanov in prepoznavnosti Občine Postojna.
4. Cilj razpisa: namen razpisa je sofinancirati programe javnih prireditev, ki jih pripravljajo pravne osebe, organizirane v obliki
društev, klubov, združenj in javnih zavodov
(za programe, ki niso del njihove redne dejavnosti).
5. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo društva, klubi, združenja, javni zavodi in drugi subjekti,
če:
– so registrirani in imajo dejavnost, ki
je predmet razpisa opredeljeno v ustanovitvenih aktih,
– imajo sedež ali podružnico v Občini
Postojna oziroma ne glede na sedež, če
je program prireditve namenjen v prvi vrsti
občanom Občine Postojna in se izvaja na
območju občine,
– je prireditev izvedena na območju Občine Postojna,
– imajo zagotovljene osnovne pogoje
(materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske) za realizacijo programov,
– je program prireditve namenjen čim širšemu krogu občanov Občine Postojna,
– bo prijavitelj izvedel prireditev v tekočem letu, v mesecu avgustu,
– prireditev sicer ni sofinancirana iz proračuna Občine Postojna za tekoče leto,
– je program prireditve finančno realno
ovrednoten in ima uravnoteženo finančno
zgradbo,
– program prireditve izkazuje jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov za izvajanje
programa in ima poleg tega zagotovljene
tudi lastne in druge vire financiranja (jasna
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konstrukcija vseh stroškov izvedbe in virov
financiranja),
– bodo izvedli najmanj 50% prireditev na
mestnem trgu (Tržaška cesta pred hotelom
Kras – Titov trg),
– bodo izvedli najmanj 20% prireditev na
parkirišču pred PTC Primorka,
– bodo izvedli preostanek prireditev na
ostalih lokacijah po lastni izbiri,
– prireditev ni del prijaviteljevega rednega programa,
– prireditev ni komercialne narave.
Prijavitelji ne morejo biti gospodarske
družbe, samostojni podjetniki posamezniki, povezane osebe, gospodarska interesna
združenja, podružnice tujih podjetij in druge
osebe po Zakonu o gospodarskih družbah.
6. Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija za sofinanciranje programov
javnih prireditev in množičnih manifestacij
v Občini Postojna za leto 2011, ki jo imenuje župan Občine Postojna za področje, ki
je predmet razpisa.
Komisija bo predlagala zavrnitev vlog
oziroma prijav neupravičenih prijaviteljev,
prepoznih vlog oziroma prijav in vlog oziroma prijav prijaviteljev projektov, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 3. in 5. točke razpisa.
7. Razpisna merila
Pri izboru programov predlagateljev bodo
upoštevana naslednja merila:
A. inovativnost, ustvarjalnost in kakovost
prijavitelja,
B. načrt obiskanosti prireditev,
C. izdelan program prireditve z opredelitvijo namenov, ciljev in pričakovanih rezultatov,
D. finančna konstrukcija prireditve,
E. dosedanja udeležba prijavitelja na občinskih, medobčinskih, državnih ali mednarodnih prireditvah in aktivnosti,
F. pomen programa oziroma projekta
z vidika promocije ter uveljavljanja in utrjevanja pozitivne podobe Občine Postojna,
G. sodelovanje z Občino Postojna.
8. Uporaba meril:
Komisija bo glede na izpolnjevanje pogojev iz 5. točke in ob upoštevanju meril iz
7. točke razpisa, ki so konkretneje opredeljena v razpisni dokumentaciji, ocenila kvaliteto programov in izločila prijavitelje, ki ne
izpolnjujejo pogojev.
Komisija bo predlagala višino sredstev
za sofinanciranje posameznih programov
prijaviteljev. Programi se bodo praviloma
sofinancirali največ v višini 9.000,00 EUR.
Okvirna vrednost razpisanih sredstev:
vrednost vseh razpoložljivih sredstev za sofinanciranje programov kulturnih prireditev
v mesecu avgustu 2011 v Občini Postojna
za leto 2011 znaša 9.000,00 EUR.
9. Pogoj za nakazilo in obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Prijavitelj mora sofinancerju po izvedbi
programa oziroma projekta, vendar najkasneje do 1. 11. 2011, podati finančno in
vsebinsko poročilo o izvedbi, ki je podlaga
za izplačilo dodeljenih sredstev.
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2011,
v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna.
10. Razpisni rok: razpis se zaključi do
vključno ponedeljka, 7. marca 2011.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– navodilo za izpolnjevanje razpisne dokumentacije,

– merila za izbiro programov in način
ocenjevanja prijav,
– prijavni obrazec,
– vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji dvignejo vsak delavnik
v sprejemni pisarni – vložišču Občine Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna. Vsa
razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Postojna: http://www.postojna.si.
12. Vsebina vloge oziroma prijave
Vloge oziroma prijave na razpis morajo
vsebovati:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
– podpisano in žigosano izjavo, da program ni oziroma ne bo (so)financiran tudi iz
drugih postavk proračuna Občine Postojna
za leto 2011,
– podpisano izjavo o nezavajajočih podatkih,
– z razpisno dokumentacijo zahtevane
obvezne priloge
– izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec
pogodbe.
13. Oddaja in dostava prijav
Vloga oziroma prijava na razpis mora
biti izpolnjena izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, biti mora
čitljivo izpolnjena in na ustreznih mestih
podpisana ter žigosana in mora vsebovati
vse obvezne priloge, dokazila in podatke,
določene v razpisni dokumentaciji.
Rok za oddajo vlog je do 7. 3. 2011.
Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila
oddana najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog, priporočeno po pošti. Komisija ne
bo obravnavala vlog, ki bodo oddane po določenem roku za oddajo predlogov, neustrezno naslovljene in nepopolne glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi
po izteku roka za dopolnitev predloga, ki bo
določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi.
Pisne vloge oziroma prijave morajo biti
poslane na naslov Občina Postojna, Ljub
ljanska cesta 4, 6230 Postojna, v zaprtih
ovojnicah, opremljene z nazivom in naslovom pošiljatelja na hrbtni strani ovojnice
in označene z oznako »Ne odpiraj – Javni
razpis Prireditve avgust 2011« na sprednji
strani ovojnice.
Kolikor posamezni prijavitelj predloži več
vlog oziroma prijav, mora za vsak posamezni program izpolniti ločen obrazec in ga posredovati v svoji, pravilno označeni kuverti.
Če je zadnji dan razpisnega roka nedelja, praznik Republike Slovenije ali kakšen
drug dela prost dan, se rok izteče na prvi
naslednji delovni dan.
14. Odpiranje in obravnava vlog oziroma
prijav ter obveščanje o izboru:
Oddaja vloge oziroma prijavepomeni, da
se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in merili
razpisa.
Komisija bo obravnavala pravočasno
prispele in pravilno označene vloge v roku
60 dni po zaključku razpisa.
Komisija bo po odpiranju iz nadaljnjega
postopka izločila vse vloge oziroma prijave
prijaviteljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne dopolnitve vlog oziroma prijav.
Za nepopolno se šteje vloga oziroma
prijava, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, zahtevanih z razpisno dokumentacijo
in so naštete v javnem razpisu pod točko
13. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija
pozvala, da v roku 8 dni po prejemu poziva

Št.

9 / 11. 2. 2011 /

Stran

287

dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne bodo dopolnili,
se s sklepom zavržejo.
Komisija lahko naknadno zahteva
še predložitev drugih dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb v vlogi oziroma
prijavi in priloženih obrazcih.
Komisija bo na podlagi meril predlagala
višino sredstev za sofinanciranje programa
oziroma projekta prijaviteljev. Občina Postojna lahko javni razpis po svoji prosti presoji
brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.
O izboru in višini sredstev, dobljenih
na tem razpisu, bodo prijavitelji obveščeni
v 60 dneh po odločitvi komisije. Z izbranimi
izvajalci programov oziroma projektov bodo
sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.
15. Pristojna za dajanje informacij in
pojasnil: Margareta Srebotnjak Borsellino,
podžupanja Občine Postojna.
Občina Postojna
Št. 410-2/2'11-3
Ob-1314/11
Občina Postojna objavlja na podlagi
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02 in
spremembe), Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07), Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, 30/07), Odloka
o proračunu Občine Postojna za leto 2011
(Uradni list RS, 103/10) in Sklepa župana
št. 410-3/2011-1 z dne 20. 1. 2011
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
izvedbe kulturnih projektov v Občini
Postojna za leto 2011
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna.
2. Predmet javnega razpisa: zbiranje predlogov za sofinanciranje izvedbe kulturnih projektov v Občini Postojna za leto
2011, in sicer:
a) tradicionalne kulturne prireditve,
b) ostale prireditve, ki so v javnem interesu,
c) mednarodna tekmovanja s področja
kulturnih dejavnosti.
3. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– so registrirani za opravljanje kulturnoumetniških dejavnosti; dejavnosti turističnih
društev; dejavnosti dela z mladimi; dejavnosti na področju humanitarnosti, sociale,
zdravstva; dejavnosti na področjih družbenih dejavnosti, vendar njihove prijavljene
vsebine niso predmet drugih razpisnih področij v Občini Postojna;
– imajo sedež v Občini Postojna oziroma
delujejo na območju Občine Postojna;
– projekt se izvaja na območju Občine
Postojna in je namenjen pretežno prebivalcem iz Občine Postojna v letu 2011;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti
za izvedbo projekta;
– projekt mora imeti pregledno in jasno
konstrukcijo prihodkov in odhodkov z razvidnimi viri financiranja;
– projekt je finančno uravnotežen, kar
pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih
odhodkov in prihodkov celotnega programa
ali projekta, prikazanih v finančni zgradbi,
ujemajo (odhodki = prihodki).
Pogoji so izločitveni.
Na razpisu ne morejo kandidirati:
– zavodi, katerih ustanovitelj je lokalna
skupnost ali država;
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– društva, zveze društev, združenja, ki se
financirajo neposredno iz proračuna Občine
Postojna (razen za projekte, ki so v interesu
Občine Postojna).
4. Posebni pogoji:
Prijavitelj lahko za posamezni kulturni
projekt kandidira le na enem razpisu s področja družbenih dejavnosti Občine Postojna v letu 2011.
Prijavitelj mora za izvedbo kulturnega
projekta zagotoviti najmanj 30% sredstev
vrednosti prijavljenega projekta iz lastnih
in/ali drugih virov. Kolikor prijavitelj teh sredstev ne zagotavlja, se prijava na ta del razpisa izloči iz nadaljnjega postopka.
5. Predmet sofinanciranja: kulturni projekti – javne kulturne in druge prireditve,
mednarodna tekmovanja s področja kulturnih dejavnosti v letu 2011.
6. Okvirna višina sredstev, ki je namenjena za sofinanciranje kulturnih projektov v Občini Postojna, za leto 2011 znaša
40.125,00 €.
Najvišji znesek sofinanciranja po razpisu
je 9.000,00 €.
Prijava na razpis mora biti dostavljena na
razpisnih obrazcih naročnika in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
7. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo v sprejemni pisarni Občine Postojna, Ljubljanska cesta 4,
Postojna. Razpisna dokumentacija je objavljena in dostopna tudi na spletni strani
Občine Postojna – www.postojna.si.
8. Prijave z razpisno dokumentacijo pošljite ali dostavite v zaprti kuverti na naslov:
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230
Postojna, z oznako »Ne odpiraj – razpis
Kulturni projekti 2011«.
9. Rok za prijavo je do vključno 14. 3.
2011. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila
oddana najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog, priporočeno po pošti. Komisija ne bo
obravnavala vlog, ki bodo oddane po določenem roku za oddajo predlogov, neustrezno naslovljene in nepopolne glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi
po izteku roka za dopolnitev predloga, ki bo
določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi.
10. Sklep o dodelitvi finančnih sredstev
bodo prijavljeni izvajalci prejeli najkasneje
v roku 60 dni po poteku razpisnega roka.
Z vlagatelji, katerim bodo dodeljena sredstva za sofinanciranje kulturnih projektov,
bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju.
11. Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Občini Postojna, v času uradnih ur: Bernarda Lenarčič, tel. 05/72-80-700
ali e-pošta: bernarda.lenarcic@postojna.si.
Občina Postojna
Št. 410-2/2011-3
Ob-1315/11
Občina Postojna na podlagi Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07) in
Odloka o proračunu Občine Postojna za leto
2011 (Uradni list RS, št. 103/10) in Sklepa
župana št. 410-2/2011-1 z dne 20. 1. 2011,
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje obnove in vzdrževanja
spomenikov in objektov kulturne
dediščine v Občini Postojna v letu 2011
1. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je zbiranje predlogov za
sofinanciranje obnove in vzdrževanje spomenikov in objektov kulturne dediščine na
območju Občine Postojna v letu 2011.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Okvirna višina sredstev, ki je namenjena
sofinanciranju po javnem razpisu, v proračunu Občine Postojna za leto 2011 znaša
26.009,60 €.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na razpis za zbiranje ponudb se lahko
prijavijo lastniki ali upravljavci spomenikov,
drugih infrastrukturnih objektov s področja
kulturne dediščine in spominskih obeležij,
lociranih na območju Občine Postojna.
Na razpisu ne morejo kandidirati:
– lastniki ali upravljavci spomenikov in
objektov s področja kulturne dediščine, ki
tržijo navedene objekte.
3. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
in obravnava vlog
Pri vrednotenju vlog se bodo upoštevali predvsem naslednji kriteriji:
– višina zagotovljenih lastnih sredstev (iz
proračuna Občine Postojna se sofinancira
do 50% vrednosti investicije),
– pomembnost spomenika z vidika kulturne dediščine;
– zaključek del ali predvidene faze obnove in vzdrževanja v letu 2011 (predmet
sofinanciranja so tudi stroški, ki so nastali
po 1. 1. 2010);
– vrsta predvidenih del za obnovo in
vzdrževanje. Prednost pri sofinanciranju
bodo imeli predlagatelji, katerih posegi so
namenjeni preprečevanju nastajanja ali povečevanja škode na objektu ter objekti javnega pomena;
– vrednost izvedbenih del.
4. Vsebina prijave na razpis je opredeljena v Navodilih o sofinanciranju obnove in
vzdrževanja spomenikov in objektov kulturne dediščine v Občini Postojna v letu 2011.
Razpisna dokumentacija je na voljo z dnem
objave v Uradnem listu RS, na spletni strani
občine: www.postojna.si in v sprejemni informacijski pisarni občine.
5. Oddaja prijave
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih, kateri morajo biti priložene vse priloge, določene v razpisni dokumentaciji. Vlogo je potrebno v zapečateni
ovojnici predložiti na naslov: Občina Postojna – sprejemno informacijska pisarna z vložiščem, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna,
s pripisom »Ne odpiraj – razpis 2011 – Kulturna dediščina« do vključno 14. 3. 2011,
oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti
kot priporočena pošiljka. Na ovojnici mora
biti navedba prijavitelja.
Komisija ne bo obravnavala vlog, ki
bodo oddane po določenem roku za oddajo predlogov, neustrezno naslovljene in
nepopolne glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka za
dopolnitev predloga, ki bo določen v pisnem
obvestilu o dopolnitvi.
Dodatne informacije lahko predlagatelji
dobijo v občinski upravi v času uradnih ur:
Bernarda Lenarčič, tel. 72-80-700, oziroma
preko e-pošte: bernarda.lenarcic@postojna.si.
6. Koriščenje sredstev: sredstva bo izbrani prijavitelj koristil na način, ki bo predpisan s pogodbo o financiranju.
7. Obvestilo o izidu javnega razpisa: predlagatelji bodo o izboru obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po poteku razpisnega roka.
Občina Postojna
Št. 122-8/2011
Ob-1336/11
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike

Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 –
ZIPRS 0809, 61/08 in 99/09 – ZIPRS 1011)
in Statuta Mestne občine Celje (Uradni list
RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99,
117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
projektov s področja socialne
in zdravstvene dejavnosti
v Mestni občini Celje v letu 2011
I. Predmet razpisa je sofinanciranje projektov s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Mestni občini Celje (v nadaljevanju: MOC) v letu 2011.
Predmet javnega razpisa je:
Sklop A:
– projekti, ki ljudem z različnimi oblikami
invalidnosti omogočajo vključitev v okolje in
nudijo podporo pri povečanju neodvisnega
življenja,
– projekti svetovanja, pomoči in rehabilitacije, ki so namenjeni različnim kroničnim
bolnikom, zasvojencem in uporabnikom posameznih zdravstvenih storitev,
– projekti, ki omogočajo vključitev v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in drugi projekti s področja
varovanja duševnega zdravja,
– projekti preprečevanja oziroma zmanjševanja socialne izključenosti starejših in
projekti medgeneracijskih skupin za samopomoč,
– projekti usposabljanja prostovoljcev za
pomoč ogroženim posameznikom in družinam,
– projekti socializacije posameznikov,
– projekti za ozaveščanje in vzpodbujanje zdravega načina življenja,
– projekti, namenjeni svetovanju, pomoči
in samopomoči ter preprečevanju socialne
izključenosti,
– projekti za promocijo zdrave prehrane,
informiranje in ozaveščanje o preprečevanju
bolezni,
– projekti, ki omogočajo ohranjevanje
kvalitete življenja kroničnih bolnikov (vzpodbujanje aktivnosti, skupine za samopomoč,
učenje veščin ipd.).
Sklop B:
– projekti, ki ženskam in otrokom, žrtvam
nasilja, nudijo bivanje in podporo pri vključevanju v okolje.
Sklop C:
– visokopražni projekti za rehabilitacijo
uporabnikov nedovoljenih drog.
Sklop D:
– projekti društev upokojencev, ki delujejo na območju MOC; sofinancirani
bodo predvsem projekti, katerih vsebina
bo predvsem:
– vključevala informiranje ter svetovanje svojim članom,
– vključevala prostovoljno delo,
– vključevala aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa,
– vključevala skrb za lastno zdravje,
– spodbujala socialno vključenost in
vključevala programe druženj.
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na razpis se lahko prijavijo pravne
osebe, ustanovljene na podlagi Zakona
o društvih, Zakona o ustanovah in Zakona
o zavodih ali drugih organizacijah, katerih
namen in cilj delovanja je nepridobiten in
ki so registrirane za izvajanje projektov na
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področju socialne in zdravstvene dejavnosti
ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
– svojo dejavnost izvajajo na območju
MOC in imajo na njenem območju sedež ali
enoto (dokazilo je najemna pogodba oziroma izjava o brezplačni uporabi prostora),
– cilj opravljanja njihove dejavnosti ni
pridobivanje dobička,
– prijavijo projekt, ki je predmet razpisa,
– projekt izvajajo na območju in v interesu MOC,
– imajo v ustanovitvenih aktih opredeljeno delovanje na področju, ki je predmet
tega razpisa,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničitev prijavljenega projekta,
– predlagan projekt izvajajo v skladu
s kodeksom etičnih načel v socialnem in
zdravstvenem varstvu,
– imajo izdelano realno financiranje projekta,
– so v celoti izpolnili svoje pogodbene
obveznosti do MOC (velja za predlagatelje,
ki so bili prejemniki sredstev v letu 2010),
– na področju socialne in zdravstvene
dejavnosti delujejo najmanj 3 leta.
Sredstva se lahko dodelijo le tistim izvajalcem, ki za iste projekte niso prejeli
sredstev že na drugih javnih razpisih MOC
v letu 2011. Predlagatelji, ki so prejemniki
sredstev iz občinskega proračuna na podlagi pogodb o neposrednem financiranju iz
proračuna MOC in tisti predlagatelji, katerih
ustanoviteljica je MOC, ne morejo kandidirati na predmetnem javnem razpisu.
Zainteresirani predlagatelji lahko oddajo predlog za izvedbo samo enega pro
jekta.
III. Merila za izbor projektov
Predlogi projektov predlagateljev bodo
ocenjeni v skladu z merili, ki so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji
tega javnega razpisa. Merila, postavljena
za ocenjevanje vlog, ne morejo biti predmet
pritožbe.
IV. Vrednost sredstev
Okvirna skupna višina sredstev, ki je
v proračunu MOC v letu 2011 zagotovljena za sofinanciranje projektov s področja socialne in zdravstvene dejavnosti, je
105.000,00 EUR, in sicer za projekte:
Sklop A 66.003,00 EUR.
Sklop B 16.585,00 EUR.
Sklop C 12.412,00 EUR.
Sklop D 10.000,00 EUR.
MOC si pridržuje pravico do spremembe
okvirne višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku
sprejemanja proračuna MOC za leto 2011.
Višina sredstev namenjena sofinanciranju posameznega projekta, ki bo odgovarjal
razpisnim pogojem, bo odvisna od ocene
projekta glede na postavljene kriterije.
V. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za
leto 2011 morajo biti porabljena do 31. decembra 2011, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna, razen v primerih,
ko MOC na osnovi predhodnega zaprosila
soglaša s kasnejšo porabo sredstev.
VI. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno v skladu z navodili za pripravo predloga in na obrazcu prijave za leto
2011, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. Prijavitelji, katerih prijave bodo

nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi prijav.
Kolikor bi katerikoli od predlagateljev želel umakniti, spremeniti ali dopolniti že oddan predlog, lahko to stori samo na način,
ki je opredeljen v navodilih predlagateljem
za pripravo predlogov.
VII. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Predlagatelji morajo oddati predloge izključno po pošti kot priporočeno pošiljko, in
sicer najkasneje do vključno 4. marca 2011
(datum poštnega žiga).
Predlog mora biti oddan v zaprti ovojnici,
na kateri je naveden naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za družbene dejavnosti,
Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, s pripisom v zgornjem levem kotu: »Ne odpiraj –
projekti socialne in zdravstvene dejavnosti
v 2011 (navedite sklop – A, B, C ali D)«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov predlagatelja.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka prijava izpolnjevati
pogoje, da se šteje kot formalno popolna:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije tega
javnega razpisa,
– priložena obvezna dokazila in druge
priloge, navedene v prijavnem obrazcu,
– da je poslana v roku in na način, ki je
določen v tej točki besedila.
VIII. Datum odpiranja prijav
Odpiranje prijav bo vršila komisija, imenovana s sklepom župana Mestne občine
Celje. Odpiranje prijav ne bo javno in bo
v roku 8 dni od končnega roka za oddajo
prijav. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se
nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju vlog strokovna komisija ugotavlja popolnost vlog glede nato, če
so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog
s pomanjkljivo dokumentacijo bo strokovna komisija v roku osmih dni od odpiranja
vlog predlagatelje pozvala, da vlogo v roku
treh dni dopolnijo.
IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu javnega razpisa
Na podlagi predloga strokovne komisije
bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih prijavah s sklepom odločil vodja Oddelka za
družbene dejavnost MOC, o pritožbi zoper
ta sklep pa odloči župan MOC.
Zavržene bodo prijave tistih predlagateljev:
– ki ne bodo predložene v roku in na
način, ki je določen v točki VII. besedila
javnega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh prilog in sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne dokumentacije ter ne bodo
dopolnjene v roku navedenem v sklepu za
dopolnitev prijave.
Zavrnjene bodo prijave tistih izvajalcev:
– ki ne bodo izpolnjevale splošnih pogojev javnega razpisa, pogojev določenih
v II. točki javnega razpisa ali drugih pogojev
navedenih v razpisni dokumentaciji,
– ki pri ocenjevanju na osnovi meril, ki so
sestavni del razpisne dokumentacije tega
javnega razpisa, ne bodo prejeli zadostnega
števila točk.
Predlagatelji bodo o izbiri pisno obveščeni, ko bo komisija, imenovana s sklepom župana Mestne občine Celje, zaključila
svoje delo.
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X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je zainteresiranim na voljo od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na
spletni strani MOC: http://moc.celje.si/uprava/cgi/MOC.cgi?page=jn, pod rubriko »Tekoča javna naročila, razpisi in natečaji za
delovna mesta« ali pa jo v tem roku zainteresirani izvajalci prejmejo po elektronski
pošti – zahtevek je posredno posredovati na
naslov: branka.lazarevic@celje.si.
XI. Dodtane informacije v zvezi z javnim
razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani
na tel. 03/42-65-888, pri Branki Lazarevič
in preko e-pošte, na naslov: branka.lazarevic@celje.si.
Mestna občina Celje
Št. 41010-0001/2011
Ob-1338/11
Na podlagi Odloka o proračunu Občine
Kanal ob Soči za leto 2011, Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini
Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 21/08 in
16/09), Letnega programa športa Občine
Kanal ob Soči za leto 2011, Pravilnika za
vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Kanal ob Soči (Uradne objave
Primorskih novic, št. 7/04), Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov drugih
društev iz proračuna Občine Kanal ob Soči
(Uradni list RS, št. 78/07), Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma
v Občini Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic, št. 13/05) in Pravilnik za vrednotenje programov organizacij in društev
na področju socialno-humanitarnih in zdravstvenih dejavnosti v Občini Kanal ob Soči
(Uradne objave Primorskih novic, št. 39/04)
Občina Kanal ob Soči objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov
kulturnih, športnih, turističnih,
socialno – humanitarnih
in ostalih društev
in organizacij iz proračuna občine
za leto 2011
1. Naročnik: Občina Kanal ob Soči, Trg
svobode 23, 5213 Kanal, tel. 05/398-12-00,
faks 05/398-12-23, e-pošta: obcina.kanal@obcina-kanal.si.
2. Predmet razpisa: programi kulturnih,
športnih, turističnih, socialno-humanitarnih
in drugih stanovskih (upokojenska, veteranska, borčevska, mladinska, taborniki …)
društev in organizacij.
3. Osnovni pogoji: osnovni pogoji so
opredeljeni v razpisni dokumentaciji v skladu z veljavnimi pravilniki za posamezne vrste družbenih dejavnosti.
4. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje programov:
– na področju ljubiteljske kulture
50.095,00 EUR,
– na področju mladinske kulture
5.802,00 EUR,
– na področju športa, ob upoštevanju
Letnega programa športa za leto 2010:
63.040,00 EUR,
– na področju turizma 27.620,00 EUR,
– na področju humanitarnih, invalidskih
in zdravstvenih organizacij 21.332,00 EUR,
– na področju stanovskih društev skupaj 18.417,00 EUR, in sicer: za programe
veteranskih organizacij 4.638,00 EUR, za
sofinanciranje upokojenskih društev in dru-
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Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
na eno ali več področij navedenih v javnem
razpisu.
Predmet javnega razpisa so prireditve,
ki se izvajajo na območju Občine Zagorje
ob Savi in:
– so odprtega značaja in so dostopne
širšemu krogu obiskovalcev,
– bodo izvedene v tekočem koledarskem
letu, kot je sprejet veljavni občinski proračun,
– so pretežno brezplačne za obiskovalce,
– imajo pregledno in jasno konstrukcijo
prihodkov in odhodkov ter zagotovljene tudi
druge vire financiranja,
– se v tekočem letu ne sofinancirajo iz
drugih finančnih virov Občine Zagorje ob
Savi,
– imajo prijavitelji izkušnje na področju
izvajanja prireditev,
– prijavitelji imajo zagotovljene kadrovske, materialne in prostorske pogoje za
izvedbo prireditve,
– prireditev ima prepoznaven značaj in
vsebino,
– dopolnjujejo kulturno, turistično, športno, družbeno ponudbo občine,
– prireditev je tradicionalna ali gre za
prireditev ob visokem jubileju delovanja
društva oziroma združenja ali gre za drugo
prireditev, ki ima javni značaj ob posebnem
dogodku,
– vsebina prireditve je vezana na področja, ki so predmet razpisa,
– je v lokalnem javnem interesu.
2. Pogoji in merila:
Izvajalci prireditev morajo biti registrirani
za opravljanje svoje dejavnosti, za katero
se prijavljajo.
Na javni razpis oziroma za izvedbo prireditve se lahko prijavijo izvajalci:
a) tradicionalnih prireditev kot so:
– »Kresovanje na igrišču Proletarec«,
– »Prvomajsko srečanje občank in občanov na Plešah«,
– »Prireditve v okviru veselega decembra«,
b) prireditev v okviru občinskega praznika in praznikov krajevnih skupnosti, z izjemo prireditev »Zagorska noč in Noč pred
nočjo«,
c) prireditve v počastitev visokih jubilejev
delovanja društev oziroma združenj (30, 40,
50, ... upošteva se jubilej na vsakih 10 let,
od 30 let dalje),
d) druga prireditev, ki ima javni značaj in
so za njeno izvedbo zagotovljena proračunska sredstva.
Za ocenjevanje posameznih prireditev
bodo uporabljana naslednja merila:

gih posebnih skupin 10.044,00 EUR in za
sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo
z mladimi, 3.735,00 EUR.
5. Merila za sofinanciranje: programi
bodo vrednoteni v skladu s sprejetimi merili
in kriteriji v veljavnih pravilnikih. Dodeljena
sredstva morajo biti porabljena v letu 2011.
6. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija
Vloge za sofinanciranje morajo biti izdelane izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije.
Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno
dokumentacijo v tajništvu Občine Kanal ob
Soči, Trg svobode 23, Kanal, v času od objave do izteka roka javnega razpisa. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni
strani www.obcina-kanal.si.
7. Rok in način oddaje prijav:
Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti
kuverti, osebno, v tajništvu občine ali po
pošti kot priporočeno pošiljko, v 30 dneh od
objave v Uradnem listu RS, na naslov: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213
Kanal, s pripisom »Prijava na javni razpis
– Ne odpiraj!« in z oznako programa za
katerega predlagatelj kandidira. Šteje se,
da je vloga prispela pravočasno, če je bila
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na
pošti s priporočeno pošiljko ali tega dne do
12. ure oddana v sprejemno pisarno Občine Kanal ob Soči. Nepravočasne prijave ne
bodo obravnavane.
Na ovojnici mora biti napisano sledeče:
– naslov izvajalca programa (polni naslov pošiljatelja),
– naslov prejemnika (Občina Kanal ob
Soči).
8. Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom prejmejo interesenti v tajništvu
Občine Kanal ob Soči (tel. 398-12-00).
9. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog ne bo javno; izvedeno bo
najkasneje v 8 dneh po zaključku razpisa.
O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po sprejeti odločitvi. Z izbranimi izvajalci bo župan
sklenil pogodbe, v katerih bodo opredeljene
medsebojne pravice in obveznosti.
Občina Kanal ob Soči
Št. 430-7/2011
Ob-1358/11
Na podlagi določil 53. člena 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), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št 13/06, 50/07,
61/08, 99/09), Odloka o proračunu Občine
Zagorje ob Savi za leto 2010 (Uradni list RS,
št. 110/09) in Sklepa o začasnem financiranju Občine Zagorje ob Savi v obdobju januar–marec 2011 (Uradni list RS, št. 102/10)
ter sklepa župana št. 430-4/2011, z dne 3. 2.
2011, Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis
za sofinanciranje prireditev posebnega
pomena za območje Občine Zagorje ob
Savi za leto 2011
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje prireditev posebnega pomena v Občini
Zagorje ob Savi, ki se bodo izvajale na območju Občine Zagorje ob Savi v letu 2011.
Kot prireditev se šteje enodnevni ali
večdnevni javni dogodek, ki je namenjen
širši javnosti, katerega vsebina se nanaša

– kakovost in prepoznavnost prireditve-dogodka (d, e)

0-10 točk

– ekonomičnost

0–10 točk

– dostopnost dogodka javnosti

0–10 točk

– pomembnost dogodka za lokalno območje

0–10 točk

– sodelujoči na prireditve

0–10 točk

– trajanje prireditve

0–10 točk

– število dogodkov

0–10 točk

– dosedanje delo in reference prijavitelja

0–10 točk

– visoki okrogli jubilej društev (30, 40, 50, …).

0–20 točk

3. Okvirna višina sredstev je določena
v proračunu Občine Zagorje ob Savi za

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
leto 2011 na naslednjih proračunskih postavkah:
– SM 17230 Prireditve ob občinskem
prazniku in praznikih krajevnih skupnosti,
– SM 17231 Prireditve ob državnih praznikih,
– SM 17200 Druge prireditve,
– SM 17220 Prireditve – božično novoletne.
4. Rok za izvedbo izbranih prireditev: rok
za izvedbo prireditev iz razpisanega področja je vezan na tekoče koledarsko leto.
5. Vsebina prijave: prijava na javni razpis
mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več prireditev, mora
za vsako posamično prireditev izpolniti ločen obrazec.
6. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti na naslov: Občina Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi ali neposredno na vložišču Občine Zagorje ob
Savi najkasneje:
– do 4. marca 2011, za prireditve, ki se
izvajajo od 1.1. do 30. 11. 2011 in
– do 15. novembra 2011, za prireditve, ki
se izvajajo od 1.12. do 31. 12. 2011.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis za
posebne prireditve«. Na hrbtni strani mora
biti naveden naslov pošiljatelja.
Oddaja prijav pomeni, da prijavitelj sprejema vse pogoje in merila javnega razpisa.
7. Obravnava vlog-prijav
Vloge bo sproti odpirala in obravnavala
pristojna komisija, ki jo s sklepom imenuje
župan. Odpiranje prejetih vlog ne bo javno.
Vse prispele in popolne vloge bo komisija
ocenjevala na podlagi meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa. Odpiranje in
ocenjevanje pravočasnih vlog bo komisija
opravila v petnajstih dneh po roku za predložitev vlog.
Na podlagi predloga komisije župan
sprejme odločitev o dodelitvi sredstev in izda
sklepe o izboru prejemnikov sredstev. Upravičencem bodo sredstva nakazana v skladu
z določili pogodbe o sofinanciranju.
8. Rok, v katerem bodo izvajalci obveščeni o rezultatih razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča
o dodelitvi sredstev župan Občine Zagorje
ob Savi. Na podlagi sklepa bodo upravičenci
pozvani k podpisu pogodb.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko
vlagatelj vloži pritožbo v roku 8 dni od dneva
prejema sklepa, na župana Občine Zagorje
ob Savi. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti
na naslov: Občina Zagorje ob Savi. Vložena
pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi upravičenci. O pritožbi odloči
župan, njegova odločitev je dokončna.
9. Informacije in kontaktna oseba naročnika
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnih rokov dosegljiva
na spletni strani Občine Zagorje ob Savi,
www.zagorje.si, ali v času uradnih ur v vložišču Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi.
Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom posreduje Branko Omahne, tel.
56-55-702 ali e-naslov: brane.omahne@zagorje.si ali Blanka Šmit, tel. 56-55-730 ali
e-naslov: blanka.smit@zagorje.si, v času
uradnih ur.
Občina Zagorje ob Savi

Št. 430-2/2011
Ob-1359/11
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju
programov v ljubiteljski kulturi v Občini Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 41/04),
Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi
za leto 2010 (Uradni list RS, št. 110/09), ter
Sklepa o začasnem financiranju Občine Zagorje ob Savi v obdobju januar–marec 2011
(Uradni list RS, št. 102/10) Občina Zagorje
ob Savi objavlja
javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti in
programov društev in skupin, ki
delujejo na področju ljubiteljske
kulturne dejavnosti za leto 2011
Predmet razpisa je sofinanciranje dejavnosti in programov zveze kulturnih društev,
društev in skupin, ki delujejo na področju
ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Zagorje ob Savi. V skladu z določili pravilnika
bo občina iz sredstev razpisa izbranim kandidatom sofinancirala:
– program redne dejavnosti,
– udeležbo na gostovanjih, tekmovanjih
in prireditvah ter izvedbo samostojnih nastopov,
– stroške opreme, založništva in materialne stroške,
– ob upoštevanju rezultatov društva oziroma skupine tudi dodatke za kakovost.
Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi
in so registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti,
– imajo urejeno dokumentacijo o članstvu in ostalo dokumentacijo, ki jo določa
Zakon o društvih,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti
za uresničitev načrtovanih kulturnih aktivnosti,
– vodijo evidenco o opravljenih vajah in
nastopih,
– imajo potrjen program dela s strani
upravnega organa društva, namenjen čim
večjemu številu uporabnikov in finančni načrt,
– izpolnjujejo ostale pogoje v skladu
s kriteriji za sofinanciranje programov,
– aktivno delujejo najmanj eno leto.
Izjemoma se lahko, v skladu z drugim
odstavkom 13. člena pravilnika, na razpis
prijavijo tudi izvajalci, ki imajo sedež izven
Občine Zagorje ob Savi in sicer v primeru, da se bo prijavljeni program izvajal na
območju Občine Zagorje ob Savi ali se bo
projekt nanašal na Občino Zagorje ob Savi.
V tem primeru morajo izvajalci izpolnjevati
vse ostale z razpisom zahtevane pogoje za
sodelovanje na razpisu.
Okvirna vrednost razpisanih sredstev
za sofinanciranje razpisanih programov
v letu 2011 znaša 64.450,00 €, od tega
bo 1.250,00 € namenjenih za »interventna
sredstva« oziroma za izvajalce in njihove
programe, opredeljene v zadnjem odstavku pod točko »pogoji za sodelovanje na
razpisu«.
Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo
biti porabljena v letu 2011.
Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko izvajalci od dneva objave
do izteka prijavnega roka dobijo v času uradnih ur, v sprejemni pisarni Občine Zagorje
ob Savi, Cesta 9. avgusta 5. Dokumentacija
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je dostopna tudi na internetni strani Občine
Zagorje ob Savi: www.zagorje.si.
Rok za oddajo prijav in način oddaje: vlogo, izpolnjeno na obrazcih, ki je del razpisne
dokumentacije, z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite ali oddajte po pošti na naslov:
Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5,
1410 Zagorje ob Savi, z oznako: Ne odpiraj – prijava na razpis – Kultura 2011.
Rok za oddajo prijave je 4. marec 2011, do
12. ure.
Izid razpisa
Odpiranje vlog ne bo javno. O izidu razpisa bodo izvajalci z odločbo obveščeni najkasneje v roku 30 dni po preteku roka za
oddajo prijav na ta razpis. O morebitni pritožbi zoper odločbo o dodelitvi sredstev odloči župan. Z izbranimi izvajalci programov
bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo podrobneje opredeljene medsebojne pravice
in obveznosti.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo na Oddelku za družbene dejavnosti (Blanka Šmit,
tel. 03/56-55-730).
Občina Zagorje ob Savi
Št. 430-6/2011
Ob-1360/11
Na podlagi določil Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08), Statuta Občine Zagorje ob Savi (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 98/09),
Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi
za leto 2011 (1. obravnava) in sklepa župana št. 430-6/2011 z dne 3. 2. 2011, Občina
Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov turističnih
društev za leto 2011 v Občini Zagorje
ob Savi
1. Predmet razpisa je sofinanciranje
programov dela turističnih društev za leto
2011.
2. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo turistična društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in
ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja,
– so registrirani pri pristojni upravni enoti,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, materialne in organizacijske možnosti
za izvajanje in uresničevanje načrtovanih
aktivnosti,
– občini v postavljenem roku dostavljajo
vsebinsko in finančno letno poročilo o realizaciji sofinanciranega programa dela in
– delujejo najmanj eno leto.
3. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
za sofinanciranje programov turističnih društev za leto 2011 znaša 6.500,00 EUR.
4. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2011, v skladu
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
5. Vsebina vloge: vloga mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni
del razpisne dokumentacije. Vsebovati mora
tudi vse zahtevane priloge oziroma dokazila,
navedena v razpisni dokumentaciji. Tako izdelana vloga bo obravnavana kot popolna.
6. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
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strani Občine Zagorje ob Savi, www.zagorje.si, v času uradnih ur pa jo lahko zainteresirani dvignejo tudi v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5.
7. Način predložitve vlog in dodatne informacije v zvezi z razpisom: vloga mora
biti oddana v zaprti ovojnici z navedbo naročnika in pošiljatelja ter vidno oznako »Ne
odpiraj – Vloga na javni razpis – Programi
turističnih društev 2011«. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom zainteresirani prejmejo na Oddelku za gospodarstvo
Občine Zagorje ob Savi (Damir Kozolič,
03/56-55-713).
8. Rok za oddajo vlog je 28. 2. 2011
(poštni žig). Obravnavane bodo le pravočasne in pravilno označene vloge. Nepravilno
označene in prepozno prispele vloge bodo
zavržene.
9. Odpiranje vlog in izid razpisa: odpiranje vlog bo izvedla komisija, ki jo imenuje
župan. Odpiranje vlog bo 4. 3. 2011, ob
10. uri in ne bo javno. Vlagatelji nepopolnih vlog bodo v roku 8 dni od odpiranja
vlog pozvani k dopolnitvi. Rok za dopolnitev
je 8 dni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji
v roku 8 dni ne dopolnijo, se zavržejo. O izidu razpisa bodo vlagatelji pisno obveščeni
s sklepom o izboru in bili hkrati pozvani
k podpisu pogodb. Zoper izdan sklep je dovoljena pritožba v roku 8 dni od prejema.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb
z izbranimi vlagatelji. Predmet pritožbe ne
morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Z izbranimi društvi bodo sklenjene
pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 430-3/2011
Ob-1361/11
Na podlagi določil 53. člena Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 109/08, 49/09 in
38/10), 214. do 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in
99/09 – ZIPRS), Odloka o proračunu Občine
Zagorje ob Savi za leto 2010 (Uradni list RS,
št. 110/09), Sklepa o začasnem financiranju
Občine Zagorje ob Savi v obdobju januar–
marec 2011 (Uradni list RS, št. 102/10) in
sklepa župana št. 430-3/2011, z dne 3. 2.
2011, Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov invalidskih
in humanitarnih organizacij v letu 2011
(v nadaljevanju: razpis)
Predmet razpisa je sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij.
Pogoji za sodelovanje na razpisu: na razpis se lahko prijavijo invalidske in humanitarne organizacije, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi,
– imajo sedež izven Občine Zagorje ob
Savi, vendar so njihovi člani tudi občani Občine Zagorje ob Savi,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in
ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja,
– so registrirani in delujejo najmanj eno
leto,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, materialne in organizacijske možnosti
za izvajanje in uresničevanje načrtovanih
aktivnosti in
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– občini redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in načrtov.
Okvirna vrednost razpisanih sredstev
za sofinanciranje programov invalidskih in
humanitarnih organizacij za leto 2011 je
13.800,00 €.
Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo
biti porabljena v letu 2011, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
Vsebina prijave: prijava na razpis mora
biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava
mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem
obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.
Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka
prijavnega roka dosegljiva na spletni strani
Občine Zagorje ob Savi, www.zagorje.si.
V času uradnih ur pa jo lahko zainteresirani
dvignejo tudi v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5.
Način predložitve prijav in dodatne informacije v zvezi z razpisom: prijava na predpisanih obrazcih se odda v zaprti kuverti
z navedbo naslova naročnika in vidno oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis, programi invalidskih in humanitarnih organizacij
v letu 2011». Na hrbtni strani kuverte mora
obvezno biti naveden naslov pošiljatelja.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani prejmejo na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Zagorje
ob Savi (Blanka ŠMIT, tel. 03/56-55-730).
Rok za predložitev prijav: upoštevane
bodo vse prijave, ki bodo na naslov naročnika prispele najkasneje do 4. marca 2011,
in sicer do 12. ure. Nepravočasne prijave ne
bodo obravnavane.
Izid razpisa: odpiranje vlog ne bo javno.
O izidu razpisa bodo vlagatelji z odločbo pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po
izteku roka za prijavo na ta razpis. O morebitni pritožbi vlagatelja zoper odločbo o dodelitvi sredstev odloči župan. Z izbranimi
izvajalci bodo sklenjene pogodbe, v katerih
bodo opredeljene medsebojne pravice in
obveznosti.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 430-4/2011
Ob-1362/11
Na podlagi določil 53. člena 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), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št 13/06, 50/07,
61/08, 99/09), Odloka o proračunu Občine
Zagorje ob Savi za leto 2010 (Uradni list RS,
št. 110/09) in Sklepa o začasnem financiranju Občine Zagorje ob Savi v obdobju januar–marec 2011 (Uradni list RS, št. 102/10)
ter sklepa župana št. 430-4/2011, z dne 3. 2.
2011, Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov s področja
varstva okolja v Občini Zagorje ob Savi
za leto 2011
(v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet razpisa je sofinanciranje projektov s področja varstva okolja v Občini
Zagorje ob Savi za leto 2011, ki bodo v obliki
čistilnih akcij ali vzgojno-izobraževalnih projektov potekali v okviru aktivnosti šol, vzgoj-

no varstvenih zavodov, društev ali drugih
neprofitnih nevladnih organizacij.
2. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
– prijavitelj je registriran za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet razpisa, in ima sedež v Občini Zagorje ob Savi,
– projekt mora omogočiti vključevanje
članov oziroma uporabnikov iz Občine Zagorje ob Savi,
– projekt mora imeti jasno konstrukcijo
prihodkov in odhodkov ter zagotovljene druge vire financiranja,
– projekt bo dokončan v letu 2011,
– nosilci projekta imajo najmanj dve leti
izkušenj in referenc s področja, ki je predmet razpisa,
– projekt mora imeti zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvajanje.
3. Okvirna vrednost sofinanciranja vseh
razpisanih projektov s področja varstva okolja v Občini Zagorje ob Savi za leto 2011 je
5000,00 EUR.
4. Rok izvedbe
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2011, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Zaključno poročilo projekta mora biti oddano najkasneje
do 1. 12. 2011.
5. Vsebina prijave
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati
vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki
so navedena v razpisnem obrazcu. Tako
izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolnih prijav komisija ne bo obravnavala.
6. Rok za oddajo prijav in način oddaje: rok za oddajo prijav je do petka,
4. marca 2011 do 12. ure. Razpisno dokumentacijo lahko dobite v času uradnih
ur v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob
Savi, Cesta 9. avgusta 5 in na spletni strani Občine Zagorje ob Savi, www.zagorje.si.
Vlogo za sofinanciranje projekta oddajte na
zahtevanem obrazcu in z vsemi prilogami v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob
Savi ali oddajte na pošti kot priporočeno
pošiljko na naslov: Občina Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi,
z oznako: Ne odpiraj – prijava na razpis
Okolje 2011. Na hrbtni strani ovitka mora biti
naveden vlagatelj.
7. Postopek obravnave vlog: odpiranje
vlog ne bo javno. Razpisna komisija bo odprla pravočasno poslane prijave in ugotovila
ali prijave izpolnjujejo razpisne pogoje. Nepopolnih ali prepoznih vlog komisija ne bo
obravnavala.
8. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni v dveh tednih od roka
za oddajo prijav. Z izbranimi izvajalci bodo
sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.
9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Zagorje ob Savi, www.
zagorje.si in v sprejemni pisarni Občine
Zagorje ob Savi. Vse dodatne informacije
v zvezi z razpisom dobite na Oddelku za
okolje in prostor Občine Zagorje ob Savi,
tel. 03/56-55-708.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 430-5/2011
Ob-1363/11
Na podlagi določil Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slove-
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nije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08), Statuta Občine Zagorje ob Savi (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 98/09),
Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi
za leto 2011 (1. obravnava) in sklepa župana št. 430-5/2011 z dne 3. 2. 2011, Občina
Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov društev
na področju kmetijstva za leto 2011 v
Občini Zagorje ob Savi
1. Predmet razpisa je sofinanciranje programov dela društev na področju kmetijstva.
2. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo društva na
področju kmetijstva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi
oziroma so registrirani na območju Republike Slovenije in delujejo tudi na območju
Občine Zagorje ob Savi, vanj pa so vključeni
tudi člani (nosilci kmetijskih gospodarstev)
z območja Občine Zagorje ob Savi,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in
ostalo dokumentacijo, kot jo določa področna zakonodaja,
– so registrirani pri pristojni upravni enoti,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, materialne in organizacijske možnosti
za izvajanje in uresničevanje načrtovanih
aktivnosti,
– občini v postavljenem roku dostavljajo
vsebinsko in finančno letno poročilo o realizaciji sofinanciranega programa dela,
– dotacijo za namene, ki so sestavni del
te vloge, niso in ne bodo prejeli iz državnih
ali mednarodnih virov,
– delujejo na oziroma za področje kmetijstva najmanj eno leto (registracija).
3. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
razpisanih sredstev znaša 7.000,00 EUR.
4. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2011, v skladu
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
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5. Vsebina vloge: vloga mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni
del razpisne dokumentacije. Vsebovati mora
tudi vse zahtevane priloge oziroma dokazila,
navedena v razpisni dokumentaciji. Tako izdelana vloga bo obravnavana kot popolna.
6. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani Občine Zagorje ob Savi, www.zagorje.si, v času uradnih ur pa jo lahko zainteresirani dvignejo tudi v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5.
7. Način predložitve vlog in dodatne informacije v zvezi z razpisom: vloga mora
biti oddana v zaprti ovojnici z navedbo naročnika in pošiljatelja ter vidno oznako »Ne
odpiraj – Vloga na javni razpis – Programi
društev na področju kmetijstva 2011«. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
zainteresirani prejmejo na Oddelku za gospodarstvo Občine Zagorje ob Savi (Damir
Kozolič, 03/56-55-713).
8. Rok za oddajo vlog: rok za oddajo vlog
je 28. 2. 2011 (poštni žig). Obravnavane
bodo le pravočasne in pravilno označene
vloge. Nepravilno označene in prepozno prispele vloge bodo zavržene.
9. Odpiranje vlog in izid razpisa: odpiranje vlog bo izvedla komisija, ki jo imenuje
župan. Odpiranje vlog bo 4. 3. 2011, ob
12. uri in ne bo javno. Vlagatelji nepopolnih vlog bodo v roku 8 dni od odpiranja
vlog pozvani k dopolnitvi. Rok za dopolnitev
je 8 dni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji
v roku 8 dni ne dopolnijo, se zavržejo. O izidu razpisa bodo vlagatelji pisno obveščeni
s sklepom o izboru in bili hkrati pozvani
k podpisu pogodb. Zoper izdan sklep je dovoljena pritožba v roku 8 dni od prejema.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb
z izbranimi vlagatelji. Predmet pritožbe ne
morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Z izbranimi društvi bodo sklenjene
pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.
Občina Zagorje ob Savi
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Javne dražbe
Št. 478-48/2009
Ob-1307/11
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v
nadaljevanju: naročnik) v skladu s tretjim
odstavkom 41. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10),
20. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07) in 38. člena Uredbe 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
Nepremičnina, parc. št. 37/8 – poslovna
stavba, v izmeri 180,00 m2, dvorišče, v izmeri 4802 m2, in gospodarsko poslopje, v izmeri 76 m2, zk. vl. št. 286, k.o. Laznica.
Lastnik nepremičnine je Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje
zadeve (prodajalec).
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine po metodi javne dražbe.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: izklicna cena za nepremičnino, ki je
premet javne prodaje, znaša 236.000,00 €.
V ta znesek ni vštet davek na promet nepremičnin.
Najnižji znesek višanja 300,00 €.
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 2. 3. 2011, ob
11. 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 1. 3.
2011, do 12. ure, plačati varščino v višini
10% od izklicne cene.
Varščina se plača na račun Ministrstva
za notranje zadeve, št. 01100-6370171132,
ter sklic 28 17116-2990008-39911310.
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 nepremičnine je mogoč po predhodnem dogovoru z Bojanom Urglom,
tel. 02/222-13-05 ali mob. 031/534-533, pri
katerem dobite tudi vse dodatne informacije v zvezi z nepremičnino, ki je predmet
prodaje.
Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe dobite pri Mojci Pleško
Grah, tel. 01/428-47-23, el. 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«;
– del zemljišča parc. št. 37/8, k.o. Laznica, predstavlja gozdno zemljišče, zato bo za
prodajo po končani javni dražbi izpeljan še
postopek po Zakonu o kmetijskih zemljiščih,
po katerem ima prednost pri nakupu predkupni upravičenec, in sicer:
– prodajalec posreduje ponudbo uspelega dražitelja na pristojno upravno enoto, ki
jo le-ta objavi na oglasni deski;
– uspeli dražitelj mora v roku 30 dni
od dneva, ko je bila ponudba objavljena
na oglasni deski pristojne upravne enote,
dati pisno izjavo o sprejemu ponudbe, ki
jo pošlje priporočeno s povratnico prodajalcu in upravni enoti. Na upravni enoti izjavo o sprejemu ponudbe lahko vloži tudi
neposredno;
– v primeru, da predkupni upravičenec
ne uveljavlja predkupne pravice na predmetni nepremičnini, pristojna upravna enota
izda odločbo o odobritvi pravnega posla,
uspeli dražitelj pa je dolžan v roku 15 dni po
izdaji navedene odločbe skleniti s prodajalcem 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 morebitne stroške, ki bi nastali
v zvezi s prodajo, plača kupec;
– vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, davek na promet nepremičnin,
vknjižba lastninske pravice v zemljiško knjigo, stroške zemljiškoknjižnega dovolila ipd.)
ter morebitne druge stroške, ki bi nastali
v zvezi s prodajo, poravna kupec.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-1308/11
Na podlagi 2., 20., 21. in 33. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10) in Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,

št. 84/07, 94/07, 55/09 – Odl. US, 100/09 in
49/10), Javno podjetje Komunala Zagorje,
d.o.o., sedež: Cesta zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi, objavlja
javno dražbo
za prodajo premičnine
I. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Javno podjetje Komunala Zagorje,d.o.o., sedež: Cesta zmage 57,
1410 Zagorje ob Savi.
II. Predmet javne dražbe je premičnina:
inv. št. 8753: rovokopač, tip: MF 750,
izdelovalec: MF Anglija, serijska številka:
SMFA 44TCOT 750 722 1, moč motorja: 067
kW, pogon: diesel, letnik izdelave: 1995,
masa stroja: 8000 kg, volumen zajemalke:
0,95 m3, izklicna cena: 8.363,00 EUR.
Izklicna cena ne vsebuje dajatev, niti drugih morebitnih stroškov v zvezi z izvedbo
kupoprodajne pogodbe. Dajatve in morebitne druge stroške plača kupec.
III. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja, ki poteka po sistemu: »videno – kupljeno«, kasnejše reklamacije ne
bodo upoštevane.
IV. Najnižji znesek višanja cene: najnižji
znesek višanja cene znaša 200,00 EUR oziroma večkratnik tega zneska.
V. Kraj in čas javne dražbe: premičnina bo prodana na javni dražbi, dne 28. 2.
2011, ob 11. uri, v sejni sobi (II. nadstr.)
Javnega podjetja Komunala Zagorje,d.o.o.,
Cesta zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi.
Javno dražbo vodi komisija, ki jo imenuje
prodajalec.
VI. Varščina
Vsak dražitelj mora do 25. 2. 2011 vplačati varščino v višini 10% izklicne cene premičnine (836,30 EUR). Varščino je možno
vplačati na TRR št.: 02338-0012342567,
NLB ali na TRR št.: 90672-0000384278,
PBS, s pripisom: »Plačilo varščine za javno
dražbo – Rovokopač«.
Vplačana varščina bo uspelemu dražitelju (kupcu) vračunana v kupnino, dražitelju,
ki na dražbi ne bo uspel, bo vplačana varščina brezobrestno vrnjena v osmih dneh
po končanem postopku javne dražbe kolikor
bo ob prijavi udeležbe na dražbi prodajalcu predložil številko TRR oziroma bančnega
računa za vračilo varščine.
Neuspelemu dražitelju, ki ob prijavi udeležbe na dražbi prodajalcu ne bo predložil
številke TRR oziroma bančnega računa,
bo vplačana varščina vrnjena brezobrestno
v osmih dneh po predložitvi.
VII. Informacije in ogled dražbenih predmetov
Informacije v zvezi s predmetom dražbe
lahko interesenti dobijo vsak delovni dan, od
vključno 14. 2. 2011 do vključno 24. 2. 2011,
med 10. in 13. uro, na tel. 03/56-67-704
(Milan Fakin).
Ogled dražbenega predmeta je možen
od vključno 21. 2. 2011 do vključno 24. 2.
2011, med 10. in 12. uro, po predhodni najavi pri Milanu Fakinu, tel. 03/56-67-704.
Na dan dražbe (28. 2. 2011) bo med
9. in 10. uro na sedežu prodajalca možen
ogled dražbenega predmeta brez predhodne najave.
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VIII. Pogoji javne dražbe
Dražitelji se pred začetkom javne dražbe
dne 28. 2. 2011, med 10. in 10.30, v sejni
sobi, iz točke V. te objave, prijavijo dražbeni
komisiji za udeležbo na javni dražbi. Prijav
za udeležbo na javni dražbi pred 10. in po
10.30 komisija ne bo sprejemala.
Zastopniki oziroma pooblaščenci dražiteljev (pravne osebe oziroma samostojni podjetniki) morajo ob prijavi udeležbe na javni
dražbi komisiji predložiti:
– v originalu potrdilo o pravočasno vplačani varščini (najkasneje do 25. 2. 2011),
– (neobvezno) številko TRR (za primer
vračila varščine),
– izpisek iz sodnega oziroma Poslovnega registra Slovenije iz katerega bo razvidno
ime zastopnika, dražitelja (izpisek na dan
dražbe ne sme biti starejši od trideset dni),
– v originalu pooblastilo dražitelja za sodelovanje na javni dražbi z s strani pristojnega organa overjenim podpisom v primeru,
da zastopnik dražitelja za udeležbo na dražbi pooblasti drugo osebo,
– matično in davčno številko oziroma ID
številko za DDV,
– original (na vpogled) in fotokopijo istega veljavnega osebnega dokumenta s fotografijo in rojstnimi podatki, ki ga je izdal
upravni organ RS (zaradi identifikacije zastopnika dražitelja oziroma njegovega pooblaščenca).
Dražitelji – fizične osebe morajo ob prijavi udeležbe na javni dražbi komisiji predložiti:
– v originalu potrdilo o pravočasno vplačani varščini (najkasneje do 25. 2. 2011),
– (neobvezno) številko TRR (za primer
vračila varščine),
– v originalu pisno pooblastilo dražitelja
za sodelovanje na javni dražbi z s strani pristojnega organa overjenim podpisom
v primeru, da dražitelj za udeležbo na dražbi
pooblasti drugo osebo,
– original (na vpogled) in fotokopijo istega veljavnega osebnega dokumenta s fotografijo in rojstnimi podatki, ki ga je izdal
upravni organ RS (zaradi identifikacije dražitelja, oziroma njegovega pooblaščenca).
IX. Prodajna pogodba
Prodajna pogodba mora biti sklenjena
v 15 dneh po zaključku dražbe. Če uspeli
dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem
roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja,
njegova že vplačana varščina zapade v korist prodajalca.
Celotno kupnino za premičnino, doseženo na javni dražbi, povečano za DDV in
zmanjšano za vplačano varščino, mora kupec (uspeli dražitelj) poravnati v roku 4 dni
po sklenitvi pogodbe v skladu z računom,
ki mu ga izstavi prodajalec. Plačilo celotne
kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina kupoprodajne pogodbe. Če celotna
kupnina ni poravnana v roku, se pogodba
šteje za razdrto, pri čemer prodajalec obdrži
varščino.
Izročitev premičnine se opravi najkasneje v 2 prodajalčevih delovnih dneh, po prispetju celotnega plačila kupnine na prodajalčev TRR št.: 26338-0012342567, NLB ali
na TRR št.: 90672-0000384278, PBS.
Po preteku izročitvenega roka, odgovornost za uničenje, poškodbo ali krajo predmeta dražbe preide na kupca.
V primeru zamude izročitve predmeta
dražbe iz razloga, ki je na strani kupca, je
prevzem predmeta dražbe pogojen s predhodnim plačilom odškodnine prodajalcu za

hrambo predmeta dražbe v višini 1% celotne kupnine (z DDV) za vsak začeti dan
prekoračitve izročitvenega roka.
Podrobnejšo vsebino prodajne pogodbe
(vzorec) interesenti lahko dobijo brezplačno
na spletni strani naročnika: http://www.komunala-zagorje.si
X. Pravila dražbe
1. ustno dražbo vodi predsednik komisije
prodajalca,
2. draži lahko tisti, ki je svojo udeležbo
na javni dražbi prijavil v skladu s točko VIII.
te objave,
3. z vplačilom varščine sprejme dražitelj
obveznost pristopiti k javni dražbi,
4. z vplačilom varščine se šteje, da dražitelj v celoti soglaša s pogoji javne dražbe
in osnutkom prodajne pogodbe,
5. dražitelji smejo dvigati ceno v skladu
s IV. točko te objave,
6. dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba,
7. dana ponudba veže ponudnika do
zaključka dražbe in do tedaj ponudnik ne
more odstopiti ali jo kakorkoli drugače razveljaviti,
8. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
9. če je dražitelj samo eden, ki sprejema
izklicno ceno, je premičnina prodana za izklicno ceno,
10. če sta na dražbi udeležena dva ali
več dražiteljev, uspe tisti dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno,
11. če dva ali več dražiteljev draži izklicno oziroma najvišjo ceno, premičnina ni
prodana, če eden od dražiteljev ne zviša
cene,
12. izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. V primeru, da nobeden od udeležencev javne dražbe cene
ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je
sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat.
Ko je cena izklicana trikrat, predsednik dražbene komisije ugotovi komu in po kakšni
ceni je bil predmet javne dražbe prodan in
kupca pozove k podpisu pogodbe,
13. plačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelemu
ponudniku pa vrne brez obresti v roku iz VI.
točke teh navodil,
14. dražba je končana, ko vodja dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,
15. ugovore proti postopku dražbe je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe, morebitne ugovore reši
takoj vodja dražbe,
16. javna dražba se izvaja v skladu
z Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
49/07, 100/09),
17. komisija lahko že začeti postopek
prodaje premičnine ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla, pri čemer so ponudniki upravičeni do povrnitve stroškov v višini
izkazanih stroškov za prevzem dokumentacije in vračila že vplačane varščine brez
obresti, v roku iz točke VI. te objave.
XI. Ustavitev postopka prodaje: dražbena komisija oziroma prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve
pravnega posla ustavi brez posebne obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti,
pri čemer se dražiteljem povrne vplačana
varščina brez obresti v roku 8 dni od ustavitve postopka.
Javno podjetje
Komunala Zagorje, d.o.o.
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Št. 110022
Ob-1334/11
Na osnovi Načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2011 in 2012 (Uradni v. OT,
št. 1/11), Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10), 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),
Občina Trzin razpisuje
javno dražbo
za prodajo poslovnega prostora
Naročnik: Občina Trzin, Mengeška 22,
1236 Trzin.
Predmet javne dražbe: prodaja poslovnega prostora vpisanega v k.o. Radomlje, vl.
št. 1355/22 – nepremičnina, ident. št. 102.E,
v pritličju poslovno-stanovanjskega objekta
SPO Malin, Cesta borcev 5a, 1235 Radomlje, v izmeri 26,70 m2.
Izklicna cena in najnižji znesek njenega
višanja: izklicna cena za poslovni prostor
102.E znaša 40.120,00 EUR brez DDV, ki
se obračuna v skladu z veljavno zakonodajo. Najnižji znesek višanja izklicne cene za
poslovni prostor je 500,00 EUR.
Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora
biti sklenjena najkasneje do 17. 3. 2011.
Način in rok plačila: kupec mora kupnino poravnati v 8 dneh po izstavitvi računa.
Plačilo kupnine v roku 8 dni je bistvena
sestavina pravnega posla. Občina Trzin bo
kupcu za poravnane pogodbene obveznosti izstavila račun. Kupec bo poleg ponujene kupnine moral poskrbeti za vknjižbo
lastninske pravice na svoje ime in v svojo
korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
Overjeno listino bo prodajalec kupcu izročil
po plačilu kupnine.
Višina varščine: pred javno dražbo morajo zainteresirani dražitelji do 28. 2. 2011, do
13. ure, položiti varščino v višini 4.120,00 EUR
na račun št. 01386-0100001846, s pripisom
»za dražbo«. Vplačana varščina bo neizbranim ponudnikom vrnjena dan po izvedeni
dražbi brez obresti. Položena varščina se
izbranemu ponudniku poračuna pri plačilu
kupnine.
Ogled poslovnih prostorov: ogled poslovnega prostora je možen dne 26. 2. 2011,
od 9. do 12. ure, po predhodnem dogovoru
z Igorjem Kraljem, tel. 01/564-45-44.
Pogoji za pristop k javni dražbi: sodelovanje na dražbi je možno po predhodni prijavi. Prijave morajo prispeti na Občino Trzin,
Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, s pripisom
»za dražbo – poslovni prostor« najkasneje
do 28. 2. 2011, do 13. ure, na vložišče občine, prijave prispele po pošti pa morajo prispeti najkasneje z datumom 25. 2. 2011.
Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
podatke o ponudniku (ime in priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine).
Ponudniki morajo ponudbi predložiti:
potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega
dokumenta (fizične osebe), priglasitveni list
(samostojni podjetniki), overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ki ne sme
biti starejši od 3 mesecev, potrdilo o plačani
varščini, izjavo o sprejemanju pogojev javne
dražbe, potrdilo o plačanih davčnih obveznostih. Občina Trzin bo sklenila pogodbo
s kupcem, ki izpolnjuje pogoje in bo na dražbi ponudil najvišjo kupnino.
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Kraj in čas dražbe: dražba bo potekala
v sredo, 2. 3. 2011, ob 9. uri, v sejni dvorani
Občinskega sveta Občine Trzin, na Mengeški cesti 22 v Trzinu.
Ustavitev postopka: komisija za upravljanje s stvarnim premoženjem lahko s soglasjem župana ustavi postopek do sklenitve
prodajne pogodbe, pri tem se dražiteljem
povrnejo izkazani stroški za prevzem dokumentacije.
Dodatna pojasnila: razpisno dokumentacijo lahko vsi zainteresirani kupci dobijo
na vložišču in spletni strani Občine Trzin
[http://www.obcina-trzin.si], od 7. 2. 2011.
Dokumentacija je brezplačna.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije po tel. 01/564-45-44, pri Bojani Lenaršič.
Občina Trzin
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Razpisi delovnih mest
Št. 456/2011
Ob-1309/11
Svet zavoda Osnovne šole Komenda
-Moste, Glavarjeva cesta 37, 1218 Komenda, na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI
(Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08,
58/09, 64/09 in 65/09), razpisuje delovno
mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati
splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08,
58/09, 64/09 in 65/09).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo 1. 7. 2011.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a
za dobo 5 let.
Pisne prijave morajo vsebovati:
– overjene kopije dokazil o izobrazbi,
pridobljenem nazivu, opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem
izpitu,
– potrdilo pristojnega okrajnega sodišča,
da ni v kazenskem postopku (s priloženo
osebno izjavo, da pri katerem koli drugem
sodišču izven kraja stalnega prebivališča
zoper njega ni uveden kazenski postopek
za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost), potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni,
– potrdilo iz kazenske evidence (izda ga
Ministrstvo za pravosodje), ki ne sme biti
starejše od 30 dni,
– kratek življenjepis z opisom dosedanjih
delovnih izkušenj,
– program vodenja zavoda.
Pisne prijave z dokazili pošljite v 15 dneh
po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda
Osnovne šole Komenda - Moste, Glavarjeva
cesta 37, 1218 Komenda, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidati/-ke bodo prejeli pisno obvestilo
o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda
Osnovne šole Komenda - Moste
Št. 2011199
Ob-1327/11
Komisija za mandatna vprašanja, volitve,
imenovanja, priznanja in nagrade Mestnega
sveta Mestne občine Celje na podlagi 4. člena Odloka o organiziranju javnega zavoda
Poklicna gasilska enota Celje (Uradni list
RS, št. 51/05, 12/07) ter 16. člena Statuta
Poklicne gasilske enote Celje razpisuje prosto delovno mesto
direktorja Poklicne gasilske enote Celje.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat,
ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo tehniške ali druge ustrezne smeri (pravne, ekonomske, organizacijske, obramboslovne),
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih,
– da pozna področje dela zavoda in razmere lokalne skupnosti,

– da ima opravljen strokovni izpit iz varstva pred požarom ali drugi predpisan izpit
za poveljnika.
V primeru, da kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz varstva pred požarom, se ga lahko imenuje za direktorja
pod pogojem, da le-tega opravi najkasneje
v enem letu po nastopu mandata.
Ob prijavi na razpis je kandidat dolžan predložiti tudi program dela in razvoja
zavoda za mandatno obdobje.
Mandat direktorja traja pet let in prične
teči s 1. 6. 2011. Po preteku mandata je
ista oseba lahko znova imenovana za direktorja.
Prijavo z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev s kratkim življenjepisom je treba poslati na naslov: Mestna občina Celje,
mestni svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade, Trg Celjskih knezov 9, 3000 Celje, do
torka 22. februarja 2011.
Prijava s potrebno dokumentacijo mora
biti poslana v zaprti ovojnici, z oznako PGE
– razpis za direktorja.
O izbiri bodo kandidati obveščeni
v 8 dneh po odločitvi Mestnega sveta Mestne občine Celje.
Komisija za mandatna vprašanja,
volitve, imenovanja, priznanja
in nagrade
Št. 798
Ob-1344/11
Svet Doma Danice Vogrinec Maribor razpisuje v skladno s 45. in 46. členom Statuta Doma Danice Vogrinec Maribor delovno
mesto
strokovni vodja (m/ž).
Na to delovno mesto je lahko imenovan
kandidat, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo
delovnega mesta v skladu s 56. in 69. členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni list
RS, št. 54/92 s spremembami).
Mandat strokovnega vodje traja 5 let. Po
izteku mandata je kandidat lahko ponovno
imenovan.
Predviden začetek dela bo skladen
s sklepom o imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, kratkim življenjepisom,
z opisom dosedanjih delovnih izkušenj ter
program strokovnega dela v Domu Danice Vogrinec Maribor, pošljite najkasneje
v 8 dneh po objavi razpisa, na naslov: Svet
Doma Danice Vogrinec Maribor, Čufarjeva
cesta 9, 2000 Maribor, z oznako: Ne odpiraj
– prijava na razpis za strokovnega vodjo.
Od kandidata pričakujemo izjemne analitične sposobnosti, odlično poznavanje
osnovnih programskih aplikacij v okolju MS
Windows, organizacijske sposobnosti in pripravljenost na timsko delo.
Kandidati bodo o izboru obveščeni
v 30 dneh po objavi razpisa.
Svet Doma Danice Vogrinec Maribor
Št. 34
Ob-1385/11
V skladu s 35. členom Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) in s 58. členom ZOFVI, Svet Osnovne šole Brezovica
pri Ljubljani, Šolska ulica 15, 1351 Brezovica, razpisuje prosto delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in
36/08 in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja Uradni list RS,
št. 58/09 (ZOFVI-H).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let. Če bo izbran in imenovan kandidat,
ki ni zaposlen v OŠ Brezovica, bo pogodba
o zaposlitvi sklenjena z imenovanim kandidatom za določen čas, to je za čas trajanja
mandata.
Predvideni začetek dela je 1. september
2011.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o pridobljeni
pedagoško-andragoški izobrazbi oziroma
specialno-pedagoški izobrazbi, potrdilo
o opravljenem strokovnem izpitu, potrdilo
o nazivu, potrdilo o ravnateljskem izpitu, potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem
postopku, izpis iz kazenske evidence, izjava
kandidata, da pri katerem koli drugem sodišču zoper njega ni uveden kazenski postopek in potrdilo o nekaznovanosti zaradi
kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost), program vodenja zavoda, dosedanje
delovne izkušnje in kratek življenjepis, pošljite 8 v dneh po objavi razpisa na naslov: Svet
Osnovne Šole Brezovica, Šolska ulica 15,
1351 Brezovica pri Ljubljani, z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja”.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet Osnovne šole Brezovica pri
Ljubljani
Št. 9/2011
Ob-1386/11
Svet šole Gimnazije Litija, na podlagi 48.
in 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 36/08) razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
(členi 53, 107 a in 143) in posebne pogoje
(člen 145) skladno z Zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 36/08) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 58/09, 64/09 in 65/09).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo izbran za dobo 5 let.
Predvideni začetek dela bo 1. 7. 2011.
Kandidati naj pisne prijave z overjenimi
dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– dokazilo o ustrezni izobrazbi, nazivu in
opravljenem strokovnem izpitu,
– potrdilo o nekaznovanju zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
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uradni dolžnosti na nepogojno kazen zapora
več kot šest mesecev,
– potrdilo o nekaznovanju zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
– program vodenja šole,
in opisom dosedanjih delovnih izkušenj
ter s kratkim življenjepisom, pošljejo v petnajstih dneh od objave tega razpisa v zaprti
ovojnici na naslov: Svet šole Gimnazije Litija, Bevkova 1c, 1270 Litija, z oznako »Za
razpis za ravnatelja«.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana
na pošto.
Kandidat bo o izbiri pisno obveščen v zakonitem roku.
Svet šole Gimnazije Litija
Ob-1397/11
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 notarja Janeza Ferleža iz Črnomlja razpisuje:
– eno prosto mesto notarskega pomočnika pri notarju Janezu Ferležu iz
Črnomlja (za določen čas, do 30. 9. 2011).
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. Pisne prijave na razpisano mesto
notarskega pomočnika, z življenjepisom in
dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev
sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljub
ljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije
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Druge objave
Št. 024-15/2010(1525-03)
Ob-1339/11
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) objavlja
informativno zbiranje ponudb
za najem opremljenih poslovnih
prostorov za potrebe Policijske
uprave Koper
Na območju obale (Mestna občina Koper, občini Izola in Piran) iščemo na samostojni lokaciji – objektu (ločenem od drugih
uporabnikov) opremljene poslovne prostore za 89 delovnih mest, okvirne površine
1.200–1.400 m², ki vključujejo pisarniške
prostore, arhivske prostore, večnamenski
prostor (sejna soba), dežurni prostor ter
površine namenjene sistemskim prostorom, sanitarijam in drugim pomožnim prostorom.
V okviru lokacije je potrebno zagotoviti
tudi 30 parkirnih ali garažnih mest.
Informativne ponudbe morajo prispeti na
naslov: Ministrstvo za notranje zadeve RS,
Urad za logistiko, Štefanova 2, 1501 Ljub
ljana, najkasneje do petka, 25. 2. 2011, do
12. ure.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 80/2011
Ob-1357/11
Na podlagi 12. člena Zakona o Prešernovi nagradi (Uradni list Republike Slovenije, št. 29/91) Upravni odbor Prešernovega
sklada objavlja
vabilo
za predlaganje kandidatov za
Prešernovo nagrado in nagrado
Prešernovega sklada
1. Prešernovo nagrado lahko prejmejo
ustvarjalci, ki so z vrhunskimi umetniškimi
dosežki ali s svojim življenjskim delom trajno
obogatili slovensko kulturno zakladnico.
Nagrado Prešernovega sklada lahko
prejmejo ustvarjalci za pomembne umetniške dosežke, ki so bili javnosti predstavljeni
v zadnjih dveh letih (od oktobra 2009 do
15. septembra 2011) in pomenijo obogatitev
slovenske kulturne zakladnice.
Prešernovo nagrado oziroma nagrado
Prešernovega sklada lahko izjemoma dobi
tudi skupina ustvarjalcev, kadar gre za tako
celovito delo, da ni mogoče prepoznati oziroma ločiti posameznikovega umetniškega
prispevka.
Vsako leto lahko podeli Prešernov sklad
največ dve Prešernovi nagradi in največ
šest nagrad Prešernovega sklada.
2. Kandidate za Prešernovo nagrado in
nagrado Prešernovega sklada lahko predlagajo posamezniki in pravne osebe.
3. Prijava s predlogom mora vsebovati:
– Predlog za vrsto nagrade;
– Opredelitev življenjskega opusa ali
umetniških projektov, predlaganih za nagrado z natančnim opisom del;
– Utemeljitev pomena umetniškega prispevka za slovensko in mednarodno kulturno okolje;

– Kratek življenjepis, bibliografijo in seznam projektov.
Upravni odbor Prešernovega sklada bo
sprejemal predloge za Prešernovo nagrado
in nagrado Prešernovega sklada do 15. septembra 2011, na naslov: Ministrstvo za kulturo, Prešernov sklad, Maistrova 10, Ljub
ljana. Prijave, ki bodo prišle po tem datumu,
bodo obravnavane v postopku za podelitev
nagrad v letu 2013.
V besedilu vabila uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za kulturo
Prešernov sklad
Ob-1340/11
Na podlagi 8. člena Pravilnika o podeljevanju nagrad in priznanj Kemijskega inštituta Komisija za Preglove nagrade Kemijskega inštituta razpisuje
natečaj
za
– Veliko Preglovo nagrado Kemijskega
inštituta za raziskovalno delo
– Preglovo nagrado Kemijskega
inštituta za izjemne dosežke
in poziva ugledne raziskovalce s področja kemije in sorodnih ved, da nominirajo
kandidate za nagrade.
I. Velika Preglova nagrada Kemijskega
inštituta za raziskovalno delo in Preglova
nagrada Kemijskega inštituta za izjemne
dosežke se podeljujeta raziskovalcem, ki
so del raziskav, na katere se nanaša nagrada, opravili v okviru ali v sodelovanju
s slovenskimi akademskimi ali raziskovalnimi institucijami. Nagradi se podeljujeta za
vrhunske dosežke na področju osnovnih ali
uporabnih raziskav, ki so primerljivi s svetovno kvaliteto.
Velika Preglova nagrada Kemijskega inštituta za raziskovalno delo se podeljuje posameznikom, Preglova nagrada Kemijskega
inštituta za izjemne dosežke pa posameznikom ali skupini raziskovalcev, ki so bistveno
prispevali k izjemnemu dosežku, za katerega se podeljuje priznanje.
Velika Preglova nagrada Kemijskega inštituta za raziskovalno delo se podeli mednarodno uveljavljenim raziskovalcem za
večji opus znanstvenega dela, ki je nastal
v enem ali več desetletjih.
Preglova nagrada Kemijskega inštituta
za izjemne dosežke se podeli za izjemne
dosežke v zadnjih petih letih pred prijavo.
II. V skladu s Pravilnikom o podeljevanju
nagrad in priznanj Kemijskega inštituta se
v letu 2011 podeli največ ena Velika Preglova nagrada za raziskovalno delo in največ
dve Preglovi nagradi Kemijskega inštituta
za izjemne dosežke.
III. Velika Preglova nagrada Kemijskega
inštituta za raziskovalno delo obsega denarno nagrado v vrednosti 9.000 EUR in
doprsni kipec Friderika Pregla.
Preglova nagrada Kemijskega inštituta
za izjemne dosežke obsega denarno nagrado v vrednosti 3.000 EUR in medaljo z vgraviranim portretom Friderika Pregla.

IV. Obvezne sestavine vloge za predloge
kandidatov za nagrade so:
– biografija kandidata,
– bibliografija kandidata,
– kratka utemeljitev s podpisom predlagatelja in z enim priporočilnim pismom
(tako predlagatelj kot pisec priporočilnega
pisma lahko predlagata le enega kandidata),
– soglasje kandidata za kandidaturo,
– kopije izvirnih člankov in dokazila o odmevnosti za omenjena dela (dodatno pri
vlogi za Preglovo nagrado za izjemne dosežke),
– kratek opis in navedba virov petih najpomembnejših dosežkov oziroma prejetih
nagrad, ki po predlagateljevem mnenju kažejo na izjemnost kandidata.
Vloga mora biti vložena v enem izvodu
(poleg tiskane oblike je zaželena tudi vloga
v elektronski obliki (pdf format)).
V. O izboru kandidatov za nagrade odloča komisija, ki jo je Znanstveni svet Kemijskega inštituta imenoval izmed slovenskih raziskovalcev na področju kemije in
sorodnih ved, v naslednji sestavi: predsednik prof. dr. Albin Pintar in člani doc. dr.
Janez Mavri, prof. dr. Boris Pihlar, prof. dr.
Romana Rozman in prof. dr. Boris Žemva.
Pri izbiri vrste nagrade komisija ni vezana
na predlog predlagatelja. Komisija se lahko
odloči, da kakšne nagrade tudi ne podeli.
Odločitev komisije bo objavljena na slovesni razglasitvi nagrajencev, ki bo predvidoma v začetku junija 2011. Dobitniki nagrad
bodo svoje dosežke predstavili na predavanju na Kemijskem inštitutu.
VI. Vloge za Preglove nagrade Kemijskega inštituta je potrebno poslati do 11. aprila
2011, v enem izvodu, na Kemijski inštitut,
Hajdrihova 19, 1001 Ljubljana, z oznako
»Ne odpiraj – predlog za Veliko Preglovo
nagrado Kemijskega inštituta za raziskovalno delo« oziroma »Ne odpiraj – predlog za
Preglovo nagrado Kemijskega inštituta za
izjemne dosežke«, z navedbo pošiljatelja.
Nepravočasne vloge ne bodo obravnavane.
VII. Dodatne informacije v zvezi z natečajem so do zaključka natečaja na voljo pri kontaktni osebi Kemijskega inštituta,
Brigiti Pirc, na elektronskem naslovu: brigita.pirc@ki.si in tel. 01/476-02-25.
Komisija za Preglove nagrade
Kemijskega inštituta
Št. 430-00-1/2011-1
Ob-1396/11
Urad predsednika Republike Slovenije,
Erjavčeva 17, Ljubljana, ki ga zastopa mag.
Uroš Krek, generalni sekretar, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo premičnine
1. Ime in sedež organizatorja zbiranja
ponudb: Urad predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, Ljubljana.
2. Predmet prodaje: osebno vozilo Mercedes Benz E 430 Elegance, leto izdelave
2000, prevoženih 195.000 km.
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3. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnin na podlagi prodajne pogodbe.
4. Izklicna cena za premičnino znaša
4.500,00 EUR.
5. Način in rok plačila kupnine: kupec
poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje
v roku 8 dni od izstavitve računa. Plačilo
celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici na naslov: Urad predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, 1000
Ljubljana, z oznako: »Ponudba za nakup
premičnine – Ne odpiraj«. Rok: 21. 2. 2011,
do 12. ure. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo do navedenega datuma in ure
prispele na naslov prodajalca.
7. Ponudniki morajo najkasneje do 18. 2.
2011, do 10. ure, plačati kavcijo v višini
10% izklicne cene premičnine. Kavcijo je
potrebno nakazati na podračun proračuna
Republike Slovenije, št. 01100-6300109972,
modul 18, sklic 11118-7201001-11912011.
Plačana kavcija bo uspelemu ponudniku
vračunana v ceno, neuspelim pa bo vrnjena
brez obresti v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
8. V pisni ponudbi morajo ponudniki navesti svoje točne osebne podatke (ime, priimek, naslov, davčno, matično in telefonsko
številko), potrdilo o plačani kavciji s točno
številko računa za primer vračila in ponudbeno ceno v evrih.
9. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje
v roku 15 dni od sprejema sklepa o izbiri.
Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe
v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani ponudnika, Urad predsednika Republike
Slovenije zadrži njegovo kavcijo.
10. Drugi pogoji: premičnina se prodaja
v celoti po načelu videno – kupljeno. Vse
stroške v zvezi s prenosom lastništva nosi
kupec.
11. Kriterij za izbiro najugodnejšega
ponudnika je ponudbena cena. O najugodnejšem ponudniku bo odločala strokovna
komisija na Uradu predsednika Republike
Slovenije. Odpiranje ponudb opravi strokovna komisija in po zaključku postopka izbere
najugodnejšega ponudnika.
12. Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 21. 2. 2011, ob 13. uri, na Uradu predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana.
13. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izklicne cene.
14. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
v 8 dneh od odpiranja ponudb.
15. Informacije: vsa dodatna pojasnila
o premičnini in ostale informacije interesenti
dobijo na Uradu predsednika Republike Slovenije, kontaktna oseba je Damijan Ferfolja,
tel. 01/400-13-15, mobilni tel. 041/610-567
ali Tine Hribar, tel. 01/400-13-32, mobilni
tel. 031/749-930.
16. Predstojnik Urada predsednika Republike Slovenije lahko postopek kadarkoli
do sklenitve pravnega posla ustavi. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena.
Urad predsednika
Republike Slovenije
Št. 02/11
Ob-1324/11
Na podlagi sklepa upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije z dne 6. 7. 2004
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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 spremembe:
I. V imenik odvetnikov se vpišejo:
Milena Bubnič, z dnem 21. 12. 2010.
Pisarna: Celovška cesta 30, 1000 Ljub
ljana (zaposlena pri odvetniku Andreju Razdrihu).
Ajda Čeledin, z dnem 21. 12. 2010.
Pisarna: Barjanska cesta 3, 1000 Ljub
ljana (zaposlena v Odvetniški pisarni Miro
Senica in odvetniki, d.o.o.).
Sabina Mikulin, z dnem 1. 1. 2011.
Pisarna: Tivolska cesta 40, 1000 Ljub
ljana.
Mojca Novak, z dnem 1. 1. 2011.
Pisarna: Resljeva cesta 44, 1000 Ljub
ljana (zaposlena pri odvetnici Tini Šnajder
Paunović).
Mihaela Pudgar, z dnem 5. 1. 2011.
Pisarna: Trg 67, Prevalje.
Sonja Ternik, z dnem 21. 12. 2010.
Pisarna: Taborska cesta 13, 1290 Grosuplje (zaposlena v Odvetniški družbi Čeferin
o.p., d.o.o.).
Alojz Draškovič, z dnem 5. 1. 2011.
Pisarna: Slovenska ulica 43, 9000 Murska Sobota.
Mitja Inkret, z dnem 21. 12. 2010.
Pisarna: Šestova ulica 2, 1000 Ljubljana
(zaposlen pri Avbreht, Zajc in partnerji odvetniška družba o.p., d.o.o.).
Matic Klemenčič, z dnem 1. 1. 2011.
Pisarna: Vodnikova ulica 2, 2250 Ptuj
(zaposlen pri odvetniku Stanislavu Klemenčiču).
Mitja Matelič, z dnem 5. 1. 2011.
Pisarna: Ulica Gradnikove brigade 6,
5000 Nova Gorica.
Sergej Omladič, z dnem 21. 12. 2010.
Pisarna: Tivolska cesta 48, 1000 Ljub
ljana (zaposlen v Odvetniški družbi Rojs,
Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o.).
Aleš Štravs, z dnem 4. 1. 2011.
Pisarna: Ferrarska ulica 12, 6000 Koper
(zaposlen pri odvetniku mag. Gregorju Velkaverhu).
Jernej Velikonja, z dnem 21. 12. 2010.
Pisarna: Trg Jožeta Srebrniča 7, 5250
Solkan (zaposlen v Odvetniški pisarni Polanc, d.o.o.).
Robert Zakrajšek, z dnem 22. 12. 2010.
Pisarna: Trdinova 7, 1000 Ljubljana (zaposlen v Odvetniški pisarni Mirko Bandelj
d.o.o.).
Aleksandra Jeraj, z dnem 11. 1. 2011.
Pisarna: Dalmatinova 11, 1000 Ljubljana
(zaposlena v Odvetniški družbi Grobelnik in
partnerji o.p., d.n.o.).
Urban Vrtačnik, z dnem 18. 1. 2011.
Pisarna: Barjanska cesta 3, 1000 Ljub
ljana (zaposlen v Odvetniški pisarni Miro
Senica in odvetniki, d.o.o.).
Nataša Sremac, z dnem 26. 1. 2011.
Pisarna: Dvorakova 11 a, 1000 Ljubljana
(zaposlena v Odvetniški družbi Brecelj Korošec Mate Zupančič d.o.o. – o.p.).
Rok Jenko, z dnem 27. 1. 2011.
Pisarna: Gubčeva ulica 7, 6250 Ilirska
Bistrica.
dr. Tomaž Savec, z dnem 1. 2. 2011.

Pisarna: Kotnikova ulica 33, 1000 Ljub
ljana (zaposlen pri odvetniku Romanu Završku).
Miha Ozimek, z dnem 1. 2. 2011.
Pisarna: Komenskega 14, 1000 Ljub
ljana.
Primož Feguš, z dnem 1. 2. 2011.
Pisarna: Prešernova 23 a, 3000 Celje
(zaposlen pri odvetniku Marjanu Fegušu).
II. Iz imenika odvetnikov se izbrišejo:
Miloš Janša, z dnem 20. 1. 2011.
Prevzemnica njegove odvetniške pisarne
je odvetnica Mojca Košir, Cesta železarjev
8 b, Jesenice.
Hranislav Djurković, z dnem 31. 12.
2010.
Prevzemnica njegove odvetniške pisarne je odvetnica Mirjana Djurković, Kolodvorska 1, Koper.
Karin Stražiščar, z dnem 31. 1. 2011.
Prevzemnik njene odvetniške pisarne je
odvetnik Radmilo Jecič, Cesta Zore Perello
Godina 2, Koper.
III. Preselitve
Daniel Katalinič, odvetnik iz Gornje Radgone, z dnem 17. 1. 2011 preseli sedež
svoje odvetniške pisarne na novi naslov:
Ulica Staneta Rozmana 10, 9000 Murska
Sobota.
Majda Kmet, odvetnica iz Ljubljane,
z dnem 20. 1. 2011 preseli sedež svoje
odvetniške pisarne na novi naslov: Tržaška
cesta 37 b, 1000 Ljubljana, tel. 08/205-32-10,
faks 01/423-34-03.
Odvetniška pisarna Mihurko d.o.o., Maribor preseli sedež družbe na novi naslov: Maistrova 3, 2000 Maribor, tel. 02/251-91-36,
faks 02/251-29-26.
IV. Spremembe
Obveščamo vas, da je firma odvetniške
družbe: Odvetniki Šelih & partnerji, o.p.,
d.n.o. spremenjena in se glasi: Odvetniki
Šelih & partnerji, o.p., d.o.o., Komenskega
ulica 36, 1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da je firma odvetniške
družbe: Odvetniška pisarna Alič, Kovač, Rigler d.o.o. spremenjena in se glasi: Odvetniška pisarna Alič & Kovač d.o.o., Šmartinska
cesta 130, 1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da je firma odvetniške
družbe: Odvetniška pisarna Filipov, Petrovič, Jeraj in partnerji, d.o.o. spremenjena
in se glasi: Odvetniška pisarna Filipov, Petrovič, Jeraj, Fabiani, d.o.o., Tomšičeva 3,
1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da je firma odvetniške
družbe: Odvetniška pisarna Godič & Selaković o.p., d.n.o. spremenjena in se glasi:
Odvetniška pisarna Godič & Selaković o.p.,
d.o.o., Partizanska cesta 30, 2000 Maribor.
V. Družbe
Obveščamo vas, da je pričela poslovati
odvetniška družba Odvetniška pisarna Šafar
in partnerji, d.o.o., Resljeva cesta 25, 1000
Ljubljana.
Obveščamo vas, da je pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška pisarna
Kanduti – Kocijan d.o.o., Ogrinčeva ulica 4,
1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da je pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška pisarna
mag. Helene Devetak, d.o.o., Ulica XXX.
divizije 23, 5000 Nova Gorica.
VI. Odvetniki – spremembe:
Obveščamo vas, da odvetnica Sonja Ternik z dnem 31. 1. 2011 preneha opravljati
odvetniški poklic v Odvetniški družbi Čeferin
o.p., d.o.o., Grosuplje, Taborska cesta 13.
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Odvetnica Sonja Ternik z dnem 1. 2.
2011 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica, na naslovu: Mariborska cesta 26, 2360 Radlje ob Dravi, GSM
051/389-080.
Obveščamo vas, da odvetnik Matjaž
Klep z dnem 31. 1. 2011 preneha opravljati
odvetniški poklic kot samostojni odvetnik in
z dnem 1. 2. 2011 nadaljuje delo kot: odvetnik Odvetniške družbe Klep, o.p., d.o.o.,
Gledališka ulica 2, 3000 Celje.
Obveščamo vas, da odvetnica Anica
Posega Čeč z dnem 31. 1. 2011 preneha
opravljati odvetniški poklic kot odvetnica zaposlena v Odvetniški družbi Gabrič, o.p.,
d.o.o.
Odvetnica Anica Posega Čeč z dnem
1. 2. 2011 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica na naslovu: Ulica 1. maja 2, 6230 Postojna, GSM
031/610-660.
Obveščamo vas, da odvetnik Rok Zdravković z dnem 9. 1. 2011 preneha opravljati
odvetniški poklic kot samostojni odvetnik in
z dnem 10. 1. 2011 nadaljuje delo kot: odvetnik Odvetniške družbe Zdravković, o.p. –
d.o.o., Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da odvetnik Boris Kanduti z dnem 31. 12. 2010 preneha delovno razmerje pri odvetnici Katji Kocijan in
z dnem 1. 1. 2011 nadaljuje delo kot: odvetnik Odvetniške pisarne Kanduti – Kocijan
d.o.o., Ogrinčeva ulica 4, 1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da odvetnica Urška
Bassin z dnem 31. 12. 2010 preneha delovno razmerje pri odvetnici Vesni Šafar in
se z dnem 1. 1. 2011 zaposli v: Odvetniški
pisarni Šafar in partnerji, d.o.o., Resljeva
cesta 25, 1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da odvetnici Barbari
Korošec z dnem 31. 12. 2010 preneha delovno razmerje pri odvetnici Vesni Šafar in
se z dnem 1. 1. 2011 zaposli v: Odvetniški
pisarni Šafar in partnerji, d.o.o., Resljeva
cesta 25, 1000 Ljubljana.
VII. Tuji odvetniki
Obveščamo vas, da je z dnem 21. 12.
2010 vpisana v Imenik tujih odvetnikov pri
Odvetniški zbornici Slovenije po 34. b in
34. c. členom Zakona o odvetništvu: Erika
Černic, rojena 16. 8. 1974, v Gorici, Italija,
s pisarno v Ljubljani, Dunajska 21/X.
Erika Černic opravlja svojo dejavnost
pod poklicnim nazivom AVVOCATO.
Odvetniška zbornica Slovenije
Št. 478-9/2011-420
Ob-1323/11
Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240
Ljutomer, objavlja na podlagi 20. člena
v zvezi z 29. členom Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in
55. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07, 100/09 in 49/10)
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnega prostora
v Mestni hiši v najem
I. Organizator javnega zbiranja ponudb
(najemodajalec): Občina Ljutomer, Vrazova
ulica 1, 9240 Ljutomer.
II. Predmet javnega zbiranja ponudb in
cena
Oddajamo poslovni prostor v pritličju Mestne hiše v Ljutomeru, na naslovu Jureša
Cirila ulica 6, v velikosti 120,75 m2, kar predstavlja neto površino poslovnega prostora,
v izmeri 105,25 m2 in neto poslovno povr-

šino pod arkadami (zastekleni del) v izmeri
15,50 m2.
Izhodiščna najemnina za poslovni prostor
znaša 6 EUR/m2, kar za površino 120,75 m2
znaša 724,50 EUR/mesec. Po trenutno veljavni zakonodaji se DDV od najemnin ne
zaračunava.
Najemnik ima pravico tudi do koriščenja
zunanje površine dela atrija Mestne hiše,
v površini cca 25 m2. Cena najema za zunanje površine je 1,28 EUR/m2 na mesec.
Prostor je namenjen za opravljanje gostinske dejavnosti s spremljajočim programom.
Predmet najema ni oprema, ki ni last
najemodajalca.
III. Pogoji najema
– Poslovni prostor se oddaja v najem za
določen čas petih let.
– Najemnik nima pravice oddati poslovnega prostora v podnajem.
– Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča
(nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča) in druge stroške, za katere se stranki
dogovorita s pogodbo. Strošek zavarovanja
za objekt je upoštevan (požar, steklo) v najemnini, ostala zavarovanja in stroške pa
krije najemnik.
– Najemnik ni upravičen do povrnitve
kakršnihkoli vlaganj v poslovni prostor, niti
ne pridobi nikakršnih pravic na poslovnem
prostoru na podlagi vlaganj, razen če se
stranki pisno, pred začetkom vlaganj dogovorita drugače.
IV. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
Ponudbo lahko podajo fizične ali pravne
osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice
Evropske unije oziroma imajo sedež v državi
članici Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma
kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je
razviden podatek o državljanstvu (potni list,
osebna izkaznica). Sedež pravne osebe
se izkazuje z izpisom iz sodnega registra,
samostojni podjetniki pa predložijo potrdilo
o vpisu v Poslovni register.
Ponudba se bo štela za pravilno, če bo
ponudnik predložil:
1. podatke ponudnika – izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga št. 1) z dokazili:
– fizične osebe: potrdilo o državljanstvu
ali kopijo osebnega dokumenta,
– za s.p.: priglasitveni list oziroma potrdilo o vpisu v Poslovni register,
– za gospodarske družbe: izpisek iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje stanje,
– dokazilo, da je ponudnik registriran za
opravljanje gostinske in druge dejavnosti
glede na ponujen program dejavnosti.
2. Izpolnjen in podpisan obrazec Izjava
o sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb (priloga 2).
3. Podpisan in žigosan vzorec najemne
pogodbe (priloga št. 3).
4. Opis programa in dejavnosti, ki bo
potekala v poslovnem prostoru, razdeljena
na gostinski del in drug program (kulturni,
turistični in drugi), ki se bo morebiti odvijal
v poslovnih prostorih ter predstavitev morebitne dosedanje dejavnosti ponudnika.
5. Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne.
6. Potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih interesent ni imel blokiranega računa (pravne
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osebe) pri vseh bankah, ki vodijo njegove
transakcijske račune.
7. Dokazilo o plačanih davkih in prispevkih – potrdilo DURS (fizične in pravne osebe).
8. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo
o vplačani varščini v višini 10% od letne
najemnine za notranje površine poslovnega
prostora, kar znese 870,00 EUR. Varščina se vplača na račun Občine Ljutomer,
št. 01263-0100013693.
Izbranemu ponudniku se varščina vračuna v najemnino, drugim se vplačana varščina vrne (brez obresti) v 15 dneh po prejetju
izida javnega zbiranja ponudb.
V. Način oddaje javne ponudbe in rok za
oddajo ponudbe
Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki po
pošti ali prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici na naslov: Občina Ljutomer,
Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, z obvezno
oznako na ovojnici: »Ponudba za najem poslovnega prostora – Ne odpiraj«. Na zadnji
strani ovojnice mora biti obvezno naveden
naziv in naslov ponudnika.
Rok za oddajo ponudb je do vključno
28. februarja 2011, do 11. ure.
Ponudbo, ki je prispela po razpisnem
roku (nepravočasna ponudba), bo komisija vrnila na naslov ponudnika, pravočasne,
vendar nepopolne ponudbe, pa bo komisija
izločila in o tem obvestila ponudnika.
Ponudba in vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.
VI. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika
Poleg višine najemnine je merilo za izbor najugodnejšega ponudnika za najem
poslovnega prostora tudi program, ki se bo
izvajal v poslovnem prostoru. Najvišje možno število točk, ki jih lahko ponudnik dobi
skupaj za program in višino najemnine, je
100 točk.
1. Za program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru, je možno dobiti največ
60 točk, pri čemer bo komisija ocenjevala
program po sledečih kriterijih:
– Vsebina dodatne ponudbe, ki se bo izvajala v prostoru (kulturni, turistični in drugi
programi) – največ 20 točk.
– Popestritev ponudbe v centru mesta –
največ 20 točk.
– Raznovrstna kulinarična ponudba –
največ 20 točk.
Gostinska in programska ponudba mora
biti z vidika kulture na visoki ravni, prepoznavna in privlačna ter primerna prostoru
ter okolju.
2. Za višino ponujene najemnine je možno dobiti največ 40 točk. Število točk za ponujeno najemnino se izračuna po formuli:
ponujena cena
----------------------------- × 40
najvišja cena.
VII. Postopek ob več najugodnejših ponudbah
Če komisija med ponudniki, ki so pravočasno oddali popolno vlogo, prejme več
najugodnejših ponudb, lahko komisija:
1. pozove vse najugodnejše ponudnike
k oddaji nove ponudbe ali
2. opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja.
VIII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
Javno odpiranje ponudb bo izvedeno
v ponedeljek, 28. februarja, 13. uri, v sejni
sobi Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1 (III.
nadstropje).
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Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom ponudnika.
Pravočasno prispele in popolne ponudbe
bo obravnavala in ocenila komisija za odpiranje ponudb, ki bo vse ponudnike obvestila o izboru oziroma nadaljevanju postopka
v 15 dneh od dneva javnega odpiranja ponudb.
Občina Ljutomer si pridržuje pravico,
da z nobenim prijavljenim ponudnikom ne
sklene pogodbe oziroma lahko začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi.
IX. Rok veljavnosti ponudbe: rok vezanosti na ponudbo je 90 dni od datuma odpiranja ponudb.
X. Sklenitev pogodbe: z najugodnejšim
ponudnikom bo najemna pogodba sklenjena najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri
najugodnejšega ponudnika.
XI. Informacije o javnem zbiranju ponudb
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije na Občini Ljutomer, Vrazova ulica 1, pri
Ani Žnidarič, tel. 02/584-90-45. Omogočen
bo tudi ogled poslovnih prostorov po predhodnem dogovoru.
Besedilo javnega zbiranja ponudb in
obrazci za pripravo ponudbe so objavljeni na
spletni strani Občine Ljutomer: http://www.
obcinaljutomer.si/, v pisni obliki pa na sedežu Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240
Ljutomer, pri Ani Žnidarič.
Občina Ljutomer
Št. 610-1/2011
Ob-1337/11
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 96/02, 123/06, 7/07, 56/08 in 4/10),
v skladu z določili Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS,
št. 93/05 in 43/10), Pravilnika o strokovnih
komisijah (Uradni list RS, št. 109/02, 25/04
in 104/05) in Obvestila o začasnem financiranju potreb Mestne občine Celje v letu 2011
z dne 21. 12. 2010, Mestna občina Celje,
Trg celjskih knezov 9, Celje (v nadaljevanju:
MOC) objavlja
javni poziv
za izbiro kulturnih projektov, ki jih bo
sofinancirala Mestna občina Celje
v letu 2011
1. Predmet poziva: predmet poziva je
izbira kulturnih projektov (v nadaljevanju:
projektov), ki jih bo sofinancirala Mestna
občina Celje v letu 2011.
2. Področja poziva
Poziv se nanaša na sofinanciranje projektov na področju:
A/ ljubiteljske kulturne dejavnosti;
in sofinanciranje projektov na naslednjih
področjih:
B/ založniške dejavnosti;
C/ plesne dejavnosti;
D/ vizualne dejavnosti.
3. Pomen izrazov
Kulturni projekt je posamična aktivnost
kulturnih izvajalcev (gledališka ali plesna predstava, koncert ipd.), ki jo bo v letu
2011 sofinancirala MOC (sedma alineja
2. člena ZUJIK).
Nepridobitne zasebne kulturne organizacije so: kulturna društva, zasebni zavodi in
druge nepridobitne organizacije zasebnega
prava, ki izvajajo kulturne dejavnosti na območju MOC.
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Samozaposleni v kulturi so osebe, ki samostojno kot poklic opravljajo kulturno dejavnost in so kot taki registrirani v posebnem
razvidu pri Ministrstvu za kulturo RS.
Predlagatelj projekta je pravna ali fizična
oseba, ki deluje na področju kulture v javnem interesu in katere ustanoviteljica ni lokalna skupnost, kulturno društvo, ki izvaja
ljubiteljske kulturne dejavnosti.
Upravičena oseba je predlagatelj, katerega vloga izpolnjuje splošne pogoje, določene v besedilu tega poziva. Izpolnjevanje
pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih
dokazil in vloge predlagatelja.
Finančna
uravnoteženost
projekta pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega
projekta v finančni konstrukciji ujemajo
(odhodki=prihodki). Prikazani in navedeni
morajo biti vsi viri financiranja projekta in
njihov obseg.
4. Pogoji za sodelovanje na pozivu
Za sofinanciranje kulturnih projektov se
lahko prijavijo le predlagatelji projektov, ki
izpolnjujejo naslednje splošne pogoje poziva:
a/ za vsa področja:
– da so registrirani za izvajanje dejavnosti na prijavljenem področju javnega poziva
(dokazilo: kopija izpiska iz sodnega registra
oziroma drugega javnega registra ali kopija
potrdila upravne enote ali drugega ustreznega potrdila, iz katerega je razvidno, da
je predlagatelj registriran za izvajanje predmetne kulturne dejavnosti v RS in kopija veljavnega statuta ali ustanovitvenega akta);
– da imajo svoj sedež oziroma stalno
bivališče na območju MOC najmanj 3 leta,
vštevši od dneva zaključka pozivnega roka
nazaj. Izjemoma najmanj 1 leto za tiste prijavitelje, ki so v zadnjem triletnem obdobju
dosegli izjemne in vidne ter dokazljive uspehe na področju kulture (Celjski grb, druga
priznanja na nivoju države in EU);
– da bodo prijavljene projekte izvedli
v letu 2011 na območju MOC;
– da bodo v svoji prijavi na poziv obvezno
podali izjavo in predložili oziroma predstavili
najmanj enkratno brezplačno predstavitev
svojega prijavljenega projekta oziroma dela
projekta na lokaciji Starega mestnega jedra
Celja in Celjskega gradu v letu 2011. Predlagatelji imajo možnost predstavitve svojega
projekta v vsakem primeru, tudi če ne bodo
sofinancirani po pozivu. Bodo pa za predstavitev projekta prejeli ustrezne reference;
– da so predložili Poročilo o izvedbi projektov oziroma programov za leto 2010,
če so bili v tem letu sofinancirani s strani
MOC;
– da bo na vseh dogodkih in spremnih
gradivih dogodkov (A/, C/ in D/) oziroma
v publikacijah (B) ustrezno z logotipom in
besedilom navedeno, da je projekt sofinancirala MOC.
b/ za področje A/ ljubiteljske kulturne dejavnosti:
– se lahko prijavijo le ljubiteljska kulturna
društva;
– tisti predlagatelji, ki kandidirajo
s predlogom na področju A/ ljubiteljske kulturne dejavnosti, ne morejo kandidirati na
ostalih področjih (B/, C/ in D/),
– da so izvedli oziroma priredili v zadnjih 3 letih delovanja najmanj 10 kulturnih
dogodkov;
c/ za področje B/ založniške dejavnosti:
– da imajo svoj sedež oziroma stalno
bivališče (samo za področje B/) na obmo-
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čju MOC najmanj 3 leta, vštevši od dneva
zaključka pozivnega roka nazaj. Izjemoma
najmanj 1 leto za tiste prijavitelje, ki so v zadnjem triletnem obdobju dosegli izjemne in
vidne, dokazljive uspehe na področju kulture (Celjski grb, druga priznanja na nivoju
države in EU);
– se lahko prijavijo pravne osebe in samozaposleni v kulturi (dokazilo redni izpisek iz sodnega registra ali druge evidence
za pravne osebe oziroma potrdilo o vpisu
v razvid samozaposlenih v kulturi) in druge
fizične osebe, ki stalno prebivajo na območju Mestne občine Celje najmanj 3 leta.
Izjemoma najmanj 1 leto za tiste prijavitelje,
ki so v zadnjem triletnem obdobju dosegli
izjemne in vidne, dokazljive uspehe na področju kulture (Celjski grb, druga priznanja
na nivoju države in EU);
d/ na področje C/ plesne dejavnosti in D/
vizualne dejavnosti:
– se lahko prijavijo pravne osebe in samozaposleni v kulturi (dokazilo redni izpisek
iz sodnega registra ali druge evidence za
pravne osebe oziroma potrdilo o vpisu v razvid samozaposlenih v kulturi), ki imajo svoj
sedež oziroma stalno prebivališče na območju Mestne občine Celje najmanj 3 leta.
Izjemoma najmanj 1 leto za tiste prijavitelje,
ki so v zadnjem triletnem obdobju dosegli
izjemne in vidne, dokazljive uspehe na področju kulture (Celjski grb, druga priznanja
na nivoju države in EU).
Predlagatelji oziroma izvajalci kulturnih
projektov se lahko na ta poziv prijavijo izključno en projekt na le eno izmed področij tega poziva. Eventualne prijave večjega
števila projektov istega predlagatelja oziroma zakonitega zastopnika, ki se pojavlja
v različnih pravih in fizičnih osebah ne bodo
upoštevane.
5. Kriteriji poziva in maksimalno število
točk:
– kakovost in inovativnost projekta

35 točk

– dostopnost projekta občanom; (znotraj RS, regije, MOC

5 točk

– število realiziranih projektov (predstav, razstav, koncertov ipd.) v zadnjih 3 letih (za področje A/, C/ in D/)

10 točk

– število izdanih knjig, brošur in drugih publikacij oziroma izdanih številk revij v zadnjih 3 letih (samo za področje B/)

10 točk

– lastna produkcija predlaganega projekta

10 točk

– reference predlagatelja (število kritik, nagrad) oziroma medijska odzivnost za pretekle projekte predlagatelja
(kopije objav člankov, mnenja kritikov)

10 točk

– realno prikazana finančna konstrukcija projekta

10 točk

– datumsko predviden in opredeljen način predstavitve projekta

5 točk

– število sodelujočih, ki so aktivno vključeni v pripravo projekta

5 točk

– projekt se po vsebinski zasnovi in izvajalcih razlikuje od drugih projektov

10 točk

Skupaj

100 točk.
Kriteriji so ovrednoteni s točkami, kar je
razvidno iz dokumentacije poziva.
6. Delež sredstev
V proračunu Mestne občine Celje je za leto 2011 predvidenih sredstev
120.000,00 EUR, na kontu št. 413302 za
sofinanciranje kulturnih projektov, za naslednja področja v zneskih:
A/ ljubiteljske kulturne dejavnosti:
B/ založniška dejavnost:
C/ plesna dejavnost:
D/ vizualne dejavnosti:
Skupaj

85.000,00 EUR
9.563,03 EUR
11.810,91 EUR
13.626,06 EUR
120.000,00 EUR.
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Mestna občina Celje si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev,
v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja proračuna
mestne občine za leto 2011.
Za predloge projektov predlagateljev na
vseh področjih poziva (A/ ljubiteljske kulturne dejavnosti, B/ založniške dejavnosti, C/
plesne dejavnosti in D/ vizualne dejavnosti),
ki izpolnjujejo pogoje tega poziva, pa so
sofinancirani s strani Mestne občine Celje
na drugi osnovi za isti projekt, ne morejo biti
sofinancirani skladno s tem pozivom.
Mestna občina Celje je od prejetih sredstev za projekt vsem fizičnim osebam dolžna
odvesti dohodnino, ker le-ta po 20. členu Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 51/10)
ni med oproščenimi.
Sofinancirani ne bodo projekti, katerih
finančna konstrukcija ne bo realna ali bo
ocenjena tako visoko, da z morebitno finančno podporo Mestne občine Celje ne bi
bili izvedljivi.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: MOC bo z izbranim predlagateljem
projekta sklenila pogodbo o sofinanciranju
projekta v letu 2011. Projekt bo sofinancirala
v okviru proračunskih možnosti.
8. Rok, v katerem morajo biti poslane
vloge predlogov poziva: poziv se začne
z objavo v Uradnem listu RS z dne 11. 2.
2011 in zaključi z dnem ponedeljek, 14. 3.
2011. V okviru tega roka se bodo vloge
obravnavale kontinuirano po vrstnem redu
prispetja prijave.
9. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva obsega:
1. Povabilo k oddaji vloge predloga projekta.
2. Navodila predlagateljem za izdelavo
vloge predloga projekta.
3. Podpisan in žigosan obrazec podatkov
o predlagatelju predloga projekta OBR-1.
4. Izjava o sprejemanju pogojev poziva
in točnih podatkih – OBR-2.
5. Izjava o nepridobitnem izvajanju projekta – OBR-3.
6. Predlog projekta – OBR-4.
7. Vzorec pogodbe o sofinanciranju projekta – OBR-5.
8. Vzorec poročila o izvedbi projekta za
leto 2011 – OBR-6.
Razpisno dokumentacijo poziva lahko predlagatelji projektov v roku poziva pridobijo na spletni strani Mestne
občine
Celje,
http://moc.celje.si/uprava/cgi/MOC.cgi?page=jn, oziroma jo lahko
prejmejo po elektronski pošti (zahtevek se
mora posredovati na elektronski naslov: vlado.kozel@celje.si).
Zainteresirane osebe lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s pozivom vsak
dan, med 9. in 11. uro, ob sredah tudi med
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14. in 16. uro, pri višjemu svetovalcu Vladu
Koželu, tel.:03-426-58-86, e-mail: (vlado.kozel@celje.si).
10. Vsebina vloge predlogov in način
pošiljanja:
Predlagatelj mora pripraviti vlogo predloga v skladu z Navodili predlagateljem za
izdelavo vloge predloga projekta v razpisni
dokumentaciji in predložiti vse zahtevane
dokumente 4. točke Navodila predlagateljem projektov (rimska I. do VIII.). Rok za
oddajo predlogov projektov je 14. 3. 2011.
Predlagatelji morajo oddati predloge izključno priporočeno po pošti (datum poštnega
žiga). Takšna vloga mora prispeti na Mestno
občino Celje, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg celjskih knezov 9, Celje. Po tem
roku se bodo vloge izločale kot prepozne
brez odpiranja.
Vsaka prijavljena vloga mora biti poslana
v zaprti ovojnici, z oznako »Ne odpiraj – Kulturni projekti 2011, z navedbo področja poziva, kot npr.: A/ Ljubiteljske kulturne dejavnosti « – odvisno od tega, za katero področje
poziva predlagatelj oddaja vlogo predloga in
številko objave javnega poziva v Uradnem
listu RS. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
obvezno naveden poln naslov predlagatelja
posameznega projekta.
11. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu:
Odpiranje vlog predlogov projektov ne bo
javno. Uradna oseba in strokovna komisija
za odpiranje vlog Mestne občine Celje bo
odpirala vloge po vrstnem redu prispetja.
Odprle se bodo vse vloge, ki bodo prispele
v času od začetka pozivnega roka do zaključka pozivnega roka, tj. do ponedeljka,
14. 3. 2011. Po tem roku se vloge izločajo
kot prepozne brez odpiranja. Osebna oddaja vlog v tajništvo Oddelka za družbene
dejavnosti MOC ne bo mogoča.
Vloga, ki ne bo izdelana v skladu z Navodili predlagateljem za izdelavo vloge predloga projekta v dokumentaciji poziva, se bo
štela za nepopolno vlogo predloga predlagatelja in se kot taka s sklepom zavrže.
Strokovna komisija za presojo in ocenjevanje vlog predlogov projektov bo ovrednotila projekte glede na kriterije v javnem pozivu
in obvestila vsakega predlagatelja, ki mu je
ocenila vlogo, o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo odločbe.
Predlagatelji bodo imeli možnost, da se
bodo izjavili o predlogu strokovne komisije
v roku 8 dni po prejemu obvestila. Strokovna komisija bo obravnavala v roku prispele
povratne izjave predlagateljev in oblikovala
končni predlog sofinanciranja projektov.
Predlagatelji projektov bodo o končnem
izidu poziva in znesku sofinanciranja s strani
MOC obveščeni z odločbo.
Mestna občina Celje
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Evidence sindikatov
Št. 10102-4/2009-14
Ob-1265/11
Sindikat vzdrževalcev slovenskih železnic, Ul. XIV. Divizije 2, Celje, se določi
kot reprezentativni sindikat v poklicih progar
(progarka in tehnik) tehtnica za signalnovarnostne naprave.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-1310/11
Televizijski program: Kabelska televizija
Ormož.
Izdajatelj: Kabelska televizija Ormož.
Sedež: Skolibrova 17.
Lastniški delež: 100% lastnik: Kabelska
televizija Ormož.
Člani organa upravljanja: direktor: Franc
Kociper.
Ob-1313/11
Ime medija: Naš čas, Radio Velenje.
Izdajatelj: Naš čas, d.o.o., Kidričeva
cesta 2/a, 3320 Velenje.
Oba medija se financirata iz lastnih virov.
Več kot 5% kapitala imajo: Naš čas,
d.o.o. 38,64%, Boris Zakošek, 18,05%; Mira
Zakošek, 8,64%; Stanislav Vovk, 7,67%; Mitja Čretnik, 6,55%; Nina Jug, 5,31%.
Organa upravljanja družbe sta skupščina
in direktor.
Direktor družbe je Boris Zakošek.
Ob-1317/11
Ime radijskega programa: Radio Univox.
Izdajatelj radijskega programa: Univox
d.o.o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje.
Lastniki z več kot 5% kapitala oziroma
upravljalskih pravic: Novak Uroš, Bračičeva
20, 1330 Kočevje, 42%, Vlašič Dušan, Breg
9a, 1332 Stara Cerkev, 20%, Kosten Andrej,
Breg 12, 1332 Stara Cerkev, 29%.
Organi upravljanja: Skupščina družbenikov (lastnikov) in direktor.
Direktor: Novak Uroš.
Odgovorni urednik: Gavranič Tomislav.
Ob-1325/11
Ime medija: TV H2O.
Izdajatelj medija: Nauto, Peter Mernik
s.p.
Lastniški in upravljalski delež: 100% –
Peter Mernik, Dolnja Počehova 12 č, 2211
Pesnica pri Mariboru.
Ob-1326/11
Na podlagi drugega odstavka 64. člena Zakona o medijih objavlja družba Radio
Sora d.o.o., Kapucinski trg 4, 4220 Škofja
Loka, naslednje podatke:
a) Imena in naslovi fizičnih in pravnih
oseb, ki imajo v premoženju družbe najmanj
5% deleža kapitala:
– Rudi Krvina, Slovenska pot 1, 4426
Žiri – 6,608%,

– Marjan Potočnik, Sveti Duh 100, 4220
Škofja Loka – 9,223%,
– Matjaž Novak, Srednja vas 11, 4223
Poljane – 6,608%,
– Zvonko Mahnič, Podklanec 1, 4226
Žiri – 6,608%,
– Saša Pivk Avsec, Potoče 33, 4205
Preddvor – 5,608%,
– Rudi Zevnik, Mavčiče 33, 4211 Mavčiče – 5,642%,
– Občina Škofja Loka, Mestni trg 15,
4220 Škofja Loka – 32,793%,
b) imena in naslovi organov upravljanja:
– poslovodstvo, Marjan Potočnik, Sveti
Duh 100, 4220 Škofja Loka – direktor.
Ob-1342/11
Ime medija: Vaša Televizija /VTV).
Izdajatelj: VTV Studio, d.o.o., Žarova
cesta 10, Velenje.
Ime in priimek ter stalno bivališče oseb,
ki imajo več kot 5% delež kapitala upravljalskih oziroma glasovalnih pravic: Rajko
Djordjevič, Šaleška 18d, Velenje – 100%.
Direktor: Rajko Djordjevič.
Ob-1343/11
Ime medija: motosvet.com.
Izdajatelj: TUN d.o.o., Bevkova ulica 8,
3320 Velenje.
Družbenika: Seme Gregor, Cesta v Bevče 13, 3320 Velenje (50%), Peter Baloh,
Goriška c. 33, 3320 Velenje (50%).
Direktor družbe: Gregor Seme.
Člana skupščine: Gregor Seme, Peter
Baloh.
Ob-1364/11
Ime medijev: Moj Radio, Moj Radio 1.
Izdajatelj, upravljalec in lastnik je Boris
Sušin, s.p., Kidričeva 2b, 3320 Velenje.
Ob-1384/11
Medij: RADIO NET FM.
Naslov: Loška ulica 13, 2000 Maribor.
Izdajatelj: RADIO NET d.o.o.
Zvrst medija: Radijski program.
Način razširjanja programskih vsebin:
preko radijske frekvence 100,2 Mhz in
99,8 Mhz.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične osebe, ki ima v njegovem premoženju
najmanj 5% delež kapitala ali najmanj 5%
delež upravljalskih oziroma glasovalnih
pravic: Stojan Auer, Fluksova ulica 4, 2000
Maribor.
Ime, priimek in stalno prebivališče odgovorne osebe direktorja: Samo Krajnc, Dvorakova 12, 2000 Maribor.
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Objave gospodarskih družb
Ob-1328/11
Poslovodstvo družbe LUCRUM, d.o.o.,
Čez polje 4, 2352 Selnica ob Dravi, na podlagi drugega odstavka 495. člena Zakona
o gospodarskih družbah (v nadaljevanju:
ZGD-1) objavlja naslednje obvestilo:
dne 26. 1. 2011 je skupščina LUCRUM,
d.o.o., Čez polje 4, 2352 Selnica ob Dravi,
sprejela sklep o vračilu naknadnega vplačila v skupnem znesku 113.319,26 EUR, ki
bo izplačano po poteku treh mesecev od
te objave.
LUCRUM, d.o.o.
Ob-1347/11
Skladno s 75. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) samostojni podjetnik Transport organizacija prevozov in
trgovina Unuk Franc s.p., s sedežem Podova, Podova 63, 2327 Rače, matična številka 5312517000, obvešča upnike in preostale poslovne partnerje, da bo po preteku
treh mesecev, šteto od dneva te objave
v Uradnem listu RS, pričel postopek pri registrskem sodišču za prenos podjetja na
prevzemno družbo.
Z dnem vpisa prenosa podjetja bo podjetnik prenehal opravljati dejavnost kot s.p.,
podjetje podjetnika pa bo v skladu s pogodbo o prenosu podjetja preneslo v družbo
UNUK, transport in organizacija prevozov
d.o.o., skrajšana firma: Unuk d.o.o., s sedežem v Mariboru, Cesta k Tamu 37, 2000
Maribor, po postopku in načinih, kot je opredeljeno v ZGD-1.
Transport organizacija prevozov in
trgovina Unuk Franc s.p.
direktor Franc Unuk
Ob-1387/11
Prenehanje zavoda se izvede v skladu
s statutom zavoda, ker so prenehale potrebe oziroma pogoji za opravljanje dejavnosti, za katere je bil zavod ustanovljen.
Zavod Vihar obvešča, da je Okrožno sodišče v Novem mestu z dnem 14. 1. 2011
vpisalo začetek likvidacijskega postopka.
Imenovani likvidacijski upravitelj je Sabina
Vrhovnik.
Rok za prijavo terjatev upnikov in delničarjev je 30 dni od objave tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
Likvidacijski upravitelj
Sabina Vrhovnik

Sklici skupščin
Ob-1335/11
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah ter 19. in 20. člena Statuta
delniške zavarovalne družbe Zavarovalnice Tilia, d.d. Novo mesto, uprava družbe
sklicuje
30. skupščino
delničarjev delniške zavarovalne družbe
Zavarovalnice Tilia, d.d.,
ki bo potekala v četrtek 17. 3. 2011, s pričetkom ob 13. uri, v veliki sejni sobi upravne

stavbe, na sedežu družbe, Seidlova cesta 5,
8000 Novo mesto.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles ter predstavitev notarja.
Predlog sklepa:
Skupščina izvoli:
– za predsednika skupščine Roka Sajeta,
– za člane verifikacijske komisije:
– za predsednico Polono Razpotnik,
– za članico Petro Anderlič,
– za člana Aljaža Lipoglavška,
– za zapisnikarico skupščine Cvetko Bartolj.
Seji prisostvuje vabljeni notar Ivan
Žetko.
2. Imenovanje članov nadzornega sveta
ter seznanitev s sklepom sveta delavcev
o izvolitvi člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev.
Predlog sklepa:
Skupščina ugotavlja, da članoma nadzornega sveta, ki predstavljata interese delničarjev, mandat preneha dne 23. 3. 2011.
Skupščina za člana nadzornega sveta,
ki predstavljata interese delničarjev, za naslednje mandatno obdobje izvoli mag. Zvonka Ivanušiča in Jošta Dolničarja.
Člana nadzornega sveta, ki predstavljata
interese delničarjev, se imenujeta za 6-letno
mandatno obdobje, od 24. 3. 2011 dalje.
Skupščina se seznani, da članici nadzornega sveta, predstavnici delavcev, dne
23. 3. 2011 preneha mandat, in s sklepom
sveta delavcev o izvolitvi člana nadzornega
sveta, predstavnika delavcev, za naslednje
mandatno obdobje.
Udeležba na skupščini družbe in uresničevanje glasovalne pravice (presečni dan).
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, 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 in
bodo svojo udeležbo pisno prijavili družbi najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.
Delničarje, njihove zakonite zastopnike
in pooblaščence delničarjev pozivamo, da
se ob prihodu na skupščino pol ure pred pričetkom seje prijavijo predstavniku družbe na
kraju, kjer bo seja, ter s podpisom seznama
prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost
na skupščini in prevzamejo morebitne glasovalne lističe.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodno-poslovnega
registra.
Vsaka delnica šteje en glas.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine
pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega
reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina
odloča ali če skupščina pri posamezni točki

dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.
Uprava družbe bo objavila tiste dodatne
točke dnevnega reda, glede katerih bodo
delničarji zahteve poslali družbi najpozneje
sedem dni po objavi tega sklica skupščine.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
način iz 296. člena Zakona o gospodarskih
družbah le, če je delničar v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil,
da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za
njegov predlog.
Za delničarjev predlog o volitvah članov
nadzornega sveta se smiselno uporabljajo določbe prejšnjega odstavka. Volilnega predloga ni treba utemeljiti.
Predlogi delničarjev, ki družbi ne bodo
poslani v tem roku in bodo dani najkasneje
na sami skupščini, se bodo obravnavali na
skupščini.
Zagotovitev informacij
Predlagatelj sklepa pod točko 1. sta uprava in nadzorni svet skupaj, predlagatelj sklepa pod točko 2. pa samo nadzorni svet.
Predlogi sklepov, obrazložitev vseh točk
dnevnega reda, ter druga poročila in dokumenti, ki jih je treba po zakonu predložiti
skupščini, so delničarjem brezplačno dostopni na vpogled na sedežu družbe v oddelku
kadrovsko-pravnih del, vsak delovni dan, od
9. do 12. ure, od dneva objave sklica pa do
dneva zasedanja skupščine.
Sklic skupščine z dnevnim redom
in predlaganimi sklepi je objavljen tudi
na spletni strani Zavarovalnice Tilia, d.d.:
http://www.zav-tilia.si/si/.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini postavljajo
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah
družbe, uprava družbe pa mora na skupščini
dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk
dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev
z isto vsebino lahko da podatke v skupnem
odgovoru. Pravica do obveščenosti velja
tudi za pravna in poslovna razmerja družbe
s povezanimi družbami.
Ponovno zasedanje skupščine
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne, v istih prostorih, z istim dnevnim redom, uro pozneje, to je ob
14. uri. V tem primeru bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Zavarovalnica Tilia, d.d.
uprava družbe
Ob-1341/11
Uprava družbe Mladinska knjiga Založba
d.d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana, na podlagi 39. člena Statuta družbe sklicuje
30. skupščino
družbe Mladinska knjiga Založba d.d.,
ki bo dne 14. 3. 2011, ob 16. uri, v kletni
sejni sobi Modre hiše Mladinske knjige Za-
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ložbe d.d. v Ljubljani, Slovenska cesta 29,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in predstavitev notarja.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem sklepa:
št. 1: Za predsednico skupščine se izvoli
Majo Praprotnik, za preštevalko glasov pa
se izvoli Barbaro Tomšič. Seji bo prisostvovala notarka Nevenka Tory iz Ljubljane.
2. Sprememba Statuta družbe
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem sklepa:
št. 2: Skupščina sprejme spremembe
Statuta družbe v predloženem besedilu.
3. Seznanitev skupščine, da je svet delavcev iz nadzornega sveta odpoklical člana
– predstavnika delavcev družbe Damjana
Švaro in izvolil novega člana – predstavnika
delavcev družbe za štiriletno mandatno obdobje, in sicer je bil izvoljen Klemen Eržen.
Točka 3 je seznanitvene narave in se
o njej ne glasuje.
4. Poročilo o nakupu lastnih delnic na
podlagi sklepa št. 4 z 29. Skupščine delničarjev Mladinske knjige Založba d.d. z dne
23. 6. 2010.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem sklepa:
št. 3: Skupščina se seznani s poročilom
o nakupu lastnih delnic na podlagi sklepa
št. 4 s 29. Skupščine delničarjev Mladinske
knjige Založba d.d. in ga potrjuje.
5. Pridobivanje lastnih delnic.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem sklepa:
št. 4: Skupščina delničarjev pooblašča
upravo družbe, da lahko v imenu in za račun
družbe in po prehodnem soglasju Nadzornega sveta skladno z osmo alinejo 247. člena ZGD-1, pridobiva lastne delnice, in sicer
z namenom zamenjave delnic družbe za
poslovne deleže v drugih družbah.
Družba lahko za navedene namene pridobi največ 82.702 lastnih delnic, tako da
jih skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih
že ima v lasti, ne bo imela več kot 123.202,
kar predstavlja 10% vrednosti osnovnega
kapitala družbe.
Nakupna cena za te namene pridobljenih
delnic ne sme biti nižja od 33 EUR za delnico in ne višja od 39 EUR za delnico.
Pooblastilo za pridobivanje velja 18 mesecev od sprejema tega sklepa.
Družba bo pridobivala lastne delnice
z zbiranjem ponudb za prodajo. Natančnejši postopek bo objavljen na spletnih straneh družbe. Pri pridobivanju in odsvajanju
lastnih delnic, ki jih bo družba pridobila na
podlagi tega pooblastila, je prednostna pravica delničarjev do prodaje in nakupa delnic
izključena.
Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD – Central-
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ni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana,
konec četrtega dne pred skupščino, to je
na dan 10. 3. 2011. Pravico udeležbe in
glasovanja na skupščini lahko uresničujejo
delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo
na skupščini. Pisna prijava udeležbe mora
prispeti na sedež družbe (Mladinska knjiga
Založba d.d., Področje pravne, kadrovske in
splošne zadeve, Slovenska cesta 29, 1000
Ljubljana, ali po faksu št. 01/241-36-82) najkasneje do konca četrtega dne pred sejo
skupščine (to je do vključno 10. 3. 2011).
Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe
na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca,
da se v njegovem imenu udeleži skupščine
in uresničuje njegovo glasovalno pravico.
Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno.
Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni
strani družbe, vsak delničar pa ga lahko
brezplačno pridobi na sedežu družbe, na
Slovenski cesti 29 v Ljubljani, tajništvo uprave družbe, vsak dan, med 9. in 12. uro.
Delničarji se lahko na skupščino prijavijo tudi tako, da prijavo oziroma pooblastilo
za zastopanje pošljejo družbi po elektronski
pošti na naslov skupscina@mkz.si, in sicer
v skenirani obliki kot priponko, vsebovati
pa mora lastnoročen podpis fizične osebe,
pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis
zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če
ga uporablja. Na enak način lahko v elektronski obliki delničarji pošiljajo družbi tudi
zahtevo za dodatno točko dnevnega reda
ter predloge sklepov k točkam dnevnega
reda, vključno z volilnimi predlogi, skladno
z veljavnimi določili ZGD-1.
Delničarji lahko na skupščini postavljajo
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo dnevnega
reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti skladno s 305. členom ZGD-1.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno ali po faksu,
št. 01/241-3682, zahtevajo dodatno točko
dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj
skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme
sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.
Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev
zahteve za dodatno točko dnevnega reda,
morajo zahtevo poslati družbi najpozneje
sedem dni po objavi sklica skupščine, to je
do dne 18. 2. 2011.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz
300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov
nadzornega sveta ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog).
Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi
in sporoči na enak način kot ta sklic le, če
je delničar v sedmih dneh po objavi sklica

skupščine, to je do dne 18. 2. 2011, družbi
poslal predlog za objavo v skladu s 300.
oziroma 301. členom ZGD-1.
Skupščina veljavno sklepa, če je na seji
navzočih vsaj 33% glasov zastopanega kapitala. Če v prvem sklicu ni zagotovljena
sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, to je 14. 3. 2011, ob 17. uri,
na mestu prvega sklica in z istim dnevnim
redom. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Delničarje naprošamo, da zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovalne enote
za elektronsko glasovanje na skupščini pridejo na skupščino vsaj pol ure pred zasedanjem. Vstop v sejno sobo bo mogoč samo
do 16. ure oziroma do 17. ure v primeru, da
skupščina ob prvem sklicu ne bo sklepčna.
Gradivo za skupščino: sklic skupščine
z utemeljenimi predlogi za sprejemanje sklepov, Spremembe Statuta delniške družbe
Mladinska knjiga Založba d.d. in Poročilo
o nakupu lastnih delnic je na razpolago v tajništvu uprave družbe na sedežu družbe,
vsak delavnik, med 9. in 12. uro.
Zgoraj navedeno gradivo za skupščino je
objavljeno tudi na spletnih straneh družbe,
na naslovu: http://www.mladinska.com/skupina_mk/sredisce_za_delnicarje/delnicarji_mkz.
Mladinska knjiga Založba d.d.
Uprava
Ob-1355/11
Skladno s 27. členom Statuta podjetja
Vedela nepremičnine d.d.. Izola, uprava
sklicuje
13. skupščino družbe,
ki bo v ponedeljek, 14. 3. 2011, ob 9. uri,
v sejni sobi Vegrad d.d. – v stečaju, Stari trg
35, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine.
– Skupščino odpre in vodi zastopnik večinskega lastnika,
– ugotovi prisotnost notarke Frančiške
Persee Cetin, ki bo vodila zapisnik skupščine,
– ugotovi prisotnost delničarjev in sklepčnost skupščine.
2. Odpoklic članov nadzornega sveta.
Novi lastnik Vegrad d.d. – v stečaju, predlaga skupščini naslednji sklep:
z dnem sprejema tega sklepa se odpokliče dosedanji član nadzornega sveta Hilda
Tovšak.
3. Izvolitev novih članov nadzornega
sveta.
Na podlagi večinskega lastnika se za
preostanek mandata do 6. 9. 2011 izvoli
naslednja kandidata: Tomaža Kosa, Alenko Gril.
Vedela nepremičnine d.d., Izola
predsednik uprave
Matej Košič
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Zavarovanja terjatev
SV 107/2011
Ob-1311/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz Ljub
ljane, opr. št. SV- 107/2011 z dne 2. 2. 2011,
je bila nepremičnina, stanovanje št. 7, v izmeri 54,42 m2, v 1. nadstropju, stanovanjske
hiše na naslovu Prušnikova 29, Ljubljana,
k.o. Šentvid nad Ljubljano, skupaj s pripadajočim sorazmernim solastniškim deležem na
skupnih delih prostorih in napravah ter zemljišču pod stavbo, ki je v lasti zastaviteljice
Amalije Škerjanec, na podlagi kupoprodajne
pogodbe, o prodaji stanovanja, št. 399/1-06
/92, z dne 5. 3. 1992, sklenjene s prodajalcem Železniško gospodarstvo Ljubljana,
Kolodvorska ul. 11, Ljubljana, zastavljena v korist kreditodajalke Raiffeisenbank
Eberndorf, registrirana zadruga z omejenim
jamstvom, Bahnstrasse 22, 9141 Eberndorf,
Avstrija, z enolično identifikacijsko številko:
1870653, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 30.000,00 EUR s pripadki in datumom zapadlosti dne 20. 3. 2026.
SV 85/2011
Ob-1312/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 85/2011 z dne 2. 2. 2011, sta
bili nepremičnini z ident. št. 2175-2153-17,
del stavbe s številko 17.E – stanovanje
št. 17, Ulica Franca Benedičiča 2, Jesenice, pri čemer večstanovanjska stavba stoji
na parc. št. 1359, k.o. Jesenice in z ident.
št. 2175-2154-15, del stavbe s številko 15.E
– stanovanje št. 15, Ulica Franca Benedičiča 2B, Jesenice, pri čemer večstanovanjska
stavba stoji na parc. št. 1112/2, k.o. Jesenice, last zastaviteljice Jagode Furtule, Ulica
Franca Benedičiča 2, Jesenice, zastavljeno v korist upnice Delavska hranilnica d.d.
Ljubljana, matična številka: 5448557000,
s sedežem v Ljubljani, Miklošičeva cesta 5,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
56.000,00 EUR s pripadki.
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Objave sodišč
Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 6751/2010
Os-1381/11
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Tanji Dolar Božič, s sklepom
z dne 31. 1. 2011, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Darka Urbancla,
Podjavorškova 13, Celje, uvedlo postopek
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 5. 10. 1982,
št. 36A-39/81-DJ, ki sta jo sklenila Samoupravna stanovanjska skupnost Občine Celje
kot prodajalka, ter Aero Celje kot kupec, za
nepremičnino, del stavbe št. ID 2.E, v stavbi št. ID 2193.ES, na naslovu Milčinskega
ulica 9, Celje, vpisano v vl. št. 2094/3, k.o.
Spodnja Hudinja.
Po izjavi predlagateljice je listina izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na nepremičnini, del stavbe št. ID 2.E, v stavbi št. ID
2193.ES, na naslovu Milčinskega ulica 9,
Celje, v vl. št. 2094/3, k.o. Spodnja Hudinja, se zahteva v korist Urbancl Darka,
Podjavorškova 13, Celje, do celote nepremičnine.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu s 237. členom Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, 45/08
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 2. 2. 2011
Dn 2946/2010
Os-1370/11
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Matjan Marka, Cankarjeva c. 19, Kamnik, ki ga
zastopa notarka Branka Bradeško iz Kamnika, zaradi vknjižbe lastninske pravice na
nepremičnini – stanovanju, z ident. št. 15.E,
na naslovu Ljubljanska cesta 3 c, Kamnik,
vpisanem v podvl. št. 2787/15, k.o. Kamnik,
izdalo sklep št. Dn 2946/2010, z dne 13. 1.
2011, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, o prodaji stanovanja, št. 122-1793, z dne 13. 10. 1993,
sklenjene med Občino Kamnik, po pooblastilu Stanovanjsko in komunalno gospodarstvo SKG Kamnik p.o., Steletova 8, Kamnik,
kot prodajalcem, in Heleno Slaviček, Ljub
ljanska 3 c, Kamnik, kot kupovalko, za stanovanje v stanovanjski hiši na Ljubljanski
3 c v Kamniku, ki stoji na parc. št. 684/17,
k.o. Kamnik, in obsega sobo 18,70 m2, sobo
10,35 m2, sobo 10,35 m2, kuhinjo 11,65 m2,
kopalnico 3,22 m2 in predsobo 7,34 m2, skupaj, v izmeri 63,90 m2, za kupnino v znesku
1,791.881,00 SIT.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist predlagatelja Matjan Marka, Cankarjeva
c. 19, Kamnik.

Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v enem mesecu od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja Matjan Marka, Cankarjeva
c. 19, Kamnik.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 2. 2. 2011
Dn 1429/2010
Os-1371/11
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Deželna banka Slovenija d.d., Kolodvorska 9,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
na nepremičnini – poslovni prostor, z ident.
št. 5.E, vpisanem v podvl. št. 2842/5, k.o.
Kamnik, ident. št. 6.E, vpisanem v podvl.
št. 2842/6, k.o. Kamnik, in ident. št. 7.E,
vpisanem v podvl. št. 2842/7, k.o. Kamnik,
na naslovu Glavni trg 21, Kamnik, izdalo
sklep št. Dn 1429/2010, z dne 19. 1. 2011,
za vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. I-37/92, z dne 27. 7. 1992,
sklenjene med Občino Kamnik, p.p. Stanovanjsko in komunalno gospodarstvo SKG
p.p., Kamnik, Steletova 8, Kamnik, kot prodajalcem, in Kreačič Igorjem, Virmaše 51,
Škofja Loka, in Bukovnik Francem, Hotemaže 40, Preddvor, kot kupcema, za objekt
na zemljišču par. št. 115/1, k.o. Kamnik, to je
poslovni prostor št. 3, v izmeri 93,97 m2, za
kupnino v znesku 8,991.049,00 SIT;
– pogodbe o razdružitvi solastne nepremičnine, z dne 30. 10. 1995, sklenjene med
Kreačič Igorjem, Virmaše 51, Škofja Loka,
kot prvo pogodbeno stranko in Bukovnik
Francem Hotemaže 40, Preddvor, kot drugopogodbeno stranko za poslovni prostor,
št. 3, v izmeri 93,97 m2, zgrajen na zemljišču
parc. št. 115/1, k.o. Kamnik, za vrednost nepremičnine 8,991.049,00 SIT;
– prodajne pogodbe, z dne 12. 11. 1999,
sklenjene med Bukovnik Francem, Hotemaže 40, Preddvor, kot prodajalcem, in Mario Baškarad, Trnovska vas 45a, Ptuj, ter
Novad Pašagič, Mrakova ul. 1, Kranj, kot
kupcema, za lokal v približni izmeri 100 m2,
v poslovnostanovanjskem objektu Glavni trg
21 v Kamniku, ki stoji na zemljišču parc.
št. 115/1, k.o. Kamnik, za kupnino v znesku
16.000,000,00 SIT;
– pogodbe o razdružitvi solastnine z dne
26. 11. 2010, sklenjene med pogodbenima
strankama Baškarad Mariom, Trnovska vas
43a, Ptuj, in Pašagič Novadom, Mrakova
ul. 1, Kranj, za lokal v približni izmeri 100 m2
v poslovno stanovanjskem objektu Glavni trg
21 v Kamniku, stoječem na parc. št. 115/1,
k.o. Kamnik, za znesek 160.000,00 DEM.
Vknjižba lastninse pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist predlagatelja Dežele banke Slovenije
d.d., Kolodvorska 9, Ljubljana.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v enem mesecu od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v ko-

rist predlagatelja Deželne banke Slovenije
d.d., Kolodvorska 9, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 2. 2. 2011
N 48/2008-53
Os-1329/11
Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, sporazuma, sklenjenega med naslednjimi družbami: Fotona, proizvodnja
optoelektronskih naprav d.d., Stegne 7,
Ljubljana, Iskra Sistemi Avtomatizacija
procesov, d.d., Stegne 21, Metrel, Merilna in regulacijska oprema d.d., Ljubljanska
cesta 77, Horjul Iskraemeco, Merjenje in
upravljanje energije, d.d., Savska loka 4,
Kranj, Iskra, Merilni instrumenti in stikala
d.d., Kranj, Ljubljanska 24a, Kranj, Iskra
Mehanizmi, industrija mehanizmov, aparatov in sistemov, d.d. Lipnica 8, Kropa,
Vega Proizvodnja optičnih naprav, d.d.,
Ljubljana, Stegne 13A, Ljubljana, Iskra
Vzdrževanje, strojegradnja in energetika,
podjetje za izdelavo in vzdrževanje naprav,
stavb in opreme ter energetiko d.d., Kranj,
Savska loka 4, Kranj, Reina Gostinske storitve in trgovina d.d., Savska loka 1, Kranj,
Hidria Perles, podjetje za proizvodnjo, prodajo in razvoj električnih strojev in naprav
d.o.o., Savska loka 2, Kranj, Iskrateling,
teleinformacijski sistemi in storitve d.o.o.,
Ljubljanska cesta 24a, Kranj, Iskra Telekom
holding, korporacijski center za telekomunikacije in računalništvo d.d., Kranj, Ljub
ljanska cesta 24a, Kranj – poslati na naslov
PIT d.o.o., Viktorija Vehovec, Špruha 19,
Trzin, Iskra terminali, podjetje terminalov
in naročniških storitev, Pregleva ulica 31,
Ljubljana, Iskra Invest, podjetje za inženiring, vzdrževanje in storitve d.d., Stegne
25a, Ljubljana, kot izročitelji in družbo Iskra,
Industrija sestavnih delov, d.o.o., Savska
loka 4, Kranj, kot pridobiteljem, za posamezni del stavbe z ident. št. 101.E, stanovanje
št. 101, v 2. etaži s kletjo, v 1. etaži, Planina
33, Kranj, v izmeri 43,95 m2.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Nejca Jeraše, roj. 30. 11. 1989, Podbrezje 157, Naklo.
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 26. 1. 2011
N 48/2008-54
Os-1330/11
Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe o prodaji stanovanja št. 42,
z dne 15. 1. 1991, sklenjene med Iskro Industrijo za električna orodja, p.o. Kranj, Savska
loka 2, Kranj, kot prodajalcem, in Jožefo
Kržišnik, Planina 32, Kranj, kot kupcem, za
posamezni del z ident. št. 6.E, stanovanje
št. 6, v 4. etaži, s kletjo v 1. etaži, v večstanovanjski stavbi, na naslovu Planina 32,
Kranj, v izmeri 43,36 m2.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Julije Pibernik, roj. 19. 5. 1978, To-
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mišelj 56, Ljubljana, in Denisa Muharemovića, roj. 13. 9. 1981, Planina 32, 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 26. 1. 2011
N 108/2009-32
Os-1331/11
Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 24. 1.
1992, sklenjene med Trgovskim podjetjem
Primorski tisk, p.o. Koper, kot prodajalcem,
in Janjo Kragić, Gubčeva ulica 7, Kranj, kot
kupcem, za posamezni del z ident. št. 9.E,
stanovanje št. 9, v 3. etaži, s kletjo v 1. etaži,
Gubčeva ulica 7, Kranj, v izmeri 30,97 m2.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Nataše Marn, roj. 5. 7. 1969, Zasavska cesta 61a, 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 predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 25. 1. 2011
Dn 27857/2010
Os-1372/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljub
ljana, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, in vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini, parc. št. 914, zdaj parc. št. 914/1,
914/2, 914/3, 914/4 in 914/5, vse k.o. Šentvid nad Ljubljano, dne 10. 1. 2011 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe namesto
razlastitve z dne 29. 9. 1982, sklenjene med
Občino Ljubljana Šiška, Ljubljana, Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana, kot razlastitveni upravičenec in Janezom Zakotnikom,
Prušnikova 12, Ljubljana, kot razlaščenec,
in sicer za nepremičnine, parc. št. 914, zdaj
parc. št. 914/1, 914/2, 914/3, 914/4 in 914/5,
vse k.o. Šentvid nad Ljubljano.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 1. 2011
Dn 34362/2009
Os-1373/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Edvarda Kovača, Kalanova ulica 3, Medvode,
ki ga zastopa družba Otium, d.o.o., Ul. Lili
Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičnini, stanovanje z ident.
št. 6.E, vpisani v podvl. št. 1846/6, k.o. Preska, dne 14. 1. 2011 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, prodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med GP Megrad, n.sol.o.
TOZD, Celovška cesta 136, Ljubljana, kot

prodajalcem, in Edvardom ter Tanjo Kovač,
Ruska 11, Ljubljana, kot kupcema, in sicer
za nepremičnino, stanovanje z ident. št. 6.E,
vpisani v podvl. št. 1846/6, k.o. Preska.
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 31. 1. 2011
Dn 35604/2010
Os-1374/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Olivere Petrovič Magušar, Trubarjeva
ulica 1, Radovljica, ki jo zastopa družba
Otium, d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini,
stanovanje z ident. št. 84.E, vpisani v podvl.
št. 1481/84, k.o. Moste, dne 13. 1. 2011
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. MS 4/5 607/81, z dne 26. 9. 1981,
sklenjene med Staninvest Ljubljana TOZD,
Ljubljana, kot prodajalcem, in Franjom ter
Majdo Keder, Cesta dveh cesarjev 106/b,
Ljubljana, kot kupcema, in sicer za nepremičnino, stanovanje z ident. št. 84.E, vpisani
v podvl. št. 1481/84, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 1. 2011
Dn 7271/2010
Os-1375/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Marka Rota, Pot na Malence 5, Borovnica,
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine in
vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini,
stanovanje z ident. št. 13.E, vpisani v podvl. št. 4333/13, k.o. Bežigrad, dne 17. 1.
2011 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe
št. 325/78-05/20-45, z dne 9. 5. 1978, sklenjene med Splošnim gradbenim podjetjem
Grosuplje, n.sol.o., Grosuplje, kot prodajalcem, in Terezijo Debevec, Borovnica 86,
Borovnica, kot kupcem, in sicer za nepremičnino, stanovanje z ident. št. 13.E, vpisani
v podvl. št. 4333/13, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 1. 2011
Dn 32535/2009
Os-1376/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
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Barbare Ločičnik, Tržna ulica 3, Ljubljana,
ki jo zastopa odvetnik Jože Hribernik, Miklošičeva 20, Ljubljana, za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine in vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini, stanovanje
z ident. št. 79.E, vpisani v podvl. št. 2141/79,
k.o. Spodnja Šiška, dne 17. 1. 2011 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prenosu
investitorstva št. 2334/c, z dne 23. 6. 1966,
sklenjene med Kreditno banko in hranilnico
Ljubljana, Šubičeva 2, Ljubljana, kot prodajalcem, in Marijo Boštjanom Fikerjem, jana
Husa 51, Ljubljana, kot kupcem, in sicer za
garsonjero, v izmeri 17,47 m2, zdaj z ident.
št. 79.E, vpisani v podvl. št. 2141/79, k.o.
Spodnja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 1. 2011
Dn 36619/2010
Os-1377/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Vesne Zabukovec, Trnovski pristan 12, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, poslovni prostor, št. PP1, z ident.
št. 69.E, vpisani v podvl. št. 2157/70, k.o.
Spodnja Šiška, dne 12. 1. 2011 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, prodajne pogodbe z dne
22. 10. 1986, sklenjena med SOZD ZGP
Giposs, o.sol.o., Ljubljana, kot prodajalcem
in Janezom Hočevarjem, Cesta na Laze 16,
Ljubljana, kot kupcem, in sicer lokal v objektu »C« v izmeri 78,80 m2, zdaj poslovni prostor št. PP1 z ident. št. 69.E, vpisani v podvl.
št. 2157/70, k.o. Spodnja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 2. 2011
Dn 39992/2010
Os-1378/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Katje Taljat, Adamičeva 17, Ljubljana, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine in vknjižbo
lastninske pravice pri nepremičnini, z ident.
št. 315.E, vpisani v podvl. št. 2747/66,
k.o. Dravlje, dne 10. 1. 2011 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 72-4370 z dne 30. 1.
1972, sklenjene med Poslovnim združenjem
Giposs, Ljubljana, kot prodajalcem in Tanjo Lenarčič, Veselova 8/I, Ljubljana, kot
kupcem, in sicer za nepremičnino, z ident.
št. 315.E, vpisani v podvl. št. 2747/66, k.o.
Dravlje,
– pogodbe o spremembi kupne pogodbe z dne 22. 10. 1973, sklenjene med Poslovnim združenjem Giposs, Ljubljana, kot
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prodajalcem, in Tanjo Lenaričič, Veselova
8/I, Ljubljana, kot kupcem, in sicer za nepremičnino, z ident. št. 315.E, vpisani v podvl.
št. 2747/66, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 2. 2011
Dn 41671/2010
Os-1400/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Sonje Jeršin, Ivke Jeršin in Borisa Jeršina,
vsi Krištofova 16, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine pri nepremičninah, parc.
št. 922/1, 922/3, 922/4 in 922/5, vpisanih
v vl. št. 406, k.o. Vič, dne 17. 1. 2011 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Občinskim ljudskim odborom Ljub
ljana Vič, kot prodajalcem in Marijo Štembal, Florijanska 12, Ljubljana, kot kupcem,
in sicer za nepremičnine, parc. št. 922/1,
922/3, 922/4 in 922/5, vpisane v vl. št. 406,
k.o. Vič,
– kupoprodajne pogodbe sklenjene leta
1964 med Marijo Štembal, Florijanska 12,
Ljubljana, kot prodajalcem ter Ivanko in
Stanislavom Jeršinom, oba Krištofova 16,
Ljubljana, in sicer za nepremičnine, parc.
št. 922/1, 922/3, 922/4 in 922/5, vpisane
v vl. št. 406, 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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 1. 2011
Dn 132/2011
Os-1382/11
Okrajno sodišče v Ljutomeru je po
zemljiškoknjižnem sodniku Otonu Nemcu, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Oletič Ivana, Prešernova ulica 5, Ljutomer,
zaradi vknjižbe lastninske pravice na nepremičnini, vpisani pri podvložku št. 387/2,
k.o. Ljutomer, pod št. Dn 132/2011, dne
1. 2. 2011, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne
pogodbe št. 295/92, z dne 16. 10. 1992,
sklenjene med Mura Europena fashion desing, Proizvodnja oblačil, Murska Sobota,
p.o., Murska Sobota, ki jo zastopa generalni
direktor Kuharič Božo, kot prodajalko, ter
Oletič Ivanom in Majdo, Prešernova ulica 5,
Ljutomer, kot kupcema, na nepremičnini,
z identifikacijsko številko 2.E – stanovanjski
prostor št. 662-2, v 1. in 3. etaži, v izmeri
69,09 m2, v stavbi z naslovom Prešernova
ulica 5, Ljutomer, z identifikacijsko številko
662, stoječi na parceli z identifikacijsko številko 2101/3, vpisani v podvložku št. 387/2,
k.o. Ljutomer.
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 Ljutomeru
dne 4. 2. 2011
Dn 16341/2010
Os-1332/11
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Suzane Berglez Jarc, stanujoče Dominkuševa ulica 10, Maribor, ki jo po pooblastilu zastopa odvetnik Denis Rudolf, Jamova
cesta 33, Ljubljana, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičnini, pripisani podvl
št. 1338/18, k.o. Maribor – Grad, pod opr.
št. Dn 16341/2010, dne 27. 1. 2011 izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, darilne pogodbe
z dne 26. 10. 1992, sklenjene med darovalko Marijo Ilešič, roj. 2. 2. 1910, stanujočo
v Mariboru, Dominkuševa 10, in obdarjenko
Suzano Berglez, roj. 21. 5. 1968, stanujočo
Fram 176, Fram, s katero je darovalka obdarjenki podarila nepremičnino, dvosobno
stanovanje št. 18, v V. nadstropju stanovanjskega objekta v Mariboru, Dominkuševa ulica 10, stoječega na parc. št. 525, k.o.
Maribor – Grad, in na podarjenem dovolila
vknjižbo lastninske pravice v korist obdarjenke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 27. 1. 2011
Dn 18380/2010
Os-1379/11
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Dušana Lešnika, stanujočega Smetanova
ulica 27, Maribor, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičnini, pripisani podvl.
št. 1858/12, k.o. Koroška vrata, v svojo korist
v višini 1/2 celote, in v korist Metke Lešnik,
stanujoče Smetanova ulica 27, Maribor, pod
opr. št. Dn 18380/2010, dne 25. 1. 2011 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 8. 7. 1993, z aneksom z dne 31. 7.
1995, sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega zakona – SZ med prodajalcem
Podjetje za akumulatorsko dejavnost Vesna
p.o. Maribor, ki ga je zastopal direktor Milana Naterer in kupcema Dušanom Lešnikom,
roj. 13. 12. 1947, in Metko Lešnik, roj. 12. 8.
1955, oba stanujoča Maribor, Smetanova
ulica 27, s katero je prodajalec kupcema
prodal nepremičnino, štirisobno stanovanje
št. 12, v IV. nadstropju, v izmeri 83,19 m², in
pripadajočo kletno shrambo, v izmeri 2,51
m², v stanovanjski hiši v Mariboru, Smetanova ulica 27, in na prodanem dovolil izbris
svoje pravice uporabe in vknjižbo lastninske
pravice na ime in v korist kupcev, za vsakega do 1/2 celote.
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 in Metke Lešnik.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 2. 2011
Dn 18498/2010
Os-1380/11
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Suzane Klep, stanujoče Zgornji Duplek 35 e,
Spodnji Duplek, ki jo zastopa pooblaščenec Pajnkihar nepremičnine d.o.o., Cafova
ulica 5, Maribor, po direktorju Borisu Pajnkiharju, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini, pripisani podvl. št. 2308/34,
k.o. Tabor, pod opr. št. Dn 18498/2010, dne
25. 1. 2010 izdalo sklep o začetku postopka
za vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o uskladitvi zemljiško
knjižnega stanja z dejanskim z dne 10. 2.
1997, sklenjene med prodajalcem oziroma
investitorjem SGP Stavbar – Podjetje Visoke gradnje d.o.o., Maribor, Industrijska
ulica 13, ki ga je zastopal po pooblastilu
Histal d..o.o., Maribor, Gospejna ulica 11,
zastopan po direktorju Rudiju Štamparju in
kupovalko Ano Švigelj, rojeno 28. 7. 1936,
stanujočo Maribor, Ulica Moše Pijada 23 a,
s katero sta pogodbeni stranki ugotovili, da
sta dne 8. 4. 1971 sklenili kupoprodajno
pogodbo št. 843-244/12-4/La, o nakupu
stanovanja – garsonjere, št. 17, na terasi,
v izmeri 20,90 m², s pripadajočim kletnim
prostorom – shrambo, št. 17, v stanovanjski
stavbi v Mariboru, Ulica Moše Pijada 23 a,
stoječe na parc. št. 423/3, k.o. Tabor, in
v kateri je SGP Stavbar – Podjetje Visoke
gradnje d.o.o., dovolil na prodanem vknjižbo
lastninske pravice na ime kupovalke,
– prodajne pogodbe z dne 12. 9. 2002,
sklenjene med prodajalko Ido Pivc Pok, rojeno 17. 11. 1954, stanujočo Maribor, Ulica
Moše Pijada 23 a, in kupovalko Suzano
Kmetič, rojeno 7. 8. 1971, stanujočo Zgornji
Duplek 35 e, Spodnji Duplek, s katero je
prodajalka kupovalki prodala nepremičnino,
garsonjero, št. 17, na terasi, nad 7. etažo,
v skupni izmeri 20,90 m², s pripadajočim
kletnim prostorom – shrambo, št. 17, v stanovanjski stavbi v Mariboru, Ulica Moše Pijada 23 a, stoječe na parc. št. 423/3, k.o.
Tabor, in v kateri je prodajalka na prodanem
dovolila vknjižbo lastninske pravice na ime
kupovalke.
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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 2. 2011
Dn 386/2011
Os-1398/11
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Karmen Rudolf Božič,
na predlog Silvestre Prešern, Sušnikova
cesta 3, Vrhnika, ki jo zastopa notar Peter Meze, Stara cesta 4a, Vrhnika, oklicuje
začetek postopka vzpostavitve listine, kupoprodajne pogodbe z dne 1. 9. 1997, sklenjena med prodajalcem Miloradom Jovanovićem, Sušnikova 3, Vrhnika in kupovalko
Silvestro Prešeren, Veselova ulica 17, Ljub
ljana, za nepremičnino, trisobno stanovanje v pritličju stanovanjske hiše na Vrhniki,
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Sušnikova ulica 3, v izmeri 71,17 m2 ter
drvarnica na dvorišču, parc. št. 2826/36,
k.o. Vrhnika.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Silvestre Prešeren, Sušnikova 3,
Vrhnika, na podlagi te prodajne pogodbe,
sodbe P 300/92 in prodajne pogodbe z dne
18. 6. 2010.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 4. 2. 2011

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 187/2010
Os-1181/11
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni
zadevi tožeče stranke Stanislava Štuklja,
Mladica 38, Semič, ki ga zastopa pooblaščenka Majda Štrasner, odvetnica v Novem
mestu, proti toženi stranki neznanim dedičem
neznanega bivališča, po umrli Ani Lukežič,
nazadnje bivajoči na naslovu Sadinja vas 17,
Semič, zaradi priznanja lastninske pravice
pcto 1.000,00 €, v smislu 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, dne 6. 1. 2011 postavilo začasnega zastopnika neznanim dedičem neznanega bivališča po neznano kje in
kdaj umrli Ani Lukežič, nazadnje stanujoči na
naslovu Sadinja vas 17, Semič.
Začasni zastopnik je Jože Vardjan, odvetnik v Črnomlju.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke neznane dediče neznanega bivališča po neznano kje in kdaj umrli
Ani Lukežič, nazadnje stanujoči na naslovu
Sadinja vas 17, Semič, in nato na neznanem
naslovu, do takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec ne bodo nastopili pred sodiščem
oziroma organ pristojen za socialne zadeve
ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 6. 1. 2011
I 260/2003
Os-1096/11
Okrajno sodišče na Jesenicah je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav d.d.,
Miklošičeva 19, Ljubljana (AVO-17331/92JT-IJ), proti dolžniku Velidu Kamenčič,
Tomšičeva 19, Jesenice, zaradi izterjave
978,11 EUR s pp. sklenilo:
dolžniku Velidu Kamenčiču, Cesta Toneta Tomšiča 19, Jesenice, 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 Danico Novak Kenda, Cesta maršala Tita 38,
Jesenice.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 14. 1. 2011

P 143/2010
Os-1114/11
Okrajno sodišče v Lendavi je na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena ZPP
s sklepom z dne 7. 10. 2010 v zvezi z dne
16. 12 2010 tožencem, in sicer: Regina
Benk, neznanega bivališča v Kanadi, Anton
Hojdinjak, neznanega bivališča v Kanadi, Ciril Hajdinjak, neznanega bivališča v Kanadi,
Franc Hajdinjak, neznanega bivališča v Kanadi, Elizabeta Malech, neznanega bivaliča
v Kanadi, Rene Raduha, neznanega bivališča v Franciji, Štefanija Raduha, neznanega
bivališča v Franciji in Hajdna Steven, neznanega bivališča v Franciji, postavilo začasnega zastopnika Irmo Hrelja Császár, odvetnico iz Lendave, Glavna ulica 11, v pravdni
zadevi Okrajnega sodišča v Lendavi, opr. št.
P 143/2010, kjer so toženi zaradi ugotovitve
lastnine in izstavitve zemljiškoknjižne listine
(sporna vrednost 1.000,00 EUR).
Zastopnik bo zastopal tožence v postopku vse do takrat, dokler toženci ali njihov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika (83. člen ZPP).
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 7. 1. 2011
VL 119358/2010
Os-1179/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice SKB banke d.d. Ljubljana,
Ajdovščina 4, Ljubljana, ki jo zastopa Željko
Janjoš, Ajdovščina 4, Ljubljana, proti dolžniku Aleksandru Kostadinović, Ramovševa 2,
Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Andreja
Bercieri, Miklošičeva 16, Ljubljana, zaradi
izterjave 435,96 EUR, sklenilo:
dolžniku Aleksandru Kostadinović, Ramovševa 2, Ljubljana se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku - ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Andreja Bercieri, Miklošičeva 16, 1000
Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 12. 2010
VL 121307/2009
Os-1202/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika ISP Card d.o.o., Slovenčeva ulica 24, Ljubljana, proti dolžniku Slavku
Kokalj, Savska cesta 2, Kranj, ki ga zastopa
zakonita zastopnica odvetnica Bojana Misjak, Tavčarjeva 22, Kranj, zaradi izterjave
2.090,38 EUR, sklenilo:
dolžniku Slavku Kokalj, Savska cesta 2,
Kranj, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Bojana Misjak, Tavčarjeva 22, 4000
Kranj – dostava, Kranj.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
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oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 11. 2010
R 339/94
Os-7653/10
Okrajno sodišče v Radovljici je na podlagi 82. člena ZPP v postopku izdaje začasne odredbe predlagateljev Černe Pavline,
Černe Romana, Dijak Simone in Černe Romana ml., vsi Zgornje Gorje 3A, Zgornje
Gorje (univerzalni pravni nasledniki pokojnega predlagatelja Černe Matija ml., Zgornje Gorje 31, Zgornje Gorje), proti nasprotnim udeležencem Čilič Mariji, Zgornje Gorje
88, Zgornje Gorje, ki jo zastopa odvetnik
Matej Kuhar iz Radovljice, Veri Dinsmore,
5 Williams house, Orhard Place, Totenham,
London, Velika Britanija, Jakac Majdi, Burrell
Court, Twyne Close, Crawley, West Sussex
RH 118 JP, Velika Britanija, Pančur Marijani,
Krnica 45, Zgornje Gorje, Brezar Katarini,
Ulica Rudija Papeža 30, Kranj, Stepanjan
Cvetki, Zlato polje 3a, Kranj, Černe Pavlini,
Černe Romanu, Dijak Simoni in Černe Matiju najml., vsi Zgornje Gorje 3a, Zgornje Gorje (univerzalni pravni nasledniki pokojnega
nasprotnega udeleženca Černe Matija st.,
Zgornje Gorje 3, Zgornje Gorje), zaradi izdaje začasne odredbe za vknjižbo prepovedi
odtujitve in obremenitve nepremičnine parc.
št. 99/4, 99/7 in 99/1, vse k.o. Zgornje Gorje, in sicer pri celi nepremičnini, last Černe
Matija st., s sklepom opr. št. R 339/94, z dne
4. 1. 2011, nasprotnima udeleženkama Veri
Dinsmore in Majdi Jakac postavilo začasnega zastopnika, odvetnika Žiga Novaka
iz Odvetniške družbe Novak d.n.o., o.p. iz
Radovljice.
Začasni zastopnik bo zastopal navedeni
nasprotni udeleženki v predmetnem postopku vse do takrat, dokler nasprotni udeleženki ali njun pooblaščenec ne bosta nastopili pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 4. 1. 2011

Oklici dedičem
D 123/2008
Os-1274/11
Pri tukajšnjem sodišču vodimo zapuščinski postopek po dne 6. 12. 1904 umrlem
Antonu Volčiču, rojenem 5. 12. 1834, neznanega bivališča in po dne 15. 1. 1944 umrlem
Janezu Johanu Volčiču, rojenem 14. 1. 1874
v Črničah, neznanega bivališča.
Po pokojnem Antonu Volčiču pridejo
v poštev za dedovanje tudi njegovi bratje
Jožef Volčič, rojen 8. 3. 1832; Franc Volčič,
rojen 28. 7. 1840 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
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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 375/2010
Os-7552/10
Na Okrajnem sodišču v Brežicah je
v teku zapuščinski postopek po pokojni Irmi
Kalin, poročeni Babić, rojeni 5. 10. 1911,
nazadnje stanujoči na Hrvaškem.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojni Irmi Kalin, 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 22. 12. 2010
D 434/2009
Os-1175/11
Jakob Veljak iz Gračišča, Dvori 15, je
dne 9. 5. 1936 umrl 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 20. 1. 2011
D 379/2010
Os-1176/11
Angel Lokatelj iz Črnega Kala, Osp 69, je
dne 21. 4. 1969 umrl 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. Dedičem
Marceli Lokatel Tul, Sandri Lokatel Novak in
Mariji Lokatel Zagorec, vse neznanega bivališča, je bila postavljena začasna zastopnica
odv. mag. Tina Podgornik.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 20. 1. 2011
D 234/2010
Os-1266/11
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojnem Obleščak Vladimirju, sinu
Franca, rojenem 7. 11. 1921, državljanu Republike Slovenije, z zadnjim stalnim prebivališčem na naslovu Volče 87, Tolmin, ki je
umrl 19. 10. 2010, v Volčah.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
V zapuščinskem postopku je bilo ugotovljeno, da bi prišel v poštev za dedovanje na podlagi zakona tudi zapustnikov sin
Obleščak Jurij, rojen 26. 4. 1954, z zadnjim
stalnim prebivališčem na naslovu Volče 87,
Tolmin, ki je pogrešan od leta 1992 dalje.
Sodišče s tem oklicem poziva Obleščak
Jurija oziroma njegove morebitne dediče,
da se v roku enega leta od objave tega
oklica zglasijo in uveljavljajo svojo pravico
do dediščine.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasijo, bo sodišče upoštevalo le
znane dediče.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 26 1. 2011

Oklici pogrešanih
N 49/2010
Os-1108/11
Pogrešani Jožef Bradač, rojen 15. 8.
1959, Male Lese 9, Krka, sin očeta Jožefa
Bradača in matere Marije Bradač, se po
znanih podatkih potem, ko naj bi z družino
odpotoval v Ameriko v letu 1889 ali 1890,
ni več oglasil in se je za njim izgubila vsaka sled. Pogrešanemu je postavljen skrbnik
za posebni primer Franc Bradač, Trebež 1,
Ivančna Gorica.
Sodišče poziva pogrešanega, da se
oglasi, kakor tudi vse tiste, ki bi karkoli
vedeli o njegovem življenju, da to sporočijo sodišču v treh mesecih po objavi tega
oklica.
Po tem roku bo sodišče pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 17. 1. 2011
N 48/2009
Os-1207/11
Okrajno sodišče v Novem mestu v nepravdni zadevi razglasitve pogrešane Cecilije Zvonc za mrtvo, izdaja oklic;
poziva se Cecilija Zgonc (tudi Zvonc),
rojena 18. 12. 1871, in neznanega datuma
smrti, nazadnje stanujoča Hrastje, Male Poljane, Mirna Peč, sedaj stanujoča neznano
kje, da se priglasi pri tukajšnjem sodišču
ali pri skrbnici za posebni primer Majdi Ani
Kristan, Mestne njive 5, Novo mesto, v roku
3 mesecev od dneva objave tega oklica.
Po preteku trimsečnega roka bo sodišče postopek razglasitve pogrešane za mrtvo zaključilo na podlagi izjave postavljene
skrbnice in na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 13. 1. 2011
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Čebokli Matjaž, Smrtnikova ulica
5, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
50500078452, izdala zavarovalnica KD
Življenje, d.d. gng-318115
Gönc Melita, Mostje 12, Lendava
– Lendva, zavarovalno polico, št.
50500071921, izdala zavarovalnica KD
Življenje, zavarovalnica, d.d. gnh-318139
Gregorčič Damjan, Adamičeva cesta
8, Grosuplje, zavarovalno polico, št.
50500065582, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnu-318126
Kramarič Aleksander, Pod gozdom
37, Črnomelj, zavarovalno polico, št.
50500106856, izdala zavarovalnica KD
Življenje, zavarovalnica, d.d. gnk-318136
Kreutz Hedviga, Jožefe Lackove 3, Ptuj,
zavarovalno polico, št. 1020568, izdala
zavarovalnica Fondpolica. gnd-318118
Litrop Jasna, Pod Logom 27, Turnišče,
zavarovalno polico, št. 50500065830, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnl-318160
Perko Katja, Drakovci 63, Mala Nedelja,
zavarovalno polico, št. 50500007210, izdala
zavarovalnica KD Življenje, zavarovalnica,
d.d. gni-318138
Pez Karin, Kosovelova 17, Izola – Isola,
zavarovalno polico, št. 50500007412, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnb-318095
Ristič Marina, Pod Taborom 9, Sežana,
zavarovalno polico, št. 505000050302, izdala
zavarovalnica KD Življenje, zavarovalnica,
d.o.o. gno-318107

Spričevala preklicujejo
Antunović Marko, Cesta 20. julija 13,
Zagorje ob Savi, spričevalo 1., 2. in 3.
letnika ter diplomo Srednje rudarske šole,
izdano leta 1978–1980. gno-318132
Bakač Goran, Kardeljev trg 3, Velenje,
spričevalo Šolskega centra Celje, izdano
leta 2008. gnp-318156
Barišić Ivka, Koželjskega 7, Velenje,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter spričevalo o
zaključnem izpitu Šolskega centra Velenje,
Poklicne in tehniške šole za storitvene
dejavnosti (trgovec – prodajalec), izdano
leta 1998/99, 1999/2000, 2000/2001, izdano
na ime Ćošić Ivka. gnc-318169
Budna Tina, Tolsti vrh 131, Ravne na Koroškem, spričevalo in obvestilo o uspehu na
maturi, izdajatelj Gimnazija Ravne na Koroškem, izdano leta 1997, 1998. gnt-318102
Drčar Špela, Osredke 7A, Dol pri Ljubljani,
spričevalo 2. letnika Srednje frizerske šole,
izdano leta 2007. gnd-318168
Duraković Sejad, Meljska cesta 50,
Maribor, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje
gradbene šole Ivana Kavčiča. gnc-318144
Fras Irena, Gregorčičeva ulica 19,
Ljubljana, diplomo Predmetna učiteljica
slovenščine in angleščine, št. 2648, na ime
Irena Falež, izdala Pedagoška akademija
Maribor 12. 6. 1980. gnp-318131

Golčar Irena, Šalek 93, Velenje, preklic
indeksa, št. gnq-317830, objavljenega v
Uradni list RS, št. 6/11. gns-318103
Goričan Robertino, Ulica Savinjske čete
14a, Žalec, indeks, št. 12150160132, izdala
Višja prometna šola Maribor. gnr-318108
Gorkič Nina, Klemenova ulica 93,
Ljubljana, indeks, št. 18100043, izdala
Filozofska fakulteta. gnw-318124
Hajsinger
Božidar,
Avguština
8,
Kostanjevica na Krki, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje kovinarske in
prometne šole Koper, izdano leta 1985.
gnz-318121
Heric Srečko, Spodnja Senarska 7,
Sv. trojica v Slov. goricah, spričevalo 3.
letnika SERŠ Maribor, izdano leta 1989/90.
gnc-318119
Kobal Peter, Tkalska 45, Ljubljana,
spričevalo št. I./515-364, Gimnazije Šentvid,
izdano 7. 10. 1986. gnb-318120
Kogoj Suzana, Prekomorskih brigad 46,
Šempeter pri Gorici, spričevalo 1. letnika
Srednje ekonomske šole Nova Gorica,
izdano leta 1986/87, izdano na ime Krapež
Suzana. gny-318097
Kogoj Suzana, Prekomorskih brigad 46,
Šempeter pri Gorici, spričevalo 2. letnika
Srednje ekonomske šole Nova Gorica,
izdano leta 1987/88, izdano na ime Krapež
Suzana. gnx-318098
Kogoj Suzana, Prekomorskih brigad 46,
Šempeter pri Gorici, spričevalo 3. letnika
Srednje ekonomske šole Nova Gorica,
izdano leta 1988/89, izdano na ime Krapež
Suzana. gnb-318099
Koren Katja, Podgorje 79, Podgorje,
spričevalo Srednje zdravstvene šole Izola,
izdano leta 2009/2010. gnm-318159
Krajnc Vito, Ulica bratov Komel,
Ljubljana, obvestila o uspehu za 4. letnik
Šolskega centra za pošto, ekonomijo in
telekomunikacijo. gnv-318100
Krevs Rebeka, Šentjurij na Dolenjskem
19B, Mirna Peč, spričevalo 1. letnika, št.
I/520, Kmetijske šole Grm Novo mesto,
izdano leta 2005/2006. gnf-318166
Kušar Špela, Rakovnik 109, Medvode,
spričevalo 8. razreda OŠ Preska, št. VIII/96,
izdano leta 2004. gnj-318137
Marc Viljem, Ustje 78, Ajdovščina,
maturitetno
spričevalo
ŠCBP
Nova
Gorica – Trgovska šola, izdano leta 1980.
gne-318167
Milojević Liljana, Ulica prvoborca 6,
Jesenice, spričevalo o zaključnem izpitu št.
D-15, Ekonomske šole Jesenice, izdano leta
1983. gnx-318123
Oražem Jurij, Gornji Rudnik II 15 A,
Ljubljana, spričevalo 1., 2., 3. letnika in
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
železniške elektrokovinarske šole v
Ljubljani, izdano leta 1977, 1978, 1979 in
1979. gne-318117
Ovniček
Manca,
Velebitska
14,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem, izdano leta 2007.
gnb-318145
Pavšer Tristan, Selo 3, Prosenjakovci –
Partosfalva, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje kadetske šole, izdano leta 1984.
gnr-318154

Prodanovič Sandra, Ljubljanska cesta
109, Novo mesto, maturitetno spričevalo
Šolskega centra Novo mesto, Srednje
zdravstvene šole, izdano leta 2006.
gnk-318111
Repše Ksenija, Šentjanž 76, Šentjanž,
spričevalo 3. letnika Srednje tekstilne šole
Sevnica, oddelek tekstilec, poklic šiviljakrojač, izdano leta 1995. gnv-318150
Senčar Simona, Hrastje – Mota 58,
Radenci, indeks, izdala Živilska šola
Maribor, višja strokovna šola za program
živilstvo leto izdaje 2002, na ime Trajbarič
Simona. gnh-318164
Stražišnik Dragica, Gortina 58, Muta,
spričevalo 4. letnika, št. 53, ŠC Edvarda
Kardelja Slovenj Gradec, UAŠ, izdano
leta 1981, izdano na ime Knez Dragica.
gnx-318148
Šenica Karmen, Makute 32, Uršna sela,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za gostinstvo in turizem Novo mesto, izdano
leta 1999, izdano na ime Čelič Karmen.
gnz-318096
Torkar Aljaž, Bošamarin 67, Koper –
Capodistria, indeks, št. 18020672, izdala
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta,
leto izdaje 2003. gnq-318155
Trebušak
Karmi,
Zabreznik
6,
Izlake, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje frizerske šole, izdano leta 2006.
gng-318165
Vinski Ivana, Trdinova pot 5, Metlika,
spričevalo o zaključnem izpitu SŠGT Novo
mesto, izdano leta 2001. gnf-318116
Virk Tim, Ul. Goce Delčeva 2, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Moste,
izdano leta 2007 in 2008. gni-318163
Zadravec Marija, Gančani 87a, Beltinci,
spričevalo 4. letnika Ekonomske šole
Murska Sobota, izdano leta 1985/86, izdano
na ime Krauthaker Marija. gnp-318106

Drugo preklicujejo
Biber Anže, Pleteršnikova 32, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 20202511, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gny-318147
Cafuta Vojko, Ponikva pri Žalcu 58A,
Žalec, potrdilo Ministrstva za promet, št.
603614, izdano leta 1997. gnm-318109
Dark Trans, d.o.o., Šalara 027, Koper –
Capodistria, dovolilnico št. 0003310, oznaka
države 191/1, država Hrvaška. gnj-318162
Dobrovoljc Luka, Cankarjevo nabrežje
14, Vrhnika, dijaško izkaznico, izdala Srednja
šola tehniških strok Šiška. gnl-318135
Edvard Juhant s.p., Petrovčeva ulica 15,
Domžale, licenco št. 008771/001, za vozilo
M.A.N. 19.322, registrska št. LJ 22-52Z,
izvod licence izdan pri OZS dne 15. 2. 2008,
z veljavnostjo do 13. 3. 2013. gnn-318158
Erznožnik Hana, Rudniška 3, Žiri,
študentsko izkaznico, št. 30014920, izdala
Univerza v Ljubljani. gnw-318149
Frikus špedicija d.o.o., Vojkovo nabrežje
32, Koper – Capodistria, licenco št.
GE001578/03998, za vozilo Mercedez Benz,
registrska št. KP HT-459. gno-318157
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Geršak d.o.o., Rošnja 18 B, Starše,
licenco št. GE 003274/05132, za vozilo
MAN TGA 18.480, registrska št. MB J140N. gnq-318105
Gostinčar Andrea, Ulica bratov Učakar
136, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Vič. gnd-318143
Horvat-Ptičar Adolf, Stari log 44,
Pragersko, izkaznico vojnega veterana, št.
007465, izdajatelj Upravna enota Slovenska
Bistrica, leto izdaje 1997. gnv-318125
Jelenec Anja, Ul. bratov Učakar 68,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Šentvid. gnn-318133
Kapić Belma, Pot na Rakovo Jelšo 154,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
zdravstvena šola Ljubljana. gnu-318101
Kojzek Rudolf, Šmartno 234, Slovenj
Gradec, vozno karto, št. 1070500006848010,
izdal Cetis d.d. gnl-318110
Kokalj Jožef, Breg pri Litiji 9, Litija, preklic
izkaznice vojnih invalidov za popust pri
vožnji, št. A 001766, izdala Upravna enota v
Litiji. gnz-318146
Kolarič Matevž, Stična 45a, Ivančna
Gorica, dijaško izkaznico, izdala Srednja
šola Josipa Jurčiča v Ivančni Gorici.
gne-318142
Kovačević Ajla, Polje, Cesta VI/4,
Ljubljana – Polje, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Jožeta Plečnika. gnh-318114
Krumpak Anton s.p., Sotelska ulica 5,
Rogaška Slatina, potrdilo za voznika, št.
007578/MJ64-2-2683/2009, izdano na ime
Emić Adis, z veljavnostjo od 19. 5. 2009
do 12. 11. 2009, izdala Obrtno-podjetniška
zbornica Slovenije, leto izdaje 2009.
gnz-318129
Krumpak Anton s.p., Sotelska ulica 5,
Rogaška Slatina, potrdilo za voznika, št.
007578/MJ64-2-521/2009, izdano na ime
Budimir Svetko, z veljavnostjo od 28. 1.
2009 do 24. 10. 2010, izdala Obrtnopodjetniška zbornica Slovenije, leto izdaje
2009. gnq-318130
Lončar Monika, Pečarovci 126, Mačkovci,
študentsko izkaznico, št. 6100111, izdala
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno
delo. gns-318128
Lovšin Miha, Mrtvice 11, Stara Cerkev,
vozno karto, št. 1070500021242000.
gnt-318127
Melink Matej, Slavinje 8A, Hruševje,
dijaško izkaznico, izdal Šolski center
Postojna. gnu-318151
Morela Nastja, Videm 33, Dol pri
Ljubljani, dijaško izkaznico, izdala Srednja
zdravstvena šola Ljubljana. gnr-318104
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Osmani Isa, Mariborska 44, Slovenska
Bistrica, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu, št. 6040-430/2009, z veljavnostjo od
25. 5. 2009, izdalo Ministrstvo za zdravje
leta 2009. gny-318122
Perger Gregor, Okrogarjeva ulica 7a,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
medijska in grafična šola v Ljubljani.
gni-318113
Peterle Ožbej, Vodovodna cesta
3a, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
19399951, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnt-318152

Primic Luka, Jurčičeva ulica 4, Novo
mesto, študentsko izkaznico, št. 19380258,
izdala Ekonomska fakulteta. gnk-318161
Resinovič Mojca, Glinškova ploščad
2, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
19332362, izdala Ekonomska fakulteta.
gnm-318134
Rožič Cveto, Ulica Janeza Šmida 15,
Jesenice, certifikat NPK, izdal BB Kranj.
gnn-318112
Vončina Erik, Mladinska ulica 4, Spodnja
Idrija, študentsko izkaznico, št. 71100308,
izdala Biotehniška fakulteta. gng-318140
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