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Javni razpisi

 Ob-3526/16

Obvestilo
o objavi Javnega ciljnega razpisa  

za izbor programskega upravitelja Vadbišča  
Stara mestna elektrarna-Elektro Ljub ljana  

za obdobje 2017–2021
Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane pri-

javitelje, da objavlja Javni ciljni razpis za izbor pro-
gramskega upravitelja Vadbišča Stara mestna elektrar-
na-Elektro Ljub ljana za obdobje 2017–2021 – oznaka 
JCR-SMEEL-2017-2021.

Predmet razpisa je izbira programskega upravite-
lja Vadbišča Stara mestna elektrarna-Elektro Ljub ljana 
(v nadaljevanju SMEEL) za obdobje od predvidoma 
1. 3. 2017 do vključno 31. 12. 2021, ki vključuje produk-
cijsko-vadbene, izobraževalne in prireditvene vsebine 
s področja sodobne uprizoritvene umetnosti.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev na-
menjenih za razpis znaša 147.500 EUR.

Razpis bo trajal od 2. 12. 2016 do 2. 1. 2017.
Besedilo javnega razpisa je objavljeno in dostopno 

na spletni strani ministrstva za kulturo v zavihku razpisi: 
http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

Ministrstvo za kulturo

Št. 5440-3/2016/24 Ob-3498/16

Na podlagi:
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parla-

menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih 
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razve-
ljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006,

– Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem 
socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) 
št. 1081/2006,

– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in 
Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 
2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014,

– Operativnega programa za izvajanje Evrop-
ske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 
2014SI16MAOP001, verzija 2.0 z dne 4. 7. 2016 ter 
1. sprememba, 2.1 z dne 29. 7. 2016,

– Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 24/05 – UPB, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 
21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14),

– Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 
– uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 
– ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 
47/13, 12/14, 65/14 – ZVRS-H, 90/14 in 51/16),

– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
– UPB, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – 
ZIPRS1617),

– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slo-
venije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617), (Uradni list RS, 
št. 96/15 in 46/16),

– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),

– Proračuna Republike Slovenije za leto 2016 
(DP2016) in 2017 (DP2017) (Uradni list RS, št. 96/15),

– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske 
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta 
(Uradni list RS, št. 29/15, 36/16 in 58/16),

– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 
99/09 – ZIPRS1011 in 3/13),

– Odločitve o podpori Službe Vlade Republi-
ke Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko poli-
tiko, v vlogi organa upravljanja, z dne 18. 11. 2016 
(št. 3032-41/2016/19),

– Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 
2014–2017 (Uradni list RS, št. 99/13),

Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistro-
va 10, 1000 Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za izbor operacij »Podporno okolje za delovanje  

na področju kulture«
1. Ime oziroma sedež posredniškega organa ozi-

roma izvajalca javnega razpisa za izbor operacij (v na-
daljnjem besedilu: javni razpis), ki izvede vse postopke, 
potrebne za dodelitev sredstev: Republika Slovenija, 
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljub ljana 
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

2. Predmet in vsebinska sklopa, namen in cilj jav-
nega razpisa

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropske-
ga socialnega sklada in Republika Slovenija.

Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega progra-
ma za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 
2014–2020, prednostne osi: 8. Spodbujanje zaposlova-
nja in transnacionalna mobilnost delovne sile, predno-
stne naložbe: 8.1 Dostop do delovnih mest za iskalce 
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zaposlitve in neaktivne osebe, vključno z dolgotrajno 
brezposelnimi in osebami, ki so oddaljene od trga dela, 
tudi prek lokalnih pobud za zaposlovanje in spodbuja-
njem mobilnosti delavcev, specifičnega cilja: 8.1.1 Po-
večanje zaposlenosti brezposelnih, še posebej starejših 
od 50 let, dolgotrajno brezposelnih in tistih z izobrazbo 
pod ISCED 3.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov 
vzpostavitve podpornega okolja za delovanje na po-
dročju kulture, usmerjenih k dvigu zaposljivosti, krepitvi 
usposobljenosti in podpori socialni vključenosti brezpo-
selnih in neaktivnih, še posebej starejših od 50 let, dol-
gotrajno brezposelnih in tistih z izobrazbo pod ISCED 3, 
ter oseb v postopku izgubljanja zaposlitve.

Ministrstvo za kulturo bo spodbujalo k aktivnostim 
osebe iz ciljne skupine ter spodbujalo delodajalce, da 
te osebe zaposlujejo bodisi na novih ali na obstoječih 
delovnih mestih. V okviru tega ukrepa bodo podprta tudi 
usposabljanja oseb iz ciljne skupine.

Vsebinska sklopa javnega razpisa zajemata:
Sklop 1:
Sofinanciranje zaposlitev za obdobje najmanj ene-

ga leta v javnih zavodih, katerih ustanoviteljice so lokal-
ne skupnosti, javnih agencijah in nevladnih organizaci-
jah, ki so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških 
dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji.

Sklop 2:
Sofinanciranje usposabljanj na področju kulture 

z vključitvijo oseb iz ciljne skupine v kulturne projekte 
izvajalcev, ki se prijavijo na javni razpis (javnih zavodov, 
javnih agencij in nevladnih organizacij v kulturi, ki so re-
gistrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti 
in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji).

Namen javnega razpisa je vzpostavitev podporne-
ga okolja za delovanje na področju kulture, usmerjenega 
k dvigu zaposljivosti, krepitvi usposobljenosti in podpori 
socialni vključenosti oseb iz ciljne skupine, predvsem 
z vključevanjem v kulturne programe in kulturne projek-
te izvajalcev na področju kulture. Namen instrumenta 
je integracija oseb iz ciljne skupine ter spodbujanje 
zaposlitvenih možnosti na področju kulture, z izboljša-
njem konkurenčnosti ter spodbujanjem zaposlovanja na 
področju kulture.

Cilji javnega razpisa:
– povečanje zaposlitvenih možnosti ter spodbujanje 

ustvarjanja novih zaposlitvenih možnosti in višanja kom-
petenc na področju kulture;

– zagotavljanje socialne vključenosti in spodbujanje 
enakih možnosti oseb iz ciljne skupine na vseh podro-
čjih kulture in ustvarjanje pogojev za njihovo socialno 
integracijo ter spodbujanje ustvarjalnih in drugih izraznih 
možnosti v kulturi;

– vzpostavitev delovnega okolja na področju kulture;
– zagotavljanje spodbudnega okolja za obstoj, ra-

zvoj in populariziranje ustvarjalnosti;
– povečanje dostopnosti kakovostnih kulturnih vse-

bin in dvig zavesti o pomenu kulture za razvoj posame-
znika in družbe in

– usposabljanje s prenosom znanj preko sodelova-
nja oseb iz ciljne skupine.

3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Pomen pojmov:
Upravičenci za Sklop 1 so nevladne kulturne orga-

nizacije, javni zavodi, katerih ustanoviteljica je lokalna 
skupnost, in javne agencije, ki so registrirane za opra-
vljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje 
kulturnih dobrin v Sloveniji, ter delujejo na področju 
razpisa in izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za 
sodelovanje na razpisu.

Upravičenci za Sklop 2 so nevladne kulturne or-
ganizacije, javni zavodi in javne agencije, ki so registri-
rane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter 
posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, ter delujejo 
na področju razpisa in izpolnjujejo splošne in posebne 
pogoje za sodelovanje na razpisu.

Nevladne kulturne organizacije so pravne osebe, ki 
so ustanovljene kot društva, zasebni zavodi, ustanove 
in druge nevladne organizacije ter so registrirane za 
opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredo-
vanje kulturnih dobrin v Sloveniji. Izpolnjujejo naslednje 
pogoje: niso ustanovljene z namenom pridobivanja do-
bička, morebitnega presežka prihodkov nad odhodki 
pa ne delijo med svoje člane ali uporabnike, temveč ga 
uporabijo za uresničevanje svojega namena; niso usta-
novljene z namenom pridobivanja gospodarske koristi 
svojih članov ali ustanoviteljev; med njihovimi ustanovi-
telji ni več kot polovica pravnih oseb javnega prava; so 
ustanovljene prostovoljno; so pri upravljanju neodvisne 
od organov oblasti, politike ali gospodarstva.

Ciljna skupina so brezposelni in neaktivni, še po-
sebej starejši od 50 let, dolgotrajno brezposelni in tisti 
z izobrazbo pod ISCED 3, ter osebe v postopku izgu-
bljanja zaposlitve.

Brezposelna oseba je oseba, ki za čas vključitve 
v projekt nima sklenjene pogodbe o zaposlitvi z drugim 
delodajalcem.

Oseba v postopku izgubljanja zaposlitve je iskalec 
zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena.

Neaktivna oseba je drugi iskalec zaposlitve, ki se 
po določbah Zakona o urejanju trga dela ne šteje za 
brezposelno osebo.

Prvi projekt je prvi samostojni kulturni projekt vklju-
čenega posameznika iz ciljne skupine v usposabljanje. 
Projekt je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena ce-
lota in bo izveden v letu 2017.

Inovativen projekt je kulturni projekt, ki na izviren in 
inovativen način spodbuja zaposlovanje in vključevanje 
posameznikov iz ciljne skupine v usposabljanje na po-
dročju kulture.

Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje splošne 
razpisne pogoje:

– so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških 
dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji 
(obvezno dokazilo: fotokopija overjenega ustanovnega 
ali drugega temeljnega akta, iz katerega je razvidno 
področje; v primeru, da ministrstvo naknadno zahteva 
originalno potrdilo, ga mora prijavitelj dostaviti v zahte-
vanem roku);

– so v primeru, da so bili pogodbena stranka mi-
nistrstva v letih 2014, 2015 in 2016 izpolnjevali vse 
pogodbene obveznosti do ministrstva (obvezno doka-
zilo: originalno podpisana in žigosana izjava prijavitelja 
v prijavnem obrazcu pod točko II);

– niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja, 
postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije 
(obvezno dokazilo: originalno podpisana in žigosana 
izjava prijavitelja v prijavnem obrazcu pod točko II);

– imajo po stanju do vključno zadnjega dne v me-
secu pred oddajo vloge na javni razpis poravnane vse 
zapadle davke in druge obvezne dajatve v Republiki 
Sloveniji (Ministrstvo za kulturo bo navedeni pogoj pre-
verjalo glede na stanje na zadnji delovni dan v mese-
cu pred oddajo vloge) (obvezno dokazilo: originalno 
podpisana in žigosana izjava prijavitelja v prijavnem 
obrazcu pod točko II);

– da njihov prijavljeni projekt ni sofinanciran iz dru-
gih javnih sredstev oziroma za iste upravičene stroške ni 
ali ne bo prejel sredstev iz drugih javnih virov (državne-
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ga ali lokalnega proračuna ali iz sredstev EU) (obvezno 
dokazilo: originalno podpisana in žigosana izjava prija-
vitelja v prijavnem obrazcu pod točko II);

– da prijavljajo projekt zaposlitve oziroma usposa-
bljanja z začetkom izvajanja najkasneje 1. 3. 2017 in 
zaključkom izvajanja najkasneje 28. 2. 2018 (projekt 
zaposlitve) oziroma najkasneje 30. 10. 2017 (projekt 
usposabljanja) (obvezno dokazilo: originalno podpisana 
in žigosana izjava prijavitelja v prijavnem obrazcu pod 
točko II);

– da v projekte vključujejo osebe iz ciljne skupine 
(obvezno dokazilo: originalno podpisana in žigosana iz-
java prijavitelja v prijavnem obrazcu pod točko II).

Poleg splošnih pogojev morajo prijavitelji izpolnje-
vati tudi posebne razpisne pogoje za posamezen vse-
binski sklop.

Sklop 1: Sofinanciranje zaposlitev
– da prijavljajo projekt zaposlitve oseb iz ciljne sku-

pine tega razpisa za polni delovni čas za obdobje naj-
manj enega leta (obvezno dokazilo: originalno podpi-
sana in žigosana izjava prijavitelja v prijavnem obrazcu 
pod točko II);

– da zaprošajo za največ pet zaposlitev oseb iz 
ciljne skupine tega razpisa (obvezno dokazilo: original-
no podpisana in žigosana izjava prijavitelja v prijavnem 
obrazcu pod točko II);

– ne prijavljajo zaposlitve osebe, ki je bila v zadnjih 
šestih mesecih zaposlena pri upravičencu (obvezno do-
kazilo: originalno podpisana in žigosana izjava prijavite-
lja v prijavnem obrazcu pod točko II).

Trajanje zaposlitve: Zaposlitev osebe iz ciljne sku-
pine mora trajati najmanj eno leto za polni delovni čas.

Sklop 2: Sofinanciranje usposabljanj
– da prijavljajo projekt usposabljanja, ki vključuje naj-

manj eno osebo in največ pet oseb iz ciljne skupine tega 
razpisa (obvezno dokazilo: originalno podpisana in žigo-
sana izjava prijavitelja v prijavnem obrazcu pod točko II).

– da prijavljajo projekt usposabljanja na področju 
kulture z vključitvijo oseb iz ciljne skupine v kulturne 
projekte izvajalcev (javnih zavodov, javnih agencij in 
nevladnih organizacij v kulturi, ki so registrirane za opra-
vljanje kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanje 
kulturnih dobrin v Sloveniji) (obvezno dokazilo: original-
no podpisana in žigosana izjava prijavitelja v prijavnem 
obrazcu pod točko II).

Trajanje usposabljanja: Usposabljanje vključene 
osebe mora trajati najmanj 174 ur, pri čemer mora biti 
zagotovljeno tudi mentorstvo. Glede na program uspo-
sabljanja ter delovne izkušnje, sposobnosti, znanja, ve-
ščine in spretnosti vključenih oseb, lahko usposabljanje 
traja dlje.

Upravičene aktivnosti:
Do financiranja na podlagi tega javnega razpisa so 

upravičene aktivnosti, ki so neposredno vezane na pro-
jekt zaposlitve oziroma usposabljanja, izbrane na pod-
lagi tega razpisa, ter so v skladu s predmetom in ciljem 
javnega razpisa in vključujejo osebe iz ciljne skupine.

4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo po-
goje (navedba, opis, ovrednotenje meril po vrstnem redu 
od bolj k manj pomembnemu)

4.1 Izločitvena merila
Če je vsaj eno od izločitvenih meril ovrednoteno kot 

NE, komisija za javni razpis prijavo izloči in je ne ocenju-
je po merilih za ocenjevanje projekta.

Projekt je pravočasno prijavljen DA NE
izločitveno merilo

Prijavitelj je upravičenec v skladu z določili 3. točke tega razpisa DA NE
izločitveno merilo

4.2 Merila za izbor prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogo-
je – ocenjevalni list

Pravočasne in popolne prijave upravičenih prijavi-
teljev bo ocenila Komisija za ocenjevanje prispelih vlog 
na podlagi splošnih in posebnih meril.

Splošna merila za oba sklopa

MERILA Največje 
možno 
št. točk

ocena

1 Ustreznost namena operacije in prijavljenih aktivnosti glede na cilje razpisa 20
1.1 Jasno in kvalitetno opredeljeni nameni in cilji projekta in usklajenost z nameni in cilji 
razpisa (do 10 točk):
– Nameni in cilji projekta so jasno in kvalitetno opredeljeni in usklajeni z nameni in cilji 
razpisa (10 točk).
– Nameni in cilji projekta so delno opredeljeni in usklajeni z nameni in cilji razpisa (5 točk).
– Nameni in cilji projekta niso opredeljeni oziroma/in niso usklajeni z nameni in cilji razpisa
(0 točk).
1.2 Jasno opredeljena ciljna skupina in njene potrebe ter primerna vključitev v pripravo in 
izvajanje prijavljenih aktivnosti (do 10 točk):
– Ciljna skupina in njene potrebe so jasno opredeljene ter njena vključitev v pripravo in 
izvajanje prijavljenih aktivnosti primerna (10 točk).
– Ciljna skupina in njene potrebe so delno opredeljene ter njena vključitev v pripravo in 
izvajanje prijavljenih aktivnosti delno primerna (5 točk).
– Ciljna skupina in njene potrebe niso opredeljene in/oziroma njena vključitev v pripravo in 
izvajanje prijavljenih aktivnosti ni primerna (0 točk).
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MERILA Največje 
možno 
št. točk

ocena

2 Usposobljenost upravičencev za izvedbo operacije 20
Reference prijavitelja v obdobju 2014−2016
2.1 Izkušnje in reference prijavitelja za vodenje projekta in izvajanje predvidenih aktivnosti 
(do 10 točk):
– Izkušnje in reference prijavitelja za vodenje projekta in izvajanje predvidenih aktivnosti so 
ustrezne in so izkazane z najmanj dvema primerljivima projektoma prijavitelja v zadnjih treh 
letih (10 točk).
– Izkušnje in reference prijavitelja za vodenje projekta in izvajanje predvidenih aktivnosti so 
delno ustrezne in so izkazane z najmanj enim primerljivim projektom prijavitelja v zadnjih 
treh letih (5 točk).
– Izkušnje in reference prijavitelja za vodenje projekta in izvajanje predvidenih aktivnosti niso 
izkazane oziroma ustrezne (0 točk).
2.2 Izkušnje in reference prijavitelja na področju vključevanja v kulturno produkcijo in 
promocijo ter usposabljanja (izkazani kulturni dogodki prijavitelja, ki vključujejo osebe iz 
ciljne skupine) (do 10 točk):
– Izkušnje in reference prijavitelja na področju vključevanja in usposabljanja v kulturno 
produkcijo in promocijo so ustrezne in so izkazane z najmanj dvema kulturnima dogodkoma 
prijavitelja v zadnjih treh letih, ki vključujejo osebe iz ciljne skupine (10 točk).
– Izkušnje in reference prijavitelja na področju vključevanja in usposabljanja v kulturno 
produkcijo in promocijo so delno ustrezne in so izkazane z najmanj enim kulturnim 
dogodkom prijavitelja v zadnjih treh letih, ki vključujejo osebe iz ciljne skupine (5 točk).
– Izkušnje in reference prijavitelja na področju vključevanja in usposabljanja v kulturno 
produkcijo in promocijo niso izkazane oziroma ustrezne (0 točk).

3 Izvedljivost operacije – skladnost prijavljenih aktivnosti s terminskim, stroškovnim in 
kadrovskim načrtom operacije

15

3.1 Ocena potreb in spodbujanje razvoja specifičnih spretnosti, znanj in sposobnosti za 
kulturo in kreativni sektor (do 5 točk):
– je povsem ustrezno prijavljenim aktivnostim (5 točk),
– je delno ustrezno prijavljenim aktivnostim (3 točke),
– ni ustrezno opredeljeno oziroma ni izkazano (0 točk).
3.2 Ocena načrtovanih aktivnosti in učinkov (do 5 točk):
– je povsem ustrezno prijavljenim aktivnostim (5 točk),
– je delno ustrezno prijavljenim aktivnostim (3 točke),
– ni ustrezno opredeljeno oziroma ni izkazano (0 točk).
3.3 Vsebinska utemeljenost načrta za zaposlitev ali usposabljanje, ki je skladna 
z dejavnostjo prijavitelja (do 5 točk):
– je povsem ustrezna prijavljenim aktivnostim (5 točk),
– je delno ustrezna prijavljenim aktivnostim (3 točke),
– ni ustrezno opredeljena oziroma ni izkazana (0 točk).

4 Trajnost predvidenih rezultatov 15
Izkazovanje in ocena izvedljivosti in trajnostnega učinka predvidenega vključevanja oseb iz 
ciljne skupine.
4.1 Izkazovanje in utemeljitev predvidenih učinkov na področju zaposlovanja ali 
usposabljanja (do 5 točk):
– predvideni učinki na področju zaposlovanja oziroma usposabljanja so izkazani in 
utemeljeni (5 točk),
– predvideni učinki na področju zaposlovanja oziroma usposabljanja so delno izkazani in 
utemeljeni (3 točke),
– predvideni učinki na področju zaposlovanja oziroma usposabljanja niso izkazani 
in/oziroma utemeljeni (0 točk).
4.2 Izkazovanje in utemeljitev učinkov na področju pridobivanja delovnih izkušenj in prenosa 
znanj in sposobnosti za namen integracije na trg dela (do 5 točk):
– predvideni učinki na področju pridobivanja delovnih izkušenj in prenosa znanj in 
sposobnosti za namen integracije na trg dela so izkazani in utemeljeni (5 točk),
– predvideni učinki na področju pridobivanja delovnih izkušenj in prenosa znanj in 
sposobnosti za namen integracije na trg dela so delno izkazani in utemeljeni (3 točke),
– predvideni učinki na področju pridobivanja delovnih izkušenj in prenosa znanj in 
sposobnosti za namen integracije na trg dela niso izkazani in/oziroma utemeljeni (0 točk).
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možno 
št. točk

ocena

4.3 Izkazovanje in utemeljitev učinkov na področju zaposlovanja ali usposabljanja in 
pridobivanja delovnih izkušenj na področju kulture (do 5 točk):
– predvideni učinki na področju zaposlovanja ali usposabljanja in pridobivanja delovnih 
izkušenj na področju kulture so izkazani in utemeljeni (5 točk),
– predvideni učinki na področju zaposlovanja ali usposabljanja in pridobivanja delovnih 
izkušenj na področju kulture so delno izkazani in utemeljeni (3 točke),
– predvideni učinki na področju zaposlovanja ali usposabljanja in pridobivanja delovnih 
izkušenj na področju kulture niso izkazani in/oziroma utemeljeni (0 točk).
SKUPAJ 70

Posebna merila za Sklop 1: Sofinanciranje zaposlitev

MERILA Največje 
možno 
št. točk

ocena

1 Inovativnost projekta zaposlitve v zvezi z vključevanjem oseb iz ciljne skupine (do 15 točk) 15
1.1 projekt zaposlitve spodbuja pridobivanje novih kompetenc vključenih oseb iz ciljne skupine, 
razvoj ustvarjalnosti na področju, kjer delujejo, oblikovanje kompleksnejših oblik sodelovanja in 
nadaljnjega zaposlovanja ter iskanja možnosti za nadaljnjo vključitev na trg dela (do 10 točk):
– projekt zaposlitve spodbuja pridobivanje novih kompetenc vključenih oseb iz ciljne skupine 
(10 točk),
– projekt zaposlitve delno spodbuja pridobivanje novih kompetenc vključenih oseb iz ciljne 
skupine (5 točk),
– projekt zaposlitve ne spodbuja pridobivanja novih kompetenc pri vključenih osebah iz ciljne 
skupine (0 točk).
1.2 projekt zaposlitve izkazuje inovativnost pri vključevanju oseb iz ciljne skupine glede na 
vsebino in način vključevanja v projekt (do 5 točk):
– projekt zaposlitve izkazuje inovativnost pri vključevanju oseb iz ciljne skupine glede na 
vsebino in način vključevanja v projekt (5 točk),
– projekt zaposlitve delno izkazuje inovativnost pri vključevanju oseb iz ciljne skupine glede 
na vsebino in način vključevanja v projekt (3 točke),
– projekt zaposlitve ne izkazuje inovativnosti pri vključevanju oseb iz ciljne skupine glede na 
vsebino in način vključevanja v projekt (0 točk).

2 Predvideno število novih zaposlitev oseb iz ciljne skupine (do 15 točk): 15
– ena zaposlitev (3 točke)
– dve zaposlitvi (6 točk)
– tri zaposlitve (9 točk)
– štiri zaposlitve (12 točk)
– pet zaposlitev (15 točk)
SKUPAJ 30

Posebna merila za Sklop 2: Sofinanciranje usposabljanj

MERILA Največje 
možno 
št. točk

ocena

1 Inovativnost projekta usposabljanja v zvezi z vključevanjem oseb iz ciljne skupine (do 15 točk) 15
1.1 projekt usposabljanja spodbuja pridobivanje novih kompetenc vključenih oseb iz ciljne skupi-
ne, razvoj ustvarjalnosti na področju, kjer delujejo, oblikovanje kompleksnejših oblik sodelovanja 
in nadaljnjega zaposlovanja ter iskanja možnosti za nadaljnjo vključitev na trg dela (do 10 točk):
– projekt usposabljanja spodbuja pridobivanje novih kompetenc vključenih oseb iz ciljne 
skupine (10 točk),
– projekt usposabljanja delno spodbuja pridobivanje novih kompetenc vključenih oseb iz 
ciljne skupine (5 točk),
– projekt usposabljanja ne spodbuja pridobivanja novih kompetenc pri vključenih osebah iz 
ciljne skupine (0 točk).
1.2 projekt usposabljanja izkazuje inovativnost pri vključevanju oseb iz ciljne skupine glede 
na vsebino in način vključevanja v projekt (do 5 točk):
– projekt usposabljanja izkazuje inovativnost pri vključevanju oseb iz ciljne skupine glede na 
vsebino in način vključevanja v projekt (5 točk),
– projekt usposabljanja delno izkazuje inovativnost pri vključevanju oseb iz ciljne skupine 
glede na vsebino in način vključevanja v projekt (3 točke),
– projekt usposabljanja ne izkazuje inovativnosti pri vključevanju oseb iz ciljne skupine glede 
na vsebino in način vključevanja v projekt (0 točk).
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MERILA Največje 
možno 
št. točk

ocena

2 Vključitev oseb iz ciljne skupine s prvim projektom na področju kulture (do 10 točk): 10
– vključitev dveh oseb ali več (10 točk),
– vključitev ene osebe (5 točk).
– ni vključenih oseb iz ciljne skupine s prvim projektom (0 točk).

3 Predvideno število vključenih v usposabljanje iz ciljne skupine (do 5 točk): 5
– usposabljanje ene osebe (1 točka)
– usposabljanje dveh oseb (2 točki)
– usposabljanje treh oseb (3 točke)
– usposabljanje štirih oseb (4 točke)
– usposabljanje petih oseb (5 točk)
SKUPAJ 30

SKUPAJ 100

5. Izbor in ocenjevanje vlog
Merila za ocenjevanje so ovrednotena s točkami, 

pri čemer je pri posameznem merilu navedeno najvišje 
število možnih točk. Skupno najvišje možno število do-
seženih točk po sklopih je 100, pri čemer je za izvajanje 
operacij lahko izbran prijavitelj, ki bo pri posameznem 
sklopu dosegel najmanj 81 točk.

Regionalna razsežnost
Slovenija je v novem programskem obdobju po 

letu 2014 na ravni NUTS 2 razdeljena na dve kohe-
zijski regiji, in sicer na bolj razvito kohezijsko regijo 
zahodna Slovenija (v nadaljevanju KRZS) in manj 
razvito kohezijsko regijo vzhodna Slovenija (v nada-
ljevanju KRVS).

KRZS sestavljajo 4 statistične regije (osrednjeslo-
venska, gorenjska, goriška in obalno-kraška). KRVS 
sestavlja 8 statističnih regij (pomurska, podravska, koro-
ška, savinjska, zasavska, spodnjeposavska, jugovzho-
dna Slovenija in notranjsko-kraška).

59,91 % sredstev razpisa je namenjenih sofinan-
ciranju zaposlitev oziroma usposabljanj oseb, ki sodijo 
v ciljno skupino iz KRVS, 40,09 % sredstev razpisa pa 
sofinanciranju zaposlitev oziroma usposabljanj oseb, ki 
sodijo v ciljno skupino iz KRZS.

Vključitve se sofinancirajo za osebe iz ciljne sku-
pine, ki imajo stalno prebivališče v statistični KRVS, iz 
sredstev predvidenih za vzhodno Slovenijo in za ose-
be, ki imajo stalno prebivališče v statistični KRZS, iz 
sredstev predvidenih za zahodno Slovenijo. Delitev je 
dostopna na strani: http://www.mk.gov.si/si/delovna_
podrocja/sluzba_za_izvajanje_kohezijske_politike/pro-
gramsko_obdobje_2014_2020/.

Sredstva se dodelijo predvidoma za 39 zaposlitev 
za eno leto (23 iz KRVS in 16 iz KRZS) v okviru Sklopa 
1 ter za predvidoma 58 usposabljanj (36 iz KRVS in 
22 iz KRZS) v okviru Sklopa 2 oziroma do porabe raz-
položljivih sredstev za ta javni razpis.

Ocenjevale se bodo pravočasno prispele in po-
polne vloge upravičenih prijaviteljev. Vse popolne vlo-
ge bosta ločeno ocenila dva člana strokovne komisije. 
V kolikor se bosta oceni razlikovali za 10 odstotnih točk 
ali manj, se bo ocena oblikovala na podlagi povprečja 
obeh ocen. V kolikor se bosta oceni razlikovali za več 
kot 10 odstotnih točk in bo njuna povprečna vrednost 
presegla 81 točk, bo vlogo ocenil še tretji ocenjevalec. 
V tem primeru bo ocena oblikovana na osnovi povprečja 
vseh treh ocen.

Strokovna komisija bo v okviru razpisanih sredstev 
za posamezno regijo, na osnovi rezultatov ocenjevanja 
in upoštevanja regij, oblikovala predlog liste projektov 
za sofinanciranje. Minister na podlagi predloga strokov-
ne komisije odloči o izboru prijaviteljev s posamičnimi 
sklepi.

V primeru, da več prijaviteljev doseže enako šte-
vilo točk in bi bila z njihovo uvrstitvijo na predlog liste 
projektov za sofinanciranje presežena skupna razpolo-
žljiva sredstva, se o uvrstitvi projektov na predlog liste 
sofinanciranih projektov da prednost projektu, ki je dobil 
več točk pri posebnem merilu, v primeru enakega števila 
točk pri posebnem merilu pa projekt, ki je dobil višje šte-
vilo točk pri splošnem merilu po vrstnem redu, najprej se 
upoštevajo dosežene točke pri merilu 1, nato 2, 3 in 4. 
V primeru enakega točkovanja po vseh merilih se odloči 
z žrebom, ki ga opravi strokovna komisija.

Kandidatu, ki je na predlogu liste projektov za so-
financiranje zadnji, se dodelijo sredstva največ v višini, 
ki bodo še na razpolago za posamezno regijo, v skladu 
s prijavo. Kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja s predlo-
gom ministrstva se šteje, da odstopa od vloge.

Kandidatom, ki so na predlogu liste projektov za 
sofinanciranje, se v primeru, da sredstva za posamezno 
regijo niso več na razpolago, dodelijo sredstva v skla-
du s prijavo zgolj za prijavljeno število vključitev oseb 
iz ciljne skupine iz regije, za katero so sredstva še na 
razpolago.

Če izbrani prijavitelj odstopi od podpisa pogodbe 
oziroma od že sklenjene pogodbe, se dodelijo sredstva 
naslednjemu na rezervni listi.

Na rezervno listo se lahko uvrstijo kandidati, ki do-
sežejo vsaj 81 točk.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis 
kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče.

6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za 
javni razpis

Skupna vrednost razpoložljivih sredstev za 
javni razpis za proračunski leti 2017 in 2018 znaša 
336.080,00 EUR, od tega je predvidena vrednost sofi-
nanciranja po vsebinskih sklopih:

Skupna okvirna vrednost Sklopa 1: Sofinanciranje 
zaposlitev znaša 234.000,00 EUR, od tega za leto 2017 
znaša 195.000,00 EUR:

– za vzhodno regijo: 114.584,40 EUR od tega:
– 91.667,52 EUR s PP 160196 – PN 8.1-Poveča-

nje zaposlenosti brezposelnih-14-20-V-EU (80,00 %) in
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– 22.916,88 EUR s PP 160197 – PN 8.1-Po-
večanje zaposlenosti brezposelnih-14-20-V-slovenska 
udeležba (20,00 %),

konto 4133, 4120 in 4136,
– za zahodno regijo: 80.415,60 EUR od tega:

– 64.332,48 EUR s PP 160198 – PN 8.1-Poveča-
nje zaposlenosti brezposelnih-14-20-Z-EU (80,00 %) in

– 16.083,12 EUR s PP 160199 – PN 8.1-Po-
večanje zaposlenosti brezposelnih-14-20-Z-slovenska 
udeležba (20,00 %),

konto 4133, 4120 in 4136.
Za leto 2018: znaša 39.000,00 EUR
– za vzhodno regijo: 23.415,60 EUR od tega:

– 18.732,48 EUR s PP 160196 – PN 8.1-Poveča-
nje zaposlenosti brezposelnih-14-20-V-EU (80,00 %) in

– 4.683,12 EUR s PP 160197 – PN 8.1-Poveča-
nje zaposlenosti brezposelnih-14-20-V-slovenska ude-
ležba (20,00 %),

konto 4133, 4120 in 4136,
– za zahodno regijo: 15.584,40 EUR od tega:

– 12.467,52 EUR s PP 160198 – PN 8.1-Poveča-
nje zaposlenosti brezposelnih-14-20-Z-EU (80,00 %) in

– 3.116,88 EUR s PP 160199 – PN 8.1-Poveča-
nje zaposlenosti brezposelnih-14-20-Z-slovenska ude-
ležba (20,00 %),

konto 4133, 4120 in 4136.
Skupna okvirna vrednost Sklopa 2: Sofinanciranje 

usposabljanj za leto 2017 znaša 102.080,00 EUR od 
tega:

– za vzhodno regijo: 63.360,00 EUR od tega:
– 50.688,00 EUR s PP 160196 – PN 8.1-Poveča-

nje zaposlenosti brezposelnih-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 12.672,00 EUR s PP 160197 – PN 8.1-Po-

večanje zaposlenosti brezposelnih-14-20-V-slovenska 
udeležba (20,00 %),

konto 4133, 4120 in 4136,
– za zahodno regijo: 38.720,00 EUR od tega:

– 30.976,00 EUR s PP 160198 – PN 8.1-Poveča-
nje zaposlenosti brezposelnih-14-20-Z-EU (80,00 %) in

– 7.744,00 EUR s PP 160199 – PN 8.1-Poveča-
nje zaposlenosti brezposelnih-14-20-Z-slovenska ude-
ležba (20,00 %),

konto 4133, 4120 in 4136.
Sredstva za javni razpis so zagotovljena s Proraču-

nom RS za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 96/15 
z dne 11. 12. 2015).

Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih 
sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slo-
venske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike 
je 80:20.

Delež prispevka Evropske unije v celotnih upraviče-
nih javnih izdatkih je 80 %.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpo-
ložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih, iz-
branim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofi-
nanciranja. Izvedba postopka javnega razpisa je vezana 
na proračunske zmogljivosti ministrstva.

7. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Javni razpis obsega naslednje dokumente:
– Besedilo javnega razpisa: ESS Podporno okolje 

za delovanje na področju kulture
– Prijavni obrazci:

– I: Osnovni podatki o prijavi in prijavitelju
– II: Izjave prijavitelja
– III: Dispozicija projekta
– IV: Usposobljenost upravičencev za izvedbo 

projekta
– V: Pričakovani učinki
– VI: Ciljna skupina

– Finančni načrt
– Vzorec pogodbe o sofinanciranju
– Priloge:

– Priloga 1: Označba vloge za Sklop 1: Sofinan-
ciranje zaposlitev

– Priloga 2: Označba vloge za Sklop 2: Sofinan-
ciranje usposabljanj

Vsi zgoraj našteti dokumenti predstavljajo razpisno 
dokumentacijo.

Vloga se šteje kot popolna, če vsebuje popolno 
izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce (od I do VI) 
ter priložen finančni načrt in fotokopijo overjenega usta-
novnega ali drugega temeljnega akta.

Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz raz-
pisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati.

8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena do-
deljena sredstva (predvideni datum začetka in konca 
črpanja sredstev)

Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške, 
nastale od objave javnega razpisa do:

– za zaposlitev najkasneje do 28. 2. 2018 in
– za usposabljanje najkasneje do 30. 10. 2017.
Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od 1. 1. 

2017 do 30. 6. 2018 (izplačilo iz proračuna RS).
Če se bo operacija začela izvajati pred predloži-

tvijo vloge na ministrstvo, bo ministrstvo pred odobri-
tvijo prvega zahtevka za izplačilo preverilo skladnost 
izvajanja operacije z relevantno zakonodajo tudi za 
to obdobje.

9. Upravičeni stroški in način financiranja
Upravičene aktivnosti v okviru tega javnega razpisa 

so spodbude za zaposlitev za obdobje najmanj enega 
leta in spodbude za usposabljanje z vključevanjem oseb 
iz ciljne skupine v projekte kulturnih izvajalcev.

Upravičeni stroški na podlagi tega javnega razpisa 
so stroški, povezani z zaposlovanjem in usposablja-
njem, in sicer:

Standardni strošek na enoto izvedbe programa je 
določen na podlagi Metodologije št. 5440-3/2016/16, ki 
jo je sprejelo ministrstvo dne 3. 10. 2016, in znaša:

– za sklop 1: za mesečni strošek zaposlitve ene 
osebe: 500,00 EUR,

– za sklop 2: za izvedeno najmanj 174-urno uspo-
sabljanje ene osebe: 1.760,00 EUR.

Za obdobje 12 mesecev bodo sofinancira-
ni upravičeni stroški zaposlitve ene osebe največ 
v višini 6.000,00 EUR oziroma 500,00 EUR na me-
sec. Višina sredstev za usposabljanje ene osebe znaša 
1.760,00 EUR.

V okviru standardnega stroška na enoto za uspo-
sabljanje lahko upravičenec nameni sredstva za plačilo 
za sodelovanje mentorja, materialne stroške (npr. sli-
karski, kiparski material, osnovni material in orodje za 
druge profile) ter spodbudo za vključeno osebo, ki mora 
znašati najmanj 790,00 EUR.

Upravičenec bo predložil en zahtevek za izplačilo 
po izvedenem usposabljanju.

Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila 
za dokazovanje upravičenih stroškov:

– za sklop 1:
– pogodba o zaposlitvi za polni delovni čas za 

obdobje najmanj enega leta (ob prvem zahtevku),
– zaposlitveni načrt (ob prvem zahtevku),
– ustrezno dokazilo o statusu vključene ose-

be pred zaposlitvijo (ob prvem zahtevku),
– delno poročilo o izvajanju zaposlitvenega na-

črta (razviden mora biti mesec oziroma obdobje, na 
katerega se poročilo nanaša ter sledenje aktivnostim, 
navedenim v zaposlitvenemu načrtu),
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– za sklop 2:
– pogodba o usposabljanju,
– načrt usposabljanja,
– ustrezno dokazilo o statusu vključene ose-

be pred vključitvijo v usposabljanje,
– vsebinsko poročilo o izvajanju načrta usposa-

bljanja,
– poročilo vključene osebe in mentorja o izvedbi 

načrta usposabljanja in vključenosti v projekt (iz katere-
ga je razvidno število ur usposabljanja in mentorstva),

– dokazilo o izplačani spodbudi.
Z izbranimi prijavitelji na javni razpis bodo sklenjene 

pogodbe o sofinanciranju. Ministrstvo in izbrani prijavitelj 
bosta s pogodbo o sofinanciranju dogovorila sofinancira-
nje operacije na osnovi načrtovanih aktivnosti, podanih 
v vlogi na javni razpis.

Upravičenec mora ob zaključku projekta za Sklop 1, 
najkasneje do 1. 5. 2018, podati končno poročilo, ki 
mora vsebovati:

– končno vsebinsko poročilo o izvedbi zaposlitve-
nega načrta,

– poročilo vključene osebe in mentorja o izvedbi 
zaposlitvenega načrta,

– poročilo o statusu vključenih oseb iz ciljne skupi-
ne na trgu dela en mesec po zaključku zaposlitve.

Upravičenec mora ob zaključku projekta za Sklop 2, 
najkasneje do 15. 12. 2017, podati poročilo o statusu 
vključenih oseb iz ciljne skupine na trgu dela en mesec 
po zaključku usposabljanja.

Sredstva bodo upravičencem izplačana najkasneje 
30. dan od podanega popolnega zahtevka za izplačilo, 
ki mora biti podan:

– za zaposlitev najkasneje do 31. 3. 2018,
– za usposabljanje najkasneje do 30. 11. 2017.
V primeru nedoseganja zaposlitev za celotno ob-

dobje ali usposabljanja je potrebno vračilo razlike izpla-
čanih sredstev.

Upravičenec je lahko skladno z zakonom, ki ureja 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije, upravičen 
do izplačila predplačila izključno za Sklop 1. Ta za-
kon določa upravičene prejemnike in pogoje za izplači-
lo predplačila, ki je možno največ v višini, kot je v priho-
dnjem obdobju 120 dni dejansko potrebno za izvajanje 
operacije, pri čemer višina posameznega predplačila ne 
sme presegati 30 % predvidenih pogodbenih obveznosti 
za Sklop 1.

Predplačila največ v višini 1.500,00 EUR na po-
samezno zaposlitev se izvajajo po sistemu izplačila 
večkratnih predplačil pri izvajanju operacije, s sprotnim 
poračunavanjem vsakega posameznega predplačila 
v celoti. Upravičenec je v primeru prejetega predpla-
čila dolžan ministrstvu predložiti zahtevek za izplačilo 
ali več zahtevkov za izplačilo z obveznimi dokazi-
li v višini izplačanega predplačila v roku najkasneje 
120 dni po prejemu predplačila. Po celotnem poraču-
nu predhodnega predplačila upravičenec lahko pridobi 
novo predplačilo za pokrivanje izdatkov za prihodnje 
obdobje 120 dni.

Predplačila za posamezno spodbudo za zaposlitev 
lahko upravičenci uveljavljajo šele po sklenjeni pogodbi 
o zaposlitvi.

10. Zahteve glede obveščanja in komuniciranja 
z javnostjo: upravičenec bo moral pri obveščanju in 
komuniciranju z javnostjo upoštevati 115. in 116. člen 
Uredbe (EU) št. 1303/2013 in Navodila organa upra-
vljanja na področju komuniciranja vsebin evropske ko-
hezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 
(dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).

11. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o ope-
raciji

Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo v zve-
zi z operacijo v skladu z vsakokratno veljavnimi predpisi, 
ki urejajo varstvo dokumentarnega in arhivskega gradi-
va, in sicer za potrebe revizije oziroma kot dokazila za 
potrebe prihodnjih preverjanj.

Upravičenec mora zagotoviti dostopnost do vseh 
dokumentov o izdatkih operacije za obdobje 3 let, in si-
cer od 31. decembra po predložitvi obračunov (Evropski 
komisiji), ki vsebujejo končne izdatke končane operaci-
je, če ni drugače določeno s 140. členom Uredbe (EU) 
št. 1303/2013 oziroma predpisom, ki jo bo nadomestil. 
O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo 
upravičenec pisno obveščen s strani ministrstva.

Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo 
sredstev za operacijo v ločenem računovodstvu, po 
stroškovnih mestih, tako da bo zagotovljen pregled nad 
namensko porabo sredstev.

12. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije 
o operaciji posredniškemu organu, organu upravljanja, 
organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim 
nadzornim organom

Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, admini-
strativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, 
katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na pod-
lagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja 
s strani ministrstva, pristojnih organov Republike Slove-
nije in s strani pristojnih organov Evropske unije (v na-
daljnjem besedilu: nadzorni organi).

Upravičenec bo moral nadzornim organom predlo-
žiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost 
in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane opera-
cije. V primeru kontrole na kraju samem bo upravičenec 
omogočil vpogled v računalniške programe, listine in 
postopke v zvezi z izvajanjem operacije. Upravičenec 
bo o izvedbi kontrole na kraju samem predhodno pisno 
obveščen. V izjemnih primerih se lahko opravi tudi ne-
najavljena kontrola na kraju samem. Upravičenec bo 
dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil 
nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o iz-
vedenih ukrepih.

13. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skriv-
nosti

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno 
v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varova-
nje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe 
št. 1303/2013/EU. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija 
odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki 
jih upravičenci posebej označijo kot poslovno skrivnost. 
Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen 
podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na 
celotno vlogo.

Upravičenec se strinja, da se bodo podatki o ope-
raciji, za katere je tako določeno s predpisi ali, ki 
so javnega značaja, lahko objavljali. Slednje vključu-
je predvsem tudi dejstvo, da bo upravičenec vključen 
v seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upra-
vičenca, naziv operacije, regijo upravičenca in znesek 
javnih virov financiranja operacije. Objave podatkov 
o operaciji in upravičencih do sredstev bodo izvede-
ne v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij 
javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih 
podatkov.

14. Zahteve glede spremljanja prihodkov operaci-
je: upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in 
prikazovati prihodke operacije. Če se bodo pri izvajanju 
operacije ustvarili prihodki, bo treba za višino ustvarjenih 
prihodkov znižati upravičene stroške.
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15. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja do-
seganja ciljev in kazalnikov operacije: upravičenec bo 
za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno 
s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU, 
5. in 19. členom ter Prilogo I Uredbe 1304/2013/EU 
še 30 dni po zaključku posamezne zaposlitve oziroma 
usposabljanja spremljal in ministrstvu zagotavljal po-
datke o doseganju ciljev in kazalnikov projekta, vključ-
no z osebnimi podatki. Obvezno poročanje vključenih 
oseb iz ciljne skupine je obvezna sestavina pogodbe 
o zaposlitvi oziroma pogodbe o usposabljanju z vklju-
čeno osebo.

16. Omejitve glede sprememb operacije v skladu 
s 71. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013: ni relevantno.

17. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega 
razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU

Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje ena-
kih možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključeno-
sti med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izva-
janje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu 
z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih 
možnosti, in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 7. in 
8. členom Uredbe 1304/2013/EU.

Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati 
v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spod-
bujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju 
in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju nače-
la onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 
1303/2013/EU.

18. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev 
sredstev

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 6. 1. 
2017 do 12. ure. Vloge z zahtevano vsebino morajo 
v zaprti ovojnici, opremljene z obrazcem z vidno oznako 
»Ne odpiraj – prijava na javni razpis »Podporno okolje 
za delovanje na področju kulture««, ki je del razpisne 
dokumentacije, prispeti na naslov: Ministrstvo za kulturo, 
Maistrova 10, 1000 Ljub ljana.

Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo do 
navedenega roka predložene glavni pisarni ministrstva 
(v poslovnem času) oziroma bodo do navedenega roka 
oddane na pošti kot priporočena pošiljka.

Neustrezno označene in nepravočasno prispele 
vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavrže-
ne in vrnjene prijavitelju.

19. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo 

postopka javnega razpisa za izbor operacij, ki jo ime-
nuje minister za kulturo ali od njega pooblaščena oseba 
(v nadaljnjem besedilu: komisija).

Začetek odpiranja prispelih vlog bo dne 16. 1. 2017 
ob 10. uri, v prostorih Ministrstva za kulturo, Maistrova 
10, Ljub ljana (III. nadstropje, sejna soba 329) in bo jav-
no. V primeru večjega števila vlog, lahko komisija odloči, 
da odpiranje ne bo javno.

Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno 
pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso 
popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati vi-
šine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se 
veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali ti-
stih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na 
drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale 
vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve 
sredstev.

Prepozne in nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne 
bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo 
s sklepom zavržene.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis 
kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče.

20. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni 
o izidu javnega razpisa

Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma po-
oblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni 
najkasneje v roku 60 dni od odpiranja vlog. Prejemnik 
sredstev bo hkrati s sklepom o izboru pozvan k podpi-
su pogodbe. Če se prejemnik v roku 8 dni od prejema 
sklepa ne odzove na poziv se šteje, da je umaknil vlogo 
za pridobitev sredstev. Sredstva se lahko dodelijo nasle-
dnjemu prijavitelju, ki ima na osnovi ocene prvi možnost 
prejeti sredstva.

Zoper sklep ministrstva je dopusten upravni spor. 
Tožba se vloži na Upravno sodišče Republike Slovenije, 
Fajfarjeva 33, 1000 Ljub ljana, in sicer v 30 dneh od vro-
čitve sklepa, pisno neposredno pri navedenem sodišču 
ali priporočeno po pošti. Tožbi v dveh izvodih je potrebno 
priložiti sklep v izvirniku, prepisu ali kopiji. Tožba ne ovira 
izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper katerega je vložena 
oziroma ne zadrži podpisa pogodbe o sofinanciranju 
projekta z izbranimi vlagatelji.

21. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani 
dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem 
naslovu ministrstva, http://www.mk.gov.si/si/o_ministr-
stvu/javne_objave/javni_razpisi/.

Razpisno dokumentacijo lahko dvignete tudi oseb-
no v glavni pisarni Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 
1000 Ljub ljana, vsak delovni dan med 9. in 12. uro, 
v sredo tudi med 14. in 16. uro. Za dodatne informacije 
lahko pišete na elektronski naslov mojca.juric@gov.si, 
z navedbo zadeve: Razpis ESS Podporno okolje za 
delovanje na področju kulture.

22. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potr-
jevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih 
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti

Ministrstvo lahko zahteva povračilo vseh oziroma 
relativnega deleža izplačanih sredstev, skupaj z zakoni-
timi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev do 
dneva vračila, in prekinitev pogodbe skladno z določili 
pogodbe.

Upravičenec bo moral v primeru ugotovitve nepra-
vilnosti vrniti zahtevana sredstva v roku 30 dni od vroči-
tve zahtevka za vračilo sredstev.

Ministrstvo za kulturo

Št. SKS/4173/16 Ob-3528/16

Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o. na podla-
gi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni 
list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G), 35. do 
39. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 
42/12, 24/13 in 10/14), Poslovnega načrta družbe za 
leto 2016 in sklepa direktorja z dne 2. 11. 2016 objavlja

javni razpis
za prodajo pogrebnega vozila,  
VW Transporter 2,5 TDI 4 M,  
z javnim zbiranjem ponudb

I. Prodajalec: Javno podjetje Komunala Zagorje, 
d.o.o., Cesta zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi.

II. Predmet prodaje: predmet prodaje je rabljeno po-
grebno vozilo: inventarna številka 9433, znamke Volks-
wagen, reg. št. LJ49-2SZ, vrsta: Pogrebno vozilo/tovor-
no-kamionet-furgon, št. šasije WV1ZZZ7HZZ8H065872, 
št. motorja, vrsta goriva dizel, pogon 4x4, leto izdela-
ve 2007, prva registracija 14. 12. 2007, moč motorja 
96 KW, delovna prostornina motorja 2461 cmm, število 
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kilometrov 287 000, izhodiščna cena 5.000,00 EUR brez 
DDV in 6.100,00 EUR z DDV.

III. Pogoji prodaje in merila za izbor:
1. Nakup po načelu videno-kupljeno, zato kupec 

nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij. Prodaja-
lec ne odgovarja za stvarne napake predmeta prodaje.

2. Ponudnik mora najkasneje do dne 19. 12. 2016 
plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10 % od na-
vedene izhodiščne cene (brez DDV) za tovorno vozilo, 
za katerega daje ponudbo. Varščino je potrebno vplačati 
na račun prodajalca Javno podjetje Komunala Zagorje, 
d.o.o., št. 02338-0012342567, ki je odprt pri NLB d.d. in 
fotokopijo dokazila o plačilu priložiti k prijavi na razpis. 
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino 
ali zadržana, če pogodbe ne bo sklenil, neuspelim pa 
vrnjena brez obresti v roku 8 dni po končani izbiri.

3. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji pogrebnega 
vozila je 15 dni po odločitvi o izbiri najugodnejšega po-
nudnika. Če izbrani ponudnik v tem roku pogodbe ne 
sklene, se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev 
pogodbe, vplačano varščino pa zadrži prodajalec.

Kupnino je kupec – izbrani ponudnik dolžan plačati 
v celoti v roku 8 dni od sklenitve pogodbe. Rok plačila 
kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Neupo-
števanje pogodbenega roka plačila je razlog za takojšnjo 
razvezo kupoprodajne pogodbe, prodajalec pa zadrži 
vplačano varščino.

4. Obravnavane bodo le pravočasne in pravilno 
opremljene ponudbe, v katerih bo ponujena cena enaka 
ali višja od izhodiščne prodajne cene.

5. Ponudba mora biti obvezno izdelana na obrazcih 
iz razpisne dokumentacije, ki je zainteresiranim ponu-
dnikom brezplačno na voljo na sedežu družbe Javno 
podjetje Komunala Zagorje, d.o.o., Cesta zmage 57, 
Zagorje ob Savi in na spletni strani prodajalca www.
komunala-zagorje.si.

6. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne 
osebe, ki v roku predložijo pravilne ponudbe. Da se bo 
ponudba štela kot pravilna, mora vsebovati:

– prijavni obrazec (OBR-1),
– izjavo ponudnika, da sprejema vse pogoje javne-

ga razpisa (OBR-2),
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in 

davčno številko za fizične osebe, oziroma fotokopijo 
izpiska iz sodnega registra za pravno osebo, samo-
stojni podjetnik predloži fotokopijo priglasitvenega li-
sta (izpisek iz sodnega registra oziroma priglasitveni 
list ne smeta biti starejša od 30 dni od datuma predlo-
žitve ponudbe) ter ID št. za DDV za pravne osebe 
oziroma s.p.,

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme 
biti starejše od 30 dni od datuma predložitve ponudbe 
(velja le za pravno osebo in s.p.),

– dokazilo o vplačilu varščine za resnost ponudbe 
v višini 10 % izhodiščne cene (datum vplačila varščine 
mora biti najkasneje do 25. 11. 2016),

– parafiran vzorec kupoprodajne pogodbe (OBR-3).
7. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpi-

sne pogoje in ponudil najvišjo ceno.
Najnižji znesek višanja izhodiščne cene v oddani 

ponudbi je 100 EUR.
V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo 

enako ceno, si prodajalec pridržuje pravico, da s temi 
enakovrednimi ponudniki izvrši javno dražbo – najnižji 
znesek višanja je 100 EUR.

8. Odločitev o izbiri najugodnejše ponudbe bo izda-
na najpozneje v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb, 
ponudniki pa bodo o izbiri obveščeni v roku 3 dni od 
dneva odločitve.

9. Postopek javnega razpisa se bo vodil na podlagi 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 
24/13 in 10/14).

10. Prodajalec na podlagi te javne ponudbe ni za-
vezan k sklenitvi pogodbe o prodaji premičnine najugo-
dnejšemu ponudniku in je takšna obveznost prodajal-
ca vnaprej izključena. Prodajalec tudi lahko že začeti 
postopek prodaje kadarkoli do sklenitve kupoprodajne 
pogodbe ustavi, vse brez obrazložitve in brez odško-
dninske odgovornosti, dolžan pa je v tem primeru vrniti 
varščino brez obresti.

11. Razpis se šteje kot uspel tudi v primeru, če po-
nudbo odda le en ponudnik.

IV. Rok, naslov in informacije za predložitev po-
nudbe

Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami naj ponu-
dniki predložijo v zaprti ovojnici do dne 20. 12. 2016 do 
10. ure, ne glede na vrsto prenosa, na naslov Javno 
podjetje Komunala Zagorje, d.o.o., Cesta zmage 57, 
1410 Zagorje ob Savi, z oznako: »Ne odpiraj – ponudba 
na javni razpis za prodajo Pogrebnega vozila, VW Tran-
sporter 2,5 TDI 4 M«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti 
označen polni naslov pošiljatelja.

Kot pravočasne štejejo ponudbe, ki bodo prispele 
do prej navedenega roka. Nepravočasne in nepravilno 
označene ponudbe se neodprte vrnejo pošiljatelju.

Ponudba mora biti obvezno izdelana na obrazcih 
iz razpisne dokumentacije, ki je zainteresiranim ponu-
dnikom brezplačno na voljo na sedežu družbe Javno 
podjetje Komunala Zagorje, d.o.o., Cesta zmage 57, 
Zagorje ob Savi in na spletni strani prodajalca www.
komunala-zagorje.si.

Odpiranje ponudb je javno in se bo vršilo v sejni 
sobi Javnega podjetja Komunala Zagorje, d.o.o., Cesta 
zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi, dne 28. 11. 2016 ob 
11. uri.

Predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom od-
piranja ponudb predložiti pisna pooblastila za sodelova-
nje na javnem odpiranju.

Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti 
dobijo pri Fakin Milanu, tel. 03/56-67-704.

Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o.
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Razpisi delovnih mest

Št. 2170/IG Ob-3497/16

Na podlagi 10. točke Sklepa o ustanovitvi javnega 
gospodarskega zavoda za blagovne rezerve (Uradni list 
RS, št. 72/95 in 104/09), Upravni odbor Zavoda Repu-
blike Slovenije za blagovne rezerve objavlja javni razpis 
za delovno mesto

direktorja (m/ž)
Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve

Kandidat, ki se bo prijavil na javni razpis za direktorja 
Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve, mora 
poleg splošnih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:

– ima univerzitetno ali najmanj visoko strokovno iz-
obrazbo s specializacijo ali magisterijem ali magistrsko 
izobrazbo (drugo bolonjsko stopnjo),

– najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih de-
lovnih mestih,

– aktivno znanje slovenskega jezika in
– znanje najmanj enega tujega jezika na višji ravni 

in znanje najmanj enega tujega jezika na nižji ravni.
Prijava kandidata mora vsebovati:
– fotokopijo diplome oziroma dokazilo glede zahte-

vane izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja 
in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila 
izobrazba pridobljena,

– življenjepis ter opis delovnih izkušenj, iz katere-
ga je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih 
delovnih izkušenj,

– dokazilo o zahtevani stopnji znanja tujih jezikov, 
pri čemer raven znanja tujega jezika na višji ravni ustre-
za ravni znanja B2, raven znanja tujega jezika na nižji 
ravni pa ravni znanja A2 skupnega evropskega referenč-
nega okvira za jezike (CEFR),

– izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj opravi-
lo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov 
stopnje tajnosti »tajno« v skladu z Zakonom o tajnih 
podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 9/10 in 60/11), vendar samo v primeru, če bo 
kot najprimernejši kandidat predlagan v imenovanje za 
direktorja,

– program razvoja zavoda za celo mandatno ob-
dobje.

Naloge, ki se opravljajo na delovnem mestu:
– zastopanje in predstavljanje zavoda v pravnem 

prometu,
– načrtovanje, organiziranje, vodenje in kontrolira-

nje dela zavoda,
– opravljanje najzahtevnejših nalog zavoda v skla-

du z zakonom, drugimi predpisi ter statutom in splošnimi 
akti zavoda.

Za aktivno znanje slovenskega jezika se šteje, če 
je kandidat v razpisu zahtevano izobrazbo dosegel na 
slovenski šoli ali končal vsaj slovensko štiriletno srednjo 
šolo. Kandidati, ki nimajo končanih ustreznih slovenskih 
šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo s posebnim 
potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove 
o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine 
po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne 
stopnje v Republiki Sloveniji.

Izpolnjevanje pogoja višje ravni znanja tujega jezika 
se izkazuje s potrdilom o znanju jezika, ki je primerljivo 

ravni znanja B2 Skupnega evropskega referenčnega 
okvira za jezike ali dokazilo, da se je kandidat šolal 
v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno, 
srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri je to ma-
terni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo izobrazbe v okviru 
študija enega izmed tujih jezikov ali je 6 mesecev ali več 
opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini v tujem 
jeziku ali je uspešno opravil izpit iz tujega jezika na do-
diplomskem študiju.

Izpolnjevanje pogoja osnovne ravni znanja tujega 
jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraže-
vanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega 
jezika), ki je primerljivo ravni znanja A2 Skupnega re-
ferenčnega okvira za jezike ali potrdilom o udeležbi na 
strokovnih srečanjih ali dokazilom o uspešno zaključe-
nem srednješolskem izobraževanju (V. stopnja izobraz-
be), iz katerega je razvidno, da je bilo izobraževanje iz 
tujega jezika uspešno zaključeno oziroma drugim ustre-
znim dokazilom, ki izkazuje znanje jezika.

Izbrani kandidat za direktorja bo moral pridobiti 
dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti 
»tajno« v skladu z zakonom o tajnih podatkih.

Kandidata bo imenovala Vlada Republike Slovenije 
za štiri leta, z možnostjo ponovnega imenovanja. Delo 
bo opravljal na sedežu Zavoda Republike Slovenije za 
blagovne rezerve v Ljub ljani, Dunajska 106.

Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: 
Upravni odbor Zavoda Republike Slovenije za blagovne 
rezerve, Ljub ljana, Dunajska 106, in sicer najkasneje do 
21. 12. 2016, s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis za 
delovno mesto direktorja«.

Izbrani kandidat bo pisno obveščen v osmih dneh 
po izboru, neizbrani kandidati pa v osmih dneh po skle-
nitvi pogodbe o zaposlitvi s kandidatom za direktorja. 
Datum začetka mandata je 14. 3. 2017.

Informacije o izvedbi javnega razpisa dajejo Sku-
pne službe Zavoda Republike Slovenije za blagovne 
rezerve Ljub ljana, Dunajska 106. Kontaktna oseba 
je Ivan Gale, dosegljiv na tel. 01/58-96-338 ali preko 
ivan.gale@zrsbr.si.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v mo-
ški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za žen-
ske in moške.

Upravni odbor Zavoda Republike Slovenije  
za blagovne rezerve

 Ob-3499/16

Svet zavoda Zdravstvenega doma Medvode na 
podlagi Zakona o zdravstveni dejavnosti, Odlokom 
o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstvenega doma 
Medvode, Statutom Zdravstvenega doma Medvode ter 
sklepom Sveta zavoda z dne 21. 11. 2016 razpisuje 
prosto delovno mesto

direktorja
zdravstvenega doma  

za 4-letni mandat
Direktor opravlja poleg zadev s svojega delovnega 

področja tudi delo na ustreznem delovnem mestu iz 
svoje stroke.
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Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, mo-
rajo kandidati izpolnjevati še naslednje:

– univerzitetna izobrazba medicinske smeri (pred-
nost imajo zdravniki s področja primarnega zdravstve-
nega varstva),

– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– poznavanje področja dela zavoda,
– sposobnost za vodenje in organiziranje dela v jav-

nem zavodu,
– izpolnjevanje pogojev nekaznovanosti.
Pisne ponudbe z:
– dokazili o izpolnjevanju pogojev (potrdilo o končani 

univerzitetni izobrazbi medicinske smeri, licenco Zdravni-
ške zbornice, izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi 
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora 
v trajanju več kot šest mesecev ter izjavo, da zoper njega 
ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti),

– izjavo, da kandidat za namen preverjanja izpol-
njevanja pogojev dovoljuje svetu zavoda ZD Medvode 
vpogled v podatke iz uradnih evidenc,

– kratkim življenjepisom in
– programom dela oziroma razvoja ZD,

naj kandidati pošljejo do 17. 12. 2016 na naslov: 
Zdravstveni dom Medvode, Ostrovrharjeva ulica 6, 
1215 Medvode (Za razpisno komisijo).

O izboru bomo kandidate obvestili v 30 dneh po 
objavi razpisa.

Svet zavoda Zdravstvenega doma Medvode

Su 040501/2016-18/4 Ob-3500/16

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi 
prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi 
razpisuje

1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču na Ptuju, 

s predvideno razporeditvijo  
na področje gospodarskih sporov

Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvo-

litev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški 
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško me-
sto na okrožnem sodišču (okrožni sodnik), določene 
v 10. členu navedenega zakona.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje po-
datke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-
didata,

– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo, 

mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na 

dan objave razpisa ni starejše od šest mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija 

prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, 

če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki 
Sloveniji,

– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, tj. da 
ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in

– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem po-
stopku, tj. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna 

obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana 
glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja, 
ki se preganja po uradni dolžnosti.

Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV: 

http: / /www.europass.cedefop.europa.eu/euro-
pass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opi-
som strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega 
naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena Zakona 
o sodniški službi z dokazili, in

– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za iz-
volitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat 
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prve-
ga odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi 
Vrhovno sodišče Republike Slovenije.

Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev 
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pri-
dobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za 
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra, 
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne 
evidence o državljanstvu.

Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz pr-
vega odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za 
sodniško mesto Sodnega sveta št. 4/15-13 z dne 1. 10. 
2015, dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu 
in v obrazcu sodnega sveta, predloži v enem izvodu.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 
naslov kandidata.

Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike 
Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljub ljana, 15 dni po objavi.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Št. 9000-8/2016-7 Ob-3503/16

Svet Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca, 
Arto 13, 8290 Sevnica, objavlja na podlagi 45. in 46. čle-
na Statuta DUO Impoljca (št. 1444/04 z dne 24. 8. 2004) 
ter 42. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 
8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) razpis za de-
lovno mesto

strokovni/a vodja
Pogoji:
– končana VI. ali VII. stopnja strokovne izobraz-

be v skladu z 69. členom Zakona o socialnem varstvu 
(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – 
ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16 – ZPPreb-1),

– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– strokovni izpit za delo na področju socialnega 

varstva,
– kandidat oziroma kandidatka naj priloži svoj po-

gled na razvoj institucionalnega varstva oseb s posebni-
mi potrebami v Sloveniji in vizijo delovanja doma.

Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za čas nado-
meščanja začasno odsotne strokovne vodje za obdo-
bje predvidoma 15 mesecev. Predviden začetek dela 
1. 1. 2017.

Kandidati in kandidatke naj pošljejo pisne prijave 
z overjenimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogo-
jev, program dela in opis dosedanjih delovnih izkušenj 
s kratkim življenjepisom, na naslov: Dom upokojencev 
in oskrbovancev Impoljca, Arto 13, 8293 Studenec, 
v zaprti ovojnici z oznako »Prijava za razpis strokov-
ne/ga vodje« (št. razpisa iz Uradnega lista RS) in 
s pripisom »Ne odpiraj!«, najkasneje v desetih dneh 
od dneva objave.
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Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni/e v za-
konitem roku.

Svet doma Doma upokojencev  
in oskrbovancev Impoljca

 Ob-3524/16

Svet zavoda Vrtca Najdihojca, Gorazdova 6, 
1000 Ljub ljana, na podlagi sklepa 3. seje Sveta zavoda 
z dne 23. 11. 2016 razpisuje prosto delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.).

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, orga-
nizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predviden začetek dela bo v mesecu aprilu 2017.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 

polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 

mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja.

Pisna prijava mora vsebovati:
– kratek življenjepis, z opisom dosedanjih delovnih 

izkušenj,
– program vodenja zavoda,
– vizijo razvoja dela vrtca za mandatno obdobje,
– dokazila o izpolnjevanju zahtevanih zakonskih 

pogojev:
– potrdila o izobrazbi, nazivu in opravljenem stro-

kovnem izpitu,
– potrdilo o delovni dobi,
– potrdilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (za 

ravnatelja je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima rav-
nateljskega izpita, vendar ga mora pridobiti najkasneje 
v enem letu po začetku mandata, v nasprotnem primeru 
mu mandat preneha po zakonu),

– potrdilo pristojnega državnega organa (ne sme 
biti starejše od 30 dni), iz katerega bo izhajalo, da kan-
didat ni bil kaznovan zaradi naklepnega kaznivega de-
janja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno 
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in ni bil 
kaznovan zaradi zoper spolno nedotakljivost,

– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem 
postopku (ne sme biti starejše od 30 dni).

Pisne prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojni-
ci na naslov: Svet zavoda Vrtec Najdihojca, Gorazdo-
va 6, 1000 Ljub ljana, z oznako »Prijava za razpis za 
ravnatelja/-ico – ne odpiraj«.

Za pravočasno bodo štele prijave, ki bodo, do 
vključno 12. 12. 2016, oddane na pošto in poslane 
priporočeno ali priporočeno s povratnico ali bodo najka-
sneje ta dan osebno dostavljene v tajništvo vrtca v času 
uradnih ur (od 9. do 12. ure in od 13. do 15. ure) na 
zgoraj omenjeni naslov.

Kandidati naj v prijavi navedejo svoj elektronski 
naslov, za sprejemanje obvestil v času razpisnega po-
stopka.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapi-
sani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni 
za ženske in moške.

Svet zavoda Vrtec Najdihojca

 Ob-3527/16

V skladu s 16. členom Zakona o Radioteleviziji 
Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 
105/06 – odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B, 9/14; v nada-
ljevanju: ZRTVS-1) ter 12. in 44. členom Statuta jav-
nega zavoda Radiotelevizije Slovenija (Uradni list RS, 
št. 106/06, 9/12, 55/14, 34/15; v nadaljevanju: Statut) 
razpisuje Programski svet RTV Slovenija mesto

generalnega direktorja
RTV Slovenija

Kandidat za generalnega direktorja mora izpolnje-
vati naslednje pogoje:

– biti mora državljan Republike Slovenije;
– imeti mora univerzitetno izobrazbo;
– obvladati mora slovenski jezik;
– aktivno mora obvladati najmanj en svetovni jezik;
– imeti mora najmanj deset let delovnih izkušenj;
– usposobljen mora biti za organiziranje in vodenje 

večjih organizacijskih sistemov in imeti izkušnje pri tem;
– ne sme imeti lastniških deležev ali trajnih pogod-

benih stikov s pravnimi osebami, ki so poslovno pove-
zane z RTV Slovenija;

– poznati mora problematiko RTV dejavnosti;
– ne sme biti poslanec Državnega zbora ali funkci-

onar katere izmed političnih strank.
K prijavi mora kandidat priložiti ustrezna dokazila 

o izpolnjevanju pogojev:
1. za dokazovanje državljanstva: potrdilo o drža-

vljanstvu, ki ga izda upravna enota, ali fotokopijo osebne 
izkaznice ali potnega lista;

2. za dokazovanje univerzitetne izobrazbe: dokazilo 
o zaključku univerzitetnega študija oziroma o zaključku 
študija II. bolonjske stopnje, ki ga izda ustanova, pri ka-
teri je bila izobrazba pridobljena. Če je kandidat ustre-
zno izobrazbo pridobil v tujini, mora k dokazilu predložiti 
nostrifikacijo ali mnenje o ovrednotenju izobraževanja, 
ki ga izda pristojno ministrstvo;

3. za dokazovanje znanja slovenskega jezika: kan-
didatu, ki je za dokazovanje izobrazbe, opredeljene 
v točki 2, predložil potrdilo o zaključku študija, ki je po-
tekal v slovenskem jeziku, ni treba predložiti dokazila 
o znanju slovenskega jezika. Kandidat, ki je študij opra-
vili v tujini, mora za dokazovanje znanja slovenskega je-
zika predložiti dokazilo o zaključku vsaj štiriletne srednje 
šole, ki je potekala v slovenskem jeziku.

Če kandidat ni končal ustreznega izobraževanja 
v slovenskem jeziku, mora v razpisni dokumentaci-
ji predložiti potrdilo pooblaščene izobraževalne ustano-
ve o znanju slovenskega jezika. Pri tem velja, da visoko 
raven aktivnega znanja slovenščine obvlada, kdor je 
uspešno opravil preizkus po izobraževalnem programu 
za slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno štiriletno 
srednjo šolo;

4. za dokazovanje aktivnega znanja najmanj ene-
ga svetovnega jezika: fotokopijo dokazila o aktivnem 
znanju najmanj enega od svetovnih jezikov ali potrdilo 
pooblaščene izobraževalne ustanove o stopnji znanja 
najmanj B2, izdano skladno z evropskim jezikovnim 
referenčnim okvirom (CEFR), ali potrdilo o končanem 
izobraževanju v enem izmed svetovnih jezikov najmanj 
na srednješolski ravni;

5. za dokazovanje najmanj desetih let delovnih 
izkušenj: lastnoročno podpisano izjavo z navedbo de-
lovnih izkušenj in dokazili;

6. lastnoročno podpisano izjavo s seznamom re-
ferenc, ki dokazujejo usposobljenost za organizacijo in 
vodenje večjih organizacijskih sistemov ter poznavanje 
RTV dejavnosti;
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7. lastnoročno podpisano izjavo, da ni poslanec 
Državnega zbora ali funkcionar politične stranke;

8. lastnoročno podpisano izjavo, da nima lastniških 
deležev ali trajnih pogodbenih stikov s pravnimi oseba-
mi, ki so poslovno povezane z RTV Slovenija.

Fotokopije listin, ki jih bo kandidat priložil k točkam 
1, 2, 3, 4 in 5, morajo biti overjene.

Kandidatova vloga mora vsebovati življenjepis in 
program vodenja RTV Slovenija, v katerem predstavi 
svoja stališča:

– do položaja in vloge RTV Slovenija v slovenskem 
medijskem prostoru,

– do medijske zakonodaje, ki ureja položaj zavoda,
– do ključnih izzivov na področju programskih, pro-

dukcijskih in poslovnih procesov,
– do programske, finančne in upravljavske neodvi-

snosti zavoda,
– do njegove organizacijske strukture in
– do srednjeročnega razvoja RTV Slovenija.
Mandat generalnega direktorja traja 4 leta.
Pisne vloge z oznako “za razpis za mesto general-

nega direktorja RTV Slovenija” in dokazila o izpolnje-
vanju razpisnih pogojev sprejema Razpisna komisija 
Programskega sveta RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 
1000 Ljub ljana, do vključno 31. 12. 2016.

Za pravočasne štejejo prijave, ki bodo prispele 
v vložišče Javnega zavoda RTV Slovenija do vključno 
31. decembra 2016, oziroma bodo najpozneje 31. de-
cembra 2016 oddane na pošto s priporočeno poštno 
pošiljko.

O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku 
30 dni po koncu razpisa.

Komisija bo upoštevala le pravočasne in popolne 
vloge.

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapi-
sani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni 
– za ženske in moške.

Za morebitna dodatna pojasnila se kandidati lah-
ko obrnejo na Kadrovsko službo RTV Slovenija, na 
tel. 01/475-43-72 ali na e-naslov: kadrovska@rtvslo.si.

Programski svet RTV Slovenija

 Ob-3535/16

Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona 
o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečišče-
no besedilo, 33/07, 45/08 in 91/13), Notarska zbornica 
Slovenije na predlog notarke Judite Stropnik Mravljak iz 
Velenja razpisuje

eno prosto mesto notarskega pomočnika
pri notarki Juditi Stropnik Mravljak iz Velenja
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan uni-

verzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz 
1., 2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena 
Zakona o notariatu. Pisne prijave na razpisano me-
sto 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

 Ob-3536/16

Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona 
o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 33/07, 45/08 in 91/13), Notarska zbornica Slo-
venije na predlog notarja Staneta Krainerja iz Radovljice 
razpisuje

eno prosto mesto notarskega pomočnika
pri notarju Stanetu Krainerju iz Radovljice
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan uni-

verzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz 
1., 2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zako-
na o notariatu. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, 
ki imajo vsaj pet let praktičnih izkušenj na pravniških 
delih po opravljenem pravniškem državnem izpitu, od 
tega najmanj eno leto pri notarju, na sodišču, pri odve-
tniku, na tožilstvu ali pri državnem pravobranilstvu. Pi-
sne 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

Št. 702-23/2016 Ob-3537/16

Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi 30. člena Zakona o državnem pravobra-

nilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 77/09 in 46/13)

1 prosto mesto državnega pravobranilca
na Državnem pravobranilstvu  

na sedežu v Ljub ljani  
na Oddelku za evropske zadeve

Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje, določene v 25. členu Zakona o državnem 
pravobranilstvu in posebne pogoje za imenovanje na 
mesto državnega pravobranilca, določene v 26. členu 
Zakona o državnem pravobranilstvu.

Kandidati za mesta državnih pravobranilcev v Od-
delku za evropske zadeve morajo izpolnjevati tudi pose-
ben pogoj višje ravni znanja enega od tujih jezikov, v ka-
terem se posluje pred mednarodnim sodiščem (tretji od-
stavek 25. člena Zakona o državnem pravobranilstvu).

Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v obli-
ki Europass CV: http://www.europass.cedefop.euro-
pa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_
SI) z opisom svoje strokovne dejavnosti po pridobljeni 
diplomi, dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev ter 
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za imenova-
nje na mesto državnega pravobranilca.

Kandidat lahko svoji prijavi priloži izjavo, da za namen 
tega razpisnega postopka dovoljuje Ministrstvu za pravo-
sodje, da pridobi naslednje podatke iz uradnih evidenc:

– da je državljan Republike Slovenije;
– da je poslovno sposoben;
– da ima v Republiki Sloveniji priznan strokovni 

naslov univerzitetni diplomirani pravnik oziroma temu 
strokovnemu naslovu enakovreden, v tujini pridobljen 
strokovni naslov, z navedbo datuma izdane diplome ali 
nostrifikacije ter navedbo institucije, ki jo je izdala;

– da je opravil pravniški državni izpit, z navedbo 
datuma opravljenega izpita;

– da je osebnostno primeren za opravljanje na-
log državnega pravobranilca (5. točka prvega odstavka 
v zvezi z drugim odstavkom 25. člena Zakona o držav-
nem pravobranilstvu).

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski na-
slov kandidata in telefonsko številko, na kateri je dosegljiv.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpol-
njevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za 
pravosodje, Ljub ljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi 
razpisa.

Ministrstvo za pravosodje
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Št. 900-01/2016-23 Ob-3542/16

Svet zavoda OŠ Simona Gregorčiča Kobarid, Gre-
gorčičeva 18a, 5222 Kobarid, na podlagi sklepa, spre-
jetega na 19. seji dne 29. 11. 2016, razpisuje delovno 
mesto

ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15; v na-
daljnjem besedilu: ZOFVI).

Predvideni začetek dela bo dne 28. 3. 2017.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 

polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 

mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo 
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni 
v kazenskem postopku, pošljite v 15 dneh po objavi 
razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ Simona Gregorčiča, 
Gregorčičeva 18a, 5222 Kobarid, z oznako »Prijava na 
razpis za ravnatelja«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi 
kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda OŠ Simona Gregorčiča Kobarid
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Št. 478-37/2015 Ob-3525/16

Občina Logatec, Tržaška cesta 50A, Logatec, ob-
javlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 
in 14/15 – ZUJFO) in Načrtom razpolaganja z nepre-
mičnim premoženjem Občine Logatec za leto 2016, ki 
je priloga Odloka o proračunu Občine Logatec za leto 
2016 (Logaške novice, št. 12/15)

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Obči-
na Logatec, Tržaška cesta 50A, Logatec, matična števil-
ka: 5874661000, davčna številka: SI55512844.

2. Predmet prodaje je nezazidano komunalno opre-
mljeno stavbno zemljišče namenjeno poslovni gradnji 
v IOC Logatec, sestavljeno iz naslednjih parcel:

– parc. št. 502/10 v izmeri 415 m2,
– parc. št. 789/105 v izmeri 482 m2,
– parc. št. 754/31 v izmeri 1784 m2,
– parc. št. 754/32 v izmeri 647 m2, vse k.o. 2017 – 

Dol. Logatec.
Gradbena parcela se prodaja neporavnana, s ko-

munalno opremo, ki vključuje: kanalizacijo, vodo, javno 
razsvetljavo, elektriko 3x35 A in asfaltno cesto.

Izklicna cena za komunalno opremljeno neporav-
nano zemljišče je 40,00 EUR za m2 oziroma 48,80 EUR 
za m2 z vključenim 22 % DDV.

3. Pogoji prodaje:
a) nakup po načelu »videno-kupljeno«, kasnejših 

reklamacij ne bomo upoštevali;
b) posamezne nepremičnine bodo prodane najbolj-

šemu ponudniku;
c) izbrani ponudnik bo sklenil prodajno pogodbo 

najkasneje v petnajstih dneh po končani izbiri najugo-
dnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, 
da je od nakupa odstopil in ima prodajalka pravico zadr-
žati vplačano varščino;

d) po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepre-
mičnine izročila original overjena pogodba, da bo lahko 
vpisal lastninsko pravico nad kupljeno nepremičnino 
v zemljiško knjigo;

e) rok plačila kupnine je 8 dni po podpisu pogodbe ali 
obročno z zavarovanjem z bančno garancijo na prvi poziv;

f) plačilo kupnine v zgoraj navedenem roku je bi-
stvena sestavina pogodbe;

g) kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati 
še strošek vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in 
v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.

Druge objave

4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb:

a) na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične 
osebe, ki plačajo varščino v višini 10 % od izklicne cene 
na podračun št. 01264 – 0100001228, odprt pri Upra-
vi za javna plačila Republike Slovenije. Najboljšemu 
ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino. 
Ostalim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnje-
na v roku 30 dni po končanem izboru najugodnejšega 
ponudnika;

b) zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– ime, priimek oziroma firmo kupca, točen naslov 

oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno 
številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov 
banke za vračilo varščine in navedbo nepremičnine, na 
katero se ponudba nanaša;

– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene 
izhodiščne cene nepremičnine;

– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta (za 
fizično osebo);

– izpisek iz sodnega oziroma drugega registra za 
pravno osebo, ki ne sme biti starejši od treh mesecev 
(za pravno osebo);

– izjavo o sprejemu pogojev javne ponudbe;
– dokazilo o plačani varščini;
c) ponudniki morajo popolno ponudbo oddati ali 

poslati s priporočeno pošiljko s povratnico do vključno 
15. 12. 2016 do 10. ure, na naslov: Občina Logatec, 
Tržaška cesta 50A, Logatec, s pripisom »Javni razpis 
nepremičnine – ne odpiraj!«.

5. Dodatne informacije lahko dobite pri Občinskem 
uradu Občine Logatec, Tržaška cesta 50A, Logatec ali 
na tel. 01/75-90-618.

6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
a) javno odpiranje ponudb bo 15. 12. 2016 ob 

11. uri, v sejni sobi Občine Logatec, Tržaška cesta 50A, 
Logatec;

b) v primeru, da bo prispelo več najugodnejših 
ponudb, bo pristojna komisija ponudnike, ki so ponudili 
enako visoko kupnino v roku 10 delovnih dni, pozvala 
k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja;

c) ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni 
po preteku roka za javno zbiranje ponudb;

d) obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s po-
nudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan 
oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lah-
ko ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve 
pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo 
stroški.

Občina Logatec
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Št. 101-34/2016-6 Ob-3448/16

Statut Sindikata družbe Velana, d.d., Šmartinska 
cesta 52, Ljub ljana, ki je v hrambi pri Upravni enoti 
Ljub ljana, Izpostavi Moste - Polje, na podlagi odloč-
be št. 028-03/96-05/JG z dne 12. 8. 1996 in je vpisan 
v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 
106, se z dnem 15. 11. 2016 izbriše iz evidence statutov 
sindikatov.

Evidence sindikatov
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SV 586/16 Ob-3501/16

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega za-
pisa notarke Mete Zupančič, opr. št. SV 586/16 z dne 
25. 11. 2016, je bila zastavljena nepremičnina s pogod-
beno oznako parkirno mesto št. 1 v kletni etaži grupe 
objektov F v soseski BS-3 v izmeri 12,10 m2, po podatkih 
spletnega prostorskega portala Ministrstva za okolje, 
Geodetske uprave RS, pa se nepremičnina sedaj nahaja 
v stavbi št. 1735-3438, ki stoji na parc. št. 971/1 k.o. Sto-
žice, last dolžnika Marka Korača, Vojkova cesta 91, 
1000 Ljub ljana, na podlagi Prodajne pogodbe sklenje-
ne dne 20. 5. 2004 in na podlagi Prodajne pogodbe 
št. 102/84 z dne 20. 12. 1984, v korist upnika Klemena 
Nicolettija, Depala vas 72, 1230 Domžale, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 10.000,00 EUR, s pripadki, 
z zapadlostjo dne 3. 2. 2017.

Zavarovanja terjatev
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Izvršbe

0293 VL 69841/2016 Os-3472/16

Okrajno sodišče v Krškem je v izvršilni zadevi upni-
ka Darka Drobež, Gorenje Vrhpolje 84, Šentjernej, proti 
dolžnici Barbari Jordan, Hmeljska cesta 9, Kostanjevica 
na Krki, zaradi izterjave 4.000,00 EUR s pp, po sodnem 
izvršitelju Trifunović Nikoli iz Novega mesta, zarubilo 
nepremičnino, to je: stanovanje št. 1, v 1. nadstropju sta-
novanjske stavbe št. 887, v bruto in neto izmeri 61 m2, 
stoječe na parcelni številki *356 in 1438/4, katastrske 
občine 1331-Kostanjevica.

Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na oglasni deski. 
Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o izvršbi na dol-
žnikovo nepremičnino. S to zaznambo pridobi upnik za-
stavno pravico na nepremičnini z učinki tudi proti tistemu, 
ki pozneje pridobi lastninsko pravico na tej nepremičnini.

Okrajno sodišče v Krškem
dne 18. 11. 2016

VL 62041/2016 Os-3410/16

V izvršilni zadevi upnika Skupnost etažnih lastnikov 
v večstanovanjski zgradbi Gradišče z vhodi, Razlago-
va 1, 3, 5, 7, Prešernova ul. 11, Maistrova 10, 12, 14, 
16 in Ulica heroja Staneta 4, Maribor s.l., Razlagova 
ulica 5, Maribor, ki ga zastopa odv. Dušan Stojanović, 
Prešernova ul. 2, Maribor, zoper dolžnika Josefa Zava-
dilik, Hergweg 6, Leibnitz, Avstrija, ki ga zastopa odv. 
Ignac Horvat, Ul. Staneta Rozmana 10, Murska Sobo-
ta, zaradi izterjave 1.652,29 EUR s pp, se na podlagi 
sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljub ljani, opr. št. 
VL 62041/2016 z dne 14. 6. 2016 zarubi nepremičnina, 
ki ni vpisana v zemljiško knjigo: petsobno stanovanje 
s kabinetom št. 6, v 1. nadstropju stavbe na Maistrovi 
ul. 16 v Mariboru, v izključni lasti dolžnika.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 11. 2016

Oklici o začetku vzpostavitve 
pravnega naslova

N 210/2010 Os-3418/16

Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici 
Katji Rožič Bračko, v nepravdni zadevi vzpostavljanja 
etažne lastnine po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastni-
ne na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in 
o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (Uradni list 
RS, št. 45/08 s spremembami, v nadaljevanju: ZVEtL) 
na stavbi z naslovoma Radvanjska cesta 6 in 63, Ma-
ribor, na predlog priglasitelja Mirana Strnada za vpis 
lastninske pravice na posameznem delu – stanovanju 
št. 9 v pritličju stavbe na naslovu Radvanjska cesta 63, 
Maribor – in za vzpostavitev pravnega naslova z dne 
2. 8. 2016, dne 3. 11. 2016 izdalo sklep o začetku 

Objave sodišč

vzpostavitve pravnega naslova: kupoprodajne pogodbe 
z dne 1. 3. 1999, sklenjene med Klemenčič Darkom in 
Klemenčič Alenko, oba stan. Radvanjska cesta 63, Ma-
ribor, kot prodajalcema, in Strnad Rudolfom in Strnad 
Julijano, oba stan. Ul. Heroja Šercerja 20, Maribor, kot 
kupcema, s katero sta prodajalca kot lastnika vsak do 
ene polovice kupcema prodala stanovanje št. 9 v pritličju 
stanovanjske hiše v Mariboru, Radvanjska cesta 63, ki 
stoji na parc. št. 80/5, k.o. Spodnje Radvanje, v velikosti 
57,32 m2, ki še ni vknjiženo v E-knjigo etažnih lastnikov, 
in na katerem sta prodajalca dovolila vknjižbo lastninske 
pravice v korist kupcev, vsakega do ene polovice.

Sodišče zato poziva vse morebitne imetnike na 
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od 
objave tega oklica, z ugovorom pri naslovnem sodi-
šču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov 
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje 
za vknjižbo lastninske pravice v korist priglasitelja.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 11. 2016

N 26/2012 Os-3437/16

Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodni-
ci Renati Vajdič, v nepravdni zadevi za vzpostavitev 
etažne lastnine na stavbi z naslovom Maribor, Antoli-
čičeva ulica 18, št. stavbe 678-1399, stoječi na parceli 
št. 678-1756/1, na predlog priglasitelja Ivana Vijačko, 
Ulica Eve Lovše 18, Maribor, ki ga zastopa Sprogar Ne-
premičnine d.o.o., Maribor, po Matiji Sprogarju; zoper 
nasprotno udeleženko Mestno občina Maribor, Ulica 
heroja Staneta 1, Maribor, 10. 11. 2016 izdalo sklep 
o začetku postopka za vzpostavitev pravnih naslovov:

– kupoprodajne pogodbe z dne 22. 4. 1993, sklenje-
ne na podlagi določil Stanovanjskega zakona (SZ), s ka-
tero je prodajalec Metalna Maribor d.d., Zagrebška 20, 
Maribor, kupcu Ferdu Ozimiču, Antoličičeva ulica 22, 
Maribor, prodal solastniški delež v višini 297/1155 celote 
skupnega prostora – sobe stanovalcev in hodnika v sta-
novanjski hiši Antoličičeva ulica 18, Maribor, v skupni iz-
meri 43,70 m², na parceli št. 678-1756/1 in na prodanem 
dovolil vknjižbo lastninske pravice v korist kupca;

– kupoprodajne pogodbe z dne 3. 7. 1994, s kate-
ro sta prodajalca Bojana Taurer in Henrik Taurer, oba 
Antoličičeva ulica 18, Maribor, kupcu Ferdu Ozimiču, 
Antoličičeva ulica 22, Maribor, prodala solastniški de-
lež v višini 66/1155 celote skupnega prostora – sobe 
stanovalcev in hodnika v stanovanjski hiši Antoličičeva 
ulica 18, Maribor, v skupni izmeri 43,70 m², na parceli 
št. 678-1756/1 in na prodanem dovolila vknjižbo lastnin-
ske pravice v korist kupca;

– kupoprodajne pogodbe z dne 6. 8. 1994, s katero 
je prodajalec Branko Bohak kupcu Ferdu Ozimiču prodal 
solastniški delež v višini 47/1155 celote skupnega pro-
stora – sobe stanovalcev in hodnika v stanovanjski hiši 
Antoličičeva ulica 18, Maribor, v skupni izmeri 43,70 m², 
na parceli št. 678-1756/1;

– kupoprodajne pogodbe z dne 6. 8. 1994, s katero 
sta prodajalca Rajko in Mira Casagradne kupcu Ferdu 
Ozimiču prodala solastniški delež v višini 71/1155 celote 
skupnega prostora – sobe stanovalcev in hodnika v sta-
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novanjski hiši Antoličičeva ulica 18, Maribor, v skupni 
izmeri 43,70 m², na parceli št. 678-1756/1;

– kupoprodajne pogodbe z dne 6. 8. 1994, s katero 
je prodajalec Ivan Ferjanič kupcu Ferdu Ozimiču prodal 
solastniški delež v višini 47/1155 celote skupnega pro-
stora – sobe stanovalcev in hodnika v stanovanjski hiši 
Antoličičeva ulica 18, Maribor, v skupni izmeri 43,70 m², 
na parceli št. 678-1756/1;

– kupoprodajne pogodbe z dne 6. 8. 1994, s katero 
sta prodajalca Miljenko in Zvezdana Hočurščak kupcu 
Ferdu Ozimiču prodala solastniški delež v višini 66/1155 
celote skupnega prostora – sobe stanovalcev in hodnika 
v stanovanjski hiši Antoličičeva ulica 18, Maribor, v sku-
pni izmeri 43,70 m², na parceli št. 678-1756/1;

– kupoprodajne pogodbe z dne 6. 8. 1994, s katero 
sta prodajalca Anton in Štefanija Semenič kupcu Ferdu 
Ozimiču prodala solastniški delež v višini 71/1155 celote 
skupnega prostora – sobe stanovalcev in hodnika v sta-
novanjski hiši Antoličičeva ulica 18, Maribor, v skupni 
izmeri 43,70 m², na parceli št. 678-1756/1;

– kupoprodajne pogodbe z dne 6. 8. 1994, s katero 
je prodajalka Jelisavka Kavgič kupcu Ferdu Ozimiču 
prodala solastniški delež v višini 47/1155 celote skupne-
ga prostora – sobe stanovalcev in hodnika v stanovanj-
ski hiši Antoličičeva ulica 18, Maribor, v skupni izmeri 
43,70 m², na parceli št. 678-1756/1;

– kupoprodajne pogodbe z dne 15. 11. 1994, s ka-
tero je prodajalka Irena Urukalo kupcu Ferdu Ozimiču 
prodala solastniški delež v višini 47/1155 celote skupne-
ga prostora – sobe stanovalcev in hodnika v stanovanj-
ski hiši Antoličičeva ulica 18, Maribor, v skupni izmeri 
43,70 m², na parceli št. 678-1756/1.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj nave-
deni 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 la-
stninske pravice v korist Ivana Vijačka.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 11. 2016

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

IV P 137/2016 Os-3233/16

Okrožno sodišče v Kranju je po okrožni sodnici 
svetnici Danici Koren, v pravdni zadevi tožeče stranke 
Tomaža Pavlin, Trojarjeva ulica 19, Kranj, ki ga zastopa 
Renata Godnjov Špik, odvetnica v Tržiču, proti toženi 
stranki Vesni Gerić, naslov neznan, zaradi dodelitve mld. 
otrok v varstvo in vzgojo, določitve preživnine in stikov, 
na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku, po-
stavilo toženi stranki Vesni Gerić, neznano prebivališče 
(prej: Trojarjeva ulica 19, Kranj, oziroma Mavčiče 66a, 
Mavčiče) začasno zastopnico odvetnico Mojco Košir, 
Cesta železarjev 8/b, 4270 Jesenice.

Začasna zastopnica ima v postopku, v katerem je 
postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonite zastopnice.

Te pravice in dolžnosti ima začasna zastopnica od 
dneva postavitve in vse do takrat, dokler tožena stranka 
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziro-
ma dokler organ za socialne zadeve ne sporoči sodišču, 
da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 11. 10. 2016

I 2572/1995 Os-3335/16

V izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav d.d. 
– OE Kranj, Bleiweisova cesta 20, Kranj, proti dolžniku 
Robertu Kodrič, St. Christoph 21, Avstrija, zaradi izterja-
ve 5.978,19 EUR s pripadki, je sodišče dolžniku Robertu 
Kodrič, St. Christoph 21, Avstrija, postavilo začasnega 
zastopnika, in sicer odv. Marka Drinovec, Glavni trg 15, 
Kranj, ki ima v tem postopku vse pravice in dolžnosti 
zakonitega zastopnika od dneva postavitve in vse do 
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nasto-
pi pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne 
zadeve, sodišču ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 25. 10. 2016

2673 I 1475/2014 Os-2901/16

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni zadevi 
upnika Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad 
Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, Ljub ljana, zo-
per dolžnika Saša Junker, Ulica Hermana Potočnika 31, 
Ljub ljana – dostava, zaradi izterjave 0,00 EUR s pp, 
sklenilo:

Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku – ZPP postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi Mojca Lorenci 
Visinski, Šmartinska cesta 152, Ljub ljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do 
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nasto-
pi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za soci-
alne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 15. 7. 2016

III P 1703/2015 Os-3075/16

Okrajno sodišče v Ljub ljani je po triažni sodnici 
Martini Colnar, v pravdni zadevi tožeče stranke Gor-
dane Jambrovič, Rakuševa 12, Ljub ljana, ki jo zastopa 
Lucija Šikovec Ušaj, odvetnica v Ljub ljani, zoper toženo 
stranko Gorazda Aleksič, Rakuševa 12, Ljub ljana, za-
radi izselitve in izpraznitve stanovanja, dne 16. 9. 2016 
sklenilo:

Toženi stranki Gorazdu Aleksiču, Rakuševa 12, 
Ljub ljana, se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem 
postopku postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se določi odvetnik Vin-
ko Šimc, Poljanska cesta 22c, Ljub ljana, Tavčarjeva 3, 
Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko vse 
do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec 
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pri-
stojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 16. 9. 2016

VL 94721/2016 Os-3383/16

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika T - 2 
d.o.o. v stečaju, Verovškova 64A, Ljub ljana, ki ga zasto-
pa zak. zast. steč. uprav. Danica Čuk s.p., upraviteljica 
v postopkih zaradi insolventnosti Danica Čuk, Dunajska 
cesta 21, Ljub ljana, proti dolžnici Anji Gorišek, Mestni 
trg 5, Žalec, ki jo zastopa zač. zast. Orter Karmen – 
odvetnica, Šlandrov trg 020A, Žalec, zaradi izterjave 
1.188,82 EUR, sklenilo:
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Dolžnici Anji Gorišek, Mestni trg 5, Žalec, se na pod-
lagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o iz-
vršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi Orter Karmen – 
odvetnica, Šlandrov trg 20A, Žalec.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse 
dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 7. 11. 2016

VL 99181/2016 Os-3443/16

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Zavoda 
Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, ce-
sta IX 006, Ljub ljana, ki ga zastopa zak. zast. Mavricija 
Batič, Rožna dolina, cesta IX 6, Ljub ljana - dostava, po 
Vinku Kaplan, Rožna dolina, cesta IX 6, Ljub ljana - do-
stava, proti dolžniku Simonu Svast, Koroška cesta 19, 
Kranj - dostava, zaradi izterjave 225,00 EUR, sklenilo:

Dolžniku Simonu Svast, Koroška cesta 19, 
Kranj - dostava, se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – 
ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Jože Kri-
stan, Partizanska 6, Kranj.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 14. 11. 2016

In 136/2011 Os-3382/16

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je v pridruženi 
izvršilni zadevi opr. št. (prej) In 136/2011 upnika Spar-
kasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljub ljana, ki ga zastopa 
Rafael Mohorko, odvetnik v Celju, zoper dolžnika: 1. Pri-
mož Tavčman, Dolga Brda 50, Prevalje in 2. Klavdija 
Breznik, Heimstrasse 11, 9150 Bleiburg, Avstrija, zaradi 
izterjave 83.736,34 EUR s pripadki dolžniku Primožu 
Tavčmanu, rojenemu 6. 8. 1980, nazadnje stanujočemu 
Dolga Brda 50, Prevalje, sedaj neznanega prebivališča, 
na podlagi četrtega odstavka 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona 
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, 4. 11. 2016 razglasilo:

Dolžniku Primožu Tavčmanu, rojenemu 6. 8. 1980, 
nazadnje stanujočemu Dolga Brda 50, Prevalje, sedaj ne-
znanega prebivališča, se kot začasna zastopnica določi 
odvetnica Janja Podričnik, Sejmiška 4, Slovenj Gradec.

Začasna zastopnica bo dolžnika zastopala v postop-
ku vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec 
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 4. 11. 2016

0290 I 149/2016 Os-3210/16

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici je v izvršilni za-
devi upnice Posojilnice Bank eGen, Paulitschgasse 5-7, 
Celovec ob Vrbskem jezeru, ki jo zastopa odv. Odvetni-

ška družba Pirnat-Kovačič-Škofič, o.p., d.o.o., Jakšiče-
va ulica 1, Ljub ljana, proti dolžniku Goranu Krumpak, 
Strug 10a, Makole, zaradi izterjave 141.848,92 EUR, na 
podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena ZPP v zvezi 
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju sklenilo:

Dolžniku Goranu Krumpaku se v tem izvršilnem 
postopku postavi začasna zastopnica odvetnica Bojana 
Šelih, Trg svobode 26, 2310 Slov. Bistrica.

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, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 10. 10. 2016

Z 62/2015 Os-3253/16

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je v zadevi 
zavarovanja upnice Republike Slovenije, Gregorčičeva 
ulica 20, Ljub ljana, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo, 
Zunanji oddelek v Celju, proti dolžniku Francu Gajšek, 
Arzobispo Merino 263, Do Santo Domingo, Dominican 
Republic, zaradi zavarovanja denarne terjatve v znesku 
164.850,86 EUR s pp, dne 14. 10. 2016 sklenilo:

Dolžniku Francu Gajšku se na podlagi 4. točke dru-
gega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku 
(ZPP) v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavaro-
vanju (ZIZ) postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Anja 
Černezel, Celjska c. 23, Šmarje pri Jelšah.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za so-
cialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 14. 10. 2016

Oklici dedičem

D 14/2016 Os-3421/16

Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini teče zapuščin-
ski postopek po dne 14. 10. 2015 umrli Liduini Negrini, 
roj. 29. 4. 1929, upokojenki iz Trsta, Via Sottoripa 4, 
Italija, državljanki Republike Italije.

Ker se ne ve, ali je kaj zapustničinih sorodnikov, ki bi 
utegnili priti v poštev kot zakoniti dediči po njej v III. de-
dnem redu, sodišče poziva vse, ki mislijo, da imajo pra-
vico do dediščine, da se priglasijo naslovnemu sodišču 
v roku enega leta od objave tega oklica v Uradnem listu 
RS, na oglasni deski ter na spletni strani sodišča.

Po preteku tega roka bo sodišče nadaljevalo za-
puščinsko obravnavo in odločilo na podlagi podatkov, 
s katerimi bo razpolagalo.

Sodišče je ta oklic izdalo na podlagi 206. člena Za-
kona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 26. 10. 2016

D 20/2016 Os-3175/16

V zapuščinski zadevi po pokojni Theresi Fortuna 
Stefan, rojena 28. 10. 1916, umrla 26. 2. 2004, nazadnje 
stanujoča 13410 Bridgepath lane, Houston, Texas, ZDA, 
poziva sodišče vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico de-
dovati po njej, da se v roku enega leta po objavi tega 
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oklica prijavijo sodišču kot dediči, ker bo po poteku oklic-
nega roka sodišče nadaljevalo zapuščinski postopek 
in zadevo zaključilo v skladu z Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 4. 10. 2016

D 518/2015 Os-2154/16

Rosina Zerbo, roj. 6. 3. 1909, stanujoča Tinjan 28, 
Škofije, je dne 27. 6. 1989 umrla in ni zapustila 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 Bistra 
Podgornik Tonello, Dekani 209/a, Dekani.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 25. 3. 2016

D 519/2015 Os-2301/16

Zapuščinska zadeva: po pokojnem Zerbo Valeriu, 
roj. 30. 9. 1906, nazadnje stanujočem Tinjan 28, Škofije, 
ki je umrl dne 29. 12. 1976.

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 Bistra 
Podgornik Tonello, Dekani 209/a, 6271 Dekani.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 26. 5. 2016

D 244/2016 Os-3475/16

Josipa (Arga) Stanić, roj. Kmet, roj. 9. 8. 1907, iz 
Oprtalja, Vižintini 3, R. Hrvaška, je dne 30. 3. 1990 umrla 
in ni zapustila 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 Bistra 
Podgornik Tonello, Dekani 209a, Dekani.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 21. 11. 2016

IV D 1790/2015 Os-3254/16

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapu-
ščinski postopek po pokojnem Viktorju Pečanu, rojenem 
20. 4. 1905, umrlem dne 3. 3. 1973, nazadnje stanujo-
čem Sainte Parise le Chatel, Nieure, Francija.

Zapustnik je bil rojen v Republiki Sloveniji kot sin 
Alojzija Pečana in Frančiške, rojene Rozman. Poročen 
je bil s Canty Marie Luise Alice, roj. 8. 3. 1902, umrlo 
v Neversu (Nievre) dne 19. 3. 1980. Sodišče ne razpo-
laga s podatki o morebitnih potomcih, sestrah ali bratih 
zapustnika ter drugih sorodnikih, ki bi prišli v poštev kot 
dediči, zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju 
poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
po zapustniku, da se priglasijo sodišču v enem letu od 
objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče za-
puščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 12. 10. 2016

D 186/2016 Os-3452/16

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-
stopek po pok. Angelu Saksida, sin Rudolfa, roj. 10. 1. 
1934, Saksid 9, Saksid, ki je umrl 29. 2. 2016.

Kot zakoniti dedič bi prišel v poštev tudi zap. sin 
Klaus, ki naj bi živel v Nemčiji v Dusseldorfu, star naj 
bi bil približno 52 let, njegovi mami pa naj bi bilo ime 
Gisela, predlagateljici, dedičem in sodišču pa ni znano 
njegovo prebivališče oziroma drugi podatki.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedova-
nju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukaj-
šnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo 
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini 
na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skla-
du z določbami Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 19. 10. 2016

D 424/2014 Os-3346/16

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 
po dne 26. 6. 1981 umrlem Ropret Antonu, rojenem dne 
23. 10. 1900, nazadnje stanujočem Bohinjska Bela 88, 
Bohinjska Bela, in sicer glede premoženja, ki ga je imel 
zapustnik kot član Agrarne skupnosti Bohinjska Bela.

Sodišču niso znani podatki o vseh zakonitih dedičih 
zapustnika oziroma njihovih potomcih, predvsem podat-
ki o dedičih Urevc Nives in Pogačar Leopoldu, da bi jih 
povabilo na narok oziroma pozvalo, da podajo dedno 
izjavo glede sprejema zapuščine.

Vse dediče zgoraj navedenega pokojnika pozivamo, 
da se v enem letu po objavi tega oklica prijavijo tukajšnje-
mu sodišču kot dediči. Po preteku tega roka bo sodišče 
opravilo zapuščinsko obravnavo oziroma izdalo sklep 
o dedovanju na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 2. 11. 2016

D 166/2016 Os-3262/16

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je po okrajni 
sodnici Juditi Bjelovučić Černoša v zapuščinski zadevi po 
pok. Berk Francu, roj. 8. 9. 1956, samskemu, nazadnje 
stalno stanujočemu Zgornje Negonje 26, Rogaška Slatina, 
umrlem 30. 5. 2016, v skladu s prvim in drugim odstavkom 
130. člena, prvim odstavkom 131. člena in 206. členom 
Zakona o dedovanju (ZD), dne 27. 7. 2016 sklenilo:

Objavi se oklic neznanim dedičem III. dednega 
reda, ki imajo pravico do dediščine po pokojnem Berk 
Francu, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od 
objave tega oklica.

Vabilo z oklicem neznanim dedičem III. dednega 
reda po pokojnem Berk Francu, se po pravnomočnosti 
tega sklepa objavi za čas enega leta tudi z nabitjem na 
oglasno desko tukajšnjega sodišča.

Za začasno skrbnico neznanim dedičem III. dedne-
ga reda po pokojnem Berk Francu se postavi Veronika 
Kitak Jug, delavka tukajšnjega sodišča.

Začasna skrbnica bo zastopala neznane dediče 
III. dednega reda v zapuščinskem postopku.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 27. 7. 2016

D 115/2016 Os-3263/16

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je po okrajni 
sodnici Juditi Bjelovučić Černoša v zapuščinski zadevi 
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po pok. Janko Aleksandru, roj. 31. 3. 1939, vdovcu, na-
zadnje stalno stanujočem Bobovo pri Šmarju 21, Šmarje 
pri Jelšah, umrlem 14. 4. 2016, v skladu s prvim in dru-
gim odstavkom 130. člena, prvim odstavkom 131. člena 
in 206. členom Zakona o dedovanju (ZD), dne 28. 7. 
2016 sklenilo:

Objavi se oklic neznanim dedičem III. dednega 
reda, ki imajo pravico do dediščine po pokojnem Janko 
Aleksandru, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta 
od objave tega oklica.

Vabilo z oklicem neznanim dedičem III. dednega 
reda po pokojnem Janko Aleksandru, se po pravnomoč-
nosti tega sklepa objavi za čas enega leta tudi z nabi-
tjem na oglasno desko tukajšnjega sodišča.

Za začasno skrbnico neznanim dedičem III. dedne-
ga reda po pokojnem Janko Aleksandru se postavi Vero-
nika Kitak Jug, delavka tukajšnjega sodišča.

Začasna skrbnica bo zastopala neznane dediče 
III. dednega reda v zapuščinskem postopku.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 28. 7. 2016

D 119/2016 Os-3264/16

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je po okrajni 
sodnici Juditi Bjelovučić Černoša v zapuščinski zade-
vi po pok. Kuljanski Peru, roj. 25. 3. 1923, nazadnje 
stalno stanujočemu Sodna vas 37, Pristava pri Me-
stinju, umrlem 3. 4. 2016, v skladu s prvim in drugim 
odstavkom 130. člena, prvim odstavkom 131. člena 
in 206. členom Zakona o dedovanju (ZD), dne 28. 7. 
2016 sklenilo:

Objavi se oklic neznanim dedičem III. dednega 
reda, ki imajo pravico do dediščine po pokojnem Kuljan-
ski Peru, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od 
objave tega oklica.

Vabilo z oklicem neznanim dedičem III. dednega 
reda po pokojnem Kuljanski Peru, se po pravnomočnosti 
tega sklepa objavi za čas enega leta tudi z nabitjem na 
oglasno desko tukajšnjega sodišča.

Za začasno skrbnico neznanim dedičem III. dedne-
ga reda po pokojnem Kuljanski Peru se postavi Veronika 
Kitak Jug, delavka tukajšnjega sodišča.

Začasna skrbnica bo zastopala neznane dediče 
III. dednega reda v zapuščinskem postopku.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 28. 7. 2016

Oklici pogrešanih

N 38/2016 Os-3434/16

Pri Okrajnem sodišču v Murski Soboti je v teku ne-
pravdni postopek predlagajoče stranke Jožice Unger, 
Fikšinci 24, Rogašovci, zaradi razglasitve za mrtvega 
nasprotnega udeleženca Teodorja Unger, neznanega 
bivališča, ki ga zastopa skrbnica za poseben primer 
Marjana Frčko, Rogašovci 69, Rogašovci.

Teodor Unger se je rodil dne 13. 7. 1935 v Fikšin-
cih, materi Mariji Unger in očetu Janezu Unger. Okrog 
leta 1960 bi naj odšel v tujino, najprej v Avstrijo in nato 
v Nemčijo. Nekaj let po odhodu je za praznike še pošiljal 
pisma, domov pa se ni več nikoli vrnil in o njem že dvaj-
set let kljub poizvedovanju niso slišali nič.

Sodišče v skladu s 85. členom Zakona o neprav-
dnem postopku poziva Teodorja Unger, da se javi tukaj-

šnjemu sodišču, hkrati pa poziva vse, ki bi karkoli vedeli 
o nasprotnem udeležencu, o njegovem življenju, zlasti 
pa o njegovi smrti, da to sporočijo Okrajnemu sodišču 
v Murski Soboti v roku treh mesecev od objave tega 
oklica, ker bo sodišče po preteku navedenega roka po-
grešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 14. 11. 2016

N 41/2016 Os-3408/16

Okrajno sodišče v Trebnjem vodi postopek o raz-
glasitvi pogrešane Jeraj Marije, roj. 2. 7. 1929, 2033 
Walker – RO RR – IMC Gregor, Ontario, Kanada, za 
mrtvo.

Sodišče poziva Jeraj Marijo, da se oglasi, kakor 
tudi vse, ki bi karkoli vedeli o njenem življenju in smrti, 
da to sporočijo sodišču v roku treh mesecev po objavi 
tega oklica, sicer bo pogrešana po poteku tega roka 
razglašena za mrtvo.

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 11. 11. 2016

Oklici o začetku postopka odvzema 
premoženja nezakonitega izvora

V P 2519/2016 Os-3504/16

1. Okrožno sodišče v Ljub ljani je dne 21. 11. 2016 
prejelo tožbo Republike Slovenije za odvzem premože-
nja nezakonitega izvora, ki se vodi pod opravilno številko 
V P 2519/2016. Predmet tožbe je odvzem premoženja 
nezakonitega izvora. V tožbenih zahtevkih se predlaga, 
da sodišče ugotovi:

– da je premoženje Tomaža Simoniča:
a) nepremičnina – stanovanje na Rozmanovi 5 v Pi-

ranu z oznako 1.E, vpisano pri podvložku št.: 1405/1, 
k.o. Piran (ID znak 2630-167-1), do celote;

b) nepremičnina – stanovanje na Rozmanovi 5 v Pi-
ranu z oznako 2.E, vpisano pri podvložku št.: 1405/2, 
k.o. Piran (ID znak: 2630-167/2), do celote;

c) OA Renault Megane Berline Dinamique GT, 
št. šasije: VF1BZ1U0644458999;

d) denarna sredstva na TR računu 
št.: 10100-00455506-13 pri Banki Koper d.d. v višini 
25.448,34 EUR;

e) depozit pri Banki Koper d.d., št.: 0147660426 
v znesku 17.000,00 EUR;

f) depozit pri Banki Koper d.d., št.: 0150734647 
v znesku 7.000,00 EUR;

g) 100 % poslovni delež v družbi IT&T d.o.o. v višini 
7.500,00 EUR;

h) drugo premoženje Tomaža Simoniča v vrednosti 
280.352,59 EUR,

– da je premoženje Tomislava Gačnika in povezane 
osebe Nataše Gačnik:

i) stanovanje na Hrvaškem: delež 11/100 ne-
premičnine, s parc. št.: 7544/4, vpisano v ZK vložku 
s št.: 7035, podvložek: 4, k.o. 330353 Zaton, v vrednosti 
112.728,00 EUR, v lasti Tomislava Gačnika do 1/2 in 
Nataše Gačnik do 1/2;

do celote;
k) denarna sredstva na TR računu 

št.: 03-120-10000594-20 pri Banki SKB d.d., v višini 
1.520,74 EUR;

l) 50 % poslovni delež v družbi Teletech d.o.o. v vi-
šini 5.000,00 EUR;
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m) drugo premoženje Tomislava Gačnika v vredno-
sti 19.767,12 EUR;

– da je premoženje Radovana Weingerla:
n) 40 % poslovni delež v družbi Teletech d.o.o. v vi-

šini 2.879,32 EUR;
o) drugo premoženje Radovana Weingerla v vre-

dnosti 8.137,37 EUR;
premoženje nezakonitega izvora.

2. Tožena stranka je: 1. Tomaž Simonič, Rozmano-
va ulica 5, Piran, 2. Radovan Weingerl, Pot v gorice 8, 
Kamnica, 3. Tomislav Gačnik, Pot v gorice 10, Kamnica 
in 4. Nataša Gačnik, Pot v gorice 10, Kamnica.

3. Tretje osebe, ki imajo na zgoraj navedenem 
premoženju kakšne pravice in ki v času pridobitve teh 
pravic niso vedele ali niso mogle vedeti, da je bilo pre-
moženje pridobljeno nezakonito, lahko v treh mesecih 
po objavi tega oklica podajo izjavo o vstopu v pravdo 
v skladu z zakonom, ki ureja pravdni postopek, glede 
sospornikov in udeležbe drugih oseb v pravdi.

4. Če zgoraj navedene osebe zamudijo rok za po-
dajo izjave o vstopu v pravdo, izgubijo to pravico in 
pravico v zvezi s premoženjem, ki se odvzame zaradi 
ugotovljenega nezakonitega izvora, ter pravico izpodbi-
jati civilnopravne učinke pravnomočne sodne odločbe 
na njihove pravice, ali pravne koristi, o katerih še ni bilo 
pravnomočno odločeno (32. člen ZOPNI).

5. V dveh mesecih po pravnomočnosti sodbe o od-
vzemu premoženja nezakonitega izvora lahko upniki, 
ki so začeli postopke iz drugega odstavka tega člena, 
in tisti, ki imajo pravnomočno ugotovljene terjatve do 
lastnika premoženja ali pravice do ločenega poplačila 
iz odvzetega premoženja, predlagajo Državnemu pra-
vobranilstvu Republike Slovenije poplačilo iz odvzetega 
premoženja, razen če so v času pridobitve upravičenja 
vedeli ali bi bili mogli vedeti, da je bilo premoženje pri-
dobljeno nezakonito (peti odstavek 33. člen ZOPNI).

6. Dan objave oklica: 2. 12. 2016.
Okrožno sodišče v Ljub ljani

dne 22. 11. 2016
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Zavarovalne police preklicujejo

Kristijan Krautberger, Kobanska cesta 16, 2352 
Selnica ob Dravi, številke zavarovalnih ponudb: Adri-
atic Slovenica d.d. 76600016452; 76600044348-350; 
76600044264; 78500003863. Ob-3540/16

Marjan Tinauer, Koroška cesta 115c, 2000 Ma-
ribor, številke zavarovalnih ponudb: Adriatic Slo-
venica d.d. 76600044354-56; 78500000784; Ge-
nerali d.d. 833900496997; 833900497233; Wiener 
Städtische 110000327438-41; 120000331659-60; 
120000332707-708; 120000327627-28; 110000321786; 
110000323125; 110000324891. Ob-3539/16

Miroslava Peštaj, Borova vas 16, 2000 Maribor, 
številke zavarovalnih ponudb: Adriatic Slovenica d.d. 
77600002515. Ob-3541/16

Premoženjsko svetovanje, Veronika Zupan s.p., po-
nudbe stroge evidence: 76700002804, 76100001405. 
Ob-3547/16

Zavarovalno zastopanje Aleksandra Potočnik s.p., 
Vurberk 55/A, 2241 Spodnji Duplek, številke zavaro-
valnih ponudb: WienerStädtische Zavarovalnica d.d. 
110000324636, 110000323514, 110000323555. 
Ob-3538/16

Spričevala preklicujejo

Đakovič Bojan, Gajstova pot 5, Šentjur, potrdilo 
o diplomiranju, izdal VSZV - S.G. dne 28. 9. 2016, 
št. 071/ZN-VS_P. gnx-337373

Kušej Eva Melita, Sodna ul. 30, Murska Sobota, 
diplomo št. MAG-09/2011, izdajatelj Doba fakulteta, leto 
izdaje 2011. gnf-337366

Drugo preklicujejo

AVTOPREVOZNIŠTVO, DANIJEL MOŠKON, 
S.P., Ulica ob potoku 11, Radlje ob Dravi, izvod licence 
št. 010796/002 za vozilo M.A.N. z reg. št. SG N2-036, 
veljavnost do 6. 1. 2017. gnv-337375

CENTER ZA SOCIALNO DELO, Zaloška cesta 69, 
Ljub ljana, žig okrogle oblike, z grbom Republike Slove-
nije in napisom REPUBLIKA SLOVENIJA, CENTER ZA 
SOCIALNO DELO LJUB LJANA MOSTE-POLJE, št. 27. 
gny-337372

DOMINIK VALTER S.P., Goriče 61, Golnik, izvod 
licence, št. 013980/004. gnc-337369

Preklici

ENES DRAGANOVIĆ s.p., Cesta ob železnici 4, 
Žalec, izvod licence št. 010894/018 za vozilo Mercedes 
benz actros z reg. št. CE 8D-888, veljavna do 9. 3. 2017. 
gnw-337374

Gavranić Goran, Stari trg 14a, Višnja Gora, orožni 
list za lov, št. OO090109647, izdala Upravna enota Gro-
suplje, dne 11. 9. 2013. gne-337367

IN TIME d.o.o., Letališka cesta 33E, Ljub ljana, li-
cenco skupnosti, št. GE007349/04178. gnd-337368

JERNEJ GRUŠOVNIK S.P., Gerečja vas 58, Hajdi-
na, izvod licence št. 010741/001 za vozilo M.A.N. z reg. št. 
MB U7-99T, veljavnost do 9. 1. 2017. gnt-337377

JERNEJ GRUŠOVNIK S.P., Gerečja vas 58, Hajdi-
na, izvod licence št. 010741/002 za vozilo M.A.N. z reg. št. 
MB S6-75K, veljavnost do 9. 1. 2017. gns-337378

KENO PENO d.o.o., Anžurjeva 
ulica 42, Ljub ljana-Polje, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500040564000, izdal Cetis Celje, d.d., na ime 
Elshani Arbon. gnr-337379

Panikvar Davorin, Kungota pri Ptuju 88, Kidričevo, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500018717001, 
izdal Cetis Celje d.d. gnq-337380

PETROL d.d., Ljub ljana, Dunajska cesta 50, Ljub-
ljana, štampiljko pravokotne oblike, z vsebino: PETROL 
87/e, Petrol d.d., Ljub ljana, 1527 Ljub ljana, Dunajska 
cesta 50. gnn-337383

PETROL d.d., Ljub ljana, Dunajska cesta 50, Ljub-
ljana, štampiljko pravokotne oblike, z vsebino: PETROL 
317/a, Petrol d.d., Ljub ljana, 1527 Ljub ljana, Dunajska 
cesta 50. gnm-337384

PETROL d.d., Ljub ljana, Dunajska cesta 50, Ljub-
ljana, štampiljko pravokotne oblike, z vsebino: PETROL 
155/d, Petrol d.d., Ljub ljana, 1527 Ljub ljana, Dunajska 
cesta 50. gnl-337385

STANKO ŽGAJNAR s.p., Besnica 79, Ljub ljana, 
izvod licence št. 010773/001 za vozilo Mercedes-benz 
z reg. št. KR E3-708. gnz-337371

SŽ - Tovorni promet, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 
Ljub ljana, štampiljko okrogle oblike, modra barva odtisa, 
naziv družbe SŽ v slovenskem jeziku, Predstavništvo 
Udine v italijanskem jeziku, brez številke, v sredini znak 
Slovenskih železnic. gnp-337381

SŽ - Tovorni promet, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 
Ljub ljana, štampiljko okrogle oblike, modra barva odtisa, 
naziv družbe, v sredini znak Slovenskih železnic, št. 24. 
gno-337382

ŠPEDICIJA GOJA d.o.o., Rajšpova ulica 22, Ptuj, 
osnovno licenco, št. GE006276/02132. gnb-337370

ŽANINA d.o.o., Šmartno pri Sl. Gradcu 234, Slovenj 
Gradec, potrdilo za voznika, ki ni državljan Evropske 
skupnosti, št. 014063/SŠD59-4-41/2016, izdano 5. 1. 
2016, velja do 9. 7. 2018. gnu-337376
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