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Št. 54450-38/2008 Ob-10481/08
Sprememba

Naročnik: Ministrstvo za šolstvo in šport, 
Masarykova 16, 1000 Ljub ljana.

Za javni razpis za izbor operacij za razvoj 
in izvedbo svetovanja in podpore šolam, 
e-gradiv ter usposabljanje učiteljev za upo-
rabo IKT pri poučevanju in učenju predvi-
doma za obdobje 2008–2013, oznaka raz-
pisa: 54450-38/2008, z dne 14. 11. 2008, 
objavljen v Uradnem listu RS, št. 110/08, 
z dne 21. 11. 2008 objavljamo naslednjo 
spremembo:

Spremeni se 18. točka javnega razpisa, 
ki se sedaj glasi:

»18. Roki, do katerih morajo biti predlo-
žene prijave za dodelitev sredstev ter način 
obveščanja o rokih v primeru zaporednega 
dodeljevanja sredstev;

Prijave morajo prispeti v vložišče Mi-
nistrstva za šolstvo in šport, Masarykova 
16, 1000 Ljub ljana, do četrtka, 15. januar-
ja 2009, do 12. ure dopoldan. Neustrezno 
označene in nepravočasno prispele prijave 
se ne bodo obravnavale in bodo vrnjene 
prijavitelju.«

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 724/08 Ob-10456/08
Na podlagi Zakona o uresničevanju jav-

nega interesa za kulturo (Uradni list RS, 
št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo in 
56/08) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi 
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni 
list RS, št. 93/05) in s Pravilnikom o stro-
kovnih komisijah (Uradni list RS, št. 109/02, 
25/04 in 104/05) Ministrstvo za kulturo (v 
nadaljevanju: Ministrstvo) objavlja

javni razpis
za izbor kulturnih projektov na 

področjih umetnosti, ki jih bo v letu 
2009 sofinancirala Republika Slovenija 
iz proračuna, namenjenega za kulturo 
(v nadaljevanju: projektni razpis 11, 

oznaka JPR11-UM-2009)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za 

kulturo, Maistrova 10, Ljub ljana.
1. Predmet razpisa, razpisna področja 

in cilji razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje kultur-

nih projektov nevladnih in zasebnih kulturnih 
organizacij, katerih programi niso bili izbrani 
na javnem pozivu JP22-PROG- 2007–2009; 

javnih zavodov, ki v letu 2008 niso nepo-
sredno pozvani k predložitvi programa dela 
in finančnega načrta za leto 2009 s strani 
ministrstva ter posameznikov, ki delujejo na 
področjih umetnosti. Razpis se nanaša na 
naslednja področja ustvarjanja in posredo-
vanja javnih kulturnih dobrin: uprizoritvena 
umetnost, glasbena umetnost, likovna ume-
tnost in intermedijska umetnost.

Ministrstvo za kulturo bo kulturne projek-
te na področju umetnosti v letu 2009 v okvi-
ru projektnega razpisa 11 (JPR11-UM-2009) 
podpiralo v skladu z naslednjimi dolgoroč-
nimi cilji: podpiranje konkurenčnih, vrhun-
skih, kakovostnih, izvirnih, prepoznavnih in 
prodornih projektov s področja umetnosti 
v domačem in mednarodnem kulturnem 
prostoru, povečanje dostopnosti kulturnih 
dobrin in ustvarjalnosti na celotnem obmo-
čju Slovenije, spodbujanje programskega in 
poslovnega sodelovanja med javnim in ne-
vladnim sektorjem ter obeh z mednarodni-
mi partnerji, podpiranje mednarodno uvelja-
vljenih in profiliranih festivalov in prireditev, 
neposredno podpiranje ustvarjalcev in pou-
stvarjalcev, postopno vzpostavljanje mreže 
kulturnih središč v posameznih regijah in 
vzpostavljanje ostalih kulturniških mrež.

2. Pomen izrazov in upravičenost stro-
škov

Nevladne in zasebne kulturne organiza-
cije s statusom pravne osebe so: društva, 
ustanove in druge nevladne organizacije ter 
zasebni zavodi in gospodarske organizacije, 
ki delujejo na razpisnih področjih. Javni za-
vodi so pravne osebe, registrirane za opra-
vljanje javne službe s področja kulture ali 
humanističnih znanosti. Posamezniki so av-
torji, ki delujejo na razpisnih področjih. Sa-
mozaposleni na področju kulture so fizične 
osebe, ki so vpisane v razvid ministrstva za 
kulturo in ki delujejo na razpisnih področjih.

Odgovorna oseba predlagatelja projekta 
je odgovorni nosilec projekta v vlogi orga-
nizatorja, producenta ali založnika, ki po-
slovno in vsebinsko predstavlja in zastopa 
kulturno organizacijo, oziroma posameznik 
v vlogi avtorja.

Posamezno področje razpisa se deli na 
ločena podpodročja, ki so vsebinsko opre-
deljena (denimo: glasbena umetnost – orga-
nizacija festivalov; organizacija koncertnih 
ciklov itd.; uprizoritvena umetnost – produk-
cija in postprodukcija v Sloveniji; gostovanja 
v mednarodnem prostoru itd.).

Projekt je posamična kulturna aktivnost, 
ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključe-
na celota in bo izveden v letu 2009. Vsebino 
in celotni obseg projekta je moč razbrati iz 
izpolnjenega prijavnega obrazca in obve-
znih prilog.

Neposredna podpora ustvarjalcem (po-
sameznikom) je namenjena zagotavljanju 
spodbudnih pogojev za delo samozaposle-
nih na področjih kulture in mobilnosti samo-
zaposlenih umetnikov na razpisnih področjih 
ter posledično vzpostavitve kvalitetne kultur-
ne produkcije. Projektni razpis omogoča do-
delitev delovnih štipendij in/ali sofinanciranje 
rezidenčnih udeležb posameznikov v tujini 
(z izjemo področja likovne umetnosti, kjer 
so rezidenčne udeležbe predmet posebne-
ga poziva).

Zaprošeni znesek financiranja posa-
meznega projekta ne sme presegati 70% 
predvidenih stroškov. Izjeme so projek-
ti z naslednjih podpodročij: festivali, cikli, 
mednarodno sodelovanje in mednarodno 
gostovanje (gostovanja v mednarodnem 
prostoru), kjer zaprošeni znesek financiranja 
ne sme presegati 50% predvidenih stroškov; 
naročila izvirnih glasbenih del in koreogra-
fij (do 100%, gl. razpisno dokumentacijo!) 
ter delovne štipendije, kjer znaša podpora 
10.600 € bruto za posamično štipendijo in 
rezidenčne udeležbe, kjer je možna višina 
dodeljenih sredstev do 3.000 € bruto na 
posamično udeležbo.

Na področju likovne umetnosti in inter-
medijske umetnosti Ministrstvo kot upravi-
čene stroške na podpodročjih: organizacija 
razstavnih in festivalskih projektov v Slove-
niji priznava naslednje najnižje bruto obsege 
avtorskih honorarjev (razstavnin): najmanj 
300 € za osebno razstavo iz tekoče produk-
cije, najmanj 1.100 € za pregledno razstavo 
in najmanj 2.100 € za retrospektivno razsta-
vo. Skladno s prednostnimi kriteriji razpisa 
bodo višje podprti projekti, ki predvidevajo 
stimulativno vrednotenje avtorskega dela.

Finančna uravnoteženost pomeni, da 
se skupne vrednosti predvidenih odhodkov 
(stroškov) in prihodkov celotnega projekta, 
prikazanih v finančni zgradbi, ujemajo (od-
hodki = prihodki). Prihodki ne smejo prese-
gati odhodkov oziroma stroškov projekta.

3. Osnovna razpisna področja
Opredelitev področij in podpodročij raz-

pisa je navedena v prijavnih obrazcih 1 in je 
sestavni del razpisne dokumentacije.

Javni razpisi
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3.1. Uprizoritvena umetnost:
Projektni razpis obsega naslednja pod-

področja: produkcija in postprodukcija v Slo-
veniji, gostovanja v mednarodnem prostoru, 
rezidenčne udeležbe in organizacija medna-
rodnih festivalov.

3.2. Glasbena umetnost:
Projektni razpis obsega naslednja pod-

področja: glasbena produkcija in postpro-
dukcija v Sloveniji, organizacija festivalov 
in koncertnih ciklov, glasbeno založništvo 
(izdaja na nosilcih zvoka, notne izdaje), na-
ročila izvirnih glasbenih del in koreografij, 
gostovanja v mednarodnem prostoru, pod-
porni projekti na področju glasbenih ume-
tnosti (tekmovanja in nagrade), delovne šti-
pendije in rezidenčne udeležbe.

3.3. Likovna umetnost:
Projektni razpis obsega naslednji podpo-

dročji: organizacija razstavnih in festivalskih 
projektov v Sloveniji in delovne štipendije.

Podpodročja: udeležba pri razstavnih in 
festivalskih projektih v tujini, predstavitev 
Slovenije na izbranih mednarodnih ume-
tniških sejmih ter rezidenčne udeležbe so 
predmet posebnega javnega poziva z ozna-
ko JPP14-LUM-2009.

3.4. Intermedijska umetnost:
Projektni razpis obsega naslednja pod-

področja: produkcija in postprodukcija v Slo-
veniji, gostovanja v mednarodnem prostoru, 
organizacija mednarodnih festivalov, delov-
ne štipendije in rezidenčne udeležbe.

4. Splošni in posebni pogoji za sodelo-
vanje na razpisu

4.1. Na razpis se lahko prijavijo le pre-
dlagatelji projektov (upravičene osebe), ki 
izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:

– kot javni zavodi v letu 2008 niso nepo-
sredno pozvani k predložitvi programa dela 
in finančnega načrta za leto 2009 s strani mi-
nistrstva ali da kot predlagatelji projekta jav-
nih kulturnih programov niso bili izbrani na 
javnem pozivu JP22-PROG- 2007–2009;

– so pravne osebe ali samostojni pod-
jetniki, registrirani za opravljanje kulturno-
umetniških dejavnosti ter posredovanje kul-
turnih dobrin v Sloveniji (obvezno dokazilo: 
izjava o registraciji; v primeru, da Ministr-
stvo naknadno zahteva originalno potrdilo, 
ga mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem 
roku);

– ali so posamezniki, ki delujejo na razpi-
sanih področjih (obvezno dokazilo: seznam 
del na razpisnem področju!) in imajo stalno 
prebivališče v RS;

– prijavljajo projekte, ki bodo v celoti re-
alizirani v letu 2009 (obvezno dokazilo: ori-
ginalna izjava predlagatelja!);

– so v primeru, da so bili pogodbena 
stranka Ministrstva za kulturo v letih 2007 
in 2008, izpolnjevali vse pogodbene obve-
znosti (obvezno dokazilo: originalna izjava 
predlagatelja!);

– predlagajo projekte, katerih zaproše-
ni znesek financiranja ne presega najviš-
je možne višine zaprošenih sredstev, ki so 
opredeljena na posameznih podpodročjih, 
ter upošteva najnižje zneske avtorskih ho-
norarjev, opredeljene v 2. točki razpisa za 
podpodročji intermedijske in likovne ume-
tnosti;

– ne prijavljajo projektov, ki so bili v letu 
2008 oziroma za leto 2009 že izbrani na 
katerem od javnih projektnih razpisov mini-
strstva (obvezno dokazilo: originalna izjava 
predlagatelja!);

– ne prijavljajo projektov, izbranih na raz-
pisih Filmskega sklada RS, Javnega sklada 

RS za kulturne dejavnosti (obvezno dokazi-
lo: originalna izjava predlagatelja!);

– dovoljujejo objavo osebnih podatkov 
z namenom objave rezultatov razpisa na 
spletni strani ministrstva, skladno z zako-
nom o dostopnosti informacij javnega zna-
čaja in zakona o varstvu osebnih podatkov 
(originalna izjava predlagatelja);

– da prijavitelj poda le eno vlogo za de-
lovno štipendijo ali rezidenčno udeležbo in 
sicer na svoje matično področje ustvarjanja. 
V primeru, da vloga spada na drugo po-
dročje, bo izročena pristojnemu uslužbencu 
oziroma pristojni strokovni komisiji;

– da se prijavitelj z istim projektom na ta 
razpis prijavi samo enkrat;

– da za isti projekt na razpis poda vlogo 
le en prijavitelj

in
4.2. posebne pogoje na posameznih 

podpodročjih razpisa:
4.2.1. Uprizoritvena umetnost
4.2.1.1. Podpodročje produkcija in po-

stprodukcija v Sloveniji
Na razpisu lahko kandidirajo predlaga-

telji,
– ki so v obdobju 2006–2008 realizirali 

vsaj tri (3) produkcije s področja uprizoritve-
nih umetnosti;

ali ki so realizirali vsaj eno (1) produkcijo 
s področja uprizoritvenih umetnosti in kot 
soustvarjalci sodelovali vsaj še pri treh (3) 
drugih produkcijah s področja uprizoritvenih 
umetnosti (realizacija produkcije, četudi je 
predlagatelj v njej sodeloval, se ne šteje 
tudi kot predlagateljevo sodelovanje kot so-
ustvarjalec pri produkciji);

ali ki so kot posamezniki, ki niso vpisane 
v razvid samozaposlenih v kulturi, kot sou-
stvarjalci sodelovali v vsaj štirih (4) produkci-
jah s področja uprizoritvenih umetnosti;

– ki zaprošajo za največ 70% celotne 
vrednosti projekta in za največ 50.000 €;

– ki v primeru, da je predlagatelj posa-
meznik, ki ni vpisan v razvid samozaposle-
nih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo RS, 
zaproša izključno za sofinanciranje svoje 
avtorske storitve (avtorski honorar).

4.2.1.2. Podpodročje Organizacija med-
narodnih festivalov

Na razpisu lahko kandidirajo predlaga-
telji,

– ki so v obdobju 2006–2008 izvedli vsaj 
tri (3) mednarodne festivale s področja upri-
zoritvenih umetnosti;

– katerih predlagani projekt obsega vsaj 
deset (10) festivalskih dogodkov, od katerih 
jih mora biti vsaj 40% iz tujine;

– ki zaprošajo za največ 50% celotne 
vrednosti projekta in za največ 60.000 €.

4.2.1.3. Podpodročje Gostovanja v med-
narodnem prostoru

Na razpisu lahko kandidirajo predlaga-
telji:

– ki so v obdobju 2006–2008 izvedli vsaj 
tri (3) projekte s področja uprizoritvenih 
umetnosti;

– ki zaprošajo za največ 50% celotne 
vrednosti projekta in za največ 6.000 €;

– ki v primeru, da je predlagatelj posa-
meznik, ki ni vpisan v razvid samozaposle-
nih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo RS, 
zaproša izključno za sofinanciranje svoje 
avtorske storitve (avtorski honorar).

4.2.1.4. Podpodročje Rezidenčne ude-
ležbe

Na razpisu lahko kandidirajo predlaga-
telji,

– ki so vpisani v razvid samozaposlenih 
na področju kulture pri Ministrstvu za kultu-
ro RS in delujejo na področju uprizoritvene 
umetnosti;

– ki so do konca leta 2008 izvedli vsaj 
deset (10) projektov s področja uprizori-
tvenih umetnosti (med projekte sodijo rea-
lizacije produkcij s področja uprizoritvenih 
umetnosti in/ali sodelovanja predlagatelja 
kot soustvarjalca v produkcijah s področja 
uprizoritvenih umetnosti);

– ki v letu 2009 ne bodo sočasno z raz-
pisano podporo rezidenčni udeležbi preje-
mali kakšne druge štipendije, namenjene 
ustvarjalcem;

– ki v letu 2009 niso prejemniki kake dru-
ge štipendije iz državnega proračuna;

– ki v letu 2008 niso bili prejemniki pod-
pore za rezidenčne udeležbe ministrstva;

– ki zaprošajo za sofinanciranje največ 
50% vseh stroškov rezidenčne udeležbe in 
za največ 3.000 €.

4.2.2. Glasbena umetnost
4.2.2.1. Glasbena produkcija in postpro-

dukcija v Sloveniji
– Na razpisu lahko kandidirajo predla-

gatelji projekta, ki so v obdobju med 2006 
do 2008 organizirali vsaj tri (3) glasbeno 
scenske, folklorne ali baletne produkcije ter 
postprodukcije;

– Predlagatelj lahko prijavi glasbeno 
scenske, folklorne in baletne produkcije ter 
produkcije posameznih koncertnih gosto-
vanj, katerih premiera in postprodukcija bo 
v letu 2009;

– Najvišja zaprošena vsota za glasbeno 
scensko, folklorno in baletno produkcijo ne 
sme presegati 50.000 € in 70% predvidenih 
stroškov;

– Najvišja zaprošena vsota za produkcijo 
posameznega koncertnega gostovanja ne 
sme presegati 10.500 € in 70% predvidenih 
stroškov.

4.2.2.2. Glasbeni festivali in koncertni 
cikli

– Na razpisu lahko kandidirajo predlaga-
telji projekta, ki so v obdobju med 2006 do 
2008 organizirali vsaj tri (3) glasbene festi-
vale ali koncertne cikle;

– Glasbeni festival ali koncertni cikel 
mora obsegati najmanj pet (5) in največ 
trideset (30) koncertov in spremljajočih do-
godkov;

– Najvišja zaprošena vsota za glasbeni 
festival ali koncertni cikel ne sme presegati 
62.600 € in 50% predvidenih stroškov.

4.2.2.3. Glasbeno založništvo (notne iz-
daje in izdaje na nosilcih zvoka)

– Posamezna izdaja na nosilcu zvoka 
(zgoščenka, DVD...) mora obsegati najmanj 
45 minut posnetega materiala;

– Posamezna notna izdaja mora obsega-
ti najmanj pet strani;

– Posamezna izdaja mora iziti v najmanj 
500 izvodih;

– Posamezna izdaja mora biti uvrščena 
v založniški program predlagatelja oziroma 
drugega založnika za leto 2009;

– Najvišja zaprošena vsota za izdajo na 
nosilcu zvoka ne sme presegati 4.200 € in 
70% vseh predvidenih stroškov;

– Najvišja zaprošena vsota za notno iz-
dajo ne sme presegati 8.400 € in 70% vseh 
predvidenih stroškov.

4.2.2.4. Naročila izvirnih glasbenih del 
in koreografij

– Vsako naročeno izvirno slovensko 
glasbeno delo ali koreografija mora biti 
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v letu 2009 najmanj enkrat javno predsta-
vljeno ali arhivirano;

– Zaprošena sredstva morajo biti uskla-
jena s tarifami sofinanciranja avtorskih ho-
norarjev na področju glasbene, glasbeno-
scenske, plesne in baletne ustvarjalnosti.

4.2.2.5. Gostovanja v mednarodnem kul-
turnem prostoru

– Na razpisu lahko sodelujejo predlaga-
telji, ki so v obdobju 2006–2008 izvedli vsaj 
tri (3) projekte s področja glasbene ume-
tnosti;

– Najvišja zaprošena vsota za mednaro-
dno sodelovanje ne sme presegati 42.000 € 
in 50% predvidenih stroškov.

4.2.2.6. Podporni projekti na področju 
glasbene umetnosti (tekmovanja in nagra-
de)

– Na razpisu lahko sodelujejo predlaga-
telji, ki so v obdobju 2006–2008 izvedli vsaj 
tri (3) tovrstne projekte nacionalnega znača-
ja oziroma, ki za nova tekmovanja predložijo 
izjavo ali priporočilo ustrezne izobraževalne 
(visokošolske), umetniške ali kulturne in-
štitucije ali referenčnega sub jekta (medna-
rodno uveljavljenega strokovnjaka z refe-
rencami, ipd) o vsaj nacionalnem pomenu 
prijavljenega tekmovanja;

– Najvišja zaprošena vsota za podporne 
projekte lahko znaša 29.300 € in ne sme 
presegati 70% predvidenih stroškov.

4.2.2.7. Delovne štipendije
Na razpisu lahko kandidirajo predlaga-

telji,
– ki so vpisani v razvid samozaposlenih 

na področju kulture pri Ministrstvu za kul-
turo RS in delujejo na področju glasbene 
umetnosti;

– katerih vsaj dvajset (20) del je bilo jav-
no predstavljenih ali arhiviranih;

– ki za leto 2007 in 2008 niso prejemniki 
štipendije iz naslova knjižničnega nadome-
stila, ki presega bruto 6.259,39 € letno;

– ki v letu 2007 in 2008 niso prejeli delov-
ne štipendije Ministrstva za kulturo RS.

4.2.2.8. Rezidenčne udeležbe
Na razpisu lahko kandidirajo predlaga-

telji:
– katerih vsaj dvajset (20) glasbenih del 

je bilo javno predstavljenih ali arhiviranih 
ali so izvedli vsaj dvajset (20) koncertov na 
uveljavljenih koncertnih prizoriščih v doma-
čem ali mednarodnem kulturnem prostoru;

– ki za leto 2007 in 2008 niso prejemniki 
štipendije iz naslova knjižničnega nadome-
stila, ki presega bruto 6.259,39 € letno;

– ki v letu 2007 in 2008 niso prejeli delov-
ne štipendije Ministrstva za kulturo.

4.2.3. Likovna umetnost:
4.2.3.1 Podpodročje Organizacija raz-

stavnih in festivalskih projektov v Sloveniji
Pogoje za sodelovanje na razpisu izpol-

njujejo predlagatelji projekta
– ki so v obdobju med 2006 do 2008 or-

ganizirali vsaj dve (2) razstavi na letni ravni, 
ali bili na njej aktivno udeleženi (Obvezna 
priloga 3: Seznam razstavnih projektov in 
medijskih odzivov v obdobju 2004-2008);

– ki prijavljajo največ štiri (4) projekte, 
fizična oseba največ enega (1);

– ki zagotavljajo strokovno izvedbo pro-
jekta (obvezna priloga: podpisana izjava ku-
stosa ali izjava organizatorja, da redno ali 
pogodbeno zaposluje kustosa);

– ki prijavljajo projekte, pri katerih zapro-
šena vsota na posamezen projekt znaša 
največ 70% njegove celotne vrednosti in ne 
presega vsote 10.000 €.

4.2.3.2. Podpodročje Delovne štipendije

Na razpisu lahko kandidirajo avtorji
– ki so imeli v zadnjih treh letih vsaj pet 

(5) osebnih razstav doma in/ali v tujini ali 
bili vključeni v isto število selekcioniranih 
razstavnih projektov (mlajši od 35 let vsaj 
3); ali sedem (7) strokovnih člankov ali tri (3) 
samostojne publikacije doma in/ali v tujini (v 
primeru, da je predlagatelj kustos in/ali kri-
tik in publicist) obvezna priloga 3: Seznam 
razstavnih projektov in medijskih odzivov 
v obdobju 2004-2008);

– ki so vpisani v razvid samozaposle-
nih na področju kulture pri Ministrstvu za 
kulturo RS in delujejo na področju vizualne 
umetnosti;

– ki za leto 2007 in 2008 niso prejemniki 
štipendije iz naslova knjižničnega nadome-
stila, ki presega bruto 6.259,39 € letno;

– ki v letih 2006, 2007 in 2008 niso prejeli 
delovne štipendije Ministrstva za kulturo.

4.2.4. Intermedijska umetnost
4.2.4.1. Podpodročje Produkcija in po-

stprodukcija v Sloveniji
Na razpisu lahko sodelujejo predlaga-

telji,
– ki so v obdobju 2006–2008 izvedli letno 

vsaj štiri (4) avtorske projekte s področja 
intermedijske umetnosti;

– katerih najvišja zaprošena vsota za 
projekt znaša največ 70% celotne vrednosti 
projekta in ne presega 10.500 €;

– ki prijavljajo največ štiri (4) projekte, 
fizične osebe in samozaposleni pa največ 
dva (2);

– ki pri delu z javnostjo generirajo ustre-
zne medijske odzive.

4.2.4.2. Podpodročje Gostovanja v med-
narodnem kulturnem prostoru

Na razpisu lahko sodelujejo predlaga-
telji,

– ki so v obdobju 2006–2008 izvedli letno 
vsaj dva (2) samostojna avtorska projekta 
s področja intermedijske umetnosti;

– katerih najvišja zaprošena vsota za 
gostovanja v mednarodnem prostoru znaša 
največ 50% celotne vrednosti projekta in ne 
presega 10.500 €;

– ki izkazujejo originalno vabilo tujega or-
ganizatorja, producenta ali kustosa v okviru 
referenčnega tujega prizorišča;

– ki pri delu z javnostjo generirajo ustre-
zne medijske odzive.

4.2.4.3. Podpodročje Organizacija med-
narodnih festivalov

Na razpisu lahko sodelujejo predlagatelji, 
ki so v obdobju 2006–2008 izvedli vsaj:

– dva (2) mednarodna festivala s podro-
čja intermedijskih umetnosti;

– katerih predlagani projekt obsega vsaj 
deset (10) festivalskih dogodkov, od katerih 
jih mora biti vsaj 50% iz tujine;

– zaprošena vsota za projekt lahko zna-
ša največ 50% celotne vrednosti projekta in 
ne sme presegati 20.000 €;

– ki pri delu z javnostjo generirajo ustre-
zne medijske odzive.

4.2.4.4. Podpodročje Delovne štipendije
Na razpisu lahko kandidirajo avtorji,
– ki so v letu 2008 izvedli vsaj tri (3) sa-

mostojne projekte s področja intermedijske 
umetnosti;

– ki so vpisani v razvid samozaposlenih 
na področju kulture pri Ministrstvu za kulturo 
RS in delujejo izrazito na področju interme-
dijske umetnosti;

– ki v letu 2007 in 2008 niso prejeli de-
lovne štipendije Ministrstva za kulturo in/ali 
podpore za rezidenčne udeležbe Ministrstva 
za kulturo.
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4.2.4.5. Podpodročje Rezidenčne ude-
ležbe

Na razpisu lahko kandidirajo avtorji
– ki so imeli v letih 2006–2008 vsaj pet 

(5) avtorskih projektov s področja interme-
dijske umetnosti;

– ki so vpisani v razvid samozaposlenih 
na področju kulture pri Ministrstvu za kulturo 
RS in delujejo izrazito na področju interme-
dijske umetnosti;

– ki v letu 2009 ne bodo sočasno z raz-
pisano podporo rezidenčni udeležbi preje-
mali kakšne druge štipendije, namenjene 
ustvarjalcem;

– ki v letu 2009 niso prejemniki kake dru-
ge štipendije iz državnega proračuna;

– ki v letu 2008 niso bili prejemniki pod-
pore za rezidenčne udeležbe ali delovno 
štipendijo Ministrstva za kulturo.

4.3. Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija 

za odpiranje vlog, ki jo izmed uslužbencev 
ministrstva imenuje ministrica, za področja, 
ki so predmet razpisa. Komisija za odpira-
nje vlog bo predlagala zavržbo vlog neu-
pravičenih predlagateljev ter nepopolnih in 
prepoznih vlog.

Ministrstvo lahko v primeru naknadne 
ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po 
že izdani dokončni Odločbi o izboru projekta 
spremeni odločitev in s predlagateljem pro-
jekta ne sklene pogodbe. Prav tako lahko 
v primeru naknadne ugotovitve o neizpol-
njevanju pogodbenih obveznosti razveže že 
sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih 
sredstev pa zahteva povračilo sredstev.

Opozorilo:
V primeru,
– če se prijavitelj z istim projektom (oziro-

ma štipendijo ali rezidenčno udeležbo) prija-
vi na razpis več kot enkrat,

– če prijavitelj prijavi več projektov od 
dovoljenih v okviru posebnih pogojev na po-
sameznem podpodročju, ali

– če isti projekt na razpis prijavi več prija-
viteljev, se vse vloge prijavitelja, ki poda na 
razpis več vlog za isti projekt (oziroma šti-
pendijo ali rezidenčno udeležbo), ali ki pre-
korači število prijav na posameznem pod-
področju, oziroma vloge vseh prijaviteljev, 
ki prijavljajo isti projekt na razpis, ne glede 
na področje oziroma podpodročje, zavržejo 
iz razloga neizpolnjevanja splošnih pogojev 
(kot neupravičene osebe).

Dokumentacija, ki je priložena vlogi, se 
ne vrača!

5. Razpisni kriteriji
5.1. Splošni razpisni kriteriji:

reference ter aktualna in kakovostna ponudba avtorja, avtorskih skupin ter ostalih izvajalcev in podizvajalcev projekta; 10
reference predlagatelja projekta, stopnja prepoznavnosti; 9+11

izkazovanje izvirne zasnove in ustvarjalnosti v pristopu in izvedbi; tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve projekta; 20
izkazovanje ciljev, ki presegajo lokalne interese in predvidena prepoznavnost v slovenskem kulturnem prostoru in/ali 
v mednarodni javnosti (prednostno v kulturnem prostoru EU) 10
predvidena dostopnost (število obiskovalcev, udeležencev) in predvideni številčni doseg po načelu teritorialnosti (slovenski 
kulturni prostor, evropsko občinstvo, svetovno občinstvo); 5
stopnja izvedljivosti projekta; stopnja predlagane finančne soudeleženosti predlagatelja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi; 
glede na obseg in vsebino realno ovrednoten in uravnotežen projekt; 10
projekt, ki mu ni moč pripisati pretežne komercialne naravnanosti. 5

5.2. Prednostni razpisni kriteriji po razpi-
snih področjih:

5.2.1. Uprizoritvena umetnost
5.2.1.1. Področje produkcije in postpro-

dukcije v Sloveniji

1 Društva, ki delujejo v javnem interesu, 
prejmejo pri tem kriteriju dodatno točko.
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se pripravljajo v koprodukciji z:
– javnimi zavodi in/ali tujimi producenti in v finančno strukturo projekta vključujejo finančni delež javnega zavoda in/ali 
tujega koproducenta in/ali mednarodnih evropskih ali drugih tujih skladov (največ 10 točk);
– ali v koprodukciji z izvajalci na področju uprizoritvene umetnosti, ki imajo z Ministrstvom sklenjeno pogodbo o izvedbi 
javnega kulturnega programa v obdobju 2007–2009, in drugimi koproducenti (največ 8 točk) 10
izdelan in realen terminski plan realizacije produkcije in postprodukcije v letu 2009 ter terminsko planiranje 
realizacije produkcije (premiere projekta) tako, da je omogočena tudi postprodukcija (več ponovitev) v letu 2009 10
raznolikost uprizoritvenega izraza projekta v smislu razvoja uprizoritvene umetnosti 10

5.2.1.2. Podpodročje Organizacija med-
narodnih festivalov

kvaliteten, vsebinsko bogat in zaokrožen ter organizacijsko dovršen program 10
referenčnost sodelujočih domačih in tujih uprizoritev/avtorjev/izvajalcev 10
doseganje širšega občinstva oziroma različnih ciljnih skupin, odvijanje na več prizoriščih in na širšem območju Slovenije 10

5.2.1.3. Podpodročje Gostovanja v med-
narodnem prostoru:

število predstav na posamično gostovanje v tujini, turnejsko organizirana gostovanja 10
gostovanja, v katera organizator iz tujine (pobudnik) vloži več kot 50% vseh potrebnih sredstev 5
gostovanja in predstavitve na pomembnih (referenčnih) lokacijah in festivalih – prednostno v državah Evropske unije 15

5.2.2. Glasbena umetnost
Prednostno bodo obravnavani projekti, 

ki:

izkazujejo visoko zastopanost slovenske ustvarjalnosti in poustvarjalnosti 10
izpostavljajo skrb za arhiviranje glasbene dediščine in/ali za medijsko posredovanje glasbenih dogodkov in del 
(zagotavljanje primerne dostopnosti) 10
zagotavljajo razpršenost vrhunskih glasbenih vsebin po področjih, kjer je kakovostne tovrstne ponudbe premalo. 10 

5.2.3. Likovna umetnost:
Prednostno bodo obravnavani projekti, 

ki:

izkazujejo sodobne študijske pristope v predstavljanju in popularizaciji sodobne likovne umetnosti ter upoštevajo njihovo 
raznolikost v slovenskem in mednarodnem kulturnem prostoru 10
vključujejo raziskovanje in prispevajo k razvoju likovne umetnosti 5
načrtujejo posebne popularizacijske programe 5
vključujejo mlajše avtorje in kuratorje, ter samozaposlene na področju kulture 5
predvidevajo stimulativno neposredno podporo ustvarjalcem v obliki razstavnin 5

5.2.4. Intermedijska umetnost
Prednostno bodo obravnavani projekti, 

ki:

zagotavljajo produkcijsko vpetost projektov v mednarodni prostor, predvsem v EU 5
se vključujejo v aktualne pojave in vsebine na področju digitalne kulture 10
se povezujejo z drugimi slovenskimi ali mednarodnimi intermedijskimi producenti 5
so profilirani v skladu s prijemi in delovanjem znotraj intermedijskega področja 10

6. Uporaba kriterijev
6.1. Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo 

v postopku izbire ocenjeni oziroma ovre-
dnoteni višje.

Povzetek načina ocenjevanja: splošni 
in prednostni razpisni kriteriji za posame-
zna razpisna področja in podpodročja so 
ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri po-
sameznem kriteriju in prednostnem kriteriju 
navedena najvišja možna višina doseženih 
točk. Najvišje možno število prejetih točk za 
projekt je 100 točk, financirani pa so lahko 
projekti, ki prejmejo najmanj 81 točk. Višina 
odobrenih sredstev za projekt je odvisna od 
skupne višine prejetih točk za posamezen 
projekt (od 81 do 100 točk), obsega in real-
ne finančne zahtevnosti projekta ter okvira 
sredstev, ki so namenjena razpisu.
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6.2. Uporaba kriterijev za delovne štipen-
dije in rezidenčne udeležbe

Za posamezno delovno štipendijo in rezi-
denčno udeležbo je najvišje število prejetih 
100 točk. Izbrani bodo tisti kandidati, ki bodo 
v postopku izbire prejeli najmanj 90 točk in 
ki bodo v postopku izbire in vrednotenja 
ocenjeni višje.

7. Predvidena vrednost
Predvidena vrednost vseh razpoložlji-

vih sredstev, namenjenih za predmet pro-
jektnega razpisa 11 (JPR11-UM-2009) je: 
1.195.000. Predvidene razpisne vrednosti 
po razpisnih področjih so naslednje:

7.1. Uprizoritvena umetnost: predvidoma 
280.000 €,

od tega predvidoma 2 rezidenčni udelež-
bi skupaj do 6.000 € bruto.

7.2. Glasbena umetnost: predvidoma 
450.000 €,

od tega predvidoma za 4 delovne štipen-
dije skupaj 42.400 € bruto in predvidoma 
za 5 rezidenčnih udeležb skupaj do 15.000 
bruto.

7.3. Likovna umetnost: predvidoma 
340.000 €,

od tega predvidoma za 10 delovnih šti-
pendij skupaj 106.000 € bruto.

7.4. Intermedijska umetnost: predvidoma 
125.000,00 €,

od tega predvidoma za rezidenčne ude-
ležbe skupaj 3.000 € bruto in predvidoma za 
delovno štipendijo 10.600 € bruto.

8. Obdobje za porabo dodeljenih sred-
stev

Dodeljena proračunska sredstva morajo 
biti porabljena v proračunskem letu 2009 
oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določal 
Zakon o izvrševanju proračuna RS.

9. Razpisni rok
Razpis se prične 9. 1. 2009 in se zaključi 

10. 2. 2009.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazci 1 (obrazci po podpo-

dročjih z opredelitvami področij razpisa in 
navedbo obveznih prilog),

– prijavni obrazec 2 (originalne izjave 
o realizaciji in izpolnjevanju pogojev),

– prijavni obrazec 3 (seznam razstav-
nih projektov – samo za področje likovne 
umetnosti).

Predlagatelj mora ob prijavi posamezne-
ga projekta na razpis priložiti naslednjo do-
kumentacijo:

– v celoti izpolnjen prijavni obrazec 1,
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec 2,
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec 3 

(samo za področje likovne umetnosti),
– zahtevana obvezna dokazila, navede-

na pod točko 4.1. in
– obvezne priloge k prijavnemu obrazcu 

1 za posamezna razpisna področja oziroma 
podpodročja.

Razpisno dokumentacijo lahko predla-
gatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču 
ministrstva med uradnimi urami (vsak pone-
deljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo 
od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).

Razpisno dokumentacijo si lahko nati-
snejo tudi s spletne strani ministrstva www.
kultura.gov.si, kjer najdejo tudi vse druge 
podatke, povezane z izvedbo javnega raz-
pisa (zakonski in podzakonski akti, imena 
članov strokovnih komisij …).

Ministrstvo je dolžno na pisno zahte-
vo v času razpisnega roka zainteresiranim 
predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi 
poslati.

11. Oddaja in dostava predlogov
11.1. Vloga mora biti izpolnjena na pred-

pisanih razpisnih obrazcih za posamezno 
področje oziroma podpodročje in mora vse-
bovati vse obvezne priloge in podatke, do-
ločene v razpisni dokumentaciji.

Če predlagatelj prijavlja več projektov na 
posamezno področje ali podpodročje, mora 
vsak projekt poslati v ločeni kuverti in za 
vsak projekt predložiti popolno razpisno do-
kumentacijo.

Vloga mora biti predložena na naslov: 
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 
Ljub ljana, do 10. 2. 2009 oziroma najkasne-
je ta dan oddana na pošti kot priporočena 
pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na 
prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na pro-
jektni razpis 11 z oznako JPR11-UM-2009 in 
z obvezno navedbo osnovnega razpisnega 
področja in podpodročja (npr. Intermedijska 
umetnost – Gostovanja v mednarodnem kul-
turnem prostoru). Pri delovnih štipendijah 
oziroma rezidenčnih udeležbah je obvezna 
navedba razpisnega področja (npr. Delovna 
štipendija - Glasbena umetnost). Na hrbtni 
strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: 
uradni naziv in naslov (sedež).

11.2. Za prepozno se šteje vloga, ki ni 
bila oddana priporočeno na pošto do vključ-
no 10. 2. 2009 oziroma do tega dne ni bila 
predložena na vložišču ministrstva.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vse-
buje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva 
besedilo razpisa in razpisne dokumentaci-
je.

Za neupravičeno osebo se šteje tista 
oseba, katere vloga ne izpolnjuje pogojev 
določenih v besedilu razpisa. Izpolnjevanje 
pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih 
dokazil in vloge predlagatelja.

Dopolnjevanje vlog je možno le v raz-
pisnem roku z oznako, na katero vlogo se 
dopolnitev nanaša.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj 
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz na-
daljnjega postopka izločilo vse vloge pre-
dlagateljev:

– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolni-

tve vlog,
– vloge, ki so nepopolne.
12. Pristojni uslužbenci za dajanje infor-

macij in pojasnil:
Uprizoritvena umetnost: Mojca Jan-Zo-

ran@gov.si
Glasbena umetnost: Biserka.Moč-

nik@gov.si
Likovna umetnost: Judita.Krivec-Dra-

gan@gov.si
Intermedijska umetnost: Matjaz.Šekora-

nja@gov.si
Uradne ure po telefonu in elektronskih 

medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sre-
do in petek od 9. do 11. ure. Ministrstvo 
priporoča, da se predlagatelji z vprašanji 
glede razpisa obrnejo na pristojne usluž-
bence ministrstva v času od 12. 1. 2009 
do 6. 2. 2009 oziroma se udeležijo javnih 
inštrukcij, ki bodo v prostorih Ministrstva na 
Maistrovi 10, sejna soba v pritličju, po na-
slednjem urniku:

Likovna umetnost: 15. 1. 2009 ob 10. 
uri.

Intermedijska umetnost: 15. 1. 2009 ob 
10.30.

Glasbena umetnost: 15. 1. 2009 ob 11. 
uri.

Uprizoritvena umetnosti: 15. 1. 2009 ob 
11.30.

13. Vpogled v razpisno dokumentacijo
Zainteresirane osebe se lahko tudi se-

znanijo z razpisno dokumentacijo oziroma 
vpogledajo vanjo na vložišču ministrstva 
(Maistrova 10, 1000 Ljub ljana), kot je nave-
deno pod točko 10.

14. Odpiranje vlog in obveščanje o iz-
boru

Ministrstvo bo predlagatelje o izidih raz-
pisa obvestilo najkasneje v dveh mesecih 
po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo 
19. 2. 2009. Ministrstvo bo izbralo predlo-
ge za sofinanciranje kulturnih projektov po 
postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi 
javnega poziva in javnega razpisa, in največ 
do vrednosti, določenih z državnim prora-
čunom.

Ministrstvo za kulturo

 Ob-10457/08
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvar-

da Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi 
4. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega 
programa športa v Mestni občini Nova Go-
rica (Uradni list RS, št. 34/07) in Odloka 
o proračunu Mestne občine Nova Gorica 
za leto 2009 (Uradni list RS, št. 122/08), 
objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov športa 

v Mestni občini Nova Gorica v letu 2009
I. Na razpis se lahko prijavijo:
– športna društva in klubi, razen Športna 

zveza Nova Gorica,
– pravne in fizične osebe, ki so registri-

rane za opravljanje dejavnosti na področju 
športa in izvajajo programe, določene z Na-
cionalnim programom športa v Republiki 
Sloveniji, razen Javnega zavoda za šport 
Nova Gorica.

II. Splošni pogoji kandidiranja:
– izvajalci športnih programov morajo 

imeti registriran sedež v Mestni občini Nova 
Gorica in pretežno delovati na njenem ob-
močju,

– najmanj eno leto registrirana dejav-
nost,

– zagotovljena redna programska vadba 
najmanj 36 tednov v letu, razen v prime-
ru, ko izvajalec kandidira za sredstva večjih 
prireditev,

– v pogodbeno določenem roku odda-
no vsebinsko in finančno poročilo o reali-
zaciji letnega programa športa za preteklo 
leto in poročilo o namenski porabi sredstev 
javnega razpisa, če je prijavitelj na njem 
sodeloval.

III. Višina razpisanih proračunskih sred-
stev je 527.000 €, in sicer iz naslednjih pro-
računskih postavk:

1. 18/10.043 – sofinanciranje profesio-
nalnih trenerjev 120.000 €,

2. 18/10.047 – program športa 
170.000 €,

3. 18/10.048 – večje športne prireditve 
50.000 €,

4. 18/10.147 – materialni stroški za špor-
tne objekte – klubi in društva 12.000 €,

5. 18/10.057 – sofinanciranje športnih 
šol 120.000 €,

6. 18/10.047 – sofinanciranje uporabnine 
za športne objekte 55.000 €.

Dodeljena sredstva morajo biti porablje-
na v letu 2009 v skladu s predpisi, ki dolo-
čajo izvrševanje proračuna.
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IV. Iz proračunskih sredstev se bodo so-
financirali naslednji programi:

1. interesna športna vzgoja predšolskih 
in šoloobveznih otrok in mladine,

2. športna vzgoja otrok in mladine, 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,

3. kakovostni in vrhunski šport,
4. športna rekreacija,
5. šport invalidov,
6. športna vzgoja otrok in mladine s po-

sebnimi potrebami,
7. delo profesionalnih športnih trenerjev 

v društvih oziroma klubih. Klubi in društva 
lahko zaprosijo za sofinanciranje le enega 
profesionalnega trenerja,

8. večje športne prireditve, ki imajo rekre-
ativni značaj in športne prireditve tekmoval-
nega značaja, ki so organizirane praviloma 
na območju Mestne občine Nova Gorica. 
Organizatorju se sofinancira samo eno ve-
čjo športno prireditev,

9. tekoče vzdrževanje javnih športnih 
objektov, ki niso v upravljanju Javnega za-
voda za šport Nova Gorica.

V. Posebni pogoji kandidiranja:
– športna društva in klubi kandidirajo sa-

mostojno,
– za pridobitev sredstev pod točko 9. lah-

ko kandidirajo športna društva, ki upravljajo 
z javnimi športnimi objekti,

– društva, ki kandidirajo za pridobitev 
sredstev pod točko 7. morajo priložiti tudi 
program dela z nakazanim razvojnim ci-
ljem, predvsem v delu z mladimi ter doka-
zila o ustrezni strokovni izobrazbi oziroma 
usposobljenosti trenerjev,

– društva in klubi, ki so člani Zveze za 
tehnično kulturo Nova Gorica ter drugi klubi 
in društva, ki so registrirani za opravljanje 
dejavnosti s področja tehnične kulture, ne 
morejo kandidirati za sredstva iz tega raz-
pisa.

VI. Izbrani programi bodo sofinancira-
ni na podlagi meril za vrednotenje in izbor 
programov športa v Mestni občini Nova Go-
rica, upoštevaje razpoložljiva sredstva na 
posamezni proračunski postavki ter za točko 
7. tudi na osnovi mnenja strokovne službe 
Javnega zavoda za šport Nova Gorica in 
Športne zveze Nova Gorica.

VII. Prijava na javni razpis mora biti iz-
delana izključno na obrazcih, ki so sestavni 
del razpisne dokumentacije. Če prijavitelj 
prijavlja več programov, mora za vsak po-
samični program izpolniti ločen obrazec. Pri-
java mora vsebovati vse zahtevane priloge 
oziroma dokazila, ki so navedena v razpi-
snem obrazcu.

Razpisna dokumentacija je od dneva te 
objave do izteka prijavnega roka doseglji-
va na spletni strani Mestne občine Nova 
Gorica www.nova-gorica.si ali pa jo zain-
teresirani lahko dvignejo v času uradnih ur 
v tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti 
(soba III/27) in na Javnem zavodu za šport 
Nova Gorica, Bazoviška 4. Dodatne infor-
macije v zvezi z razpisom lahko dobijo na 
tel. 05/33-50-353 (Robert Cencič).

VIII. Prijavo z vsemi prilogami v zaprti 
kuverti pošljite kot priporočeno pošiljko na 
naslov: Mestna občina Nova Gorica, Od-
delek za družbene dejavnosti, Trg Edvarda 
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica ali osebno od-
dajte v glavni pisarni št. 38/I Mestne občine 
Nova Gorica, z oznako »Javni razpis – šport 
2009 – Ne odpiraj«, do vključno 9. februarja 
2009 do 11. ure. Za pravočasno se šteje 
prijava, ki do izteka roka (9. 2. 2009 do 11. 
ure) prispe na naslov naročnika oziroma je 

vložena v sprejemni pisarni naročnika (soba 
38/I). Na hrbtni strani ovojnice mora biti na-
vedeno ime in naslov vlagatelja.

Nepravočasne vloge pristojni oddelek 
s sklepom zavrže, nepopolne vloge pa mora 
prijavitelj dopolniti v postavljenem roku. Če 
tega ne stori, pristojni oddelek s sklepom 
vlogo zavrže.

IX. Prijavljeni kandidati bodo o sofinan-
ciranju programov obveščeni v zakonsko 
določenem roku po zaključku razpisa.

Mestna občina Nova Gorica

Št. 671-0005/2008 Ob-10458/08
Na podlagi 10. člena Zakona o športu 

(Uradni list RS, št. 22/98), 6. člena Pra-
vilnika za vrednotenje športnih programov 
v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 93/99, 
14/07, 119/07 – v nadaljevanju: pravilnik) in 
Letnega programa športa v Občini Sevnica 
za leto 2009, Občina Sevnica objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalcev letnega programa 
športa v Občini Sevnica v letu 2009
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 

19 a, 8290 Sevnica.
2. Podlaga za izbor in vrednotenje pro-

gramov sta pravilnik in Letni program športa 
v Občini Sevnica za leto 2009. Z vsakim 
izvajalcem letnega programa športa, ki mu 
bo priznano sofinanciranje programov, bo 
sklenjena pogodba.

3. Predmet javnega razpisa so naslednji 
programi oziroma vsebine:

– športna vzgoja otrok in mladine (Zlati 
sonček, Ciciban planinec, Krpan, Delfin, Na-
učimo se plavati, 80-urni programi za šolske 
otroke in mladino, šolska športna tekmova-
nja, športna vzgoja otrok usmerjenih v kako-
vostni in vrhunski šport),

– športna rekreacija (programi redne 
vadbe, sredstva za športno rekreativne pri-
reditve),

– kakovostni šport (programi redne vad-
be),

– vrhunski šport (programi za vrhunske 
športnike v individualnih panogah, programi 
v kolektivnih (ekipnih) športnih panogah),

– šport invalidov (programi redne vad-
be),

4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izva-
jalci oziroma prijavitelji na javni razpis

Na razpis se lahko prijavijo nosilci in iz-
vajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo na-
slednje pogoje:

– imajo sedež v Občini Sevnica,
– imajo zagotovljene materialne, prostor-

ske, organizacijske in kadrovske pogoje za 
uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,

– imajo zagotovljeno vadbo najmanj 36 
tednov v letu,

– imajo urejeno evidenco o članstvu in 
o plačani članarini.

5. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji 
izvajalci športnih programov na območju 
Občine Sevnica: športna društva, športne 
zveze, zavodi, gospodarske družbe, zaseb-
niki in druge organizacije, ki so na podlagi 
zakonskih predpisov registrirane za opra-
vljanje dejavnosti na področju športa ter za-
vodi s področja vzgoje in izobraževanja.

6. Skupni predvideni obseg sredstev za 
sofinanciranje programov je 88.269 EUR.

7. Rok izvedbe oziroma poraba sredstev: 
dodeljena sredstva morajo biti porabljena 
v letu 2009.

8. Rok za predložitev prijav in način pre-
dložitve

Prijavo na razpis je potrebno, skupaj 
z zahtevanimi prilogami, oddati osebno ali 
po pošti v zaprti kuverti do 26. 1. 2009, na 
naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 
8290 Sevnica, s pripisom: »Javni razpis za 
šport 2009 – Ne odpiraj!« Na hrbtni strani 
kuverte morata biti navedena ime in naslov 
pošiljatelja.

Pošiljke oddane po pošti morajo biti ob-
vezno oddane s priporočeno pošto najpo-
zneje do 26. 1. 2009 (datum poštnega žiga 
na dan 26. 1. 2009). Vloge, ki ne bodo odda-
ne pravočasno, ne bodo obravnavane.

9. Datum odpiranja vlog
Strokovna komisija, imenovana s skle-

pom župana, bo z odpiranjem začela 30. 1. 
2009 v sejni sobi Občine Sevnica. Odpiranje 
ne bo javno.

V primeru nepravilno in nepopolno izpol-
njenih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo, 
bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku 
8 dni dopolnijo svojo vlogo. V primeru, da 
predlagatelj v predpisanem roku ne bo do-
polnil vloge, bo vloga izločena in s sklepom 
zavržena kot nepopolna.

10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu 
javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje 
v 30 dneh od datuma odpiranja vlog. Občina 
Sevnica bo z izbranimi prijavitelji sklenila po-
godbo o sofinanciranju programov v okviru 
sredstev, zagotovljenih v sprejetem proraču-
nu za leto 2009.

11. Razpisno dokumentacijo lahko pri-
dobite: razpisna dokumentacija je od 9. 1. 
2009 do izteka prijavnega roka dosegljiva 
na spletni strani Občine Sevnica www.ob-
cina-sevnica.si, spletni strani KŠTM Sev-
nica www.kstm.si, ali pa jo zainteresirani 
lahko pridobijo na KŠTM Sevnica, Glavni 
trg 19, 8290 Sevnica pri Borutu Bizjaku, tel. 
07/81-61-078, 051/680-286, 041/738-380, 
e-naslov: borut.bizjak@kstm.si) ali Klari 
Kranjec (tel. 07/81-61-076, e-naslov: kla-
ra.kranjec@kstm.si).

Občina Sevnica

Št. 110-1/2008 Ob-10467/08
Na podlagi Odloka o proračunu Občine 

Litija za leto 2009 (Uradni list RS, št. 44/08), 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje prora-
čuna RS (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08), 
javnega razpisa Zavoda RS za zaposlova-
nje za izbor programov javnih del v RS za 
leto 2009 (Uradni list RS, št. 91/08), na 22. 
redni seji Občinskega sveta Občine Litija 
dne 11. 12. 2008 sprejetega Lokalnega pro-
grama za socialno varstvo v Občini Litija za 
leto 2009 ter Statuta Občine Litija (Uradni 
list RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06) Občina 
Litija objavlja

javni razpis
za izbor programov javnih del, ki se 

bodo izvajala v letu 2009 na območju 
Občine Litija in ki se bodo sofinancirala 
iz proračuna Občine Litija za leto 2009

1. Naziv in sedež naročnika: Občina Liti-
ja, Jerebova ulica 14, Litija.

2. Predmet javnega razpisa: predmet 
javnega razpisa je sofinanciranje javnih del, 
ki se bodo v letu 2009 izvajala na območju 
Občine Litija in za izvedbo katerih obstaja 
javni interes Občine Litija.

3. Osnovni pogoji za sodelovanje na jav-
nem razpisu

Na javni razpis se lahko javijo izvajalci 
javnih del: društva, neprofitne organizacije 
in javni zavodi, ki imajo interes v letu 2009 
izvajati programe javnih del v skladu s Pro-
gramom javnih del za leti 2009 in 2010, ki ga 
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je sprejela Vlada RS 11. 9. 2008, in v skladu 
s pogoji Javnega razpisa Zavoda RS za za-
poslovanje za izbor programov javnih del za 
leto 2009.

Poleg tega morajo izvajalci javnih del iz-
polnjevati tudi naslednje pogoje:

– da imajo sedež na območju Občine 
Litija,

– da bodo prek javnih del zaposlovali ose-
be, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče na 
območju Občine Litija,

– da se ukvarjajo z negospodarsko dejav-
nostjo in dejavnostjo v javnem interesu.

4. Prioritetne vsebine in merila, na podlagi 
katerih se bo določilo izbor javnih del glede 
na razpoložljiva sredstva v proračunu

Naročnik določa naslednji prioritetni vr-
stni red programov javnih del v Občini Litija 
v letu 2009:

1. pomoč otrokom in družinam na domu 
(do 1 delavec),

2. pomoč starostnikom in razvijanje dru-
žabništva za dvig kvalitete življenja starejših 
(do 1 delavec),

3. pomoč otrokom s posebnimi potrebami 
(do 1 delavec).

Občina Litija bo prioritetno sofinancirala 
zgoraj navedene predloge javnih del po vr-
stnem redu, kakor so navedeni, do porabe 
razpoložljivih proračunskih sredstev v letu 
2009. Kolikor bi se za isti program javila dva 
izvajalca javnih del, ima prednost tisti, ki bo 
svoje storitve lahko nudil večjemu številu 
uporabnikov.

Ostali predlogi javnih del bodo v primeru 
še razpoložljivih sredstev ovrednoteni v skla-
du z naslednjimi kriteriji oziroma merili:

– področje javnega dela: socialno varstvo 
(50 točk), kultura (40 točk), izobraževanje (30 
točk), urejanje okolja in ekologija (20 točk), 
kmetijstvo in gozdarstvo (10 točk),

– trajanje izvajanja javnega dela: javno 
delo, ki ima možnost kasnejše redne zapo-
slitve (20 točk), ostala dela (10 točk),

– zahtevana stopnja izobrazbe: VII. – 10 
točk, VI. – 20 točk, V. – 30 točk, IV. – 40 točk, 
III. in manj – 50 točk,

– krog uporabnikov storitev: širši krog 
uporabnikov (100 ali več uporabnikov) – 20 
točk, ožji krog uporabnikov (manj kot 100 
uporabnikov) – 10 točk,

– pravna oseba, ki bo izvajala program 
javnega dela: neprofitne organizacije – 30 
točk, društvo – 20 točk, javni zavod ali javno 
podjetje – 10 točk.

Izbrani bodo tisti programi javnih del, ki 
bodo v postopku ocenjevanja ovrednoteni 
višje.

5. Višina sredstev, ki je na razpolago 
v proračunu Občine Litija za predmet javne-
ga razpisa v letu 2009: višina razpoložljivih 
sredstev v letu 2009, namenjenih za predmet 
javnega razpisa, je 19.000 EUR, pri čemer bo 
Občina Litija kot naročnik programa na tem 
razpisu izbranih javnih del izvajalcu javnih 
del zagotavljala 50% delež stroškov plače 
zaposlenih, 100% regres za zaposlene ter 
del materialnih stroškov.

6. Obdobje za porabo dodeljenih sred-
stev: dodeljena sredstva morajo biti porablje-
na v proračunskem letu 2009.

7. Rok, do katerega morajo biti predlože-
ne vloge za odobritev javnega dela in vse-
bina prijave

Prijave na javni razpis izvajalci javnih del 
oddajo v zaprtih kuvertah na naslov naroč-
nika s pripisom »Ne odpiraj – javna dela 
2009«. Na zadnji strani mora biti naveden 
polni naslov pošiljatelja.

Prijave morajo prispeti na naslov naroč-
nika do 20. 1. 2009. Prijave so lahko oddane 
osebno v tajništvo Občine Litija do 10. ure na 
dan roka za oddajo ali priporočeno po pošti 
do dne 20. 1. 2009 (datum poštnega žiga).

Prijava na javni razpis mora vsebova-
ti izpolnjen obrazec 1, ki vsebuje podatke 
o izvajalcu programa javnih del, kopijo pod-
pisane pogodbe o izvajanju programa jav-
nega dela, kopijo pogodbe o zaposlitvi med 
brezposelno osebo in izvajalcem programa 
javnega dela ter kopijo pogodbe o zaposlitvi 
med brezposelno osebo in Zavodom RS za 
zaposlovanje.

8. Rok, v katerem bodo potencialni izva-
jalci javnih del obveščeni o odobritvi sofinan-
ciranja programa javnega dela

Izvajalci javnih del, ki bodo upravičeni do 
sredstev iz tega razpisa, bodo o tem pisno 
obveščeni v roku 30 dni po odpiranju prijav. 
Izvajalci bodo hkrati s sklepom o izboru po-
zvani tudi k podpisu pogodbe.

Kolikor se izbrani izvajalec programa jav-
nega dela v roku 8 dni od prejema poziva 
k podpisu pogodbe nanj ne bo odzval, se 
bo štelo, da je umaknil vlogo za pridobitev 
sredstev. V tem primeru bo k podpisu po-
godbe pozvan izvajalec, ki izpolnjuje pogoje 
za pridobitev sredstev tega razpisa, vendar 
je zaradi že razdeljenih sredstev izpadel iz 
sofinanciranja programa javnega dela.

9. Dodatne informacije v zvezi z javnim 
razpisom: vse dodatne informacije v zvezi 
z javnim razpisom pridobite na Občini Li-
tija, Oddelek za družbene dejavnosti, tel. 
01/89-63-438, kontaktna oseba je Jerič Ma-
rija.

Občina Litija

 Ob-10454/08
Na podlagi 4. člena Pravilnika o postopku 

za imenovanje v naziv predavatelja višje šole 
(Ur. l. RS, št. 88/04) IC Piramida Maribor, Viš-
ja strokovna šola, Park mladih 3, 2000 Ma-
ribor, tel. 02/320-86-11, faks 02/320-86-33, 
e-naslov: visjastrokovna.ic-piramida@gu-
est.arnes.si, http://vsszivilska.e-podpora.si/ 
objavlja

razpis
za pridobitev naziva predavatelj/-ica višje 

strokovne šole za  
program živilstvo in prehrana

za naslednja predmetna področja:
1. Strokovna terminologija v tujem jeziku 

(angleščina, nemščina)
2. Strokovna informatika z metodami vre-

dnotenja eksperimentov
3. Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji 

iz biologije
4. Ekonomika in management podjetij
5. Poslovno sporazumevanje in vodenje
6. Živilska mikrobiologija in biotehnolo-

gija
7. Živilska kemija z analizo živil
8. Tehnološki procesi z varstvom pri delu, 

embalaža in logistika
9. Prehrana in zdravje
10. Zakonodaja, zagotavljanje kakovosti 

in nadzor
11. Tehnologija mesa
12. Tehnologija mleka
13. Tehnologija rastlinskih živil
14. Tehnologija predelave žit
15. Tehnologija vina
16. Prehrana in dietetika
17. Prehrana z gastronomijo in kulinariko
18. Tehnologija in organizacija prehran-

skih obratov

19. Sestava in kakovost živil s tehnolo-
gijami

20. Trženje v živilstvu in prehrani
21. Okoljski management v živilstvu in 

prehrani
22. Oskrba s hrano in potrošništvo
23. tehnologija industrijsko pripravljenih 

jedi
24. Analize živil
25. Higienske tehnike in materiali
26. Vinarstvo
27. Praktično izobraževanje.
Vsebine predmetov si lahko pogleda-

te v predmetniku višješolskega študijskega 
programa Živilstvo in prehrana.

V skladu s 33. in 34. členom Zakona o viš-
jem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 
86/04) bo naziv predavatelj/-ica višje stro-
kovne šole podeljen kandidatu/kandidatki, ki 
izpolnjuje predpisane pogoje:

– ustrezna izobrazba v skladu s Pravilni-
kom o smeri in stopnji izobrazbe predavate-
ljev višje strokovne šole in drugih strokovnih 
delavcev v višješolskem študijskem progra-
mu višjega strokovnega izobraževanja Živil-
stvo in prehrana (Ur. l. RS, št. 91/07). 

– najmanj tri leta delovnih izkušenj na 
predmetnem področju, za katerega kandidi-
rate (kopija delovne knjižice),

– izpolnjuje merila za določitev vidnih do-
sežkov na strokovnem področju za pridobi-
tev naziva predavatelj višje šole (Ur. l. RS, 
št. 20/06).

Kandidat mora vlogi za prvo imenovanje 
v naziv priložiti:

1. Življenjepis.
2. Dokazilo o pridobljeni izobrazbi.
3. Dokazilo o najmanj treh letih ustreznih 

delovnih izkušenj (kopija delovne knjižice).
4. Dokazila o vidnih dosežkih na svojem 

strokovnem področju v skladu z Merili stro-
kovnega sveta (obrazec 2A), in sicer naj-
manj:

– dve dokazili o dosežkih na področju 
izobraževanja in

– dve dokazili o dosežkih na področju 
strokovnega dela:

5. Podpisano izjavo, v kateri navedete 
predmete, za katere želite biti imenovani 
(obrazec 1).

Informacije in potrebno dokumentacijo 
(obrazce) lahko dobite na naslovu šole: Iz-
obraževalni center Piramida Maribor, Višja 
strokovna šola, Park mladih 3, 2000 Maribor, 
tel. 02/320-86-11 ali 02/33-13-432 (Blanka 
Vombergar) ali 02/320-86-33 (Irena Vračko) 
ter na naši spletni strani.

Prijave z življenjepisom in dokazili o izpol-
njevanju razpisnih pogojev sprejemamo 14 
dni po objavi razpisa na isti naslov s pripisom 
»predavatelj višje strokovne šole«.

Obrazec 2A pošljite tudi na e-naslov: vis-
jastrokovna.ic-piramida@guest.arnes.si.

O imenovanju bomo kandidate obvestili 
v zakonitem roku.

Določila, ki veljajo za pridobitev naziva 
predavatelj višje strokovne šole, lahko naj-
dete na naslednjih povezavah:

– Zakon o višjem strokovnem izobraže-
vanju,

– Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe 
predavateljev višje strokovne šole in drugih 
strokovnih delavcev v višješolskem študij-
skem programu Živilstvo in prehrana,

– Merila za določitev vidnih dosežkov na 
strokovnem področju za pridobitev naziva 
predavatelj višje šole.

IC Piramida Maribor
Višja strokovna šola
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 Ob-10507/08

Preklic
Preklicujemo objavo delovnega mesta 

direktorja/direktorice Varstveno delovnega 
centra Krško - Leskovec, ki je bila v Ura-
dnem listu RS, št. 126 z dne 31. 12. 2008, 
Ob-10269/08.

Uredništvo

Št. 0121/2008 Ob-10508/08
Na podlagi 14. in 31. člena Statuta Var-

stveno delovnega centra Krško - Leskovec 
in Zakona o socialnem varstvu, Ur. l. RS, št. 
3/07, ter sklepa Sveta zavoda z dne 18. 12. 
2008, Svet zavoda Varstveno delovnega 
centra Krško - Leskovec objavlja razpis za

direktorja/direktorico Varstveno de-
lovnega centra Krško - Leskovec.

Na razpisano delovno mesto bo imeno-
van kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogo-
je:

1. Izpolnjuje zahteve 56. in 57. člena 
Zakona o socialnem varstvu (ZSU – Uradni 
list RS, št. 3 z dne 12. 1. 2007). Izpolnjeva-
nje pogojev morajo kandidati dokazovati s 
pisnimi listinami.

2. Kandidati se morajo prijaviti na razpis 
v roku 15 dni po njegovi objavi. Svet zavoda 
prepozno prispelih in nepopolnih ponudb ne 
bo obravnaval.

3. Mandat direktorja traja 5. let.
Mandat bo direktorju začel teči z dnem, 

ko bo izdano soglasje k imenovanju, ki ga 
poda minister za delo, družino in socialne 
zadeve, oziroma naslednji dan po preteku 
prejšnjega mandata, če je bilo soglasje mini-
stra izdano prej (predvidoma 21. 5. 2009).

4. Kandidati morajo podati vloge s prilo-
ženimi prilogami in dokazili v pisni obliki, po 
pošti, na naslov: Svet Varstveno delovnega 
centra Krško - Leskovec, Ulica Staneta Ža-
garja 4, 8273 Leskovec pri Krškem, s pripi-
som: »Razpis za direktorja«.

Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o 
izbiri v tridesetih dneh po zaključenem izbir-
nem postopku.

Svet zavoda Varstveno delovnega 
centra Krško - Leskovec

Št. 161107-08-1087 Ob-10447/08
Republika Slovenija, Ministrstvo za fi-

nance, p.p. 644, 1001 Ljub ljana, objavlja 
javni natečaj za delovno mesto

direktor Sklada Republike Slovenije 
za nasledstvo, javnega sklada.

Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj univerzitetna izobrazba,
– najmanj 10 let delovnih izkušenj.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat 

izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo 
predpisi s področja delovnega prava.

Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoje iz 
tretjega odstavka 6. člena Zakona o Skladu 
Republike Slovenije za nasledstvo in viso-
kem predstavniku Republike Slovenije za 
nasledstvo (Ur. l. RS, št. 29/06 – ZSNVPN), 
in sicer:

– da je državljan Republike Slovenije;
– da oseba ni bila pravnomočno obso-

jena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, 
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni 

bila obsojena na nepogojno kazen zapora 
v trajanju več kot šest mesecev;

– da zoper osebe ni vložena pravnomoč-
na obtožnica zaradi naklepnega kaznivega 
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kandidat mora k prijavi z življenjepisom 
priložiti naslednje izjave:

– pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju 
pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe, 
iz katere mora biti razvidna stopnja in smer 
izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) za-
ključka izobraževanja ter ustanova, na kateri 
je bila izobrazba pridobljena;

– pisno izjavo kandidata o vseh doseda-
njih zaposlitvah, v kateri kandidat navede 
datum sklenitve in datum prekinitve delov-
nega razmerja pri posameznemu delodajal-
cu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri 
tem delodajalcu;

– pisno izjavo kandidata, v kateri izjavlja 
da je državljan Republike Slovenije, da ni 
bil pravnomočno obsojen zaradi naklepne-
ga kaznivega dejanja, ki se preganja po 
uradni dolžnosti in da ni bil obsojena na 
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 
šest mesecev, ter da zoper njega ni vložena 
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti;

– soglasje kandidata, da za namen tega 
natečajnega postopka dovoljuje, da kadro-
vska služba Ministrstva za finance prido-
bi podatke iz 3. alineje iz uradnih evidenc. 
V primeru, da kandidat z vpogledom iz ura-
dnih evidenc ne soglaša, bo moral sam pre-
dložiti ustrezna dokazila.

Obravnavali bomo samo pravočasne in 
popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo 
uvrščene v izbirni postopek.

Naloge direktorja so:
– predstavlja in zastopa sklad;
– določa, organizira in vodi delo in po-

slovanje sklada;
– pripravlja finančni načrt in letno poroči-

lo, ki ju predlaga nadzornemu svetu v spre-
jem;

– v soglasju z nadzornim svetom določa 
sistemizacijo delovnih mest;

– poroča nadzornemu svetu o poslova-
nju sklada;

– na zahtevo nadzornega sveta poroča 
o posameznih poslih v zvezi z upravljanjem 
namenskega premoženja oziroma drugimi 
zadevami, povezanimi s poslovanjem skla-
da;

– daje predloge in uresničuje sklepe nad-
zornega sveta;

– pripravlja gradiva in sodeluje na sejah 
nadzornega sveta;

– opravlja druge naloge, določene 
z ZSNVPN in aktom o ustanovitvi.

Direktorja imenuje in razrešuje Vlada 
Republike Slovenije na predlog ministra, 
pristojnega za finance, ob predhodnem so-
glasju nadzornega sveta. Direktor bo imeno-
van za dobo štirih let. Delo bo opravljal na 
Skladu RS za nasledstvo, javni sklad, Trg 
republike 3, Ljub ljana.

Kandidate vabimo, da pošljejo pisne pri-
jave z življenjepisom in zahtevanimi izjavami 
v petnajstih dneh po objavi, na naslov: Mi-
nistrstvo za finance, Kadrovska služba, p.p. 

644, 1001 Ljub ljana ali na elektronski naslov: 
gp.mf@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni 
pogojena z elektronskim podpisom. Prijave 
pošljite v zaprti ovojnici z označbo »za javni 
natečaj št. 1101-19/2008 direktor Sklada RS 
za nasledstvo, javnega sklada«.

Kandidate bomo o izboru pisno obve-
stili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Ob-
vestilo o končanem izbirnem postopku bo 
objavljeno na spletnih straneh Ministrstva 
za finance.

Za dodatne informacije o izvedbi objave 
pokličite ga. Torkar na tel. 01/369-63-63, 
o delovnem področju razpisanega delov-
nega mesta pa ga. Groff-Ferjančič na tel. 
01/369-68-56.

V besedilu javnega natečaja uporablje-
ni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični 
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske 
in moške.

Ministrstvo za finance

Št. 161107-08-1089 Ob-10448/08
Na podlagi prvega odstavka 58. člena 

Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, 
št. 63/07 – UPB3, 65/08 in 69/08; v nadalj-
njem besedilu: ZJU) Ministrstvo za finance, 
Župančičeva 3, Ljub ljana objavlja javni na-
tečaj za položaj

generalnega direktorja Uprave RS za 
javna plačila.

I. Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni 
javni natečaj, mora izpolnjevati naslednje 
pogoje:

– da je državljan Republike Slovenije;
– da ima univerzitetno izobrazbo ali naj-

manj visoko strokovno izobrazbo s specia-
lizacijo oziroma najmanj visoko strokovno 
izobrazbo z magisterijem ali najmanj magi-
strsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja); 
smer: družboslovna;

– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– komunikacijske veščine in sposobnost 

nastopanja v javnosti;
– sposobnost strateškega načrtovanja in 

odločanja na najvišjih nivojih;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi 

naklepnega kaznivega dejanja, ki se prega-
nja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen 
na nepogojno kazen zapora v trajanju več 
kot šest mesecev;

– da zoper njega ni bila vložena prav-
nomočna obtožnica zaradi naklepnega ka-
znivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti.

II. Prijava mora vsebovati:
1. Izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi na-

klepnega kaznivega dejanja, ki se preganja 
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na 
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 
šest mesecev;

– zoper njega ni vložena pravnomočna 
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega de-
janja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

2. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede 
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti 
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto 
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pri-
dobljena.

Razpisi delovnih mest
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3. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je 
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zah-
tevanih delovnih izkušenj. Po 13. točki 6. 
člena ZJU se kot delovne izkušnje šteje 
delovna doba na delovnem mestu, za katero 
se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pri-
pravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede 
na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno 
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem 
ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izku-
šnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih 
je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem 
del na delovnem mestu, za katero se zah-
teva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen 
pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. 
Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo 
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno 
mesto, za katero oseba kandidira.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo 
za tretjino v primeru, da ima kandidat univer-
zitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali 
doktoratom znanosti, ter eno leto v primeru, 
ko ima kandidat opravljen pravniški državni 
izpit oziroma pravosodni izpit.

4. Izjavo, da za namen tega natečajnega 
postopka dovoljuje Ministrstvu za finance 
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne 
evidence.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kra-
tek življenjepis.

III. Posebna natečajna komisija bo 
kandidate preverjala v skladu s Standardi 
strokovne usposobljenosti, merili za izbiro 
in metodami preverjanja usposobljenosti 
uradnikov na položajih v državni upravi, ki 
jih je določil Uradniški svet (standardi št. 
906-2/2003 z dne 27. 8. 2003, 906-2/2003-1 
z dne 22. 10. 2003 in 906-39/2004 z dne 
22. 12. 2004), objavljenimi na spletni sta-
ni Ministrstva za javno upravo -http://www.
mju.gov.si/.

IV. Izbrani kandidat bo imenovan na po-
ložaj za dobo petih let z možnostjo ponovne-
ga imenovanja. S kandidatom, izbranim na 
javnem natečaju, ki pred tem ni imel statusa 
uradnika, se sklene pogodba o zaposlitvi za 
obdobje petih let. Delo bo opravljal v nazi-
vu sekretar na sedežu organa v Ljub ljani, 
Dunajska 48. Najkasneje v petnajstih me-
secih od imenovanja na položaj je izbrani 
kandidat dolžan pridobiti funkcionalna zna-
nja upravnega vodenja in upravljanja kadro-
vskih virov.

V. Pisno prijavo z izjavami je potrebno 
poslati v zaprti ovojnici z označbo: »za javni 
natečaj« in navedbo delovnega mesta na 
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direk-
torat za organizacijo in kadre, Tržaška 21, 
Ljub ljana, in sicer v roku 15 dni od dne ob-
jave na spletni strani ministrstva, pristojnega 
za javno upravo oziroma v roku 15 dni od 
dne objave v Uradnem listu RS ali v dnev-
nem časopisu.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi ele-
ktronska oblika, poslana na elektronski na-
slov: gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost 
prijave ni pogojena z elektronskim podpi-
som.

Formalno nepopolne prijave ne bodo 
uvrščene v izbirni postopek v skladu z 21. 
členom Uredbe o postopku za zasedbo pro-
stega delovnega mesta v organih državne 
uprave in v pravosodnih organih (Uradni list 
RS, št. 139/06).

Za morebitne dodatne informacije se lah-
ko kandidati obrnejo na Ministrstvo za javno 
upravo, Tea Juratovec, tel. 01/478-83-45 ali 
Renata Pečaver, tel. 01/478-16-71.

Izbranemu kandidatu bo izdana odločba 
o imenovanju na položaj, neizbrani kandidati 
pa bodo prejeli obvestilo o neizbiri.

V besedilu javnega natečaja uporablje-
ni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični 
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske 
in moške.

Ministrstvo za finance

Št. 161107-08-1090 Ob-10449/08
Na podlagi prvega odstavka 58. člena 

Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, 
št. 63/07 – UPB3, 65/08 in 69/08; v nadalj-
njem besedilu: ZJU) Ministrstvo za finance, 
Župančičeva 3, Ljub ljana objavlja javni na-
tečaj za položaj

generalnega sekretarja v Ministrstvu 
za finance.

I. Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni 
javni natečaj, mora izpolnjevati naslednje 
pogoje:

– da je državljan Republike Slovenije;
– da ima univerzitetno ali najmanj vi-

soko strokovno izobrazbo s specializacijo 
oziroma najmanj visoko strokovno izobraz-
bo z magisterijem ali najmanj magistrsko 
izobrazbo (druga bolonjska stopnja);

– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi 

naklepnega kaznivega dejanja, ki se prega-
nja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen 
na nepogojno kazen zapora v trajanju več 
kot šest mesecev;

– da zoper njega ni bila vložena prav-
nomočna obtožnica zaradi naklepnega ka-
znivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti.

II. Prijava mora vsebovati:
1. Izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi na-

klepnega kaznivega dejanja, ki se preganja 
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na 
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 
šest mesecev;

– zoper njega ni vložena pravnomočna 
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega de-
janja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

2. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede 
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti 
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto 
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pri-
dobljena.

3. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je 
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zah-
tevanih delovnih izkušenj. Po 13. točki 6. 
člena ZJU se kot delovne izkušnje šteje 
delovna doba na delovnem mestu, za katero 
se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pri-
pravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede 
na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno 
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem 
ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izku-
šnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih 
je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem 
del na delovnem mestu, za katero se zah-
teva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen 
pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. 
Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo 
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno 
mesto, za katero oseba kandidira.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo 
za tretjino v primeru, da ima kandidat univer-
zitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali 
doktoratom znanosti, ter eno leto v primeru, 
ko ima kandidat opravljen pravniški državni 
izpit oziroma pravosodni izpit.

4. Izjavo, da za namen tega natečajnega 
postopka dovoljuje Ministrstvu za finance 
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne 
evidence.

5. Izjavo, da soglaša s tem, da se bo 
zanj opravilo varnostno preverjanje za do-
stop do tajnih podatkov stopnje »strogo taj-
no« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih 
(Uradni list RS, št. 50/06 – UPB 2).

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kra-
tek življenjepis.

III. Posebna natečajna komisija bo 
kandidate preverjala v skladu s Standardi 
strokovne usposobljenosti, merili za izbiro 
in metodami preverjanja usposobljenosti 
uradnikov na položajih v državni upravi, ki 
jih je določil Uradniški svet (standardi št. 
906-2/2003 z dne 27. 8. 2003, 906-2/2003-1 
z dne 22. 10. 2003 in 906-39/2004 z dne 
22. 12. 2004), objavljenimi na spletni sta-
ni Ministrstva za javno upravo -http://www.
mju.gov.si/.

IV. Izbrani kandidat bo imenovan na po-
ložaj za dobo petih let z možnostjo ponovne-
ga imenovanja. S kandidatom, izbranim na 
javnem natečaju, ki pred tem ni imel statusa 
uradnika, se sklene pogodba o zaposlitvi za 
obdobje petih let. Delo bo opravljal v nazivu 
sekretar na sedežu organa v Ljub ljani, Žu-
pančičeva 3. Najkasneje v petnajstih me-
secih od imenovanja na položaj je izbrani 
kandidat dolžan pridobiti funkcionalna zna-
nja upravnega vodenja in upravljanja kadro-
vskih virov.

V. Pisno prijavo z izjavami je potrebno 
poslati v zaprti ovojnici z označbo: »za javni 
natečaj« in navedbo delovnega mesta na 
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direk-
torat za organizacijo in kadre, Tržaška 21, 
Ljub ljana, in sicer v roku 15 dni od dne ob-
jave na spletni strani ministrstva, pristojnega 
za javno upravo oziroma v roku 15 dni od 
dne objave v Uradnem listu RS ali v dnev-
nem časopisu.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi ele-
ktronska oblika, poslana na elektronski na-
slov: gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost 
prijave ni pogojena z elektronskim podpi-
som.

Formalno nepopolne prijave ne bodo 
uvrščene v izbirni postopek v skladu z 21. 
členom Uredbe o postopku za zasedbo pro-
stega delovnega mesta v organih državne 
uprave in v pravosodnih organih (Uradni list 
RS, št. 139/06).

Za morebitne dodatne informacije se lah-
ko kandidati obrnejo na Ministrstvo za javno 
upravo, Tea Juratovec, tel. 01/478-83-45 ali 
Renata Pečaver, tel. 01/478-16-71.

Izbranemu kandidatu bo izdana odločba 
o imenovanju na položaj, neizbrani kandidati 
pa bodo prejeli obvestilo o neizbiri.

V besedilu javnega natečaja uporablje-
ni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični 
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske 
in moške.

Ministrstvo za finance

Št. 161107-08-1088 Ob-10450/08
Na podlagi prvega odstavka 58. člena 

Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list 
RS, št. 63/07 in 65/08, v nadaljnjem bese-
dilu: ZJU) Ministrstvo za finance, Župan-
čičeva 3, Ljub ljana objavlja javni natečaj 
za položaj

direktorja Urada Republike Slovenije 
za nadzor prirejanja iger na srečo v Mini-
strstvu za finance.
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I. Kandidat, ki se bo prijavil na navede-
ni javni natečaj, mora izpolnjevati naslednje 
pogoje:

– da je državljan Republike Slovenije;
– da ima univerzitetno ali najmanj visoko 

strokovno izobrazbo s specializacijo ali ma-
gisterijem ali najmanj magistrsko izobrazbo 
(druga bolonjska stopnja);

– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi 

naklepnega kaznivega dejanja, ki se prega-
nja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na 
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 
šest mesecev;

– da zoper njega ni bila vložena prav-
nomočna obtožnica zaradi naklepnega ka-
znivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti.

II. Prijava mora vsebovati:
1. Izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi na-

klepnega kaznivega dejanja, ki se preganja 
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na 
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 
šest mesecev;

– zoper njega ni vložena pravnomočna 
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega deja-
nja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

2. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede 
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti raz-
vidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in 
ustanova, na kateri je bila izobrazba prido-
bljena.

3. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je 
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahte-
vanih delovnih izkušenj. Po 13. točki 6. člena 
ZJU se kot delovne izkušnje šteje delovna 
doba na delovnem mestu, za katero se zah-
teva ista stopnja izobrazbe in čas pripravni-
štva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, 
ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziro-
ma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri 
drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se 
štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni 
uslužbenec pridobil z opravljanjem del na de-
lovnem mestu, za katero se zahteva za eno 
stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva 
v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne iz-
kušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji 
zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero 
oseba kandidira.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo 
za tretjino v primeru, da ima kandidat univer-
zitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali 
doktoratom znanosti, ter eno leto v primeru, 
ko ima kandidat opravljen pravniški državni 
izpit oziroma pravosodni izpit.

4. Izjavo, da za namen tega natečajne-
ga postopka dovoljuje Ministrstvu za finan-
ce pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne 
evidence.

5. Izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj 
opravilo varnostno preverjanje za dostop 
do tajnih podatkov stopnje »Strogo tajno« 
v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni 
list RS, št. 50/06 – UPB 2).

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek 
življenjepis.

III. Posebna natečajna komisija bo kandi-
date preverjala v skladu s Standardi strokov-
ne usposobljenosti, merili za izbiro in metoda-
mi preverjanja usposobljenosti uradnikov na 
položajih v državni upravi, ki jih je določil Ura-
dniški svet (standardi št. 906-2/2003 z dne 
27. 8. 2003, 906-2/2003-1 z dne 22. 10. 2003 
in 906-39/2004 z dne 22. 12. 2004), obja-
vljenimi na spletni stani Ministrstva za javno 
upravo –http://www.mju.gov.si/.

IV. Izbrani kandidat bo imenovan na po-
ložaj za dobo petih let z možnostjo ponovne-
ga imenovanja. S kandidatom, izbranim na 
javnem natečaju, ki pred tem ni imel statusa 
uradnika, se sklene pogodba o zaposlitvi za 
obdobje petih let. Delo bo opravljal v nazivu 
sekretar na sedežu organa v Ljub ljani, Slo-
venska 54/II. Najkasneje v petnajstih me-
secih od imenovanja na položaj je izbrani 
kandidat dolžan pridobiti funkcionalna znanja 
upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih 
virov.

V. Pisno prijavo z izjavami je potrebno 
poslati v zaprti ovojnici z označbo: »za javni 
natečaj« in navedbo delovnega mesta na 
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direk-
torat za organizacijo in kadre, Tržaška 21, 
Ljub ljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave 
na spletni strani ministrstva, pristojnega za 
javno upravo oziroma v roku 15 dni od dne 
objave v Uradnem listu Republike Slovenije 
ali v dnevnem časopisu.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elek-
tronska oblika, poslana na elektronski naslov: 
gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost prijave 
ni pogojena z elektronskim podpisom.

Formalno nepopolne prijave ne bodo 
uvrščene v izbirni postopek v skladu z 21. 
členom Uredbe o postopku za zasedbo pro-
stega delovnega mesta v organih državne 
uprave in v pravosodnih organih (Uradni list 
RS, št. 139/06).

Za morebitne dodatne informacije se lah-
ko kandidati obrnejo na Ministrstvo za javno 
upravo, na Tea Juratovec, tel. 01/478-83-45 
ali Renata Pečaver, tel. 01/478-16-71.

Izbranemu kandidatu bo izdana odločba 
o imenovanju na položaj, neizbrani kandidati 
pa bodo prejeli obvestilo o neizbiri.

Ministrstvo za finance

 Ob-10451/08
Svet inštituta javnega zavoda Inštitut za 

vode Republike Slovenije, Ljub ljana, Hajdri-
hova ulica 28c, na podlagi določil Statuta 
inštituta ter sklepa Sveta inštituta na 4. redni 
seji dne 16. 12. 2008, razpisuje prosto de-
lovno mesto

direktorja inštituta.
Kandidat mora izpolnjevati poleg splošnih 

tudi naslednje pogoje:
– da ima najmanj univerzitetno izobrazbo 

s področja dejavnosti inštituta,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj 

na vodstvenih delovnih mestih,
– da s svojim delom dokazuje sposob-

nost za organiziranje in strokovno vodenje 
inštituta,

– da aktivno obvlada vsaj en svetovni 
jezik.

Mandat direktorja traja 4 leta.
Od direktorja pričakujemo predložitev de-

lovanja in razvoja inštituta.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju 

razpisnih pogojev pošljite v 8 dneh po objavi 
razpisa na naslov: Inštitut za vode Republike 
Slovenije, 1000 Ljub ljana, Hajdrihova ulica 
28c, s pripisom: »Ne odpiraj – za razpis di-
rektorja«.

O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni 
v roku osmih dni po izdaji odločbe o izbiri

Inštitut za vode Republike Slovenije

 Ob-10452/08
Svet Onkološkega inštituta Ljub ljana na 

podlagi 13. člena statuta razpisuje delovno 
mesto

generalnega direktorja Onkološkega 
inštituta (m/ž) za mandatno obdobje šti-
rih let.

Za generalnega direktorja je lahko imeno-
van kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– univerzitetna izobrazba,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj z organi-

zacijo, vodenjem in upravljanjem,
– zaželjene delovne izkušnje v zdra-

vstvu,
– da predloži program dela in razvoja OI.
Prijavi je potrebno priložiti:
– dokazila o izpolnjevanju zahtevanih po-

gojev,
– program dela in razvoja OI.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju 

zahtevanih pogojev je potrebno oddati v 15 
dneh po objavi razpisa na naslov: Onkološki 
inštitut Ljub ljana, Zaloška 2, s pripisom »Raz-
pisni komisiji – Ne odpiraj!«.

Onkološki inštitut Ljub ljana

Št. 215 Ob-10453/08
Svet Osnovne šole Polzela, Polzela 10, 

3313 Polzela, na podlagi 48. in 58. člena 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 
36/08) razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na 

funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne 
zakonske pogoje in posebne pogoje, skla-
dno z Zakonom o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 
36/08).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vod-
stvene, organizacijske in druge sposobnosti 
za uspešno vodenje zavoda.

Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za 
5 let.

Začetek mandata je 1. 9. 2009.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju 

zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, po-
trdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v tra-
janju več kot šest mesecev in potrdilo o ne-
kaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zo-
per spolno nedotakljivost, program vodenja 
zavoda, opis dosedanjih delovnih izkušenj 
in kratek življenjepis) pošljite v 10 dneh po 
objavi razpisa na naslov: Svet Osnovne šole 
Polzela, Polzela 10, 3313 Polzela, z oznako 
»Prijava za razpis za ravnatelja«.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imeno-
vanju prejeli v zakonitem roku.

Svet Osnovne šole Polzela

 Ob-10455/08
Na podlagi 13. člena Sklepa o ustanovitvi 

javnega zavoda Slovensko narodno gleda-
lišče Opera in balet Ljub ljana (Ur. l. RS, št. 
56/03 s sprem. in dopol. Ur. l. RS, št. 98/08) 
in sklepa Sveta javnega zavoda SNG Opera 
in balet Ljub ljana, z dne 18. 12. 2008, rav-
natelj SNG Opera in balet Ljub ljana, objavlja 
javni razpis za zasedbo delovnega mesta 
pomočnika ravnatelja v SNG Opera in balet 
Ljub ljana, in sicer:

pomočnik/pomočnica ravnatelja za 
vodenje umetniško strokovnega dela za 
področje opere.

Z izbranim kandidatom/kandidatko bo 
sklenjeno delovno razmerje za določen čas 
s polnim delovnim časom, za čas trajanja 
mandata ravnatelja in se lahko ponovi.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj univerzitetna izobrazba ali viso-

ka strokovna izobrazba s specializacijo oziro-
ma magisterijem glasbene smeri,

– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
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– poznavanje področja operne dejavno-
sti,

– aktivno znanje najmanj enega svetov-
nega jezika in pasivno znanje najmanj ene-
ga svetovnega jezika,

– sposobnost za organiziranje in vode-
nje.

Kandidat za delovno mesto pomoč-
nik/pomočnica ravnatelja mora ob prijavi na 
razpis predložiti:

– vizijo dela zavoda za področje svojega 
dela za obdobje trajanja mandata,

– dokazilo o izobrazbi – fotokopija di-
plome,

– dokazilo o delovnih izkušnjah – fotoko-
pija delovne knjižice,

– dokazilo o aktivnem znanju svetovnega 
jezika, ki se izkazuje s certifikatom oziroma 
z dokazilom o uspešno opravljenem izpitu 
iz tujega jezika na dodiplomskem univerzi-
tetnem študiju oziroma dokazilom, da se je 
šolal v tujem jeziku,

– dokazilo o pasivnem znanju tujega je-
zika, ki se izkazuje s potrdilom o jezikovnem 
izobraževanju pri ustrezni izobraževalni in-
stituciji (šola tujega jezika), s potrdili o ude-
ležbi na strokovnih srečanjih ali z dokazilom 
o uspešno zaključenem srednješolskem izo-
braževanju – V. stopnja, iz katerega je razvi-
dno, da je bil kot predmet tuj jezik (fotokopija 
spričevala).

Kandidate/kandidatke vabimo, da pošlje-
jo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju 
navedenih pogojev ter kratkim življenjepi-
som v roku 8 dni od dneva objave javnega 
razpisa v zaprti ovojnici na naslov: SNG 
Opera in balet Ljub ljana, Cankarjeva 11, 
1000 Ljub ljana, s pripisom »Razpis – po-
močnik/pomočnica ravnatelja«. Obravnavali 
bomo samo pravočasne in popolne vloge.

Kandidati/kandidatke bodo o izbiri pisno 
obveščeni v roku 8 dni od izbire kandida-
ta/kandidatke.

Slovensko narodno gledališče
Opera in balet Ljub ljana

Št. 1711-08-0385 Ob-10468/08
Na podlagi prvega odstavka 27. člena, 

33. člena in 58. člena Zakona o javnih usluž-
bencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3 
in 65/08) ministrica za notranje zadeve na 
podlagi 68. dopisne seje Uradniškega sve-
ta z dne 27. 11. 2008 objavlja javni natečaj 
za položaj

generalnega sekretarja v Ministrstvu 
za notranje zadeve.

I. Poleg splošnih pogojev, določenih 
z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še 
naslednje pogoje:

– univerzitetno izobrazbo pravne ali 
druge ustrezne družboslovne smeri, viso-
ko strokovno izobrazbo z magisterijem, vi-
soko strokovno izobrazbo s specializacijo 
ali magistrsko izobrazbo (druga bolonjska 
stopnja) pravne ali druge ustrezne družbo-
slovne smeri,

– državljanstvo Republike Slovenije,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– funkcionalno znanje vodenja v javni 

upravi,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni 

zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se 
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti 
obsojeni na nepogojno kazen zapora v tra-
janju več kot šest mesecev,

– zoper njih ne sme biti vložena prav-
nomočna obtožnica zaradi naklepnega ka-

znivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti,

– dovoljenje za dostop do tajnih podat-
kov stopnje »Strogo tajno«, »Tajno – EU«, 
»Tajno – NATO«.

II. Prijava mora vsebovati:
1. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede 

zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti 
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto 
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pri-
dobljena.

2. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je 
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahte-
vanih delovnih izkušenj. Po 13. točki 6. člena 
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, 
št. 63/07 in št. 65/08) se kot delovne izkušnje 
šteje delovna doba na delovnem mestu, za 
katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in 
čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne 
glede na to, ali je bilo delovno razmerje skle-
njeno oziroma pripravništvo opravljeno pri 
istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne 
izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki 
jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem 
del na delovnem mestu, za katero se zah-
teva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen 
pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. 
Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo 
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno 
mesto, za katero oseba kandidira.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo 
za tretjino v primeru, da ima kandidat univer-
zitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali 
doktoratom znanosti, ter eno leto v primeru, 
ko ima kandidat opravljen pravniški državni 
izpit oziroma pravosodni izpit.

3. Izjavo kandidata o pridobitvi funkcio-
nalnega znanja vodenja v javni upravi.

4. Pisne izjave kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– da ima znanje uradnega jezika,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi na-

klepnega kaznivega dejanja, ki se preganja 
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na 
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 
šest mesecev,

– zoper njega ni bila vložena pravnomoč-
na obtožnica zaradi naklepnega kaznivega 
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

5. Izjavo, da za namen tega natečajnega 
postopka dovoljuje Ministrstvu za notranje 
zadeve pridobitev podatkov iz 4. točke iz 
uradne evidence.

6. Izjavo, da ima dovoljenje za dostop 
do tajnih podatkov stopnje »Strogo tajno«, 
»Tajno – EU«, »Tajno – NATO« oziroma pi-
sno izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj 
opravilo varnostno preverjanje za dostop 
do tajnih podatkov stopnje »Strogo tajno«, 
»Tajno – EU«, »Tajno – NATO« v skladu 
z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS, 
št. 50/06 – UPB2).

Pri izbranemu kandidatu se bo preverjalo 
ali ima pridobljena funkcionalna znanja vo-
denja v javni upravi. V nasprotnem primeru 
je izbrani kandidat na podlagi pete točke 52. 
člena Uredbe o notranji organizaciji, sistemi-
zaciji, delovnih mestih in nazivih v organih 
javne uprave in pravosodnih organih (Ura-
dni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 
35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 40/06, 
9/07 in 33/08) dolžan pridobiti ta znanja naj-
kasneje v petnajstih mesecih od dneva ime-
novanja na položaj.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kra-
tek življenjepis ter da kandidat v njej poleg 
formalne izobrazbe navede tudi druga zna-
nja in veščine, ki jih je pridobil.

III. Posebna natečajna komisija bo 
kandidate preverjala v skladu s Standardi 
strokovne usposobljenosti, merili za izbiro 
in metodami preverjanja usposobljenosti 
uradnikov na položajih v državni upravi, ki 
jih je določil Uradniški svet (standardi št. 
906-2/2003 z dne 27. 8. 2003, 906-2/2003-1 
z dne 22. 10. 2003 in 906-39/2004 z dne 
22. 12. 2004), objavljenimi na spletni sta-
ni Ministrstva za javno upravo –http://www.
mju.gov.si/.

Posebna natečajna komisija bo v razgo-
voru presojala znanja kandidatov, in sicer:

– okvirno poznavanje delovnega podro-
čja ministrstva in problematike (odprtih vpra-
šanj, konceptualnih družbenih dilem) tega 
področja,

– poznavanje načel in razvojnih usmeri-
tev delovanja državne uprave (usmerjenost 
k uporabniku, odprtost in preglednost),

– poznavanja načrtovanja in uporabe 
proračunskih sredstev,

– poznavanje delovanja institucij EU in 
pravnega reda EU s področja dela,

– znanje vsaj enega tujega jezika,
– upravljavske sposobnosti,
– komunikacijske veščine.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj 

enega tujega jezika z ustreznim dokazilom 
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika 
ali kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru 
s posebno natečajno komisijo. Pri znanju 
vsaj enega tujega jezika se kot tuji jezik upo-
števajo angleščina, francoščina, nemščina 
ali izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja 
v državah EU in drugih razvitejših državah 
sveta.

Posebna natečajna komisija bo preverja-
la tudi vrsto, raven ali obseg zahtev za delo 
na delovnem mestu uradnika na položaju, 
in sicer najmanj 3 leta delovnih izkušenj 
na področju, za katero kandidirajo ali na 
sorodnem področju v javnem ali zasebnem 
sektorju in najmanj 3 leta izkušenj na vod-
stvenih delovnih mestih v javnem ali za-
sebnem sektorju enake ali podobne stopnje 
zahtevnosti oziroma 5 let izkušenj na drugih 
vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati 
dokazujejo z ustreznimi referencami oziro-
ma dokazili.

Poznavanje delovanja institucij EU in 
pravnega reda EU s področja dela lahko 
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim 
dokazilom, strokovno uveljavljenost na po-
dročju pa tudi z ustreznimi referencami.

Posebna natečajna komisija bo z razgo-
vorom ugotavljala komunikacijske veščine 
kandidata, upravljavske in vodstvene spo-
sobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi 
razgovora, bodisi na podlagi priloženih re-
ferenc, bodisi na podlagi ocene strokovne 
institucije.

IV. Na predlog ministrice za notranje za-
deve bo izbranega kandidata za generalne-
ga sekretarja v Ministrstvu za notranje za-
deve imenovala Vlada Republike Slovenije 
za dobo petih let z možnostjo ponovnega 
imenovanja. Delo bo opravljal v nazivu se-
kretar z možnostjo napredovanja v naziv 
višji sekretar, na sedežu organa v Ljub ljani, 
Štefanova 2.

V. Pisno prijavo z izjavami je potrebno 
poslati v zaprti ovojnici z označbo: »za javni 
natečaj« in navedbo delovnega mesta na 
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direk-
torat za organizacijo in kadre, Tržaška 21, 
Ljub ljana, in sicer v roku 15 dni od dne ob-
jave na spletni strani ministrstva, pristojnega 
za javno upravo oziroma v roku 15 dni od 
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dne objave v Uradnem listu RS ali v dnev-
nem časopisu.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi ele-
ktronska oblika, poslana na elektronski na-
slov: gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost 
prijave ni pogojena z elektronskim podpi-
som.

Formalno nepopolne prijave ne bodo 
uvrščene v izbirni postopek v skladu z 21. 
členom Uredbe o postopku za zasedbo pro-
stega delovnega mesta v organih državne 
uprave in v pravosodnih organih (Uradni list 
RS, št. 139/06).

Za morebitne dodatne informacije se lah-
ko kandidati obrnejo na Renato Pečaver, 
Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za 
organizacijo in kadre, tel. 01/478-16-71.

Izbranemu kandidatu bo izdana odločba 
o imenovanju na položaj, neizbrani kandidati 
pa bodo prejeli obvestilo o neizbiri.

Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani 
v moški spolni slovnični obliki, so uporablje-
ni kot nevtralni za ženske in moške.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 110-310/2008-03110 Ob-10488/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena 

Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):

– 1 prosto mesto okrožnega sodnika 
na Gospodarskem oddelku Okrožnega 
sodišča v Celju.

Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpol-

njuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena 
in posebne pogoje za izvolitev na mesto 
okrožnega sodnika, določene v 10. členu 
Zakona o sodniški službi.

Prijava kandidata mora vsebovati nasle-
dnje podatke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno 
ime kandidata,

– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana 

(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebi-

vališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško 

funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmo-

žnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenske-

ga jezika, če ni opravil pravniškega državne-
ga izpita v Republiki Sloveniji.

Vsi kandidati morajo prijavi priložiti ži-
vljenjepis z opisom strokovne dejavnosti po 
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in 
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev 
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev 
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o so-
dniški službi pridobi Ministrstvo za pravo-
sodje.

Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev 
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za 
pravosodje pridobiva podatek o poslovni 
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo 
od upravljavca matičnega registra, podatek 
o državljanstvu pa od upravljavca centralne 
evidence o državljanstvu.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi ele-
ktronski naslov kandidata.

Pisne prijave sprejema Ministrstvo za 
pravosodje, Ljub ljana, Župančičeva 3, 15 
dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 2/09 Ob-10495/08
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih 

uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB 
in 56/08) Ministrstvo za kulturo, Maistrova 
ulica 10, Ljub ljana objavlja javni natečaj za 
položaj

generalnega direktorja Direktorata za 
medije v Ministrstvu za kulturo.

I. Kandidati, ki se bodo prijavili na nave-
deni javni natečaj, morajo izpolnjevati na-
slednje pogoje:

– državljanstvo Republike Slovenije;
– univerzitetna izobrazba ali visoka stro-

kovna izobrazba s specializacijo ali magi-
sterijem;

– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni 

zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se 
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti 
obsojeni na nepogojno kazen zapora v tra-
janju več kot šest mesecev;

– zoper njih ne sme biti vložena prav-
nomočna obtožnica zaradi naklepnega ka-
znivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti.

Po 13. točki 6. člena Zakona o javnih 
uslužbencih se kot delovne izkušnje šteje 
delovna doba na delovnem mestu, za katero 
se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pri-
pravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede 
na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno 
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem 
ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izku-
šnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih 
je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem 
del na delovnem mestu, za katero se zah-
teva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen 
pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. 
Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo 
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno 
mesto, za katero oseba kandidira.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo 
za tretjino v primeru, da ima kandidat univer-
zitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali 
doktoratom znanosti, ter eno leto v primeru, 
ko ima kandidat opravljen pravniški državni 
izpit oziroma pravosodni izpit.

II. Prijava mora vsebovati
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede 

zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti 
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto 
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pri-
dobljena,

2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je 
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahte-
vanih delovnih izkušenj,

3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi na-

klepnega kaznivega dejanja, ki se preganja 
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na 
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 
šest mesecev,

– zoper njega ni vložena pravnomočna 
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega de-
janja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

4. izjavo, da za namen tega natečajne-
ga postopka dovoljuje Ministrstvu za kulturo 
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne 
evidence.

5. izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj 
opravilo varnostno preverjanje za dostop do 
tajnih podatkov stopnje »Tajno« v skladu 
z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS, 
št. 50/06 – UPB 2).

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kra-
tek življenjepis.

III. Posebna natečajna komisija bo 
kandidate preverjala v skladu s Standardi 
strokovne usposobljenosti, merili za izbiro 
in metodami preverjanja usposobljenosti 
uradnikov na položajih v državni upravi, ki 
jih je določil Uradniški svet (standardi št. 
906-2/2003 z dne 27. 8. 2003, 906-2/2003-1 
z dne 22. 10. 2003 in 906-39/2004 z dne 
22. 12. 2004), objavljenimi na spletni stani 
Ministrstva za javno upravo – http://www.
mju.gov.si/.

Kandidati morajo izkazati znanje vsaj 
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom 
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika 
ali kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru 
s posebno natečajno komisijo. Pri znanju 
vsaj enega tujega jezika se kot tuji jezik upo-
števajo angleščina, francoščina, nemščina 
ali izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja 
v državah EU in drugih razvitejših državah 
sveta.

Za izbranega kandidata, se v skladu 
z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list 
RS, št. 50/06 – UPB2) opravi varnostno 
preverjanje za dostop do tajnih podatkov 
stopnje »Tajno«.

IV. Izbrani kandidat bo imenovan na po-
ložaj za dobo petih let. S kandidatom, iz-
branem na javnem natečaju, ki pred tem 
ni imel statusa uradnika, pa bo sklenjena 
pogodba o zaposlitvi za določen čas, za 
obdobje petih let. Delo bo opravljal v nazivu 
sekretar, z možnostjo napredovanja v naziv 
višji sekretar, na sedežu organa v Ljub ljani, 
Maistrova ulica 10. Najkasneje v petnajstih 
mesecih od imenovanja na položaj je izbrani 
kandidat dolžan pridobiti funkcionalna zna-
nja upravnega vodenja in upravljanja kadro-
vskih virov.

V. Pisno prijavo z izjavami je potrebno 
poslati v zaprti ovojnici z označbo: »za javni 
natečaj« in navedbo delovnega mesta na 
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direk-
torat za organizacijo in kadre, Tržaška 21, 
Ljub ljana, in sicer v roku 15 dni od dne 
objave na spletni strani ministrstva, pristoj-
nega za javno upravo oziroma v roku 15 
dni od dne objave v Uradnem listu RS ali 
v dnevnem časopisu. Za pisno obliko prija-
ve se šteje tudi elektronska oblika, poslana 
na elektronski naslov: gp.mju@gov.si, pri 
čemer veljavnost prijave ni pogojena z ele-
ktronskim podpisom.

Formalno nepopolne prijave ne bodo 
uvrščene v izbirni postopek v skladu z 21. 
členom Uredbe o postopku za zasedbo pro-
stega delovnega mesta v organih državne 
uprave in v pravosodnih organih (Uradni list 
RS, št. 139/06).

Za morebitne dodatne informacije se lah-
ko kandidati obrnejo na Renato Pečaver, 
Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za 
organizacijo in kadre, tel. 01/478-16-71.

Izbranemu kandidatu bo izdana odločba 
o imenovanju na položaj, neizbrani kandidati 
pa bodo prejeli obvestilo o neizbiri.

Ministrstvo za kulturo

Št. 1/09 Ob-10497/08
Na podlagi 58. člena Zakona o jav-

nih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 
– UPB3 in 65/08) Ministrstvo za kulturo, 
Maistrova ulica 10, Ljub ljana, objavlja javni 
natečaj za položaj

generalnega sekretarja v Ministrstvu 
za kulturo.

I. Kandidati, ki se bodo prijavili na nave-
deni javni natečaj, morajo izpolnjevati na-
slednje pogoje:
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– državljanstvo Republike Slovenije;
– najmanj univerzitetna ali visoka stro-

kovna izobrazba s specializacijo ali magi-
sterijem ali magistrska izobrazba (druga 
bolonjska stopnja);

– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– osnovna raven znanja tujega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni 

zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se 
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti 
obsojeni na nepogojno kazen zapora v tra-
janju več kot šest mesecev;

– zoper njih ne sme biti vložena prav-
nomočna obtožnica zaradi naklepnega ka-
znivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti.

Po 13. točki 6. člena Zakona o javnih 
uslužbencih se kot delovne izkušnje šteje 
delovna doba na delovnem mestu, za katero 
se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pri-
pravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede 
na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno 
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem 
ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izku-
šnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih 
je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem 
del na delovnem mestu, za katero se zah-
teva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen 
pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. 
Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo 
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno 
mesto, za katero oseba kandidira.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo 
za tretjino v primeru, da ima kandidat univer-
zitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali 
doktoratom znanosti, ter za eno leto v pri-
meru, ko ima kandidat opravljen pravniški 
državni izpit oziroma pravosodni izpit.

II. Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede 

zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti 
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto 
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pri-
dobljena,

2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je 
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahte-
vanih delovnih izkušenj,

3. izjavo o osnovnem znanju tujega je-
zika,

4. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi na-

klepnega kaznivega dejanja, ki se preganja 
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na 
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 
šest mesecev,

– zoper njega ni vložena pravnomočna 
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega de-
janja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

5. izjavo, da za namen tega natečajne-
ga postopka dovoljuje Ministrstvu za kulturo 
pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradne 
evidence,

6. izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj 
opravilo varnostno preverjanje za dostop do 
tajnih podatkov stopnje »Tajno« v skladu 
z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS, 
št. 50/06 – UPB 2).

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kra-
tek življenjepis.

III. Posebna natečajna komisija bo 
kandidate preverjala v skladu s Standardi 
strokovne usposobljenosti, merili za izbiro 
in metodami preverjanja usposobljenosti 
uradnikov na položajih v državni upravi, ki 
jih je določil Uradniški svet (standardi št. 
906-2/2003 z dne 27. 8. 2003, 906-2/2003-1 
z dne 22. 10. 2003 in 906-39/2004 z dne 
22. 12. 2004), objavljenimi na spletni stra-
ni Ministrstva za javno upravo –http://www.
mju.gov.si/.

Kandidati morajo izkazati znanje vsaj ene-
ga tujega jezika z ustreznim dokazilom oziro-
ma potrdilom o znanju tujega jezika ali kako 
drugače, kar pojasnijo na razgovoru s poseb-
no natečajno komisijo. Pri znanju vsaj enega 
tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo an-
gleščina, francoščina, nemščina ali izjemoma 
drug tuji jezik, ki se uporablja v državah EU in 
drugih razvitejših državah sveta.

Za izbranega kandidata se v skladu z Za-
konom o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 
50/06 – UPB2) opravi varnostno preverja-
nje za dostop do tajnih podatkov stopnje 
»Tajno«.

IV. Izbrani kandidat bo imenovan na po-
ložaj za dobo petih let. S kandidatom, iz-
branem na javnem natečaju, ki pred tem 
ni imel statusa uradnika, pa bo sklenjena 
pogodba o zaposlitvi za določen čas, za 
obdobje petih let. Delo bo opravljal v nazivu 
sekretar, z možnostjo napredovanja v naziv 
višji sekretar, na sedežu organa v Ljub ljani, 
Maistrova ulica 10. Najkasneje v petnajstih 
mesecih od imenovanja na položaj je izbrani 
kandidat dolžan pridobiti funkcionalna zna-
nja upravnega vodenja in upravljanja kadro-
vskih virov.

V. Pisno prijavo z izjavami je potrebno 
poslati v zaprti ovojnici z označbo: »za javni 
natečaj« in navedbo delovnega mesta na 
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direk-
torat za organizacijo in kadre, Tržaška 21, 
Ljub ljana, in sicer v roku 15 dni od dne 
objave na spletni strani ministrstva, pristoj-
nega za javno upravo oziroma v roku 15 
dni od dne objave v Uradnem listu RS ali 
v dnevnem časopisu. Za pisno obliko prija-
ve se šteje tudi elektronska oblika, poslana 
na elektronski naslov: gp.mju@gov.si, pri 
čemer veljavnost prijave ni pogojena z ele-
ktronskim podpisom.

Formalno nepopolne prijave ne bodo 
uvrščene v izbirni postopek, v skladu z 21. 
členom Uredbe o postopku za zasedbo pro-
stega delovnega mesta v organih državne 

uprave in v pravosodnih organih (Uradni list 
RS, št. 139/06).

Za morebitne dodatne informacije se lah-
ko kandidati obrnejo na Renato Pečaver, 
Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za 
organizacijo in kadre, tel. 01/478-16-71.

Izbranemu kandidatu bo izdana odločba 
o imenovanju na položaj, neizbrani kandidati 
pa bodo prejeli obvestilo o neizbiri.

Ministrstvo za kulturo

 Ob-10503/08
Nadzorni svet Kapitalske družbe pokoj-

ninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. 
na podlagi 21. člena statuta v zvezi z do-
ločilom 55. člena statuta Kapitalske družbe 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
d.d. razpisuje delovno mesto

predsednika uprave.
Splošni pogoji:
Kandidati za funkcijo predsednika upra-

ve morajo poleg splošnih pogojev, določe-
nih z zakonom, izpolnjevati še naslednje 
pogoje:

– so državljani Republike Slovenije,
– imajo univerzitetno izobrazbo,
– imajo najmanj štiriletne delovne izku-

šnje pri vodenju poslov finančne inštitucije 
oziroma podjetja primerljive velikosti in de-
javnosti oziroma drugih primerljivih poslov, 
ki potrjujejo, da imajo potrebne strokovne, 
organizacijske in druge poslovodske spo-
sobnosti ter znanje za uspešno opravljanje 
te funkcije,

– obvladajo najmanj angleščino in slo-
venščino.

Posebni pogoji:
Kandidati za predsednika uprave morajo 

predložiti program razvoja Kapitalske druž-
be pokojninskega in invalidskega zavaro-
vanja d.d.

Predsedniku uprave traja mandat pet let 
in je lahko ponovno imenovan.

Predsednika uprave imenuje skupščina 
Kapitalske družbe pokojninskega in invalid-
skega zavarovanja, d.d.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev 
sprejema Kapitalska družba pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja, d.d., Ljub ljana, 
Dunajska cesta 119, z oznako »Za nadzor-
ni svet – razpis«. Prijave morajo prispeti 
na navedeni naslov najkasneje do 26. 1. 
2009. Prijavljeni kandidati bodo o imenova-
nju člana uprave obveščeni v osmih dneh po 
imenovanju na skupščini Kapitalske družbe 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 
d.d.

Morebitne dodatne informacije lahko do-
bijo kandidati na naslovu: Kapitalska druž-
ba, d.d., Ljub ljana, Dunajska cesta 119.

Nadzorni svet Kapitalske družbe
pokojninskega in invalidskega

zavarovanja, d.d.
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 Ob-10459/08

Popravek
V besedilu javnega poziva za zbiranje 

predlogov za sofinanciranje akcij festivalov 
in prireditev v letu 2009, objavljenem v Ura-
dnem listu RS, št. 103 z dne 30. 10. 2008, je 
bila ugotovljena napaka, zato uprava Film-
skega sklada Republike Slovenije – javnega 
sklada, Milošičeva cesta 38, 1000 Ljub ljana, 
na podlagi 11. člena Zakona o Uradnem 
listu Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo) 
in skladno s sklepom uprave z dne 8. 12. 
2008, objavlja popravek besedila:

Besedilo 2. točke tretjega odstavka toč-
ke 6 javnega poziva za sofinanciranje akcij 
festivalov in prireditev za leto 2009, obja-
vljenega v Uradnem listu RS, št. 103 z dne 
30. 10. 2008, se spremeni in nadomesti 
z naslednjim:

»2. Drugo zasedanje strokovno-pro-
gramske komisije bo potekalo dne 25. 5. 
2009. Na njem bodo obravnavane vloge, ki 
bodo na Filmski sklad prispele najkasneje 
do 15. 5. 2009.«

Filmski sklad Republike Slovenije – 
javni sklad

Št. 47805-54/2006/26 Ob-10472/08
Republika Slovenija, zanjo Ministrstvo za 

promet, Direkcija RS za ceste, Ljub ljana (v 
nadaljevanju: naročnik), na podlagi 21. čle-
na Zakona o stvarnem premoženju države, 
pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07), 43. 
– 47. člena Uredbe o stvarnem premoženju 
države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07 
in 94/07) in sprejetega posamičnega pro-
grama prodaje stvarnega premoženja z dne 
29. 9. 2007 objavlja

javno zbiranje ponudb
k nakupu nepremičnine, in sicer 
zemljišča s parc. št. 739/2, cesta 

v izmeri 741 m², k.o. Duh na Ojstrici
po metodi javne ponudbe.
Ime in sedež organizatorja javnega zbi-

ranja ponudb oziroma upravljavca: Republi-
ka Slovenija, zanjo Ministrstvo za promet, 
Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 
Ljub ljana.

Predmet prodaje: nepremičnina parc. št. 
739/2, cesta v izmeri 741 m2, vpisano v ze-
mljiški knjigi Okrajnega sodišča v Slovenj 
Gradcu pri vl. št. 38, k.o. Duh na Ojstrici, 
v lasti Republike Slovenije in upravljanju 
Direkcije RS za ceste.

Vrsta pravnega posla: prodaja nepremič-
nine parc. št. 739/2, k.o. Duh na Ojstrici.

Ocenjena vrednost: ocenjena vrednost 
nepremičnine parc. št. 739/2 k.o. Duh na 
Ojstrici je 26.000,00 EUR.

Kolikor v postopku javnega zbira-
nja ponudb ne bo dosežena vsaj ocenje-
na vrednost stvarnega premoženja (to je 
26.000,00 EUR), je javno zbiranje ponudb 
neuspešno.

Način in rok plačila kupnine: kupec po-
ravna kupnino v roku 8 dni po prejemu obo-
jestransko podpisane pogodbe. Plačilo ku-
pnine v roku 8 dni je bistvena sestavina 
pogodbe.

Lastninska pravica: plačilo celotne kupni-
ne je pogoj za pridobitev lastninske pravice 
na nepremičnini.

Varščina: ponudniki morajo pred oddajo 
ponudbe vplačati varščino v višini 10% od 
ponujene cene, in sicer:

Način plačila: virmansko.
Številka računa: 01100-6300109972.
Sklicna številka: 00 2415 420600.
Ponudniki morajo v ponudbi priložiti origi-

nalno potrdilo o vplačani varščini.
Varščina bo uspelemu ponudniku vra-

čunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo 
uspeli, pa bo brez obresti vrnjena v roku 
30 dni po končanem postopku javnega zbi-
ranja ponudb.

Pisna ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek ter sedež 

oziroma naslov ponudnika,
– navedbo cene, ki jo ponudnik ponuja 

za odkup,
– kopijo osebne izkaznice ali potnega 

lista ali potrdilo o državljanstvu za fizične 
osebe oziroma izpisek iz sodnega registra 
za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od 
30 dni,

– notarsko overjeno pooblastilo, v pri-
meru, da pravna ali fizična oseba za oddajo 
ponudbe pooblasti drugo pravno ali fizično 
osebo,

– originalno dokazilo o plačilu varščine 
in navedbo št. osebnega računa za primer 
vračila varščine,

– davčna, matična oziroma EMŠO in te-
lefonska številka.

Drugi pogoji:
– nepremičnina je naprodaj po načelu 

»videno-kupljeno«,
– nepremičnina je v potrdilu o namen-

ski rabi zemljišča Občine Dravograd z dne 
24. 9. 2008 opredeljeno kot stavbno zem-
ljišče,

– nepremičnina leži v območju pred-
kupne pravice Občine Dravograd, zato bo 
v postopku javnega zbiranja ponudb najprej 
ugotovljen najboljši ponudnik, nato bo ze-
mljišče po ponudbeni ceni najboljšega ponu-
dnika najprej ponujeno v odkup Občini Dra-
vograd. Če Občina Dravograd na predmetni 
nepremičnini ne bo uveljavljala predkupne 
pravice, se bo postopek za sklenitev kupo-
prodajne pogodbe nadaljeval z najboljšim 
ponudnikom,

– izbrani ponudnik je dolžan v roku 30 dni 
od prejema obvestila o izbiri skleniti z naroč-
nikom kupoprodajno pogodbo,

– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupo-
prodajne pogodbe v predpisanem roku, bo 
postopek javnega zbiranja ponudb razvelja-
vljen, vplačana varščina pa bo zadržana,

– davek, stroške vknjižbe lastninske pra-
vice, notarske overitve ter vse morebitne 
druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo, 
plača kupec,

– predlog za ureditev zemljiško knjižnega 
stanja po sklenjeni kupoprodajni pogodbi 
poda kupec,

– merilo za izbor najugodnejše ponudbe 
je cena; najugodnejši ponudnik je tisti, ki 
ponudi najvišjo ceno.

Dokumentacija in ogled nepremičnine: 
ponudniki lahko pridobijo dodatne informa-

cije o prodaji nepremičnine vsak delovni dan 
od dneva objave javne ponudbe v Uradnem 
listu RS do izteka roka za oddajo ponudb, in 
sicer med 9. in 12. uro na Ministrstvu za pro-
met, Direkciji Republike Slovenije za ceste, 
Tržaška 19, Ljub ljana, po predhodnem do-
govoru. Kontaktna oseba je Eva Suhadolc, 
tel. 01/306-81-91. Ogled nepremičnine, ki 
je predmet prodaje, je mogoč vsak delovni 
dan od dneva objave javne ponudbe do iz-
teka roka za oddajo pisnih ponudb, in sicer 
od 10. do 12. ure, razen takrat, ko državni 
organi ne delajo, in sicer na lokaciji nepre-
mičnine, po predhodnem dogovoru z Evo 
Suhadolc.

Rok za oddajo ponudbe: ponudba mora 
biti vročena naročniku najkasneje dne 27. 1. 
2009 do 10. ure in mora veljati vsaj 90 dni po 
roku za oddajo ponudb. Ponudbe morajo biti 
podane v pisni obliki, in sicer jih lahko ponu-
dniki oddajo s priporočeno pošiljko po pošti 
ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo 
za promet, Direkcija RS za ceste, skrbnica 
Majda Pachole – Skubic, Tržaška cesta 19 – 
vložišče, soba 21/1, 1000 Ljub ljana.

Upoštevane bodo samo pisne ponudbe, 
ki bodo ne glede na način prenosa pošiljke, 
najkasneje do 27. 1. 2009 do 10. ure, vro-
čene naročniku v zaprti ovojnici s pripisom 
»Javna ponudba – nepremičnina – zadeva 
št. 47805-54/2006 – Ne odpiraj!«.

Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo iz-
polnjevale vse zahtevane pogoje in bo v njih 
ponujena cena enaka ali višja od ocenje-
ne vrednosti. Ponudb, ki bodo prispele po 
razpisanem roku (nepravočasne ponudbe), 
nepopolnih ponudb ali nepravilno opremlje-
nih ali označenih ponudb komisija ne bo 
upoštevala in bo o tem obvestila ponudni-
ke. Ponudniki bodo o izidu postopka javne 
ponudbe pisno obveščeni v roku 30 dni od 
roka za predložitev ponudb.

Čas in kraj odpiranja ponudb: javno od-
piranje ponudb bo dne 27. 1. 2009, ob 12. 
uri, na naslovu: Ministrstvo za promet, Di-
rekcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljub ljana, 
soba 320.

Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb, 
ki bodo prisotni pri javnem odpiranju po-
nudb, morajo pred pričetkom javnega odpi-
ranja ponudb komisiji izročiti pisna poobla-
stila za sodelovanje pri javnem odpiranju 
ponudb.

Ponudniki – fizične osebe, ki bodo priso-
tne pri javnem odpiranju ponudb, pa morajo 
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb 
komisiji izročiti na vpogled osebni dokument 
s fotografijo.

Ta objava ne zavezuje prodajalca, da 
z najboljšim ali katerim koli drugim ponudni-
kom sklene kupoprodajno pogodbo. Pred-
stojnik Direkcije Republike Slovenije za ce-
ste lahko vse do sklenitve pravnega posla 
ustavi že začeti postopek, brez obrazložitve 
in brez odškodninske odgovornosti, proda-
jalec pa je dolžan vrniti vplačane varščine 
v roku 30 dni od izdaje sklepa o ustavitvi 
postopka.

Vlada ali pooblaščena oseba s soglas-
jem predstojnika lahko postopek ustavi do 
sklenitve pravnega posla, pri čemer se po-
nudnikom vrnejo stroški v višini izkazanih 

Druge objave
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stroškov za prevzem razpisne dokumen-
tacije.

Republika Slovenija, zanjo
Ministrstvo za promet,

Direkcija RS za ceste

Št. 430-101/2008/3-0008251 Ob-10474/08
Na podlagi Zakona o prevozih v cestnem 

prometu (ZPCP-2; Ur. l. RS, št. 131/06 in 
5/07 – popr.) Ministrstvo za promet, Langu-
sova 4, 1535 Ljub ljana, vabi ponudnike, da 
v skladu z razpisno dokumentacijo oddajo

javno ponudbo
za izdelavo voznikove kartice – temeljne 

kvalifikacije
Povabilo k oddaji ponudbe
Na podlagi 42. člena Zakona o prevozih 

v cestnem prometu (ZPCP-2; Ur. l. RS, št. 
131/06 in 5/07 – popr.) in 14. člena Pravilni-
ka o vsebini, načinu in postopku pridobitve 
temeljne kvalifikacije za voznike motornih 
vozil v cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 26/07 
in 33/08) Ministrstvo za promet, Languso-
va 4, 1535 Ljub ljana, vabi ponudnike, da 
podajo svojo ponudbo v skladu z razpisno 
dokumentacijo, na osnovi zbiranja ponudb 
za izdelavo voznikove kartice – temeljne 
kvalifikacije št. 430-101/2008.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravlje-
ne v skladu z razpisno dokumentacijo ter 
izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega 
razpisa.

1. Predložitev ponudbe
Ponudba se šteje za pravočasno, če je 

naročniku predložena do dne 23. 1. 2009, 
najkasneje do 12. ure.

Ponudniki oddajo ponudbe s priporočeno 
pošiljko po pošti ali osebno na naslov na-
ročnika: Ministrstvo za promet, Langusova 
4, 1535 Ljub ljana. Ponudnik predloži po-
nudbo v zaprti ovojnici, naslovljeni skladno 
s priloženim obrazcem oziroma etiketo, ki je 
priloga 5 razpisne dokumentacije.

Vse nepravočasno predložene ali nepra-
vilno označene ponudbe bo strokovna komi-
sija izločila iz postopka odpiranja ponudb in 
jih neodprte vrnila ponudnikom.

2. Odpiranje ponudb
Odpiranje, pregled in ocenjevanje po-

nudb izvede strokovna komisija, ki jo je 
imenoval minister za promet, in sicer brez 
prisotnosti javnosti.

Navodila ponudnikom za izdelavo po-
nudb

V navodilih ponudnikom so opredeljena 
pravila poslovanja naročnika in ponudnikov 
v postopku zbiranja ponudb ter napotki gle-
de priprave in predložitve ponudbe.

1. Predmet razpisa: predmet razpisa je 
izbira izvajalca za izdelavo voznikove karti-
ce – temeljne kvalifikacije za obdobje 5 let 
z možnostjo podaljšanja za 2 leti.

1. Splošno
1.1. Pravna podlaga za oddajo naročila:
– Zakon o prevozih v cestnem prometu 

(ZPCP-2; Ur. l. RS, št. 131/06 in 5/07 – 
popr.),

– Pravilnik o vsebini, načinu in postopku 
pridobitve temeljne kvalifikacije za voznike 
motornih vozil v cestnem prometu (Ur. l. RS, 
št. 26/07 in 33/08).

1.2. Komunikacija med naročnikom in 
ponudniki: komunikacija med naročnikom 
in ponudniki v zvezi z javnim naročilom je 
pisna (pošta, telefaks, elektronska pošta) 
in je sestavni del dokumentacije o oddaji 
naročila. Na sestankih ali pogajanjih se vodi 
zapisnik.

1.3. Pojasnila in spremembe razpisne 
dokumentacije: pojasnila razpisne doku-
mentacije se lahko zahteva do šest dni pred 
iztekom roka za oddajo ponudb. Naročnik 
si pridržuje pravico, da razpisno dokumen-
tacijo delno spremeni ali dopolni. O tem bo 
seznanil vse, ki jim je poslal povabilo k od-
daji ponudbe ter po potrebi podaljšal rok za 
pojasnila razpisne dokumentacije in oddajo 
ponudb. Spremembe in dopolnitve so se-
stavni del razpisne dokumentacije.

1.4. Zaupnost podatkov: naročnik bo kot 
zaupne varoval le tiste podatke v ponudbi, 
ki so označeni kot zaupni in ki jih kot zaupne 
določa predpis o gospodarskih družbah ali 
drug predpis. Podatki, na podlagi katerih se 
ponudbe vrednotijo ali s katerimi se dokazu-
je izpolnjevanje pogojev in zahtev iz razpi-
sne dokumentacije, ne morejo biti označeni 
kot zaupni ali kot poslovna skrivnost.

2. Priprava ponudbene dokumentacije in 
predložitev ponudbe

2.1. Predmet naloge in pričakovani re-
zultati:

Predmet naloge je izdelava voznikove 
kartice – temeljne kvalifikacije v skladu s 14. 
členom in prilogo 5 Pravilnika o vsebini, na-
činu in postopku pridobitve temeljne kvalifi-
kacije za voznike motornih vozil v cestnem 
prometu (Ur. l. RS, št. 26/07 in 33/08) ter 
obrazca na katerega se vpišejo potrebni po-
datki za izdelavo voznikove kartice – temelj-
ne kvalifikacije.

Izdelati je potrebno pisno vlogo, ki bo 
v PDF obliki, ki se jo bo preko Ministrstva 
za javno upravo posredovalo vsem uprav-
nim enotam. Ponudbena cena mora biti 
vidna iz same pisne vloge in je ponudniku 
plačana pred samim naročilom posla, kar 
se izkaže z bančno nakaznico kot prilogo 
k vlogi.

Ponudnik je dolžan v roku 8 dni od pre-
jema vloge s strani upravne enote izdelati 
izkaznico in jo odpremiti na pošto.

Sama izkaznica mora imeti naslednje fi-
zične lastnosti: »Izkaznice morajo biti v skla-
du s standardoma ISO 7810 in 7816-1 ter 
referenčni barvi, in sicer modra (Pantone 
Reflex blue) in rumena (Pantone yellow). 
Metode za odobritev, da so fizične lastnosti 
izkaznice v skladu z mednarodnimi standar-
di, morajo biti skladne s standardom ISO 
10373. Izkaznica mora izpolnjevati enake 
zahteve glede zaščite pred ponarejanjem 
kot vozniško dovoljenje.

Izkaznica mora biti polikarbonatna:
Format: 86,6 X 54 mm
Obseg: obojestransko različno
Tisk: 7/5
Dodelava: laminacija kartice
Zaščite: 
– OVI – optično variabilna barva
– vinjete
– različni zaščitni rastri
– mikrotekst
– UV – flurescentna barva
– Zaščitni elementi v procesu laminacije
Personalizacija kartice:
– lasersko graviranje podob in besedila
Dopis:
Format: 210 X 297 mm
Tisk: 4/0
Material: laserski papir 80 gr
Kuverta:
Format: 210 X 114 mm
Tisk: 2/0
Material: kuverta za strojno pakiranje
Vloga:

Format: 210 X 114 mm
Tisk: 4/0
Material: laserski papir 80 gr
Odprema na pošto – priporočeno v roku 

8 dni od prejema vloge.
Fotografija mora biti izdelana na belem 

tankem sijajnem fotografskem papirju, ve-
likosti 3,5 x 4,5 cm, v črno-beli ali barvni 
tehniki. Kandidat mora biti fotografiran od 
spredaj, z odkritim čelom, brez klobuka, če-
pice ali rute, z izjemo pripadnikov verskih 
skupnosti ter drugih oseb, ki po svoji ljudski 
navadi kot sestavni del svojega oblačila ozi-
roma oblačila verske skupnosti nosijo čepi-
co, ruto ali drugo pokrivalo«.

Ponudbena cena mora vsebovati vse 
stroške, in sicer: izdelavo PDF vloge, izde-
lavo izkaznice po zgoraj opredeljeni specifi-
kaciji (orientacijska vrednost števila izkaznic 
je 1000 na letni ravni), izročitev izkaznice 
vlagatelju s priporočeno pošiljko.

Naročnik pri tem navaja, da je letna po-
treba števila izkaznic zgolj orientacijska, saj 
se ne more predvideti točne količine, zato 
naročnik ne prevzema nobene materialne 
in poslovne škode v kolikor bi bilo naročenih 
izkaznic pod 1000 enot letno, ponudnik pa 
mora narediti tudi večje število izkaznic od 
orientacijske vrednosti razpisa.

2.2. Priprava ponudbene dokumentacije
Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo 

naslednje listine:
– Obrazec »Izjava o izpolnjevanju pogo-

jev za priznanje sposobnosti« (priloga 1);
– Obrazec »Izjava o sprejemanju pogo-

jev iz razpisne dokumentacije« (priloga 2);
– Obrazec »Ponudba« (priloga 3);
– Obrazec »Predračun« (priloga 4);
– Vzorec etikete (priloga 5).
Ponudbena dokumentacija mora biti pri-

pravljena v slovenskem jeziku skladno z na-
vodili in obrazci iz razpisne dokumentacije. 
Listine morajo biti izpolnjene, podpisane in 
žigosane, kjer je to zahtevano, zložene po 
gornjem zaporedju ter spete tako, da listov 
ni mogoče dodajati ali odvzemati.

2.2.1. Pogoji in dokazila o izpolnjevanju 
pogojev za priznanje sposobnosti

Ponudnik mora izpolnjevati naslednje 
pogoje:

– ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik, 
če gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno 
obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, 
ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku 
(Ur. l. RS, št. 63/94 s spremembami in do-
polnitvami):

a) hudodelsko združevanje,
b) sprejemanje podkupnine pri volitvah 

(velja za fizične osebe), nedovoljeno spreje-
manje daril, nedovoljeno dajanje daril, jema-
nje podkupnine (za fizične osebe), dajanje 
podkupnine, sprejemanje daril za nezakoni-
to posredovanje in dajanje daril za nezako-
nito posredovanje,

c) goljufija, poslovna goljufija, preslepi-
tev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in 
zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija 
zoper finančne interese Evropskih skupnosti 
v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finanč-
nih interesov Evropskih skupnosti,

d) pranje denarja;
– ponudnik mora imeti veljavno registra-

cijo in potrebna dovoljenja pristojnih orga-
nov za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 
naročila;

– ponudnik ni v postopku prisilne porav-
nave, stečaju ali likvidacijskem postopku;

– ponudnik mora imeti poravnane davke, 
prispevke in druge obvezne dajatve;
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– ponudnik je finančno in poslovno spo-
soben in v zadnjih šestih mesecih ni imel 
blokiranega transakcijskega računa;

– ponudnik razpolaga z zadostnimi ka-
drovskimi in tehničnimi zmogljivostmi za iz-
polnitev naročila.

Izpolnjevanje teh pogojev ponudnik do-
kazuje s priloženo izpolnjeno, podpisano in 
žigosano izjavo o izpolnjevanju pogojev za 
priznanje sposobnosti, dano pod kazensko 
in materialno odgovornostjo za resničnost 
navedb.

2.2.2. Dokazilo o sprejemanju pogojev 
iz razpisne dokumentacije: kot dokazilo 
o sprejemanju pogojev iz razpisne doku-
mentacije je ponudnik dolžan v ponudbi 
predložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano 
izjavo o sprejemanju pogojev iz razpisne 
dokumentacije.

2.2.3. Ponudba
V obrazcu »Ponudba« morajo biti nave-

deni vsi zahtevanimi podatki, pri čemer mo-
rajo biti izpolnjene naslednje zahteve:

– ponudbena cena mora biti navedena 
v (EUR), brez in skupaj z davkom na doda-
no vrednost (DDV);

– ponudbena cena mora vključevati vse 
stroške in dajatve povezane z izvedbo;

– ponudba mora veljati za celotno na-
ročilo;

– veljavnost ponudbe ne sme biti krajša 
od razpisane.

2.2.4. Predračun: ponudba mora vsebo-
vati predračun, iz katerega mora biti razvi-
dna cena posamezne postavke in skupen 
seštevek vseh postavk skupaj. Na koncu 
mora biti posebej opredeljena cena (za en 
kos) brez DDV v EUR, znesek DDV v EUR 
in skupna cena z DDV v EUR, ki je ponud-
bena cena. Pri oblikovanju cene naj ponu-
dnik natančno upošteva zahteve, navedene 
v poglavju 2.1 Predmet naloge in pričakova-
ni rezultati te razpisne dokumentacije.

2.3. Predložitev ponudbe
Ponudbo se predloži v zaprti ovojnici, na-

slovljeni skladno s priloženim obrazcem (eti-
keto), ki je priloga 5 te razpisne dokumenta-
cije. Naročniku mora biti vročena (osebno ali 
po pošti) do roka (datum in ura) določenega 
v povabilu k oddaji ponudbe, sicer šteje za 
nepravočasno. Vložišče naročnika na ovoj-
nici označi datum in točen čas prevzema 
ponudbe.

Spremembe ponudbe so možne le do 
poteka roka za oddajo ponudb. Spremembo 
ponudbe se naročniku izroči na enak način 
kot ponudbo s tem, da se na etiketi za na-
slavljanje ponudbe v spodnjo vrstico napiše 
»Ne odpiraj – Sprememba ponudbe«.

Ponudnik lahko predloži le eno ponudbo 
v skladu z zahtevami razpisne dokumentaci-
je. Variantna ponudba ni dopustna.

Cena naj bo postavljena za izdelavo 1 
voznikove kartice v skladu z 2.1. točko tega 
razpisa.

2.4. Veljavnost ponudbe: ponudba mora 
biti veljavna najmanj 90 dni od skrajnega 
roka za predložitev ponudb.

3. Izbor ponudb
3.1. Odpiranje ponudb: ponudbe odpre-

jo pooblaščeni predstavniki naročnika brez 
prisotnosti javnosti. Nepravočasne ponudbe 
se neodprte vrnejo pošiljateljem z oznako, 
da so prepozne.

3.2. Pregled in ocenjevanje ponudb
Pri pregledu ponudb se presojajo le li-

stine in navedbe, ki so predložene skla-
dno z zahtevami iz razpisne dokumentacije. 
Enakovredno veljajo kopije zahtevanih listin 

razen, če izvirnik ni posebej zahtevan. Listi-
ne in navedbe morajo izkazovati dejanska 
stanja in dejstva v času oddaje ponudbe.

Naročnik mora zahtevati, da ponudniki 
formalno nepopolne ponudbe v določenem 
roku dopolnijo ali pojasnijo dokumente, ki 
so jih predložili v ponudbi, pri čemer so ka-
kršnekoli spremembe ali dopolnitve vsebine, 
ki bi vplivale na njeno razvrstitev, izključene. 
Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik 
ponudbe ustrezno ne dopolni, mora naroč-
nik tako ponudbo izločiti.

Na podlagi meril se oceni, katera izmed 
popolnih ponudb je za naročnika najugo-
dnejša.

3.3. Merila za izbiro najugodnejše po-
nudbe

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe 
so:

1. ponudbena cena (od 0 do 100 točk).
Ad.1)
Naročnik bo točkoval ponudbe od 0 

do 100 točk in sicer tako, da bo najcenej-
ši ponudnik za izdelavo voznikove kartice 
dobil najvišje število točk, ostale ponudbe 
pa bodo točkovane na podlagi naslednje 
formule:

T = Cm / C * Y
T…… število točk,
Cm…. minimalna cena,
C…… cena posameznega ponudnika,
Y …… maksimalno število točk.
Maksimalno skupno število možnih točk 

je 100. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki do-
seže najvišje število točk.

4. Oddaja ponudbe
4.1. Odločitev o oddaji ponudbe
Naročnik o svoji odločitvi glede oddaje 

ponudbe obvesti vse, ki so na podlagi po-
vabila oddali pravočasne ponudbe.

Naročnik si pridržuje pravico odločitve 
o sprejemu ponudbe in ni dolžan sprejeti 
nobene ponudbe. Ponudniki se udeležuje-
jo razpisa na lastne stroške in ob lastnem 
tveganju. Naročnik ne odgovarja za škodo, 
ki bi kateremukoli ponudniku nastala zaradi 
neizbire.

4.2. Izbira: najugodnejšega ponudnika 
bo naročnik izbral z odločbo.

5. Dodatna pojasnila v zvezi z razpisom: 
vse dodatne informacije in pojasnila lahko 
zainteresirani dobijo na Ministrstvu za pro-
met, vsak delavnik od 9. do 12. ure pri An-
dreju Benkovič na tel. 478-82-28 ali na e-na-
slovu: andrej.benkovic@gov.si in na sple-
tni strani Ministrstva za promet http://www.
mzp.gov.si/.

Ministrstvo za promet

 Ob-10496/08
Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tr-

žič, objavlja na podlagi 21. člena Zakona 
o stvarnem premoženju države, pokrajin in 
občin (Ur. l. RS, št. 14/07), 43.–47. člena 
Uredbe o stvarnem premoženju države, po-
krajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07 in 94/07) 
in Letnega načrta pridobivanja in razpola-
ganja z nepremičnim premoženjem Občine 
Tržič za leti 2008 in 2009 z dopolnitvami

javno zbiranje ponudb
1. Naziv in sedež organizatorja javnega 

zbiranja ponudb: Občina Tržič, Trg svobode 
18, 4290 Tržič.

2. Opis predmeta prodaje:
a) Nepremičnine parc. št. 114/12, stav-

bišče v izmeri 548,00 m², vpisana v vl. št. 
1129, k.o. Bistrica, parc. št. 114/18, dvorišče 
v izmeri 84,00 m², parc. št. 1182/26, dvori-

šče v izmeri 128,00 m², ter parc. št. 1182/28, 
dvorišče v izmeri 204,00 m², vse vpisane 
v vl. št. 1146, k.o. Bistrica. Nepremičnine 
v naravi predstavljajo poslovno stavbo (bi-
všo upravno stavbo podjetja PGP d.o.o.) 
s pripadajočimi zemljišči, katerih skupna 
površina znaša 964,00 m². Poslovna stav-
ba obsega klet, pritličje in mansardo. Neto 
površina poslovnih prostorov znaša skupaj 
908,48 m², in sicer: klet v izmeri 146,24 m2, 
pritličje v izmeri 445,15 m² in mansarda 
v izmeri 317,09 m². Nepremičnine, ki so 
predmet prodaje, se po Odloku o prostor-
skih ureditvenih pogojih (PUP) za območje 
Občine Tržič (Ur. l. RS, št. 8/94, 114/00, 
93/01 in 71/05) nahajajo v ureditvenem ob-
močju z oznako 1 P2, v tipu ureditvene eno-
te d (delavnice, pro izvodni objekti), kjer so 
dopustne naslednje dejavnosti: pro izvodnja, 
poslovni prostori, trgovina za občasno oskr-
bo, storitvene dejavnosti, šport in rekreacija. 
Za del poslovnega objekta, ki stoji na parc. 
št. 114/12, k.o. Bistrica, je sklenjena pogod-
ba o najemu prostora v velikosti 155,25 m², 
in sicer do 30. 11. 2012.

b) Predmet prodaje je 585/1192 solastni 
del nepremičnine parc. št. 311, stavbišče 
v izmeri 1192,00 m², vpisane v vl. št. 284, 
k.o. Tržič, ki v naravi predstavlja južni del 
enonadstropnega poslovnega objekta v ož-
jem območju starega mestnega jedra Tržiča, 
v bivšem kompleksu Peko PUR. Površina 
zemljišča, ki pripada delu poslovnega objek-
ta, ki je predmet prodaje, znaša 585,00 m². 
Neto tlorisna površina pritličja navedenega 
dela poslovnega objekta znaša 521,85 m², 
enaka je tudi površina nadstropja, skupaj 
se prodaja 1043,70 m² poslovnega prosto-
ra. Del objekta ni v celoti fizično ločen od 
ostalih površin sosednjih objektov, predsta-
vlja pa celoto, ki jo je z geodetsko odmero 
možno ločiti od preostalega dela objekta 
v samostojno zemljiško parcelo. Meja deli-
tve je v naravi določena s črto, med točkama 
A in B, pri čemer točko A v naravi dobimo, 
če od mejnika s parcelno št. 303/2 k.o. Tržič 
po zahodni zunanji steni objekta odmerimo 
proti severu 31,5 m. Točko B pa dobimo, če 
iz točke A sledimo prečni notranji steni do 
vzhodne zunanje stene oziroma do meje ze-
mljišča parc. št. 364/3 k.o. Tržič. Vertikalno 
komunikacijo do I. nadstropja bo potrebno 
izdelati samostojno. Dostop do objekta je 
s Koroške ceste in nato po Usnjarski ozi-
roma po Čevljarski ulici in po Ulici za Mo-
šenikom. Zaradi ozkih ulic je dostop večjim 
tovornim vozilom onemogočen, možen pa 
bo po izgradnji tretje etape tržiške obvoz-
nice. Zemljišče parc. št. 311, k.o. Tržič se 
po Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih 
(PUP) za staro mestno jedro Tržiča – ožje 
območje (Ur. l. RS, št. 11/96, 13/02, 37/03) 
nahaja v prostorski enoti z oznako P – v ob-
močju za pro izvodnjo, v kateri so dopustne 
naslednje dejavnosti: pro izvodne dejavnosti, 
ki ne motijo okolice in so ekološko primerne; 
poslovni prostori; storitvene dejavnosti; trgo-
vina in stanovanja.

3. Vrsta pravnega posla: prodajna po-
godba.

4. Izhodiščna cena:
a) Izhodiščna cena za nepremičnino pod 

točko 2.a) je 293.000,00 EUR. Cena je na-
vedena brez davščin.

b) Izhodiščna cena za nepremičnino pod 
točko 2.b) je 201.956,40 EUR. Cena je na-
vedena brez davščin in je za 10% nižja od 
cene v prvem neuspešnem postopku javne-
ga zbiranja ponudb.
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5. Na javnem zbiranju ponudb lahko so-
delujejo državljani Republike Slovenije in 
državljani držav članic EU ter pravne ose-
be/samostojni podjetniki posamezniki s se-
dežem v Republiki Sloveniji ali v državah 
članicah EU.

6. Pisne ponudbe morajo prispeti do 27. 1. 
2009 do 12. ure po pošti oziroma morajo biti 
do tega roka vročene osebno na naslov: Ob-
čina Tržič, Tajništvo občine, Trg svobode 18, 
4290 Tržič, v zapečateni kuverti, na kateri je 
potrebno navesti za nepremičnino pod točko 
2.a): »Ponudba za nakup poslovnega objek-
ta Peko PGP – Ne odpiraj«, pod točko 2.b) 
pa: »Ponudba za nakup poslovnega objekta 
Peko PUR – Ne odpiraj«.

7. Posebni pogoji in zahteve, ki jih mo-
rajo izpolnjevati ponudniki ter dokazila, ki 
jih mora vsebovati ponudba, so razvidni iz 
razpisne dokumentacije, ki jo interesenti 
dobijo na internetnih straneh www.trzic.si 
ali v tajništvu Občine Tržič. Ponudbe bodo 
veljavne le, če bodo predložene v pisni obli-
ki na obrazcih iz razpisne dokumentacije. 
Ponudniki so dolžni poleg izpolnjenih prilog 
skladno z razpisno dokumentacijo ponudbi 
priložiti naslednje dokumente:

– fotokopijo veljavnega osebnega doku-
menta – osebne izkaznice ali potnega lista 
(za fizične osebe, samostojne podjetnike ter 
pooblaščence oziroma zastopnike),

– notarsko overjeno neomejeno speci-
alno pooblastilo za zastopanje v postopku 
javnega zbiranja ponudb, v primeru, da jih 
zastopa pooblaščenec,

– potrdilo o plačilu varščine.
Kolikor ni navedeno drugače, je potrebno 

listine predložiti v izvirniku. Ponudniki, ki ne 
bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo 
po sklepu Komisije, izločeni iz postopka.

8. Odpiranje pravočasnih in pravilno 
označenih pisnih ponudb bo v mali sejni 
sobi (1. nadstropje) Občine Tržič, Trg svobo-
de 18, 4290 Tržič, dne 27. 1. 2009 ob:

14. uri za nepremičnino pod točko 2.a),
14.30 za nepremičnino pod točko 2.b).
9. Kriterij za izbiro najugodnejšega po-

nudnika: najvišji seštevek števila točk po 
naslednjih sklopih:

– Ponujena višina kupnine: 60% števila 
točk: najvišja ponujena kupnina prejme 12 
točk, vsaka naslednja nižja 2 točki manj.

– Predlagani program dejavnosti:
a) Za nepremičnino pod točko 2.a) 20% 

števila točk: program, ki najbolj ustreza 
Strategiji razvoja Občine Tržič 2008–2020 
in vsebini Programa Poslovnega centra Tr-
žič, ki je bil sprejet na seji Občinskega sveta 
Tržič z dne 10. 11. 2007 – 12 točk, nasle-
dnji manj ustrezen 6 točk, naslednji 4 točke, 
ostali 0 točk.

b) Za nepremičnino pod točko 2.b) 20% 
števila točk: program, ki najbolj pripomore 
k oživljanju starega mestnega jedra – 12 
točk umetniške in galerijska dejavnost, 8 
točk obrtna oziroma storitvena dejavnost, 4 
točke turistična ponudba, ostalo 0 točk. Toč-
ke se ne seštevajo v primeru kombinacije 
dejavnosti, upošteva se najvišje število točk 
glede na dejavnost.

– Predvideno število novih zaposlitev: 
20% števila točk: največ predvidenih novih 
delovnih mest prejme 12 točk, naslednja 
nižja 6 točk, vsaka naslednja nižja pa še po 
2 točki manj.

Če je med prejetimi ponudbami več naj-
ugodnejših ponudnikov, lahko Komisija za 
vodenje in nadzor postopka razpolaganja 
s stvarnim premoženjem Občine Tržič:

– pozove vse najugodnejše ponudnike 
k oddaji nove ponudbe ali

– opravi z najugodnejšimi ponudniki do-
datna pogajanja ali

– opravi med najugodnejšimi ponudniki 
javno dražbo, pri čemer za izhodiščna ceno 
določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah po-
nudili najugodnejši ponudniki.

Če je ponudnik samo eden, mora ponu-
diti vsaj ceno, ki je enaka izhodiščni ceni.

10. Način in rok plačila kupnine: najugo-
dnejši ponudnik (kupec) je dolžan kupnino 
poravnati v roku 8 dni od dneva sklenitve 
prodajne pogodbe oziroma izstavitve raču-
na. Plačana varščina se najugodnejšemu 
ponudniku (kupcu) všteje v kupnino v pro-
dajni pogodbi.

11. Plačilo kupnine v roku iz 10. točke 
je bistvena sestavina prodajne pogodbe. 
Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, 
če kupec kupnine ne plača v navedenem 
roku. Občina Tržič ima v tem primeru pra-
vico obdržati varščino, ki jo je najugodnejši 
ponudnik plačal v postopku javnega zbiranja 
ponudb.

12. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva 
sklenitve prodajne pogodbe z izbranim po-
nudnikom. Obveznost prodajalca, da sklene 
pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je 
izključena.

13. Ponudniki so dolžni do 27. 1. 2009 
do 12. ure plačati varščino v višini 10% od 
ponujene cene. Plačilo varščine pred začet-
kom odpiranja ponudb je pogoj za upošteva-
nje ponudbe. Vplačilo varščine se opravi na 
podračun enotnega zakladniškega računa 
Občine Tržič, št. 01331-0100006578, ki je 
odprt pri Upravi RS za javna plačila, Območ-
ni enoti Kranj, z navedbo:

a) za nepremičnino pod točko 2.a): »Var-
ščina za nakup poslovnega objekta Peko 
PGP«,

b) za nepremičnino pod točko 2.b): »Var-
ščina za nakup poslovnega objekta Peko 
PUR«.

14. Plačana varščina, brez obresti, bo po 
končanem postopku javnega zbiranja po-
nudb vrnjena tistim ponudnikom, ki ne bodo 
uspešni, in sicer v roku 15 dni od dneva 
izbire najugodnejšega ponudnika.

15. Z najugodnejšim ponudnikom bo Ob-
čina Tržič sklenila prodajno pogodbo naj-
pozneje v 15 dneh po opravljeni izbiri naj-
ugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši 
ponudnik ne sklene prodajne pogodbe v na-
vedenem roku iz razlogov, ki so na strani 
ponudnika, lahko Občina Tržič podaljša rok 
za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 
15 dni. Če najugodnejši ponudnik ne podpi-
še pogodbe niti v podaljšanem roku, Občina 
Tržič zadrži njegovo varščino.

16. Komisija za vodenje in nadzor po-
stopka razpolaganja s stvarnim premože-
njem Občine Tržič lahko s soglasjem župana 
Občine Tržič postopek brez odškodninske 
odgovornosti ustavi do sklenitve prodajne 
pogodbe, pri čemer vrne vplačano varščino 
brez obresti.

17. Ponudbo, ki bo prispela po razpi-
snem roku (nepravočasna ponudba), ali bo 
pravočasna, vendar nepopolna, bo Komisija 
za vodenje in nadzor postopka razpolaga-
nja s stvarnim premoženjem Občine Tržič, 
izločila in o tem obvestila ponudnika. Ko-
misija lahko pozove ponudnika k dopolnitvi 
pravočasne in popolne vloge, če ponudba 
vsebuje vse zahtevane sestavine in ima po-
manjkljivo izpolnjeno dokumentacijo v delih, 
ki ne vplivajo na merila za izbor. Rok za 

dopolnitev te ponudbe je pet dni od dneva 
prejema poziva na dopolnitev.

18. Vse stroške v zvezi s prodajo nosi 
kupec, razen stroška izdelave cenitvenega 
poročila, ki ga plača prodajalec.

19. Izročitev poslovnega objekta v po-
sest kupcu se opravi po celotnem plačilu 
kupnine in stroškov.

20. Za vpis lastninske in odkupne pravice 
v zemljiško knjigo je dolžan poskrbeti kupec 
na svoje stroške, zaradi česar mu je Občina 
Tržič dolžna izročiti vse potrebne listine.

21. Občina Tržič bo kupcu izstavila no-
tarsko overjeno zemljiško knjižno dovolilo po 
prejemu celotne kupnine.

22. Drugi pogoji prodaje:
a) nepremičnine se prodajajo po načelu 

»videno-kupljeno«,
b) na nepremičninah bo ustanovljena po-

godbena odkupna pravica v korist občine za 
dobo 10 let in za enako kupnino, kot bodo 
prodane na podlagi tega javnega zbiranja 
ponudb,

c) kupec se zavezuje v roku treh mese-
cev po sklenitvi prodajne pogodbe na lastne 
stroške naročiti geodetsko odmero 585/1192 
solastnega dela nepremičnine parc. št. 311, 
k.o. Tržič, ki ga kupuje zaradi razdružitve 
solastnine.

23. Interesenti se lahko seznanijo s po-
drobnejšimi pogoji prodaje pri javnih usluž-
benkah Mojca Aljančič, tel. 04/59-71-533 ali 
Jasna Kavčič, tel. 04/59-71-530.

24. To javno zbiranje ponudb se objavi 
v Uradnem listu Republike Slovenije in na 
spletni strani Občine Tržič www.trzic.si.

Občina Tržič

Št. 08/08 Ob-10466/08
Na podlagi sklepa upravnega odbora 

Odvetniške zbornice Slovenije z dne 6. 7. 
2004 v zvezi z 31. členom Zakona o odvetni-
štvu in 67. členom statuta Odvetniške zbor-
nice Slovenije, 9. člena Pravilnika Odvetni-
ške zbornice Slovenije o vodenju imenika 
odvetnikov, imenika odvetniških kandidatov 
in imenika odvetniških pripravnikov ter 7. 
člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slo-
venije o merilih in postopkih za ugotavljanje 
primernosti poslovnih prostorov in opreme, 
potrebne za opravljanje odvetniškega pokli-
ca, objavljamo obvestilo:

I. V imenik odvetnikov se vpišejo:
Marija Leustek, z dnem 25. 11. 2008.
Pisarna: Cesta 4. maja 61, 1380 Cerk-

nica.
Teodora Glušič Terbovc, z dnem 10. 12. 

2008.
Pisarna: Taborska cesta 13, 1290 Grosu-

plje (zaposlena v Odvetniški družbi Čeferin 
o.p., d.o.o.)

Janko Ftičar, z dnem 25. 11. 2008.
Pisarna: Beethovnova 5, 1000 Ljub-

ljana.
Matija Repolusk, z dnem 25. 11. 2008.
Pisarna: Tivolska 30, 1000 Ljub ljana.
Tina Žvanut Mioč, z dnem 25. 11. 2008.
Pisarna: Tavčarjeva 6, 1000 Ljub ljana 

(zaposlena v Odvetniški pisarni Jadek & 
Pensa d.n.o.-o.p.).

Mag. Franci Kodela, z dnem 1. 12. 
2008.

Pisarna: Kolodvorska cesta 6, 1230 
Domžale.

Mag. Matjaž Nanut, z dnem 1. 12. 
2008.

Pisarna: Poljanski nasip 6, 1000 Ljub-
ljana.
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Mag. Anja Strojin Štampar, z dnem 1. 12. 
2008.

Pisarna: Barjanska cesta 3, 1000 Ljub-
ljana (zaposlena pri odvetniku Miru Senici).

Gregor Bakija, z dnem 1. 12. 2008.
Pisarna: Gledališka ulica 2, 3000 Celje 

(zaposlen pri odvetniku Radu Čevniku).
Andrej Šelih, z dnem 25. 11. 2008.
Pisarna: Trg svobode 26, 2310 Sloven-

ska Bistrica (zaposlen pri odvetnici Bojani 
Šelih).

Jernej Jeraj, z dnem 16. 12. 2008.
Pisarna: Tomšičeva 3, 1000 Ljub ljana 

(zaposlen v Odvetniški družbi Filipov, Pe-
trovič & partnerji o.p., d.o.o.).

Igor Zorčič, z dnem 1. 1. 2009.
Pisarna: Cesta prvih borcev 43, 8250 

Brežice (zaposlen pri odvetnici Nataši Vre-
čar Zorčič).

Mag. Igor Grošelj, z dnem 1. 1. 2009.
Pisarna: Trg celjskih knezov 6, 3000 Ce-

lje (zaposlen pri odvetniku Dušanu Koro-
šcu).

Anita Peček, z dnem 1. 1. 2009.
Pisarna: Trg celjskih knezov 6, 3000 Ce-

lje (zaposlena pri odvetniku Dušanu Koro-
šcu).

Marjeta Hudovernik, z dnem 30. 12. 
2008.

Pisarna: Štefanova 3, 1000 Ljub ljana (za-
poslena pri odvetnici Luciji Šikovec Ušaj).

Mag. Saša Bohinc, z dnem 1. 1. 2009.
Pisarna: Komenskega ulica 16, 1000 

Ljub ljana (zaposlena pri odvetniku Radu 
Bohincu).

II. Iz imenika odvetnikov se izbrišejo:
Tatjana Rupel, z dnem 30. 11. 2008.
Prevzemnica njene pisarne je odvetnica 

Alenka Košorok Humar, Kotnikova ulica 15, 
Ljub ljana.

Nives Vidmar, z dnem 7. 12. 2008.
Prevzemnica njene pisarne je odvetnica 

mag. Sara Ahlin Doljak, Tovarniška cesta 
3, Logatec.

Nikolaj Sedonja, z dnem 14. 11. 2008.
Prevzemnica njegove pisarne je odvetni-

ca Andreja Medved, Slovenska cesta 55c, 
Ljub ljana.

Mellanie Grudniik, z dnem 19. 12. 2008.
Prevzemnica njene pisarne je odvetnica 

Darja Ličen, Kolodvorska 1, Kamnik.
Olga Kerže, z dnem 30. 12. 2008.
Prevzemnica njene pisarne je odvetnica 

Majda Kmet, Cesta v Gorice 36, Ljub ljana.
Milomir Jovanović, z dnem 30. 12. 

2008.
Prevzemnik njegove pisarne je odvetnik 

Uroš Bedene, Kokrškega odreda 2a, Kranj.
III. Preselitve:
Anka Kenda Oražem, odvetnica iz Ljub-

ljane, z dnem 1. 1. 2009 preseli sedež svoje 
odvetniške pisarne na novi naslov: Trdinova 
7, 1000 Ljub ljana.

Andreja Dajčman, odvetnica iz Maribora, 
z dnem 1. 1. 2009 preseli sedež svoje od-
vetniške pisarne na novi naslov: Partizanska 
cesta 16, 2000 Maribor.

Brigita Marčič, odvetnica iz Ruš, z dnem 
1. 12. 2008 preseli sedež svoje odvetniške 
pisarne na novi naslov: Ulica heroja Šlandra 
11, 2000 Maribor.

IV. Družbe:
Odvetniška družba Matoz, o.p.,d.n.o., 

Pristaniška ulica 43a, Koper spremenjena 
v firmo: Odvetniška družba Matoz, Zobarič, 
Rojko, Horvat, o.p., d.o.o.

Odvetniška družba Brecelj in partner-
ji, d.n.o.-o.p., Dvorakova 11a, Ljub ljana, je 
spremenjena v firmo: Odvetniška družba 

Brecelj Korošec Mate Zupančič, d.o.o. – 
o.p.

Odvetniška družba Mramor, Sorta, Bilić 
& Holec o.p. – d.n.o., Komenskega 4, Ljub-
ljana je spremenjena v firmo: Odvetniška 
družba Mramor, Sorta, Bilić & Holec o.p. 
d.o.o.

Odvetniška družba Pirnat – Kovačič, o.p. 
d.n.o., Jakšičeva ulica 1, Ljub ljana, je spre-
menjena v firmo: Odvetniška družba Pirnat 
– Kovačič, o.p. d.o.o.

Odvetniška družba Vidovič & Partnerji 
o.p. – d.n.o., Vodnikova cesta 172, Ljub ljana 
je spremenjena v firmo: Odvetniška družba 
Vidovič & Partnerji o.p., d.o.o.

Odvetniška družba Colja, Rojs & part-
nerji o.p., d.n.o., Tivolska cesta 48, Ljub-
ljana je spremenjena v firmo: Odvetniška 
družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji 
o.p., d.o.o.

Obveščamo vas, da z dnem 31. 12. 2008 
preneha samostojno odvetništvo odvetnika 
Braneta Goršeta iz Ljub ljane, Cesta v Gori-
ce 8, glede na to, da je bila dne 1. 12. 2008 
v register vpisana ustanovitev odvetniške 
družbe: Odvetniška družba Gorše, o.p., 
d.o.o., Ljub ljana, Cesta v Gorice 8.

Odvetnika Braneta Goršeta od 1. 1. 2009 
dalje vodimo kot odvetnika družbenika.

Obveščamo vas, da z dnem 7. 12. 2008 
preneha samostojno odvetništvo odvetnice 
Kalpič Zalar Marte iz Ljub ljane, Miklošičeva 
cesta 30, glede na to, da dne 8. 12. 2008 
prične s poslovanjem odvetniška družba: 
Odvetniška pisarna Kalpič Zalar d.o.o., Ljub-
ljana, Miklošičeva cesta 30.

Odvetnico Marto Kalpič Zalar od 8. 1. 
2009 dalje vodimo kot odvetnico družbe-
nico.

V. Odvetnica Petra Zalar, z dnem 7. 12. 
2008 preneha opravljati odvetništvo kot od-
vetnica zaposlena pri odvetnici Marti Kalpič 
Zalar in se je z dnem 8. 12. 2008 zaposli-
la v odvetniški družbi Odvetniška pisarna 
Kalpič Zalar d.o.o., Miklošičeva cesta 30, 
Ljub ljana.

Odvetnik Branko Ilić, z dnem 31. 12. 
2008 preneha delovno razmerje pri odvet-
niku Tomažu Čadu iz Ljub ljane, Miklošičeva 
cesta 20.

Odvetnik Branko Ilić z dnem 1. 1. 2009 
prične s samostojnim odvetništvom na 
naslovu: Trdinova ulica 5, Ljub ljana, tel. 
01/430-23-55, faks 01/430-23-54.

Odvetnici Irmi Pavlinič Krebs od 21. 11. 
2008 dalje miruje opravljanje odvetniškega 
poklica.

Za začasne prevzemnike njene odvetni-
ške pisarne se na njen predlog določijo od-
vetniki Odvetniške pisarne Kos in partnerji, 
o.p., d.n.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne 
na Koroškem – odvetnik mag. Miran Kos, 
odvetnica Maja Blatnik Gorenšek in odvetnik 
Blaž Štumpfl.

Odvetnici Marjeti Vesel Valentinčič od 
15. 12. 2008 dalje miruje opravljanje odve-
tniškega poklica.

Za začasno prevzemnico njene odvetni-
ške pisarne se na njen predlog določi odve-
tnica Nataša Vidovič Plantan, družbenica 
Odvetniške družbe Vidovič in partnerji o.p., 
d.o.o., Ljub ljana, Vodnikova cesta 172.

Odvetnici mag. Nataši Vidovič se na pod-
lagi izpiska iz matičnega registra o sklenjeni 
zakonski zvezi z dnem 5. 5. 2007 spremeni 
priimek v: Mag. Nataša Vidovič Plantan.

Odvetnici Nadi Kunst Koren se na 
podlagi odločbe Upravne enote Ljub ljana 
z dnem 3. 11. 2008 spremeni priimek v: 
Nada Kunst.
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Odvetnica mag. Anja Strojin Štampar je 
z dnem 1. 12. 2008 zaposlena pri odvetniku 
Miru Senici na naslovu: Barjanska cesta 3, 
Ljub ljana in opravlja odvetništvo kot odvetni-
ca zaposlena pri odvetniku.

VI. Popravki
Obveščamo vas, da je v našem obve-

stilu št. 1231/08 z dne 26. 11. 2008 o vpisu 
mag. Matjaža Nanuta, rojenega 11. 6. 1969 
v Ljub ljani, v imenik odvetnikov Odvetniške 
zbornice Slovenije, s pisarno v Ljub ljani, Po-
ljanski nasip 6, prišlo do pisne napake pri 
telefonski in faks številki, ki sta pravilni: tel. 
05/90-12-805, faks 05/90-12-806.

Odvetniška zbornica Slovenije

 Ob-10460/08
V skladu s 47. členom Direktive o in-

vesticijskih skladih 85/611/EEC (Direktiva 
o usklajevanju zakonov in drugih predpisov 
o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaga-
nja v prenosljive vrednostne papirje), dopol-
njeno z direktivami 88/220/EC, 95/26/EC, 
2000/64/EC, 2001/107/EC in 2001/108/EC, 
ki zahteva, da se dokumenti in informaci-
je, ki morajo biti objavljene v državi članici, 
v kateri ima investicijski sklad svoj sedež, 
v skladu z enakimi postopki, kot so predvi-
deni v državi, kjer ima sedež, objavijo tudi 
v drugi državi članici kot ima svoj sedež, ob-
javlja Pioneer Investments Austria GmbH

Združitev skladov po 3. členu Zakona 
o investicijskih skladih (InvFG).

Kot je bilo napovedano v obvestilu z dne 
11. 9. 2008, sta bila spodaj navedena sklada 
združena z dnem 11. 12. 2008.

Prevzemni sklad: Pioneer Funds Austria – Euro Government Bond
(A ISIN-Nr. AT0000856026; T ISIN-Nr. AT0000822671; VT (IT) ISIN-Nr. AT0000619358; 
VT(AT) ISIN-Nr. AT0000671896)

Prenosni sklad: Pioneer Funds Austria – SKK Bond
(VT (AT) ISIN-Nr. AT0000647664)

Menjalno razmerje: pri zavezancih za davek od dobička iz 
kapitala (KESt)

(z opcijsko izjavo ali brez)

pri oprostitvi plačila davka od dobička 
iz kapitala (KESt)

(Enote premoženja Pioneer Funds Austria – SKK Bond: Pioneer Funds Austria – Euro Government Bond)

Popolni zakladni sklad 
(tuja tranša):

--- 1: 0,3298

(izračun na podlagi vrednosti enot premoženja na dan 
10. 12. 2008)

To pomeni, da za zakladno enoto premoženja (tuja tran-
ša) sklada Pioneer Funds Austria – SKK Bond (prenosni 
sklad) imetniki prejmejo 0,3298 enot premoženja sklada 
Pioneer Funds Austria – Euro Government Bond (pre-
vzemni sklad).

Prospekt in izvleček prospekta, vključno 
s spremenjenimi pravili upravljanja prevze-
mnega sklada, je na voljo na sedežu izda-
jatelja, Pioneer Investments Austria GmbH, 
Lassallestraße 1, 1020 Wien, ter pri ban-
ki UniCredit Bank Austria Creditanstalt AG 
(skrbniška banka), Schottengasse 6-8, 1010 
Wien, ter je vsem zainteresiranim na voljo 
brezplačno.

Pioneer Investments Austria GmbH
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 Ob-10505/08
Zdravstveni zavod vaša ambulanta, Cer-

kvenjak 30, 2236 Cerkvenjak, na podlagi 
sklepa o likvidaciji ustanoviteljice zavoda 
Karmen Pišek Šuta z dne 31. 12. 2008, po 
likvidacijski upraviteljici Karmen Pišek Šuta, 
Slomškova ulica 2, Ptuj, objavlja poziv upni-
kom, naj likvidacijski upraviteljici Karmen Pi-
šek Šuta, Slomškova ulica 2, Ptuj, prijavijo 
terjatve, ki jih imajo do zavoda Zdravstveni 
zavod vaša ambulanta.

Rok za prijavo terjatev je 30 dni od obja-
ve tega poziva ali od objave sklepa o likvida-
ciji (ki ga objavi sodišče na spletnih straneh 
AJPES-a), če ta rok poteče kasneje. Upniki 
lahko pošljejo prijave terjatev na naslov likvi-
dacijske upraviteljice: Karmen Pišek Šuta, 
Slomškova 2, 2250 Ptuj.

Zdravstveni zavod vaša ambulanta
likvidacijska upraviteljica:

Karmen Pišek Šuta
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Št. 101-17/2008-2 Ob-4448/08
Pravila sindikata zavoda Tekstilne-

ga inštituta Maribor, Kraljeviča Mar-
ka 21, Maribor, ki so hranjena v Upravni 
enoti Maribor na podlagi odločbe, številka 
141-10-163/93-0800-11, z dne 26. 10. 1993 
in vpisana v evidenco statutov sindikatov 
pod zaporedno številko 163, z dne 26. 10. 
1993, se z dne 7. 5. 2008 izbrišejo iz eviden-
ce statutov sindikatov.

Št. 101-2/2008-0413-3 Ob-10001/08
Pravila Sindikata Vzgojnovarstvenega 

zavoda Ravne na Koroškem, Čečovje 7, 
Ravne na Koroškem, ki so hranjena na 
Upravni enoti Ravne na Koroškem na pod-
lagi odločbe številka 024-1/93-3/3, izdane 
30. 11. 1993 in vpisana v evidenco statutov 
sindikatov pod zaporedno številko 48, se 
z dne 10. 12. 2008 izbrišejo iz evidence 
statutov sindikatov.

Datum izbrisa, 10. 12. 2008 in števil-
ka odločbe, 101-2/2008-0413-3, se vpišeta 
v evidenco statutov sindikatov pri Upravni 
enoti Ravne na Koroškem

Št. 101-2/2008-3 Ob-10208/08
Pravila Zveze svobodnih sindikatov 

Slovenije, SKEI – sindikat delavcev ko-
vinske in elektroindustrije Slovenije, Sin-
dikata SKEI Pletilnica d.o.o. Sodražica, ki 
so bila z odločbo št.: 0404-013-1-01 z dne 
23. 1. 2001 sprejeta v hrambo pri Upravni 
enoti Ribnica pod zap. št. 24, se z 18. 12. 
2008 vzamejo iz hrambe in izbrišejo iz evi-
dence statutov sindikatov.

Št. 10100-16/2008/2 Ob-10248/08
Statut Sindikata policistov Slovenije 

(SPS), Kidričeva 24/b, Celje, se hrani pri 
Ministrstvu za delo, družino in socialne za-
deve.

Statut je vpisan v evidenco statutov sin-
dikatov, dne 12. 12. 2008 pod zaporedno 
št. 189.

Evidence sindikatov
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 Ob-10501/08
Skladno z določilom tretjega odstavka 

75. člena Zakona o gospodarskih družbah 
– 1B samostojni podjetnik Klepos – Splo-
šno stavbeno kleparstvo in vsa zaključna 
gradbena dela Franc Selinšek s.p., Poče-
hova 14, 2000 Maribor, davčna številka SI 
57403929, matična številka 5426005000, 
obvešča upnike, da bo po preteku treh me-
secev, šteto od dneva te objave v Uradnem 
listu RS, prenehal opravljati dejavnost kot 
samostojni podjetnik oziroma bo prenesel 
dejavnost na kapitalsko družbo s preno-
som sub jekta samostojnega podjetnika na 
to družbo, po postopku in na način, kot je 
opredeljen v 673. členu ZGD-1 B.

Samostojni podjetnik
Franc Selinšek s.p.

Sklepi o povečanju 
in zmanjšanju kapitala

 Ob-10461/08
Skladno s 520. členom ZGD se osnovni 

kapital družbe Amidas d.o.o. iz 246.035,68 
EUR zmanjša za 238.535,68 EUR na 
7.500,00 EUR.

Osnovni kapital družbe znaša 7.500,00 
EUR.

Dejan Šušnik ima osnovni vložek v no-
minalnem znesku 3.750,00 EUR in poslovni 
delež v višini 50%.

Iztok Žagar ima osnovni vložek v nomi-
nalnem znesku 3.750,00 EUR in poslovni 
delež v višini 50%.

Amidas d.o.o.

Sklici skupščin 

 Ob-10462/08
Uprava banke UniCredit Banka Slovenija 

d.d. na podlagi XIII.A. točke statuta banke 
sklicuje

skupščino
UniCredit Banka Slovenija d.d.,

ki bo v ponedeljek, 9. 2. 2009, ob 13. uri, 
v prostorih UniCredit Banka Slovenija d.d., 
Šmartinska 140, 1000 Ljub ljana.

Za sejo skupščine banke predlaga upra-
va banke naslednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine banke, ugotovitev 
sklepčnosti in izvolitev delovnih organov.

Predlog sklepa:
Ugotovi se, da je skupščina banke 

 sklepčna.
Za predsednika skupščine se izvoli Rok 

Rozman.
Za preštevalko glasov se imenuje Vukoja 

Marija.
Ugotovi se prisotnost vabljenega notarja.
2. Odpoklic in izvolitev članov nadzor-

nega sveta.
Predlog sklepa:

1. Skupščina UniCredit Banka Slove-
nija d.d. odpokliče Helmuta Hallerja kot čla-
na nadzornega sveta banke.

2. Na funkcijo člana nadzornega sveta 
banke se za obdobje do 24. 4. 2011 izvolita 
Franco Andreetta, rojen 1. 5. 1941 in Giuse-
ppe Verrascina, rojen 6. 6. 1945.

3. Razno.
Gradivo za skupščino s predlogi skle-

pov je delničarjem na vpogled na sedežu 
UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 
140, od 9. 1. 2009 dalje. Skupščine banke 
se imajo pravico udeležiti delničarji banke, 
v korist katerih so delnice na ime vknjižene 
v delniški knjigi oziroma na računih vredno-
stnih papirjev, ki se vodijo pri KDD, 10 dni 
pred sejo skupščine. Delničarji banke mora-
jo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine pri-
javiti svojo udeležbo na skupščini tajništvu 
uprave banke. Na skupščini banke lahko 
delničarja zastopa tudi pooblaščenec, na 
podlagi pisnega pooblastila.

UniCredit Banka Slovenija d.d.
uprava banke

dr. France Arhar
dr. Heribert Fernau

 Ob-10482/08
Na podlagi 25. člena Statuta delniške 

družbe Razvojni zavod d.d., sklicujem

redno letno skupščino
delničarjev družbe,

ki bo v sredo, 11. 2. 2009, ob 8.30, na se-
dežu družbe v Trzinu, Blatnica 1, z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Izvolitev organov skupščine in pred-
stavitev notarja.

Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Ta-

talovič Žarko.
Za preštevalca glasov se imenuje Gregor 

Končan.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Razveljavitev sklepa skupščine z dne 

5. 8. 2008 o imenovanju revizorja družbe.
Predlog sklepa: razveljavi se sklep skup-

ščine pod točko 3 z dne 5. 8. 2008, s ka-
tero je skupščina za revidiranje poslovnih 
izkazov družbe za leto 2008 imenovala re-
vizijsko hišo Plus Revizija d.o.o., Špruha 
19, Trzin.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo izključno 
delničarji, ki bodo na dan seje skupščine 
kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo 
in njihovi pooblaščenci, ter bodo svojo ude-
ležbo na skupščini pravočasno, najkasneje 
tri dni pred zasedanjem skupščine, pisno 
prijavili direktorju družbe na naslov sedeža 
družbe. Če je pismena najava udeležbe 
poslana po pošti, se šteje, da je pravoča-
sna, če v tem času prispe na sedež druž-
be. V tridnevni rok se ne šteje dan sklica 
skupščine.

Pooblastila za zastopanje morajo biti pi-
sna.

Na skupščini se odloča o objavljenih 
predlogih sklepov po posameznih točkah 
dnevnega reda.

Skupščina bo veljavno odločala ne glede 
na število prisotnih glasov delničarjev.

Razvojni zavod d.d.
direktor:

Končan Janez

Objave gospodarskih družb
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SV 1677/08 Ob-10487/08
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz 
Kranja, opr. št. SV 1677/08 z dne 30. 12. 
2008, je enosobno stanovanje št. 8 v izme-
ri 50,60 m2, v mansardi večstanovanjske 
hiše na naslovu Slap 7, Tržič, na parc. št. 
957/1 k.o. Lom pod Storžičem, last zasta-
vitelja Franca Bakana, Slap 7, Tržič, na te-
melju prodajne pogodbe z dne 11. 12. 1995, 
sklenjene s prodajalko Stanovanjsko za-
drugo Gorenjske, z.o.o. Kranj in zemljiško-
knjižnega dovolila z dne 19. 12. 2007, zasta-
vljeno v korist zastavne upnice Abanke Vipa 
d.d., Slovenska cesta 58, Ljub ljana, matična 
številka 5026024000, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 50.000,00 EUR, z zapa-
dlostjo terjatve dne 31. 12. 2009.

SV 26/09 Ob-10506/08
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz 
Domžal, opr. št. SV 26/09, DK 1/09 z dne 
7. 1. 2009, je bilo enosobno stanovanje št. 
5 v izmeri 25,90 m2, ki se nahaja v II. nad-
stropju stanovanjskega bloka na naslovu 
Župančičeva ulica 004, 1230 Domžale, ki 
stoji na zemljišču s parc. št. 3095/4, k.o. 
Domžale in je last zastaviteljice Mamić Ve-
sne do celote, zastavljeno v korist Hypo 
Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117, 
1000 Ljub ljana, matična številka 1319175, 
za zavarovanje denarne terjatve v višini 
35.000,00 EUR s pp.

Zavarovanja terjatev
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Objave 
zemljiškoknjižnih zadev

Dn 893/2008 Os-9242/08
Okrajno sodišče v Kočevju je v zemljiško-

knjižni zadevi predlagatelja Peterlin Boštja-
na, Žlebič 12a, ki ga zastopa pooblaščenka 
odvetnica Tanko Olga iz Ribnice, zaradi iz-
brisa stare hipoteke, vknjižene na parceli št. 
999/1 pripisani pri vložku št. 449, k.o. Sušje, 
dne 18. 8. 2008 začelo postopek izbrisa 
stare hipoteke vknjižene na parceli št. 999/1 
pripisani pri vložku št. 449, k.o. Sušje, ki je 
last Peterlin Boštjana, roj. 21. 3. 1974, sta-
nujočega Žlebič 12a, ki je vknjižena v korist 
upnika Sukno, Industrija volnenih izdelkov, 
TOZD Tekstilna tovarna Jurjevica, na pod-
lagi posojilne pogodbe z dne 9. 6. 1986 pod 
opr. št. Dn št. 1370/86 dne 6. 8. 1986.

Sodišče s tem oklicem poziva hipote-
karnega upnika, da v primeru, če izbrisu 
stare hipoteke, ki je predmet tega zemljiško-
knjižnega postopka nasprotuje, v 3 mesecih 
od objave oklica vloži ugovor proti izbrisu 
stare hipoteke.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 30. 10. 2008

Dn 5947/2008 Os-9524/08
Okrajno sodišče v Kopru je po okraj-

ni sodnici mag. Bojani Štrukelj Petovič, 
v zemljiško knjižni zadevi predlagateljice po-
stopka Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 
Koper, o predlogu za dopolnitev zemljiške 
knjige, dne 17. 11. 2008, odločilo:

uvede se postopek dopolnitve zemljiške 
knjige za parcelo št. 509/6, neplodno zemlji-
šče v izmeri 204 m2, parc. št. 509/7, pašnik 
v izmeri 1282 m2, parc. št. 511/7, pašnik 
v izmeri 495 m2 in parc. št. 511/8, travnik 
v izmeri 747 m2, vse k.o. Pomjan, pri katerih 
je z verjetnostjo izkazana lastninska pravica 
Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper, 
matična številka 5874424.

Imetnike lastninske pravice na navede-
nih nepremičninah se poziva, da v dveh me-
secih od objave oklica z ugovorom izpodbi-
jajo pravilnost oziroma popolnost podatkov 
o pravicah, navedenih v oklicu o začetku 
postopka dopolnitve zemljiške knjige.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 17. 11. 2008

Dn 5975/2008 Os-9525/08
Okrajno sodišče v Kopru je po okraj-

ni sodnici mag. Bojani Štrukelj Petovič, 
v zemljiško knjižni zadevi predlagateljice po-
stopka Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 
Koper, o predlogu za dopolnitev zemjiške 
knjige, dne 17. 11. 2008 odločilo:

uvede se postopek dopolnitve zemljiške, 
knjige za parcelo št. 295/15, pašnik v izmeri 
1594 m2 in parc. št. 295/18, pašnik v iz-
meri 376 m2, obe k.o. Truške, pri katerih je 
z verjetnostjo izkazana lastninska pravica 
Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper, 
matična številka 5874424.

Imetnike lastninske pravice na navede-
nih nepremičninah se poziva, da v dveh me-

secih od objave oklica z ugovorom izpodbi-
jajo pravilnost oziroma popolnost podatkov 
o pravicah, navedenih v oklicu o začetku 
postopka dopolnitve zemljiške knjige.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 17. 11. 2008

Dn 4243/2008 Os-9167/08
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju je s skle-

pom opr. št. Dn 4243/2008 z dne 28. 10. 
2008 uveden postopek za izbris stare hi-
poteke na podlagi pogodbe o dolgoročnem 
kreditu z dne 1. 7. 1992, št. V/92-160, vknji-
žene za kreditno terjatev upnika Edvarda 
Stropnika, Ulica 5. prekomorske brigade 
11, Ptuj, v znesku 6.849,10 DEM s pp, na 
nepremičnini, parc. št. 1444/2, v vl. št. 869, 
k.o. Ptuj.

S tem oklicem se pozivajo hipotekarni 
upnik oziroma zastavni upnik, ki je na hipo-
teki pridobil nadhipoteko, da v skladu s 3. 
točko 209. člena Zakona o zemljiški knjigi 
– ZZK-1 (Ur. l. RS, št. 58/03) v treh mesecih 
od objave oklica vloži ugovor proti izbrisu 
stare hipoteke.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 28. 10. 2008

Dn 4236/2008 Os-9604/08
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju je s skle-

pom opr. št. Dn 4236/2008 z dne 18. 9. 2008 
uveden postopek za izbris stare hipoteke, 
na podlagi pogodbe o dolgoročnem kreditu 
z dne 1. 9. 1992, XI/92-69, vknjižene za kre-
ditno terjatev upnika Antona Lisca, Kodrova 
12, 1000 Ljub ljana, v znesku 4.957,40 DEM 
s pp, na nepremičnini parc. št. 1444/2, v vl. 
št. 869, k.o. Ptuj.

S tem oklicem se poziva hipotekarni 
upnik oziroma zastavnik upnik, ki je na hi-
poteki pridobil nadhipoteko, da v skladu s 3. 
točko 209. člena Zakona o zemljiški knjigi – 
ZZK-1 (Ur. l. RS, št. 58/03) v treh mesecih 
od objave oklica vloži ugovor proti izbrisu 
stare hipoteke.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 18. 9. 2008

Dn 3623/2008 Os-10504/08
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško-

knjižna sodnica Nada Jelovšek, na predlog 
Mojce Gostiša, Pod Grintovcem 16, Loga-
tec, oklicuje začetek postopka vzpostavitve 
listine, aneksa k pogodbi št. 33/GF od 13. 5. 
1987 (over. št. 310/87) z dne 4. 6. 1987, 
sklenjenega med prodajalcem Gradnik Lo-
gatec, podjetje za gradbene in komunalne 
dejavnosti in kupovalko Natašo Kobal, roj. 
10. 1. 1964, Vrhnika, Butanjeva 29, za ne-
premičnino, stanovanje v etaži 3, s shrambo 
v etaži 1, v skupni izmeri 378,05 m2, v stavbi 
Pavšičeva 28, Logatec, stoječi na parc. št. 
1561/2, k.o. Blekova vas, z identifikacijsko 
številko 7.E (2016-7-7).

Vknjižba lastninske pravice se zahteva 
v korist Mojce Gostiša, Pod Grintovcem 16, 
Logatec, na podlagi kupoprodajne pogodbe 
št. 33/GF, tega aneksa, aneksa z dne 10. 1. 
2003 in kupoprodajne pogodbe z zemljiško-
knjižnim dovolilom z dne 15. 10. 2008.

Okrajno sodišče na Vrhniki poziva mo-
rebitne imetnike pravice, da v dveh mese-

cih od objave oklica z ugovorom izpodbi-
jajo pravilnost oziroma popolnost podatkov 
o vsebini listine oziroma druge pogoje za 
vknjižbo lastninske pravice v korist predla-
gateljice postopka.

Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 5. 1. 2009

Oklici o začasnih 
zastopnikih in skrbnikih

I 13057/2007 Os-7835/08
Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršil-

ni zadevi upnika Javnega jamstvenega in 
preživninskega sklada Republike Slovenije, 
Kotnikova 28, Ljub ljana – dostava, proti dol-
žniku: Rafet Šatmani, Sketova 4, Ljub ljana 
– dostava, zaradi izterjave plačila preživnine 
s pripadki sklenilo:

dolžniku Rafet Šatmani, Sketova 4, Ljub-
ljana, se postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se določi od-
vetnik Andrej Doles, Kolodvorska 6, Dom-
žale.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžni-
ka vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov 
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem 
oziroma dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve, ne sporoči sodišču, da je dolžniku 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 28. 8. 2008

I 16105/2007 Os-8528/08
Okrajno sodišče v Ljub ljani je po okrajni 

sodnici Eriki Ponikvar Dečman, v izvršilni 
zadevi upnika Javnega jamstvenega in pre-
živninskega sklada RS, Kotnikova 28, Ljub-
ljana, proti dolžniku Bogdanu Florjančiču, 
neznano bivališče, zaradi izterjave nadome-
stila preživnine, dne 1. 10. 2008 sklenilo:

dolžniku Bogdanu Florjančiču se na pod-
lagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku 
postavi začasnega zastopnika.

Za začasnega zastopnika se postavi od-
vetnik Drago Đuragič, Tavčarjeva 10, Ljub-
ljana.

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

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 1. 10. 2008

I 9169/2006 Os-9419/08
Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni 

zadevi upnika Jamstvenega in preživninske-
ga sklada RS, Kotnikova 28, Ljub ljana, zo-
per dolžnika Janka Mavca, Fabianijeva ulica 
11, Ljub ljana, zaradi izterjave 0,00 EUR s pp 
sklenilo:

dolžniku Janku Mavcu se na podlagi 82. 
člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi mag. 
Suzana Gale Robežnik, Tavčarjeva 10, 1000 
Ljub ljana.

Objave sodišč
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Začasna zastopnica bo zastopala dolžni-
ka vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov 
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem 
oziroma dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 11. 11. 2008

VL 63416/2008 Os-9772/08
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni 

oddelek za verodostojno listino, je v izvr-
šilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, 
d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljub ljana, ki jo 
zastopa Milena Susman, Miklošičeva 19, 
Ljub ljana, proti dolžniku Radoslavu Škvorcu, 
Goriška ulica 63, Ljub ljana, zaradi izterjave 
3.523,04 EUR sklenilo:

dolžniku Radoslavu Škvorcu, Goriška 
ulica 63, Ljub ljana, se na podlagi 4. točke 
drugega odstavka 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, po-
stavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se posta-
vi Martinec Franjo, Komenskega ulica 16, 
Ljub ljana.

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

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 22. 10. 2008

VL 43726/2008 Os-9839/08
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni 

oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni 
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub-
ljanska cesta 3a, Koper - Adriatic, Zavaroval-
na družba, ki jo zastopa Adriatic Slovenica 
d.d., Ljub ljanska cesta 3a, Koper - Adriatic, 
Zavarovalna družba, proti dolžniku: Željku 
Čutiću, Pod kostanji 18, Celje – dostava, 
zaradi izterjave 252,45 EUR sklenilo:

dolžniku Željku Čutiću, Pod kostanji 18, 
Celje – dostava, se na podlagi 4. točke dru-
gega odstavka 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, po-
stavi začasno zastopnico.

Za začasno zastopnico se postavi od-
vetnica Karmen Orter Divjak, Šlandrov trg 
20a, 3310 Žalec.

Začasna zastopnica bo zastopala dol-
žnika 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 6. 11. 2008

VL 24562/2008 Os-9840/08
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni 

oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni 
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub-
ljanska cesta 3a, Koper  - Adriatic, Zavaro-
valna družba, ki jo zastopa Adriatic Sloveni-
ca d.d., Ljub ljanska cesta 3a, Koper - Adria-
tic, Zavarovalna družba, proti dolžnici Ilinki 
Klanjšček, Rusjanov trg 3, Ljub ljana – dosta-
va, zaradi izterjave 171,57 EUR sklenilo:

dolžnici Ilinki Klanjšček, Rusjanov trg 3, 
Ljub ljana – dostava, se na podlagi 4. točke 
drugega odstavka 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom 

Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, po-
stavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se razreši Mi-
helčič Tomaž.

Za začasnega zastopnika se postavi Mo-
dic Mirko.

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

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 12. 11. 2008

VL 26670/2008 Os-10049/08
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni 

oddelek za verodostojno listino, je v izvr-
šilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., 
Ljub ljanska cesta 3a, Koper - Capodistria 
– dostava, ki jo zastopa Barbara Kosmač, 
Ljub ljanska cesta 3a, Koper - Capodistria 
– dostava, proti dolžniku Romanu Bartolju, 
Ul. na utrdbah 22, Črnomelj, zaradi izterjave 
1.267,39 EUR sklenilo:

dolžniku Romanu Bartolju, Ul. na utrdbah 
22, Črnomelj, se na podlagi 4. točke druge-
ga odstavka 82. člena Zakona o pravdnem 
postopku –ZPP, v zvezi s 15. členom Zako-
na o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi 
začasno zastopnico.

Za začasno zastopnico se postavi Jasna 
Simčič.

Začasna zastopnica bo zastopala dol-
žnika 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 30. 10. 2008

VL 64707/2008 Os-10050/08
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni 

oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni 
zadevi upnika Poslovnega sistema Mercator 
d.d., Dunajska cesta 107, Ljub ljana, ki ga 
zastopa Hermina Hofman, Dunajska cesta 
107, Ljub ljana, proti dolžnici Zumreti Be-
gović, Pot na Fužine 55, Ljub ljana, zaradi 
izterjave 959,42 EUR sklenilo:

dolžnici Zumreti Begović, pot na Fužine 
55, Ljub ljana, se na podlagi 4. točke druge-
ga odstavka 82. člena Zakona o pravdnem 
postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Za-
kona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi 
začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi Mli-
narič Drago.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico 
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma 
vse dotlej, dokler organ, pristojen za so-
cialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 4. 11. 2008

I 3120/2006 Os-10119/08
Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni 

zadevi upnice Zavarovalnice Maribor d.d., 
Cankarjeva 3, Maribor, zoper dolžnika Jane-
za Kranjca, Dolenjska cesta 23, Ljub ljana, ki 
ga zastopa začasni zastopnik Dušan Golo-
vrški, Miklošičeva cesta 18, Ljub ljana, prej 
začasna zastopnica Valerija Berglez Maj-
kus, Trdinova 7, Ljub ljana – dostava, zaradi 
izterjave 661,79 EUR s pp sklenilo:

razreši se začasna zastopnica Valeri-
ja Berglez Majkus, postavljena s sklepom 
z dne 2. 4. 2008.

Za začasnega zastopnika se postavi Du-
šana Golovrški, Miklošičeva cesta 18, Ljub-
ljana.

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

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 2. 12. 2008

VL 12111/2008 Os-10201/08
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni 

oddelek za verodostojno listino je v izvr-
šilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., 
Ljub ljanska cesta 3a, Koper - Capodistria 
– dostava, ki jo zastopa Barbara Kosmač, 
Ljub ljanska cesta 3a, Koper - Capodistria – 
dostava, proti dolžniku Spomenko Vađunec, 
Prežihova cesta 7, Bled, zaradi izterjave 
1.251,15 EUR sklenilo:

razreši se začasnega zastopnika Mitjo 
Godicelja, Kešetova 12/a, Trbovlje, določe-
nega s sklepom z dne 25. 7. 2008.

Dolžniku Spomenku Vađuncu, Prežihova 
cesta 7, Bled, se na podlagi 4. točke druge-
ga odstavka 82. člena Zakona o pravdnem 
postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Za-
kona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi 
začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi 
Gregor Mramor, Komenskega 4, Ljub ljana.

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

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 12. 11. 2008

P 33/2007 Os-10117/08
Okrajno sodišče v Novem mestu je 

v pravdni zadevi tožeče stranke Zavaroval-
nice Tilia d.d. Novo mesto, Seidlova cesta 5, 
Novo mesto, zoper toženo stranko Bojana 
Brdajsa, nazadnje stanujočega Miklošičeva 
1b, Domžale, sedaj neznanega bivališča, 
zaradi plačila 1.332,54 EUR, na podlagi 4. 
točke drugega odstavka 82. člena ZPP to-
ženi stranki Bojanu Brdajsu, Miklošičeva 1b, 
Domžale, zaradi nezmožnosti vročitve so-
dnih pisanj, postavilo začasno zastopnico, 
odvetnico Jasno Simčič, Dalmatinova ulica 
1, Novo mesto.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 8. 12. 2008

I 81/1999 Os-10118/08
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni 

zadevi upnika Merdita Džek, Liminjanska 
c. 4, Portorož - Portorose, ki ga zastopa 
odv. Starčič Bojan, Bernardinska reber 8, 
Portorož - Portorose, Džek Merdita, Maru-
šičeva 9, Piran - Pirano, proti dolžnici Ester 
Antolovič Žnidaršič, poštno ležeče, Piran - 
Pirano, Ester Antolovič Žnidaršič, Šolska 1, 
Portorož - Portorose, Ester Antolovič, Žni-
daršič, Letoviška 18, Portorož - Portorose, 
Ester Antolovič Žnidaršič, Obala 120, Por-
torož - Portorose, Ester Žnidaršič Antolovič, 
Šolska ulica 8, Portorož - Portorose, zaradi 
izterjave 4.076,41 EUR s pp, na podlagi 4. 
točke drugega odstakva 82. člena Zakona 
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o pravdnem postopku, v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju sklenilo:

dolžnici se kot začasni zastopnik v izvr-
šilni zadevi opr. št. I 81/1999 postavi odve-
tnik Igor Cek iz Kopra.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico 
v postopku vse do takrat, dokler dolžnica 
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred so-
diščem oziroma dokler organ, pristojen za 
socialne zadeve, ne sporoči, da mu je po-
stavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 26. 11. 2008

Oklici dedičem

D 156/1995 Os-9284/08
Stančič Elijo od Franca, upokojenec iz 

Dekanov, Dekani 112, je dne 7. 3. 1995 umrl 
in ni zapustil oporoke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dedi-
ščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu 
od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave 
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče 
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi 
podatkov, s katerimi razpolaga.

Neznanim dedičem je bila postavljena 
skrbnica Irena Fister, Vena Pilona 14, Ko-
per.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 4. 11. 2008

IV D 2482/2007 Os-9363/08
Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku 

zapuščinski postopek po pok. Goranu Todo-
roviću, roj. 21. 11. 1964, umrlem 1. 9. 2007, 
nazadnje stanujočem Cesta dveh cesarjev 
309, Ljub ljana, državljanu Bosne in Herce-
govine.

Zapustnik po podatkih sodišča ni napra-
vil oporoke. Zapustnik je bil razvezan, sicer 
dvakrat poročen, v prvem zakonu ni imel po-
tomcev, v drugem zakonu je imel Elen Mari 
in Ano Mari, izven zakona pa je imel Završnik 
Todorović Miha. Zobić Elen-Mari, Završnik 
Todorović Miha in Zobić Ana-Mari so se od-
povedali dedovanju po zapustniku. Zapustni-
kovi starši po podatkih sodišča niso več živi, 
prav tako zapustnik ni imel niti bratov niti 
sester. Glede na to, da dediči po zapustniku 
sodišču niso znani, sodišče na podlagi 206. 
člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mi-
slijo, da imajo pravico do dediščine bodisi na 
podlagi zakona bodisi na podlagi oporoke, da 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave 
tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče 

zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, 
s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 14. 10. 2008

D 55/2007 Os-10138/08
Pri tem sodišču teče zapuščinski posto-

pek po dne 7. 10. 2007 umrlem Štefanu 
Paulu, ki je bil rojen 1. 8. 1962 in je nazadnje 
stanoval v Kropi 125.

Ker sodišču naslov zakonitega dediča 
Štefana Štrige, ki je rojen 19. 8. 1936 v Ra-
kovcu, ni znan, ga sodišče poziva, da se 
v roku enega leta od objave tega oklica javi 
sodišču, v nasprotnem primeru bo sodišče 
kot dediče upoštevalo le tiste, ki so nave-
deni v spisu.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 15. 12. 2008

D 175/2008 Os-9756/08
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je 

v zapuščinski zadevi po pok. Bergant Alešu, 
sinu Janeza, roj. 5. 7. 1942, samskem, na-
zadnje stalno stan. Podsreda 21, Podsreda, 
umrlem dne 13. 1. 2008, v skladu  s 130/1 
in 131/1 členom Zakona o dedovanju (ZD), 
dne 1. 10. 2008 sklenilo:

objavi se oklic tistim, ki imajo pravico do 
dediščine po pok. Bergant Alešu, naj se pri-
glasijo sodišču v roku enega leta od objave 
tega oklica.

Vabilo z oklicem neznanim dedičem po 
pok. Bergant Alešu se po pravnomočnosti tega 
sklepa objavi za čas enega leta tudi z nabitjem 
na oglasno desko tukajšnjega sodišča.

Za začasno skrbnico neznanim dedičem 
po pok. Bergant Alešu se postavi Goručan 
Patricija, delavka tukajšnjega sodišča.

Začasna skrbnica bo zastopala neznane 
dediče v zapuščinskem postopku.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 1 10. 2008

D 114/08 Os-9189/08
Na Okrajnem sodišču v Trbovljah 

je v teku zapuščinski postopek z opr. št. 
D 114/08 po pok. Randl Ani, roj. 13. 7. 1912, 
nazadnje stanujoči Kolonija 1. maja 21, Tr-
bovlje, umrli 21. 1. 1996.

Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pra-
vico do zapuščine po pok. Randl Ani, da se 
priglasijo Okrajnemu sodišču v Trbovljah, 
v enem letu od objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče 
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi 
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 4. 11. 2008

D 111/2008 Os-9191/08
Na Okrajnem sodišču v Trbovljah 

je v teku zapuščinski postopek z opr. št. 
D 111/08 po pok. Napret Kristini, roj. 5. 3. 
1913 nazadnje stanujoči Kolonija 1. maja 
21, Trbovlje, umrli 16. 10. 1996.

Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravi-
co do zapuščine po pok. Napret Kristini, da 
se priglasijo Okrajnemu sodišču v Trbovljah, 
v enem letu od objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče 
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi 
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 4. 11. 2008

D 237/08 Os-9193/08
Na Okrajnem sodišču v Trbovljah je po 

opr. št. D 237/08 v teku zapuščinski posto-
pek po pok. Hemi Metelko, roj. 9. 10. 1924, 
nazadnje stanujoči Planinska vas 9, Trbo-
vlje, umrli dne 5. 1. 2008.

Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine po pokojni Hemi 
Metelko, da se priglasijo Okrajnemu 
sodišču v Trbovljah, v enem letu od objave 
tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče 
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi 
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 4. 11. 2008

Oklici pogrešanih

N 6/2007 Os-9855/08
Pri Okrajnem sodišču v Ormožu je v teku 

nepravdni postopek razglasitve Obretah He-
nrika, roj. 17. 7. 1938, s stalnim prebivali-
ščem Kog 61, p. Kog, začasno pa v Repu-
bliki Nemčiji na naslovu Arnoldstr. 31, 42859 
Remscheid, za mrtvega.

Obretan Henrik je po navedbah predla-
gateljice Obretan Ane pogrešan od 13. 2. 
2001.

Obretan Henrika Okrajno sodišče v Or-
možu poziva, da se oglasi, vse, ki kaj vedo 
o njegovem življenju pa Okrajno sodišče 
v Ormožu poziva, da to v 3 mesecih od 
objave tega oklica sporočijo Okrajnemu so-
dišču v Ormožu, ker bo sodišče po izteku 
tega roka Obretan Henrika, roj. 17. 7. 1938, 
razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Ormožu
dne 4. 12. 2008
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Zavarovalne police preklicujejo

Bojetu Dan, Celovška 264, Ljubljana, 
zavarovalno polico, št. 1148593 - fond 
polica, izdala zavarovalnica KD group. 
gnn-302333

Spričevala preklicujejo

Cotič Nastja, Budičinova 3, Koper 
- Capodistria, maturitetno spričevalo 
Gimnazije Koper, izdano leta 2003. 
gnw-302349

Čamer Karla, Šuštarjeva 27/a, Trbovlje, 
maturitetno spričevalo in spričevalo 4. 
letnika Ekonomske srednje šole Trbovlje, 
izdano leta 1984. gns-302353

Gržan Maja Sara, Vodnikov trg 5, 
Ljubljana, indeks, št. 18021243, izdala FF 
Ljubljana. gnw-302324

Kniplič Miran, Orehovski vrh 26, 
Gornja Radgona, spričevalo 2. letnika 
Srednje strojne šole, izdano leta 1997. 
gnc-302369

Krelj Domen, Zminec 83, Škofja Loka, 
spričevalo 4. letnika Šole za strojništvo 
Škofja Loka, izdano leta 2001. gnt-302302

Lukavačkić Denis, Kardeljev trg 2, 
Velenje, spričevalo 2. letnika Šolskega 
centra Velenje - Poklicna in tehnična šola 
za storitvene dejavnosti - prodajalec, izdano 
leta 2007. gnf-302341

Mesarič Aleksandra, Petrovče 216, 
Petrovče, spričevalo 1. in 3. letnika Srednje 
cvetličarske šole v Celju. gnn-302358

Moljk Primož, Planina 71, Planina, 
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole 
Postojna - ekonomsko komercialni tehnik, 
izdano leta 1993. gny-302372

Moravac Violeta, Ulica padlih borcev 
8, Prestranek, spričevalo o končani OŠ 
Prestranek, izdano leta 2008. gnq-302355

Padar Denis, Nova pot 78, Brezovica 
pri Ljubljani, spričevalo o zaključnem izpitu 
Srednja gradbena šola, izdano leta 1980. 
gnv-302375

Palčič Špela, Cesta Tončke Čeč 47, 
Trbovlje, indeks, št. 21030484, FDV. 
gnc-302344

Plavša Silvia, Bavdkova ulica 3, 
Ljubljana, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje 
šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana. 
gnc-302319

Pristov Roman, Čopova 1, Jesenice, 
spričevalo o zaključnem izpitu Železarskega 
izobraževalnega centra Jesenice - Srednja 
metalurška šola, izdano leta 1973. 
gnp-302356

Rakovec Marjan, Spodnje Duplje 1, 
Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu 
Gostinski šolski center, smer natakar, izdano 
leta 1973. gnu-302376

Rastoka Svetozar, Peričeva ulica 
1, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ 
Mirana Jarca Ljubljana, izdano leta 2000. 
gne-302367

Preklici

Rejc Tadeja, Debeni 4, Gorenja vas, 
spričevalo 1. letnika Srednje šole Veno Pilon 
Ajdovščina, izdano leta 2004. gnf-302316

Slavič Klemen, Tugomerjeva ulica 8, 
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije 
Vič, izdano leta 2002. gnw-302299

Stamanović Tomica, Gradišče 17/b, 
Vrhnika, diplomo Srednje usnjarske šole v 
Domžalah. gnk-302311

Šmuc Silvo, Meža 156/a, Dravograd, 
maturitetno spričevalo Gostinske šole 
v Slovenj Gradcu, izdano leta 1982. 
gni-302313

Šviligoj Bojan, Ulica Oktobrske revolucije 
27, Izola - Isola, spričevalo Srednje živilske 
šole v Novi Gorici, smer živilec, mesar. 
gno-302332

Tijan Vesna, Neubergerjeva ulica 9, 
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje 
gradbene in ekonomske šole v Ljubljani. 
gns-302328

Vurcer Darja, Kocljeva ulica 1, Gornja 
Radgona, spričevalo o zaključnem izpitu 
Poklicne in tehnične šole v Murski Soboti, 
izdano leta 2001. gng-302315

Žižek Nuša, Preglov trg 4, Ljubljana, 
indeks, št. 18040276, izdala FF Ljubljana. 
gnk-302336

Drugo preklicujejo

Ažnoh d.o.o., Trg 018, Prevalje, izvod 
licence, št. GE003363/01574 za vozilo SG 
E3 - 031. gnk-302361

Baraba Kristina, Cahova ulica 10, 
Ankaran - Ankarano, študentsko izkaznico, 
št. 21060021, izdala FDV Ljubljana. 
gnp-302306

Bevc Patricia, Resljeva 35, Ljubljana, 
študentsko izkaznico, št. 19488731, izdala 
Ekonomska fakulteta Ljubljana. gnt-302327

Bevk Luka, Bonini 12/b, Koper - 
Capodistria, študentsko izkaznico, 
št. 21030037, izdala FDV Ljubljana. 
gnu-302326

Blatnik Petra, Leteča vas 3, Šentjernej, 
študentsko izkaznico, št. 71050586, 
izdala Biotehnična fakulteta Ljubljana. 
gnm-302334

Bobič Slobodan, Delavska ulica 7, 
Ljubljana, službeno izkaznico, št. 011448, 
izdana pri Valina, dne 10. 11. 2005. 
gne-302342

Brajer Bogomir Simon, Podpeč 93, 
Preserje, delovno knjižico. gnv-302350

Brecelj Janko, Vrtovin 71B, Črniče, 
orožni list, št. 9109, izdan dne 10. 4. 2003 
pri UE Ajdovščina. gnx-302298

Brus Marko, Škvarčeva ulica 21, Celje, 
delovno knjižico. gni-302338

CPK, d.d., družba za vzdrževanje cest, 
gradbeništvo in druge poslovne storitve, 
Ulica 15. maja št. 14, Koper - Capodistria, 
licenco za tovorno vozilo TAM 80 T 5 BE, 
št. šasije 860007484, reg. št. KP M3 - 
025 in vozilo TAM 260 T 26 BK, št. šasije 
VZ2260026MTT00487, reg. št. KP 36-94M. 
gnw-302303

CPK, d.d., družba za vzdrževanje cest, 
gradbeništvo in druge poslovne storitve, 
Ulica 15. maja št. 14, Koper - Capodistria, 
licenco za tovorno vozilo TAM 260T 26B, 
št. šasije 890001245, reg. št. KP E4 - 832. 
gnr-302304

CPK, d.d., družba za vzdrževanje cest, 
gradbeništvo in druge poslovne storitve, 
Ulica 15. maja št. 14, Koper - Capodistria, 
licenco za tovorno vozilo Zastava 80 10N, 
št. šasije 84029022A, reg. št. KP 64-76L. 
gnq-302305

Čeh Denis, Nedeljica 150/a, Turnišče, 
študentsko izkaznico, št. 07074066, izdala 
Fakulteta za varnostne vede Maribor. 
gnd-302318

Černič Kristjan, Žolgerjeva 28, Ljubljana, 
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Ledina. 
gng-302340

Dermota Klemen, Olešče 14, Laško, 
študentsko izkaznico, št. 23070664, 
izdala Fakulteta za strojništvo Ljubljana. 
gnj-302337

Dragar Tomaž, Ulica Marije Mlinar 
15, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 
63040413, izdala Fakulteta za računalništvo 
in informatiko Ljubljana. gny-302347

Draksler Luka, Vodopivčeva ulica 7, 
Koper - Capodistria, študentsko izkaznico, št. 
63080068, izdala Fakulteta za računalništvo 
in informatiko Ljubljana. gnh-302314

Dular Neža, Pod kostanji 34, Ljubljana, 
študentsko izkaznico, št. 20201077, izdala 
Pravna fakulteta Ljubljana. gnx-302323

Escarmant Raphael, Rožna dolina, 
Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 
70070644, izdala FDV Ljubljana. 
gnh-302339

Fister Nejc, Zagradišče 4, Ljubljana, 
dijaško izkaznico, izdal ŠC PET Ljubljana. 
gnv-302325

Halilagić Mustafa, Planinčeva 2, Koper 
- Capodistria, ADR certifikat, št. 0430. 
gnb-302370

Halilagić Mustafa, Planinčeva 2, Koper 
- Capodistria, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500007659000. gnz-302371

Kapš Transport d.o.o., Rožanec 005A, 
Črnomelj, dovolilnice za Ukrajino, št. 
248304, 243830 in 251121, dovolilnico za 
Belorusijo, št. 0157714 in dovolilnico za 
Rusijo, št. 0445399. gnz-302346

Kišmetović Alen, Pot na Rakovo 
jelšo 131, Ljubljana, dovoljenje za delo, 
št. 0103164985 z dne 15. 11. 2007. 
gnl-302335

Kolenc Tina, Šranga 20, Mirna Peč, 
študentsko izkaznico, št. 20030217, izdala 
Pravna fakulteta Ljubljana. gnt-302352

Kotnik Staša, Chengdujska cesta 18, 
Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19. 
gny-302322

Kovač Rok, Irča vas 2, Novo mesto, 
študentsko izkaznico, št. 26108560, izdala 
FGG Ljubljana. gnx-302348

Kratom d.o.o., Partizanska pot 3a, 
Litija, izvod licence št. G 1017289 za vozilo 
BMW 525 TDS, z reg. oznako LJ 13-3KS, z 
veljavnostjo do 11. 6. 2012. gnv-302300

Krznar Maruša, Zgornji Dol 74, 
Gornji grad, študentsko izkaznico, 
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izdala Biotehnična fakulteta Ljubljana. 
gnx-302373

Kutnar Grega, Dragočajna 6/b, Smlednik, 
študentsko izkaznico, št. 23070442, 
izdala Fakulteta za strojništvo Ljubljana. 
gne-302317

Likavec Wilibald, Čopova 5, Ptuj, delovno 
knjižico. gnp-302331

Logaja Eva, Ulica Antona Skoka 
17, Domžale, študentsko izkaznico, št. 
01004747, izdala Pedagoška fakulteta 
Ljubljana. gnf-302366

Mavsar Simon, Strma pot 15, Krško, 
študentsko izkaznico, št. 63990269, izdala 
Fakulteta za računalništvo in informatiko 
Ljubljana. gnj-302362

Milavec Rok, Stara cesta 26, Logatec, 
dijaško izkaznico, izdal ŠC PET Ljubljana. 
gng-302365

Mitrović Dušan, Ulica bratov Učakar 
4, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 
20070195, izdala Pravna fakulteta Ljubljana. 
gnh-302364

Niko Transport d.o.o., Moste 002F, 
Komenda, delovno dovoljenje, št. 
04244229616 za Vićentijević Dragutina, 
izdano 6. 6. 2008. gnn-302308

Niko Transport d.o.o., Moste 002F, 
Komenda, delovno dovoljenje, št. 
04244228301 za Hodžić Husejna, izdano 
13. 6. 2008. gnm-302309

Niko Transport d.o.o., Moste 002F, 
Komenda, delovno dovoljenje, št. 
04244228305, izdano na ime Hodžić Enis, 
dne 16. 5. 2008. gnl-302310

Pavli Jože, Volavlje 50, Ljubljana, 
izkaznico vojnega veterana, št. 4522. 
gnw-302374

Pfeifer Mihael, Leskovca 17/a, Laško, 
delovno knjižico, št. 13516. gno-302357

Pirc Gašper, Sorška cesta 6, Škofja 
Loka, študentsko izkaznico, št. 18060175, 
izdala FF Ljubljana. gnm-302363

Qollakaj Pajtim, Kamniška ulica 
89, Kamnik, delovno dovoljenje št. 
99289813042, izdano pri Zavodu RS za 
zaposlovanje. gnu-302301

Ravas Suzana, Partizanska cesta 
45, Škofja Loka, potrdilo o opravljenem 
strokovnem izpitu, izdanem na Ministrstvu 
za zdravje, leta 1979, na ime Ošaben 
Suzana. gnd-302368

SGP Pomgrad - Mehanizacija, d.o.o., 
Bakovska ulica 31, Murska Sobota, 
izvod licence, št. GE003039/03370/021, 
ser. št. G0307194, izdana 18. 6. 2008. 
gnm-302359

SGP Pomgrad - Mehanizacija, d.o.o., 
Bakovska ulica 31, Murska Sobota, izvod 
licence, št. GE003039/03370/051, ser. št. 
G03071827, izdana 18. 6. 2008. gnl-302360

Soklič Marija, Šorlijeva 3, Kranj, izkaznico 
vojnega veterana, št. 002896, izdana 16. 12. 
1996 pri UE Kranj. gnu-302351

Sovič Franc s.p., Florjan 256, Šoštanj, 
izvod licence, št. 8090, izdana 31. 3. 2004 
in izvod licence skupnosti, št. 1821 z dne 
31. 3. 2004. gnr-302354

Stariha Branko, Drenov grič 133, Vrhnika, 
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, 
št. 02/13-792/00-99, ser. št. 0913/99, izdano 
18. 3. 1999. gnq-302330

Škrinjar Aleksander, Kot na Pohorju 14/a, 
Oplotnica, digitalno tahografsko kartico, 
št. 107050005135000, izdal Cetis Celje. 
gnz-302321

Štolfa Matjaž, Šared 19/d, Izola - Isola, 
delovno knjižico. gnr-302329

Temlin Miran, Triglavska ulica 7, 
Ljubljana, vozno karto, št. 90 - 100 % 
popust, izdal LPP. gnd-302343

Tsuruta Oliver, Muhlegasse 29, 8001 
Zürich, študentsko izkaznico, št. 19852021, 
Ekonomska fakulteta. gnj-302312

Urbanc Drago, Krožna ulica 5, Kranj, 
službeno izkaznico, št. 100612, izdana pri 
MNZ RS dne 12. 5. 2008. gnb-302320

Vitas Marko, Hrvatski trg 2, Ljubljana, 
študentsko izkaznico, št. 22066090, izdala 
Fakulteta za šport Ljubljana. gno-302307

Žunec Zdravko, Brodarjev trg 14, 
Ljubljana, digitalne tahografske kartice 
voznika št. 1070500013728000, izdal Cetis 
d.d. gnb-302345
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