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Javni razpisi

 Ob-3033/17

Sprememba
Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo 

vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike 
Slovenije za podjetništvo SK75 2017 – Semenski kapi-
tal – konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij 
v višini 75.000 EUR, ki je bil objavljen v Uradnem listu 
RS, št. 13/17 z dne 17. 3. 2017, Ob-1706/17.

Spremembe se nanašajo na naslednjo točko jav-
nega razpisa:

5. Višina razpisanih sredstev: višina razpoložljivih 
sredstev za ciljno skupino SK75 po tem razpisu v letu 
2017 znaša največ do 900.000 EUR. Višina investi-
cije za posamezno podjetje iz ciljne skupine SK75 je 
75.000 EUR.

Slovenski podjetniški sklad

Št. 604-3/2017 Ob-3046/17

Sprememba
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejav-

nosti, Štefanova 5, 1000 Ljub ljana, objavlja v okviru Jav-
nega razpisa za izbor operacije »Pridobivanje dodatnih 
znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru 
JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020)«, ki je bil objavljen 
v Uradnem listu RS, št. 63/16 z dne 7. 10. 2016, spre-
membe in novi dodatni prijavni roki za leto 2017.

1. Prijavni roki za oddajo vlog:
a) Subvencije za zaposlitev iz sredstev namenjenih 

za leto 2017 (točka 22.2. iz zgoraj navedenega razpisa):
Rok za oddajo vlog je sreda, 15. 11. 2017.
b) Vključitev v posamezne izobraževalne module za 

delo v kulturi (točka 22.7. iz zgoraj navedenega razpisa):
Rok za prijavo je petek, 20. 10. 2017.
Prijava preko standardiziranega e-obrazca objavlje-

nega na spletni strani JSKD (www.jskd.si).
2. Spremembe:
Razpisnik spreminja dodatne pogoje iz točke 5.3. 

zgoraj navedenega razpisa, navezujoč se na točko 10 
»Število možnih vključitev brezposelnih oseb«, in sicer 
tako, da se doda nova alineja, ki opredeljuje, da je mo-
žna zaposlitev največ ene brezposelne osebe do 29. leta 
tudi pri pravnih osebah zasebnega prava, ki delujejo na 
področju nevladnega sektorja (civilna družba) na podlagi 
zakonov, ki urejajo delovanje društev, ustanov ali (za-
sebnih) zavodov in nimajo zaposlene nobene osebe ter 
so vpisani pri registrskem organu najmanj 5 let.

Javni sklad Republike Slovenije  
za kulturne dejavnosti

Št. 4300-46/2017/15 Ob-3035/17

Javni razpis
za podelitev koncesije za izvedbo projekta 
»celostna energetska prenova stavbe z več 

upravljavci (Šmarje pri Jelšah) po principu JZP«
1. Povabilo k oddaji prijave
Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Žu-

pančičeva ulica 3, 1000 Ljub ljana, na podlagi 48. člena 
Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, 
št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP), sklepa Vlade Republi-
ke Slovenije številka 36000-8/2016/3 z dne 22. 9. 2016 
ter 13. člena Uredbe o javno-zasebnem partnerstvu pri 
izvedbi projekta »Celostna energetska prenova stavbe 
z več upravljavci (Šmarje pri Jelšah) po principu JZP« 
(Uradni list RS, št. 67/16; v nadaljevanju: Uredba) obja-
vlja povabilo k oddaji prijave v postopku javnega razpisa 
za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Celostna 
energetska prenova stavbe z več upravljavci (Šmarje 
pri Jelšah) po principu JZP«.

Prijavitelje vljudno vabimo k oddaji prijave, ki mora 
biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumen-
tacijo predmetnega javnega razpisa, ki je brezplačno 
dostopna na spletnih straneh:

– http://www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_obja-
ve/javni_razpisi/ in

– http://www.energetika-portal.si/podrocja/energeti-
ka/energetska-prenova-javnih-stavb/projektna-pisarna/.

2. Splošne informacije o javnem razpisu
Nosilec javnega razpisa: Ministrstvo za pravosodje, 

Župančičeva 3, 1000 Ljub ljana
Koncedent: Republika Slovenija, Vlada Republike 

Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljub ljana
Ime javnega razpisa: »Celostna energetska pre-

nova stavbe z več upravljavci (Šmarje pri Jelšah) po 
principu JZP«

Številka javnega razpisa: 4300-46/2017
Podatki o koncesijskem aktu: Javni razpis se izvaja 

na podlagi Uredbe o javno-zasebnem partnerstvu pri 
izvedbi projekta »Celostna energetska prenova stavbe 
z več upravljavci (Šmarje pri Jelšah) po principu JZP« 
(Uradni list RS, št. 67/16)

Predmet koncesije: Predmet koncesije je izvaja-
nje storitev energetskega pogodbeništva po načelu po-
godbenega zagotavljanja prihrankov energije v objektu 
pravosodne in državne uprave v Šmarju pri Jelšah. 
Predmet koncesije je lahko poleg pogodbenega za-
gotavljanja prihrankov energije tudi pogodbena oskrba 
z energijo v prej navedenem objektu.

Območje izvajanja koncesije: Območje izvajanja 
koncesije obsega objekt pravosodne in državne uprave 
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v Šmarju pri Jelšah na hišnih številkah Rimska cesta 4, 
Rimska cesta 2 in Aškerčev trg 11 v Šmarju pri Jelšah, 
številka stavbe 444, k.o. 1200 Šmarje pri Jelšah, ki je 
v skupnem upravljanju Ministrstva za pravosodje, Mini-
strstva za notranje zadeve in Ministrstva za javno upra-
vo in v katerem so naslednji uporabniki:

a) Okrajno sodišče Šmarje pri Jelšah,
b) Policija, Policijska uprava Celje, Policijska posta-

ja Šmarje pri Jelšah,
c) Upravna enota Šmarje pri Jelšah,
d) Območna geodetska uprava Celje – Geodetska 

pisarna Šmarje pri Jelšah,
e) Uprava Republike Slovenije za varno hrano, ve-

terinarstvo in varstvo rastlin,
f) Finančni urad Celje – Finančna pisarna Šmarje 

pri Jelšah.
Trajanje koncesije: koncesija se podeli za največ 

20 let, pri čemer se trajanje lahko podaljša skladno 
z določbami ZJZP, Uredbe in sklenjene koncesijske 
pogodbe. Razmerje javno-zasebnega partnerstva se 
bo pričelo izvajati po pričetku veljavnosti koncesijske 
pogodbe, skladno z določbami le-te.

Projekt »Celostna energetska prenova stavbe z več 
upravljavci (Šmarje pri Jelšah) po principu JZP« del-
no sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada 
in Republika Slovenija. Operacija se izvaja v okviru 
»Operativnega programa Evropske kohezijske politike 
za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna 
raba in pro izvodnja energije ter pametna omrežja«, te-
matskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično 
gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 
4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega 
upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov ener-
gije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in 
stanovanjskemu sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Po-
večanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

3. Zahteve glede vsebine prijave ter kraj in rok 
za predložitev prijav

Zahteve glede vsebine in oblike prijav ter pogoji za 
njihovo predložitev, so podane v razpisni dokumentaciji.

Prijave morajo do spodaj navedenega roka prispeti 
na naslov Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosod-
je, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljub ljana.

Končni rok za prejem prijav je 8. 11. 2017 do 9.30.
Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno 

ali po pošti) do vložišča ministrstva prispeti do zgoraj na-
vedenega roka, sicer se bodo štele za prepozno prejete 
(prejemna teorija).

Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Županči-
čeva ulica 6, 1000 Ljub ljana, dne 8. 11. 2017 ob 11. uri.

4. Skupna prijava in nastopanje s podizvajalci
Skladno z 38. členom ZJZP se na javni razpis lahko 

prijavi skupina prijaviteljev (skupna prijava), pri čemer 
prijavo odda vodilni partner.

Prijavitelj lahko v okviru prijave skladno s 74. čle-
nom ZJZP nominira poljubno število podizvajalcev. Po-
drobnejše določbe glede predložitve skupne prijave ozi-
roma nominacije podizvajalcev, so navedene v razpisni 
dokumentaciji.

5. Pogoji: pogoji, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati, 
in zahtevana dokazila o njihovem izpolnjevanju, so do-
ločena v razpisni dokumentaciji.

6. Merila
Merila za izbor najugodnejše končne ponudbe so 

zlasti:
– višina prihrankov,
– obseg ponujenih ukrepov,
– trajanje koncesijskega razmerja,

– garancija po poteku koncesijskega razmerja in
– višina investicije.
Merila so ob upoštevanju drugega odstavka 50. čle-

na ZJZP navedena v padajočem zaporedju njihove po-
membnosti. Druga merila ter podrobnejša vsebina meril 
in ponderiranje, bo opredeljeno v razpisnih dokumenta-
cijah za fazo dialoga in ponudbeno fazo.

7. Postopek izbire izvajalca
Koncedent bo postopek izbire izvajalca izvajal ob 

upoštevanju določb III. dela ZJZP.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obvešče-

ni predvidoma do 30. 4. 2018.
Podrobnejše določbe glede postopka izbire izvajal-

ca so navedene v razpisni dokumentaciji.
8. Vprašanja: prijavitelji lahko zastavijo vprašanja 

v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi 
javnega razpisa preko elektronske pošte gp.mp@gov.si, 
s pripisom za zadevo 4300-46/2017. Skrajni rok za po-
stavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je 20. 10. 
2017 do 12. ure. Pojasnila, navezujoča se na zasta-
vljena vprašanja, bodo podana v čim krajšem času, 
najkasneje šest dni pred rokom za oddajo prijav in bodo 
objavljena na spletni strani ministrstva.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 0430-251/2017 Ob-3055/17

Javni razpis
za sofinanciranje »Priprave in izvedbe aktivnosti 

evropskega tedna mobilnosti v letu 2018« v okviru 
porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe

1. Sofinancer: Ministrstvo za okolje in prostor, Du-
najska cesta 48, 1000 Ljub ljana poziva potencialne vla-
gatelje, da v predpisanem roku oddajo vlogo za dodeli-
tev sredstev za sofinanciranje priprave in izvedbe aktiv-
nosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2018.

2. Pravna in programska podlaga za izvedbo jav-
nega razpisa

Sofinanciranje bo izvedeno na podlagi:
– Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 

– uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 
– odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 
108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 
102/15 in 30/16);

– Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za 
podnebne spremembe v letih 2017 in 2018 (Uradni list 
RS, št. 84/16);

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

– Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (Ura-
dni list RS, št. 96/15 in 80/16);

– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slo-
venije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 
33/17) in 12. poglavja Pravilnika o postopkih za izvrše-
vanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16).

3. Predmet javnega razpisa
Evropski teden mobilnosti je kampanja, ki se odvija 

pod okriljem Evropske komisije vsako leto med 16. in 
22. septembrom. Predmet javnega razpisa je sofinan-
ciranje projekta občine v zvezi s pripravo in izvedbo 
aktivnosti ozaveščanja in promocije v okviru Evropskega 
tedna mobilnosti v letu 2018 (v nadaljevanju ETM 2018). 
Javni razpis je namenjen za izvedbo naslednjih treh vrst 
aktivnosti: A – »PARK (irni) dan«, B – »Pešbus« in C – 
»Vključevanje lokalnega gospodarstva v promocijske 
aktivnosti ETM«.
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Občina lahko prijavi samo en program oziroma ce-
lovit projekt, v katerega vključi po največ eno kategorijo 
iz vsake vrste aktivnosti (npr. v primeru A ali A1 ali A2; 
v primeru B ali B1 ali B2 ali B3 ali B4; v primeru C ali C1 
ali C2 ali C3 – izbor ene izključuje ostale) in jih sestavi 
v program oziroma celovit projekt (npr. A1, B3, C2).

4. Osnovni pogoji za kandidiranje in merila za izbiro 
prejemnikov sredstev

4.1. Osnovni pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo posamezne obči-

ne v Republiki Sloveniji. Prijavljen projekt mora potekati 
v času ETM 2018 v tednu od 16. 9.–22. 9. 2018 in biti 
skladen z namenom, ciljem in predmetom javnega razpi-
sa. Opis sofinanciranih aktivnosti, minimalne zahteve in 
višina sofinanciranja so določena v poglavju II »Katalog 
aktivnosti«, delež sofinanciranja je določen v točki 9. po-
glavja I »Javni razpis«. Financirajo se upravičeni stroški 
od dneva sklenitve pogodbe o sofinanciranju do datuma 
zaključka projekta oziroma najkasneje do 30. 9. 2018.

4.2. Merila za izbiro prejemnikov sredstev
Merila za izbor in sofinanciranje projektov so:
(1) Intenzivnost sodelovanja v ETM 2017; (2) Pri-

spevek projekta k večji ozaveščenosti javnosti o pome-
nu trajnostne mobilnosti; (3) Kakovost načrta projekta; 
(4) Finančni načrt in stroškovna učinkovitost projekta.

Vloge, ki v postopku točkovanja ne bodo dosegle 
pri merilu za ocenjevanje in vrednotenje »Kakovost na-
črta projekta« vsaj 8 točk in pri merilu za ocenjevanje in 
vrednotenje »Finančni načrt in stroškovna učinkovitost 
projekta«, vsaj 10 točk, ne bodo upravičene do sofinan-
ciranja.

5. Predvidena sredstva razpisa: predvidena sred-
stva za vse razpisane aktivnosti: 236.643,00 EUR.

6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena sred-
stva: financirajo se upravičeni stroški od dneva sklenitve 
pogodbe o sofinanciranju do datuma zaključka projekta 
oziroma najkasneje do 30. 9. 2018.

7. Roki
7.1. Rok za prejem vloge
Rok za prejem vloge na javni razpis je do 7. 11. 

2017 do 12. ure. Vloga se šteje za pravočasno, če pri-
spe v Glavno pisarno Ministrstva za okolje in prostor, 
Dunajska cesta 48, 1000 Ljub ljana, ne glede na način 
prenosa, do te ure.

7.2. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo potekalo dne 7. 11. 2017 ob 

14. uri na naslovu: Ministrstvo za okolje in prostor, Du-
najska cesta 48, Ljub ljana. Vloge se bodo odpirale po 
vrstnem redu predložitve oziroma dospetja. Odpiranje 
vlog ne bo javno.

8.3. Rok za obvestilo o izbiri
Sofinancer bo vlagateljem vlog posredoval sklep 

o izboru oziroma obvestilo o ne izboru najkasneje 
v 60 dneh od odpiranja vlog.

8.4. Rok za oddajo končnega poročila in zahtevka 
za izplačilo sredstev

Rok za oddajo končnega poročila in zahtevka za 
izplačilo sredstev: en mesec po izvedbi projekta, vendar 
ne kasneje od 15. 11. 2018.

9. Informacije
Razpisna dokumentacija je ves čas trajanja javnega 

razpisa na voljo na spletnem naslovu www.mop.gov.si 
v rubriki Javne objave (http://www.mop.gov.si/si/javne_
objave/javni_razpisi/).

Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumen-
tacijo in postopkom javnega razpisa lahko vlagatelji 
dobijo na pisna vprašanja, posredovana na e-naslov: 
spzjn.mop@gov.si. Sofinancer bo vse ključne informaci-
je objavil na svoji spletni strani, pri objavi razpisa.

Ministrstvo za okolje in prostor

 Ob-3048/17

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije bo 
v petek, 22. septembra 2017, objavila Javni razpis 
za sofinanciranje razvoja in uveljavljanja literarnih 
festivalov in prireditev v mednarodnem prostoru (v 
nadaljevanju: JR8–INT-2017).

Razpis bo odprt do 23. 10. 2017.
Predmet javnega razpisa JR8-INT-2017 je sofinan-

ciranje razvoja in uveljavljanja slovenskih literarnih fe-
stivalov in prireditev v mednarodnem prostoru, s ciljem 
dviga prepoznavnosti najkakovostnejših slovenskih pri-
reditev s področja knjige v tujini, razvoja kompetenc kul-
turnih producentov za uspešen nastop v okviru projekta 
Slovenija, častna gostja frankfurtskega knjižnega sejma, 
krepitve povezav med kulturnimi producenti ter tujimi 
partnerji, razvoja mreženja med slovenskimi in tujimi 
producenti ter med slovenskimi kulturnimi producenti 
s področja knjige ter področjem turizma doma in v tujini.

Dokumentacija javnega razpisa bo na voljo na sple-
tni strani JAK www.jakrs.si.

Javna agencija za knjigo RS

Št. 330-26/2017-2 Ob-3031/17

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Komen za 
leto 2017 (Uradni list RS, št. 86/16), 219. člena Pravil-
nika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – 
ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in 6. člena Pravilnika o so-
financiranju programov društev s področja kmetijstva 
in podeželja v Občini Komen (Uradni list RS, št. 40/15) 
Občina Komen objavlja

javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti društev s področja 

kmetijstva in podeželja v Občini Komen  
za leto 2017

1. Naziv: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpi-

sa je sofinanciranje letnega programa oziroma projektov 
društev, ki delujejo z namenom ohranjanja in pospeše-
vanja dejavnosti na področju kmetijstva in razvoja pode-
želja v Občini Komen za leto 2017.

3. Višina razpisanih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Ko-

men na postavki 110202 »Delovanje in izobraževanje 
društev« v znesku 2.500 EUR.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 
31. 12. 2017.

4. Upravičenci do finančnih sredstev
Upravičenci so:
– imajo sedež in področje delovanja na območju 

Občine Komen oziroma imajo sedež izven občine, imajo 
pa včlanjene tudi člane, ki so občani Občine Komen,

– so registrirana skladno s predpisi o društvih ter 
imajo dejavnost s področja kmetijstva oziroma podeželja 
opredeljeno v ustanovitvenem aktu ter

– izpolnjujejo splošne pogoje sofinanciranja.
5. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci
Pravico do sofinanciranja imajo upravičenci, ki iz-

polnjujejo naslednje pogoje:
– imajo urejeno evidenco o registriranih članih,
– delujejo na področju kmetijstva in podeželja več 

kot eno leto,
– opravljajo dejavnost na neprofitni (nepridobitni) 

osnovi,
– imajo do Občine Komen poravnane vse obvezno-

sti, v kolikor so bili sofinancirani iz občinskega proračuna 
v preteklem letu.
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6. Upravičeni stroški sofinanciranja
Upravičeni stroški sofinanciranja so stroški:
– predstavitve in promocije dejavnosti društva ter 

območja delovanja,
– organizacije prireditve ali predstavitev na priredi-

tvah lokalnega in širšega pomena,
– izvedbe in/ali sodelovanja na različnih aktivnostih 

kot so: prikazi običajev, tekmovanja, ocenjevanja ipd.,
– materialnih stroškov vezanih na izvedbo programa.
Sredstva se ne dodeli za stroške dela oziroma stro-

ške plač prijaviteljev ter stroške vlaganj v nakup oziroma 
vzdrževanje nepremičnin ali opreme, ki jih ima prijavitelj 
v lasti, najemu ali upravljanju.

7. Merila za vrednotenje programov oziroma projektov
Merila so naslednja:

Zap. 
št.

Merila Vrednost točke

1. IZOBRAŽEVANJE
Organizacija ali so-organizacija predavanj, delavnic, tečajev, seminarjev ipd. na ob-
močju Občine Komen

15 točk/aktivnost

Organizacija ali so-organizacija predavanj, delavnic, tečajev, seminarjev ipd. izven 
območja Občine Komen

10 točk/aktivnost

Organizacija strokovne ekskurzije 5 točk/aktivnost
2. PREDSTAVITVENE IN PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI

Promocijski material, ne glede na število izvodov: zloženka, katalog, vrečke, spletna 
stran, letaki, zgibanke, razglednice, predstavitev v časopisu (plačljive) ipd.

15 točk/posamezno 
promocijo

Predstavitev občine in društva na raznih sejmih in drugih promocijskih aktivnostih 10 točk/posamezno 
aktivnost

3. PRIREDITVE
Organizacija samostojne prireditve v Občini Komen 30 točk/prireditev
So-organizacija prireditve 20 točk/prireditev
Izvedba oziroma sodelovanje pri različnih aktivnostih, prireditvah: izvedba prikaza obi-
čajev, tekmovanja, ocenjevanja, degustacij ipd., oziroma sodelovanje na
mednarodni ravni (MR), na državni ravni (DR), na regijski ravni (RR) in lokalni ravni 
(LR)

15 točk/prireditev ozi-
roma aktivnost

4. Delovanje društev s sedežem v Občini Komen 20 točk

Vrednost točke se določi na podlagi razpoložljivih 
proračunskih sredstev za tekoče leto. Višina sofinancira-
nja posameznega programa oziroma projekta je odvisna 
od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke.

8. Dokazila o izpolnjevanju pogojev
K izpolnjeni vlogi na javni razpis (Obrazec prijave 

na javni razpis za leto 2017 z vsemi zahtevanimi podatki 
v obrazcu), je potrebno priložiti naslednje priloge:

– fotokopijo odločbe o vpisu v register društev,
– dokazila o vključenosti fizičnih oseb z območja 

Občine Komen (seznam članov) ter
– fotokopijo statuta društva ali drugega ustano-

vitvenega akta, iz katerega je razvidna dejavnost, ki 
je predmet javnega razpisa (v kolikor ste se na javni 
razpis prijavili že v preteklem letu in se statut ali drugi 
ustanovitveni akt ni spremenil, te priloge ni potrebno 
ponovno prilagati).

9. Rok za predložitev vlog
Prijava na razpis mora biti vložena na priloženem 

obrazcu z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so 
navedene na obrazcu.

Rok za vložitev vlog je 21 dni od objave v Uradnem 
listu RS. Rok prične teči tretji dan po objavi v Uradnem 
listu RS.

Kot pravočasne se štejejo vloge, ki bodo do roka, na-
vedenega v prejšnjem odstavku, osebno oddane v spre-

jemni pisarni občine ali oddane po pošti priporočeno na 
naslov Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen. Vloga, 
oddana na obrazcu, mora biti dostavljena v zapečateni 
ovojnici. Na prvi strani mora biti označeno: »Ne odpiraj – 
javni razpis: Sofinanciranje programov društev s področja 
kmetijstva in podeželja 2017«, na hrbtni strani ovojnice pa 
mora biti označen naziv in naslov sedeža društva.

10. Pregled, obravnava in ocenitev vlog
Komisija, imenovana s sklepom župana, bo pri svo-

jem delu upoštevala določila Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna RS. Odpiranje vlog ni javno. Od-
pirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in 
označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem 
redu, v katerem so bile predložene. Prepozno vloženih 
vlog komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnje-
ne pošiljatelju. V primeru nepopolne vloge, se vlagatelja 
pozove na dopolnitev. Komisija lahko zaradi pojasnitve 
oziroma preveritve v vlogi navedenih podatkov od vla-
gatelja zahteva tudi dostavo druge dokumentacije, ki 
v tem razpisu ni zahtevana. Vloge, ki v postavljenem 
roku ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene. Na 
podlagi ocenjevanja vseh popolnih vlog, bo komisija pri-
pravila predlog razdelitve sredstev. O dodelitvi sredstev 
bo odločal direktor občinske uprave s sklepom. Vlaga-
telji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje 
v roku 30 dni od datuma odpiranja prijav.
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Zoper sklep je možna pritožba v roku 8 dni po preje-
mu sklepa. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb 
z ostalimi izbranimi upravičenci. Predmet pritožbe ne 
morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pri-
tožbi odloča župan in njegova odločitev je dokončna. 
Z izbranimi upravičenci bodo sklenjene pogodbe, s ka-
terimi se natančneje uredijo način in pogoji koriščenja 
dodeljenih sredstev.

11. Dodatne informacije: obrazec za prijavo na javni 
razpis je dostopen od dneva objave razpisa v spreje-
mni pisarni Občine Komen, Komen 86, 6223 Komen, 
dosegljiv je tudi preko spletne strani Občine Komen 
www.komen.si (rubrika Razpisi). Dodatne informacije 
posreduje Tomaž Benko, tel. 05/731-04-59, e-pošta: 
tomaz.benko@komen.si v času uradnih ur.

Občina Komen

Št. 300-04/2017-2 Ob-3032/17

Na podlagi 7. člena Pravilnika o subvencionira-
nju obresti v Občini Komen (Uradni list RS, št. 34/16), 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Repu-
blike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 3/13), 
Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2017 (Ura-
dni list RS, št. 86/16), Zakona o spremljanju državnih 
pomoči (Uradni list RS, št. 37/04), Uredbe Komisije 
(ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi 
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
pri pomoči »de minimis« (OJ L352/2013, 24. 12. 2013) 
Občina Komen objavlja

javni razpis
za subvencioniranje obresti v Občini Komen  

v letu 2017
1. Predmet javnega razpisa je subvencioniranje 

obresti, ki so bile obračunane in plačane v letu 2017 
za obstoječa posojila odobrena od 1. 1. 2010 v skladu 
z namenom iz Pravilnika o subvencioniranju obresti 
v Občini Komen.

2. Višina razpisanih sredstev: sredstva so zago-
tovljena v proračunu Občine Komen za leto 2017 na 
postavki 140201 »Sofinanciranje ukrepov spodbujanja 
malega gospodarstva po razpisu« v višini 5.000 EUR.

3. Upravičeni stroški so:
– stroški nakupa zemljišč za gradnjo poslovnih pro-

storov,
– stroški izdelave projektne dokumentacije za gra-

dnjo poslovnih prostorov in investicijsko vzdrževanje 
poslovnih prostorov,

– stroški nakupa, gradnje ali investicijskega vzdrže-
vanja poslovnih prostorov,

– stroški nakupa opreme in strojev.
4. Upravičenci do sredstev so:
– mikro podjetja,
– mala podjetja in
– samostojni podjetniki posamezniki.
Do dodelitve sredstev po tem javnem razpisu ni 

upravičeno podjetje, dejavno na vsaj enem od nasle-
dnjih področij:

– ribištva in akvakulture,
– primarne pro izvodnje kmetijskih pro izvodov iz 

seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske 
skupnosti,

– predelave in trženja kmetijskih pro izvodov iz se-
znama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske 
skupnosti v naslednjih primerih, če je znesek pomoči do-
ločen na podlagi cene ali količine zadevnih pro izvodov, 
ki so kupljeni od primarnih pro izvajalcev ali jih zadevna 
podjetja dajo na trg, ali, če je pomoč pogojena s tem, da 
se delno ali v celoti prenese na primarne pro izvajalce.

5. Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za dodelitev sred-
stev

1. Do subvencioniranja obresti je upravičeno pod-
jetje, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– ima registriran sedež, podružnico ali poslovno 
enoto na območju Občine Komen,

– ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja, 
postopku prisilne poravnave ali v likvidaciji,

– ima poravnane vse davke in druge obvezne daja-
tve v Republiki Sloveniji,

– ima v celoti izpolnjene vse finančne obveznosti 
do Občine Komen,

– ni v postopku vračanja neupravičeno prejete dr-
žavne pomoči ali pomoči »de minimis«,

– ima poravnane vse obveznosti in prispevke do 
delavcev.

2. Sredstva se prednostno dodelijo upravičencem, 
ki poleg pogojev, ki jih zahteva Pravilnik o subvencioni-
ranju obresti v Občini Komen, v največji meri izpolnjujejo 
še naslednje pogoje:

– investicija se izvaja na območju Občine Komen,
– investicija, ki je predmet subvencije, se mora 

ohraniti v Občini Komen še najmanj pet let po njenem 
zaključku,

– ohranjajo obstoječa delovna mesta.
3. Subvencija obresti po tem pravilniku predstavlja 

pomoč »de minimis«, ki se dodeljuje v skladu z Ured-
bo Komisije (EU), št. 1407/2013 z dne 18. decembra 
2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU 
L, št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1, v nadaljnjem bese-
dilu: Uredba 1407/2013/EU).

Pomoč »de minimis« se lahko dodeli, če izpolnjuje 
naslednje pogoje:

– skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu pod-
jetju, ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju zadnjih 
treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen po-
moči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev 
države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki deluje-
jo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša 
zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR);

– pomoč »de minimis« se ne sme kumulirati z dr-
žavno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali 
državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, 
če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenziv-
nost pomoči ali znesek pomoči;

– pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Ured-
bo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s po-
močjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo Ko-
misije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene 
v uredbi 360/2012;

– pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Ured-
bo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s po-
močjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z drugimi ured-
bami »de minimis« do ustrezne zgornje meje (200.000 
oziroma 100.000 EUR);

– z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis« ne 
sme biti presežena zgornja meja pomoči »de minimis« 
intenzivnost pomoči po drugih predpisih.

Skladno z Uredbo 1407/2013/EU izraz »enotno 
podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj 
v enem od naslednjih razmerij:

a. podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev 
ali družbenikov drugega podjetja,

b. podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati ve-
čino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja,

c. podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv 
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z na-
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vedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni po-
godbi ali statutu,

d. podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega 
podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali 
družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino 
glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navede-
nega podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk a. do 
d. tega odstavka preko enega ali več drugih podjetij, 
prav tako veljajo za enotno podjetje.

4. Omejitve pri dodelitvi subvencioniranja:
– pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma 

z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države 
članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženi-
mi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske 
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno 
dejavnostjo,

– pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo 
domačih pro izvodov pred uvoženimi,

– pomoč ne sme biti namenjena za nabavo vozil za 
prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni 
tovorni prevoz.

5. Subvencioniranje obresti
Posojilo:
– mora biti odobreno s strani bank in hranilnic,
– je lahko odobreno od 1. 1. 2010 in mora ustrezati 

namenom iz pravilnika,
– obresti so bile obračunane in plačane v tekočem 

letu do zaključka javnega razpisa.
Posojila, ki ne morejo biti predmet subvencioniranja 

obresti, so:
– posojila, ki so bila najeta pod ugodnejšimi pogoji 

pri nacionalnih, regionalnih in lokalnih institucijah,
– posojila, ki imajo značaj državne pomoči.
Upravičenec se lahko prijavi na javni razpis z največ 

dvema posojiloma.
Višina subvencije: do 50 % obresti za upraviče-

no posojilo. Najnižji znesek subvencije je 100 EUR. 
V enem letu lahko posamezni upravičenec pridobi naj-
več 1.000 EUR.

6. Merila za dodelitev sredstev
Vse popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje, ki 

so določeni v tem javnem razpisu, bo komisija ocenila 
na podlagi naslednjih meril:

Zap. 
št.

Merilo Število 
možnih točk

1. Ohranitev števila zaposlenih 15
2. Povečanje števila zaposlenih 20
3. Vpliv investicije na okolje 20
4. Posodobitev obstoječe dejavnosti 20

Natančneje razdelana merila s točkovnikom so se-
stavni del razpisne dokumentacije.

7. Rok za predložitev vlog
Prijava na razpis mora biti vložena na priloženem 

obrazcu z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so 
navedene na obrazcu.

Rok za vložitev vlog je 21 dni od objave v Uradnem 
listu RS. Rok prične teči tretji dan po objavi v Uradnem 
listu RS.

Kot pravočasne se štejejo vloge, ki bodo do roka, 
navedenega v prejšnjem odstavku, osebno oddane 
v sprejemni pisarni občine oziroma oddane po pošti 
priporočeno na naslov Občina Komen, Komen 86, 6223 
Komen. Vloga, oddana na obrazcu, mora biti dosta-
vljena v zapečateni ovojnici. Na prednji strani mora biti 
označeno: »Ne odpiraj, javni razpis – Subvencioniranje 
obresti 2017«, na hrbtni strani ovojnice pa mora biti 
označen naziv in polni naslov vlagatelja.

V primeru, da vlagatelj pošilja več vlog, mora biti 
vsaka vloga v svoji ovojnici.

8. Pregled, obravnava in ocenitev vlog
Komisija, imenovana s sklepom župana, bo pri svo-

jem delu upoštevala določila Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna RS. Odpiranje vlog ni javno. Od-
pirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in 
označene ovojnice, ki vsebujejo vloge. Prepozno vloženih 
vlog komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnje-
ne pošiljatelju. V primeru nepopolne vloge, se vlagatelja 
pozove na dopolnitev. Komisija lahko zaradi pojasnitve 
oziroma preveritve v vlogi navedenih podatkov od vlaga-
telja zahteva tudi dostavo druge dokumentacije, ki v tem 
razpisu ni zahtevana. Vloge, ki v postavljenem roku ne 
bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene. Zoper zavr-
njene vloge se lahko vlagatelji pritožijo na župana Občine 
Komen v roku 8 dni, njegova odločitev je dokončna.

Na podlagi ocenjevanja vseh popolnih vlog, viši-
ne zahtevanih sredstev s strani upravičenca in višine 
razpoložljivih sredstev, bo komisija pripravila predlog 
razdelitve sredstev.

Sredstva se dodeli le tistemu upravičencu, katerega 
odobreni znesek preseže znesek minimalne dodelitve, 
to je 100 EUR.

V primeru, da bo po preteku roka za oddajo zah-
tevkov za izplačilo ugotovljeno, da je večje število pri-
javiteljev odstopilo ali da sredstva ne bodo razdeljena 
v celotnem znesku, komisija lahko na predlog občinske 
uprave pripravi nov izračun dodelitve sredstev, pri če-
mer mora upoštevati najvišje dodeljene zneske višine 
sofinanciranja. Na tej podlagi lahko pridobijo sredstva 
tudi tisti prijavitelji, ki so bili do sredstev sicer upravičeni, 
vendar se jim ta niso dodelila zaradi nedoseganja mini-
malnega zneska (100 EUR).

9. Izplačilo sredstev: upravičenim vlagateljem bo 
izdan sklep o pravici do prejema sredstev. Na podlagi 
sklepa bo z upravičencem sklenjena pogodba.

10. Dodatne informacije: obrazci za prijavo na javni 
razpis so dostopni od dneva objave razpisa v spreje-
mni pisarni Občine Komen, Komen 86, 6223 Komen, 
dosegljivi so tudi preko spletne strani Občine Komen 
www.komen.si (v rubriki Razpisi). Dodatne informacije 
posreduje Tomaž Benko, tel. 05/73-10-459, e-pošta: 
tomaz.benko@komen.si, v času uradnih ur.

Občina Komen

Št. 410-195/2017 Ob-3044/17

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Ilirska Bi-
strica za leto 2017 (Uradni list RS, št. 8/16, z dne 5. 2. 
2016) in Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska 
Bistrica za leto 2017 (Uradni list RS, št. 5, z dne 3. 2. 
2017), Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za 
pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Ilirska Bi-
strica (Uradni list RS, št. 22, z dne 28. 4. 2017), Mnenja 
Ministrstva za finance o skladnosti sheme »de minimis 
pomoči« Finančne spodbude za pospeševanje razvoja 
gospodarstva v Občini Ilirska Bistrica, številka priglasitve 
M001-5880416-2017, z dne 22. 5. 2017, Občina Ilirska 
Bistrica (v nadaljevanju občina) objavlja

javni razpis
za spodbujanje investicij v izgradnjo pro izvodnih 

in obrtnih objektov ter objektov za izvajanje 
turistične ali razvojno-raziskovalne dejavnosti  
na območju Občine Ilirska Bistrica v letu 2017

I. Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je so-
financiranje investicij v izgradnjo pro izvodnih in obrtnih 
objektov ter objektov za izvajanje turistične ali razvoj-
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no-raziskovalne dejavnosti na območju Občine Ilirska 
Bistrica s sofinanciranjem stroška nakupa zemljišča.

II. Namen javnega razpisa: namen je spodbujanje 
investicij v izgradnjo pro izvodnih, obrtnih in objektov za 
izvajanje turistične in razvojno-raziskovalne dejavnosti 
in vzpostavitev spodbudnega poslovnega okolja za po-
tencialne podjetnike in delujoča podjetja, v vseh fazah 
njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje 
novih podjetij, spodbujanje njihove rasti in ustvarjanje 
novih delovnih mest.

III. Višina sredstev
Višina razpoložljivih sredstev za izvedbo javnega 

razpisa je 320.000,00 evrov in so zagotovljena v Pro-
računu Občine Ilirska Bistrica na proračunski postavki 
4001470 Pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini 
Ilirska Bistrica.

Sredstva se dodelijo kot nepovratna sredstva, skladno 
s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«.

IV. Pogoji za kandidiranje na javnemu razpisu
4.1. Splošni pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo:
– mikro, mala in srednja podjetja z najmanj eno 

zaposleno osebo, ki imajo sedež ali investirajo v pro-
izvodni, obrtni ali v objekt za izvajanje turistične ali 
razvojno-raziskovalne dejavnosti na območju Občine 
Ilirska Bistrica in bodo z investicijo ustvarila nova delov-
na mesta. (Za potrebe tega razpisa se upošteva kot za-
poslena oseba tudi s.p., če je to njegova edina podlaga 
za zavarovanje in direktor enoosebne družbe z omejeno 
odgovornostjo, s pogodbo o poslovodenju (zavarovalna 
podlaga 112), v kolikor je ta direktor hkrati tudi lastnik 
te družbe.) Za opredelitev mikro podjetij se upoštevajo 
določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, 
z dne 17. 6. 2014,

– podjetja, ki imajo pravočasno in v celoti izpolnjene 
vse obveznosti do Občine Ilirska Bistrica ter do drugih 
pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je Občina Ilirska 
Bistrica,

– podjetja, ki imajo poravnane vse davke, prispevke 
in ostale obveznosti, skladno z zakonom.

Na razpisu ne morejo kandidirati podjetja, ki so 
v preteklih letih pridobila sredstva na podlagi Pravilni-
ka o dodeljevanju kreditov na podlagi subvencioniranja 
obrestnih mer v Občini Ilirska Bistrica (Uradni list RS, 
št. 74/02 in 70/04) in Pravilnika o nadomestitvi dela pla-
če pripravnikov in za novo zaposlene osebe na območju 
Občine Ilirska Bistrica (Uradni objave glasila Snežnik 
št. 5, z dne 31. julija 2003 in št. 4, z dne 30. 6. 2006, 
spremembe in dopolnitve) vendar so prejeta sredstva 
porabila nenamensko ali pa so v postopku javnega raz-
pisa navajala lažne podatke, na podlagi katerih so jim 
bila sredstva dodeljena.

Na javni razpis se lahko prijavijo podjetja, ki poleg 
vseh splošnih pogojev iz prejšnjih odstavkov izpolnjujejo 
še naslednje pogoje:

– podjetje ne opravlja nobene od naslednjih dejav-
nosti, ki so razvrščene v naslednje sektorje:

– ribištvo in akvakultura kot ju zajema Uredba 
Sveta (ES) št. 104/2000,

– primarne pro izvodnje kmetijskih pro izvodov iz 
seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske 
skupnosti,

– predelava in trženje kmetijskih pro izvodov iz 
seznama v Prilogi I k Pogodbi v primeru, če je znesek 
pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih 
pro izvodov, ki so kupljeni od primarnih pro izvajalcev ali 
jih zadevna podjetja dajo na trg ali če je pomoč pogoje-
na s tem, da se v celoti ali delno prenese na primarne 
pro izvajalce,

– podjetje ni v težavah v skladu s Smernicami Sku-
pnosti o državnih pomočeh za reševanje in prestrukturi-
ranje podjetij v težavah (Uradni list C 244, z dne 1. 10. 
2004, str. 2) in z Zakonom o pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v teža-
vah (Uradni list RS, št. 5/17). Podjetja, ki delujejo manj 
kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v te-
žavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za 
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen 
če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpi-
sih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij. Podjetje je 
v težavah:

– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča iz-
guba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, do-
seže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba 
v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine 
osnovnega kapitala,

– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba 
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže po-
lovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in 
je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla 
višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih 
izkazih,

– če je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali 
likvidacije,

– podjetje ni v postopku vračanja neupravičeno pre-
jete državne pomoči.

Ostali pogoji dodeljevanja »de minimis« pomoči, 
v skladu z uredbo EU Komisije (EU), št. 1407/2013

Pri dodelitvi pomoči po načelu »de minimis« bo ob-
čina kot dajalec pomoči upoštevala, da:

1) pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvo-
zom povezane dejavnosti v tretje države ali države čla-
nice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi 
količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske 
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno 
dejavnostjo,

2) pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe do-
mačega blaga pred rabo uvoženega blaga,

3) skupni znesek pomoči, dodeljen podjetju, ne bo 
presegel 200.000 evrov v obdobju zadnjih treh proračun-
skih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne gle-
de na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine 
ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem 
cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena 
meja pomoči 100.000 evrov),

4) pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za 
prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni 
tovorni prevoz,

5) se pomoč »de minimis« ne bo kumulirala z dr-
žavno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali 
državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, 
če bi s takšno kumulacijo presegla intenzivnost pomoči 
ali znesek pomoči,

6) pomoč »de minimis« dodeljena v skladu z Ured-
bo Komisije (EU) št. 1407/2013, lahko kumulira s pomo-
čjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z uredbo Komisije 
(EU) št. 360/2012 do zgornje meje določene v uredbi 
360/2012,

7) pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z ured-
bo Komisije (EU) št. 1407/2013, lahko kumulira s pomo-
čjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami 
»de minimis« do ustrezne zgornje meje (200.000 oziro-
ma 100.000 EUR),

8) bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sred-
stev pridobila pisno izjavo o:

– vseh drugih pomočeh »de minimis«, ki jih je pod-
jetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb »de minimis« 
v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,
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– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za 
iste upravičene stroške in zagotovila, da z dodeljenim 
zneskom pomoči »de minimis«, ne bo presežena zgor-
nja meja »de minimis« pomoči ter intenzivnost pomoči 
po drugih predpisih,

9) bo pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis« 

v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 
18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 pogodbe o de-
lovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni 
list EU L 352, 24. 12. 2013),

– o znesku »de minimis« pomoči,
10) bo hranila evidence o individualni pomoči »de 

minimis« deset let od datuma dodelitve pomoči.
4.2. Pogoji za dodelitev sredstev, vračilo sredstev
1) Upravičenci do sredstev v okviru tega ukrepa so 

podjetja, ki investirajo v pro izvodni, obrtni ali v objekt za 
izvajanje turistične ali razvojno-raziskovalne dejavnosti 
na območju Občine Ilirska Bistrica. Do sredstev v okvi-
ru tega ukrepa niso upravičena podjetja, ki investirajo 
v objekt izključno za dejavnosti na področju trgovine.

2) Upravičenci iz tega ukrepa morajo zagotoviti 
nova delovna mesta, ki morajo biti povezana z izva-
janjem začetne investicije ali investicije v razširjanje 
oziroma diverzifikacijo dejavnosti ter ustvarjena in za-
sedena najkasneje v treh letih po dokončani investiciji. 
Novo ustvarjena delovna mesta morajo biti ohranje-
na – zasedena najmanj tri leta. Izhodiščno stanje za 

novo ustvarjena delovna mesta je število zaposlenih na 
dan oddaje vloge za sofinanciranje po tem razpisu. Za 
vsakih 50.000 evrov prejete subvencije je upravičenec 
dolžan zagotoviti 0,5 novo zaposlenega za obdobje 
najmanj treh let, od dokončanja investicije in predaje 
v uporabo. Kot zaključek investicije se šteje pridobljeno 
uporabno dovoljenje.

3) Upravičenec, ki ne izpolni drugih pogojev dolo-
čenih v javnemu razpisu, mora vrniti subvencijo v celoti, 
vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Izpolnjeva-
nje teh pogojev se preverja po preteku rokov, navedenih 
v prejšnjemu odstavku.

V. Upravičeni stroški
Upravičen strošek sofinanciranja investicij v izgra-

dnjo pro izvodnih, obrtnih in objektov za izvajanje turistič-
ne ter razvojno-raziskovalne dejavnosti je:

– strošek nakupa zemljišč v Industrijski coni Ilirska 
Bistrica.

VI. Višina odobrenih sredstev: strošek nakupa ze-
mljišč se sofinancira v višini največ 90 % vrednosti zemlji-
šča, ki mora biti določena s strani pooblaščenega ocenje-
valca vrednosti nepremičnin. Vrednost zemljišča za m2 po 
dodelitvi subvencije ne bo nižja od 10,00 evrov/m2.

VII. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo 
pogoje

Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale 
pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom jav-
nega razpisa, bodo ocenjene na osnovi naslednjih meril:

1. Kvantitativna merila: (vlogo po kvantitavnih merilih oceni Komisija)

Zap. št. Naziv skupine Število možnih točk Število doseženih točk
1. Projekcija zaposlitev v času od 1 do 3 let

po realizaciji investicije
20

2. Vrsta investicije 15
3. Neto tlorisna površina (v m2) 10
4. Sodobna tehnologija 15

SKUPAJ 60

2. Kvalitativna merila:

Zap. št. Naziv skupine Pozitivno mnenje Negativno mnenje
1. Ekonomska upravičenost projekta – tržišče
2. Ekonomska upravičenost projekta – realnost

izvedbe projekta

Vlogo po kvantitativnih merilih oceni Komisija za 
izvedbo javnega razpisa za dodelitev finančnih spodbud 
(Komisija).

Projekt, ki je prejel 25 ali več od možnih 60 točk 
po kvantitativnih merilih preide v analizo s kvalitativnimi 
merili. V primeru, da je vloga prejela manj kot 25 točk 
po kvantitativnih merilih, takoj pridobi negativno mne-
nje v kvalitativnem delu in ne more biti sofinancirana iz 
javnega razpisa.

Največje možno število točk: največje možno število 
točk na podlagi meril je 60.

3. Merila za določitev višine subvencije
Ocenjevanje vlog
Komisija pripravi predlog prejemnikov sred-

stev (upravičencev) za popolne in ustrezne vloge, ki 
ga predloži pristojnemu organu občinske uprave za na-
men sprejema odločitve o odobritvi sofinanciranja.

Na podlagi odločitve o odobritvi sofinanciranja 
upravičenih stroškov prejme podjetje državno pomoč, 

skladno z zaprošenimi sredstvi in s točko V. (Pogoji za 
dodelitev nepovratnih sredstev) ter točko VI. (upravičeni 
stroški) tega razpisa. V kolikor se bo po končanem oce-
njevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega 
sofinanciranja odobrenih vlog, ki so v skladu z oce-
njevanjem po predpisanih merilih upravičene do sofi-
nanciranja presega razpoložljiva sredstva, si Komisija 
pridružuje pravico, da sredstva dodeli glede na višino 
doseženih točk.

V primeru enakega števila točk imajo prednost pri-
javljene investicije, ki so pridobile več točk pri merilu 
kot sledi:

1. merilu projekcija zaposlitev,
2. neto tlorisna površina,
3. vrsta investicije,
4. sodobna tehnologija,
5. trajnostni vpliv.
Metodologija ocenjevanja vlog in meril je določena 

skladno s pravilnikom.
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VIII. Obdobje za porabo sredstev: obdobje, za ka-
terega so namenjena razpisana proračunska sredstva iz 
točke IV. je proračunsko leto 2017. Sredstva so name-
njena sofinanciranju projektov, ki so realizirani v času od 
1. 1. 2017 do najkasneje 30. 11. 2017.

IX. Vloge, razpisni roki, način prijave
9.1. Popolna vloga
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega 

roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno 
zapečatene dokumente po naslednjem vrstnem redu:

– prijavni obrazec,
– dispozicija projekta,
– izpolnjena in podpisana izjava o strinjanju z raz-

pisnimi pogoji,
– izpolnjena in podpisana izjava o povezanih pod-

jetjih – enotno podjetje,
– izpolnjena in podpisana izjava o združitvi ali pri-

pojitvi podjetij ter razdružitvi podjetij,
– izpolnjena in podpisana izjava o kumulaciji pomoči,
– izpolnjena in podpisana izjava v skladu z Zako-

nom o integriteti in preprečevanju korupcije,
– izjava o številu zaposlenih,
– podpisan vzorec pogodbe.
K vlogi je potrebno priložiti še zahtevane priloge:
– Poslovni načrt oziroma investicijski program,
– Bilanca stanja, Izkaz poslovnega izida in Izkaz 

bilančnega dobička/izgube za leto 2016, oddano na 
AJPES. Podjetja ustanovljena v letu 2017 predložijo 
računovodske izkaze za obdobje, od dneva ustanovitve 
podjetja do zadnjega dne preteklega meseca, glede na 
mesec oddaje vloge na razpis,

– Bonitetna dokazila (datum izdaje bonitetnega do-
kazila ne sme biti starejši od 60 dni, glede na datum 
oddaje vloge in mora biti skladen z zadnjimi objavljenimi 
računovodskimi izkazi – AJPES),

– S.BON – 1 – gospodarske družbe (za podjetnike 
začetnike BON 2),

– S.BON – 1 – samostojni podjetniki (za podjetnike 
začetnike BON 2),

– Potrdilo FURS-a o plačanih obveznostih,
– Izjava vlagatelja o številu zaposlenih, na zadnji 

dan preteklega meseca glede na mesec prijave, podpi-
sana s strani odgovorne osebe,

– Pogodba ali namera o sklenitvi pogodbe o nakupu 
zemljišča.

Kot popolna se šteje tudi tista vloga, ki je bila v po-
stavljenem roku na podlagi poziva k dopolnitvi ustrezno 
dopolnjena z dodatnimi dokazili in pojasnili v roku, ki ga 
določi Komisija, ki ne sme biti daljši od 8 dni.

9.2. Razpisni rok
Rok za prijavo je 20. 10. 2017.
Prijavitelji oddajo vloge priporočeno po pošti oziro-

ma osebno na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.

9.3. Način prijave
Vloge, ki ne bodo izpolnjene na obrazcih razpisne 

dokumentacije in vsebinsko nepopolne, bodo s sklepom 
zavržene.

Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici 
z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in 
brez okrajšav: »Ne odpiraj – Javni razpis za spodbujanje 
investicij v izgradnjo pro izvodnih in obrtnih objektov ter 
objektov za izvajanje turistične ali razvojno-raziskoval-
ne dejavnosti na območju Občine Ilirska Bistrica v letu 
2017« in s polnim nazivom in naslovom pošiljatelja.

Obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na jav-
ni razpis je priložen razpisni dokumentaciji in ga prilepite 
na prvo stran ovojnice.

Vloga se izpolni na obrazcih razpisne dokumenta-
cije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Komisija lah-

ko od prijavitelja zahteva na vpogled originale dokazil. 
Komisija lahko od prijavitelja zahteva tudi, da predloži 
listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva oziroma 
izjave iz vloge.

Odpiranje prejetih vlog za dodelitev sredstev vodi 
Komisija. Komisija bo v roku 8 delovnih dni od odpiranja 
pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih vloge niso bile 
formalno popolne, da jih dopolnijo. Formalno nepopolne 
vloge, ki jih prijavitelj v postavljenem roku ne dopolni, se 
zavržejo. Po preteku postavljenega roka dodatne dopol-
nitve vlog niso možne.

Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse obrazce 
in zahtevane priloge, ki jih določa razpisna dokumenta-
cija. Vloga je vsebinsko popolna, če je prijavljen projekt 
oziroma aktivnost skladen z ukrepom oziroma upravi-
čenimi stroški.

Odločbe, s katerimi bo odločeno o dodelitvi sred-
stev, bodo izdane predvidoma v 30 dneh po odpiranju 
vlog.

X. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija z navodili prijaviteljem za 

izdelavo vlog, je dosegljiva od dneva objave tega jav-
nega razpisa do izteka prijavnega roka na spletni strani 
Občine Ilirska Bistrica: http://www.ilirska-bistrica.si ali 
v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška 
cesta 14, Ilirska Bistrica.

Dodatne informacije in pomoč pri izpolnjevanju 
ter pojasnjevanju obrazcev so na voljo vsak delovni 
dan med 8. in 11. uro na Občini Ilirska Bistrica, na 
tel. 05/71-12-315, po e-pošti: tanja.sajina@ilirska-bistri-
ca.si ali osebno v pisarni št. 1/III (Tanja Šajina).

Občina Ilirska Bistrica

Št. 410-243/2017 Ob-3045/17

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 
81/16) in Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 
2017 (Uradni list RS, št. 13/16, 82/16 in 25/17) objavlja 
Občina Brežice, CPB 18, 8250 Brežice

javni razpis
za sofinanciranje promocijskih aktivnosti  

na področju kmetijstva v letu 2017
I. Naročnik: Občina Brežice, CPB 18, 8250 Brežice.
II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpi-

sa je sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti 
na področju kmetijstva v letu 2017, katerih cilj je pove-
čanje prepoznavnosti kmetijstva kot pomembne gospo-
darske panoge v občini, in sicer za aktivnosti, ki so se 
izvajale oziroma se bodo izvajale v času od 1. 1. 2017 
do 15. 11. 2017 na območju Občine Brežice.

III. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev:
1. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so dru-

štva, ki so registrirana za delovanje na področju kme-
tijstva in se ukvarjajo s promocijo kmetijstva, izdaja-
jo promocijsko gradivo, izvajajo prireditve ali razstave 
za širše množice občinstva, sodelujejo na tekmovanjih 
s področja kmetijstva in izpolnjujejo naslednje pogoje:

– imajo sedež v Občini Brežice,
– delujejo najmanj 1 leto,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadro-

vske in organizacijske pogoje za realizacijo aktivnosti na 
področju kmetijstva,

– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani člana-
rini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja,

– izvajajo organizirano redno dejavnost s ciljem 
pospeševanja promocije kmetijstva.
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2. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičena 
društva, ki prijavljajo aktivnosti, ki so že sofinancirane 
iz drugih virov občinskega proračuna Občine Brežice.

3. Na javnem razpisu bodo upoštevani projekti ozi-
roma aktivnosti, ki so povezane s promocijo kmetijstva, 
katerih cilj je povečanje prepoznavnosti kmetijstva kot 
pomembne gospodarske panoge.

4. Upravičeni stroški so: stroški povezani z izdelavo 
promocijskega materiala, stroški tiska biltenov ali stro-
kovnih publikacij na temo promocije kmetijstva, stroški 
povezani z ocenjevanjem živali in pridelkov, stroški oce-
njevalcev, stroški računalnike obdelave podatkov o oce-
njenih pridelkih in živalih, stroški najema prostorov, šo-
torov, razstavnih prostorov, stroški izdelave reklamnih 
rekvizitov, stroški oglaševalnih tabel, stroški oglaševanja 
v medijih, stroški izdelave odličij in priznanj za ocenjene 
pridelke ali živali, stroški prevoza opreme do razstavišč 
ali tekmovališč, stroški izdelave poučnih ali razstavnih 
eksponatov.

Neupravičeni stroški: stroški prehrane in pijače, 
stroški nastanitve, vstopnin, stroški povezani s kulturnim 
programom prireditve kot so npr. stroški nastopajočih, 
stroški prenočitev.

5. Občina Brežice bo sofinancirala aktivnosti po-
vezanih s promocijo kmetijstva do največ 80 % celo-
tne vrednosti upravičenih stroškov, vendar ne več kot 
1.000,00 € na vlogo, in sicer na osnovi dokazil o izve-
denih delih (kopije računov in poročilo o izvedeni ak-
tivnosti z dokazili kot so vabila, bilteni, brošure objave 
v medijih). Višina sredstev se dodeli na osnovi razpolo-
žljivih sredstev za ta namen in višine upravičenih stro-
škov prijaviteljev. Prejemniki sredstev morajo v tiskanih 
medijih navajati, da je Občina Brežice sofinancer in na 
promocijskih materialih objaviti logotip Občine Brežice. 
Prejemki sredstev morajo dokazovati z računi za celotno 
vrednost upravičenih stroškov prireditve, ki so jih prija-
vitelji navedli v vlogi.

IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna višina 
sredstev namenjenih za sofinanciranje je 7.000,00 EUR 
na proračunski postavki: 00144 – Promocija kmetijstva 
in pridelovalcev. Sredstva se delijo na podlagi pogojev in 
meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa. V kolikor 
bo, glede na število vlog in odobreno višino upravičenih 
stroškov, predvidenih sredstev za javni razpis prema-
lo, se bodo vsem prejemnikom sredstva sorazmerno 
znižala.

V. Razpisna dokumentacija in popolnost vloge
Vloga je sestavljena iz naslednje zahtevane doku-

mentacije:
1. Prijavni obrazec
2. Kopija odločbe o vpisu društva v register društev 

z vsemi naknadnimi spremembami
3. Kopija temeljnega akta društva, iz katerega je 

razvidna dejavnost društva na področju kmetijstva (sta-
tut oziroma pravila o delu)

4. Vsebinska in finančna predstavitev – za vsako 
prijavljeno aktivnost posebej:

– podroben vsebinski opis aktivnosti promocije, na-
čin izvedbe, datum izvedbe, predvideno število udele-
žencev, v primeru tiskanih medijev št. izvodov,

– finančna vrednost celotne prireditve s podrobno 
stroškovno razdelano konstrukcijo posameznih odhod-
kov in način zagotovitve pokrivanja stroškov prireditve 
(prihodki)

5. Finančna dokazila o izvedenih delih (kopije ra-
čunov in poročilo o izvedeni aktivnosti z dokazili kot so 
vabila, bilteni, brošure objave v medijih). Dokazila pod 
to točko se dostavijo za aktivnosti, ki so že bile izvedene 
do razpisa. V primeru, da aktivnost še ni bila izvedena, 

se dokumentacija pod to točko dostavi z zahtevkom za 
črpanje sredstev

6. Izjava vlagatelja o izpolnjevanju in sprejemanju 
pogojev javnega razpisa

7. Parafiran vzorec pogodbe
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka 

za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno izpol-
njeno zahtevano dokumentacijo. Vsebina vloge mora 
biti urejena po zaporedju, ki je določena pri zahtevani 
dokumentaciji.

Vsi obrazci vloge morajo biti čitljivo izpolnjeni v slo-
venskem jeziku in na ustreznih mestih podpisani ter 
žigosani.

Vloga se šteje za popolno tudi, če jo prijavitelj po 
pozivu v danem roku dopolni.

Prijavitelj lahko dopolnjuje oziroma spreminja vlogo 
do poteka razpisnega roka.

VI. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem 

razpisu morajo prispeti najkasneje do petka, 6. 10. 2017, 
na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 
Brežice.

Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je 
bila zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s pri-
poročeno pošiljko (velja datum poštnega žiga) ali v času 
uradnih ur oddana v sprejemni pisarni Občine Brežice.

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, 
opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z ozna-
ko: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Sofinanciranje 
promocijskih aktivnosti na področju kmetijstva v letu 
2017«.

Nepravočasne vloge in nepravilno opremljene vlo-
ge bodo zavržene.

VII. Odpiranje in obravnava vlog:
1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter pripravi-

la predlog prejemnikov sredstev strokovna komisija, ki 
jo z odločbo imenuje župan.

2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila strokovna ko-
misija v roku 8 delovnih dni po razpisnem roku na Občini 
Brežice. Odpiranje vlog ne bo javno.

3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija 
v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvala, da jih dopolnijo 
v roku 5 dni od prejema obvestila. Nepopolne vloge, ki 
jih predlagatelji v navedenem roku ne bodo dopolnili, se 
zavrže. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar 
neustrezno, bodo zavrnjene.

4. Prepozno prejete in nepravilno opremljene se za-
vržejo. Vloge, ki ne ustrezajo in ne izpolnjujejo razpisnih 
pogojev in meril pa se zavrnejo.

5. Vse pravočasno prispele, pravilni opremljene 
in popolne vloge bo strokovna komisija ocenjevala na 
podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega 
razpisa.

6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga 
pripravi komisija, predstojnik s sklepom sprejme odlo-
čitev o izboru prejemnikov sredstev in višini dodeljenih 
sredstev.

7. Občina bo s prejemniki sredstev sklenila pogod-
bo, v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti. Preje-
mnikom bodo sredstva nakazana v letu 2017. Prejemniki 
sredstev morajo dostaviti najkasneje do 30. 11. 2017 
pisni zahtevek za izplačilo, kopije računov ter poročilo 
o izvedeni prireditvi, v kolikor le-ti niso dostavljeni že 
v sami vlogi, če se je aktivnost dogajala pred končnim 
rokom za oddajo vloge na razpis.

VIII. Obveščanje o izboru
Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi ozi-

roma ne dodelitvi sredstev predstojnik Občine Brežice 
s sklepom v roku 45 dni po izteku razpisnega roka. Isto-
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časno bodo prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb. 
Če prejemnik v roku osmih dni od prejema sklepa ne 
vrne podpisane pogodbe se šteje, da je umaknil vlogo 
za pridobitev sredstev.

Vlagatelj vloge lahko vloži pritožbo v roku 8 dni 
od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti 
razloge zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pri-
tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje 
vlog. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba 
se pošlje priporočeno po pošti na Občino Brežice. Vlo-
žena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbra-
nimi predlagatelji vlog. O pritožbi odloči župan, njegova 
odločitev je dokončna.

IX. Informacije: razpisna dokumentacija je od dneva 
objave razpisa v Uradnem listu RS dosegljiva na sple-
tni strani Občine Brežice www.brezice.si ali pa jo lahko 
zainteresirani dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za 
družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj 
Občine Brežice. Dodatne informacije v zvezi z javnim 
razpisom posreduje Roman Matjašič, tel. 07/620-55-32, 
e-mail: roman.matjasic@brezice.si, v času uradnih ur.

Občina Brežice
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 Ob-3022/17

Svet zavoda Osnovne šole Mihe Pintarja Toleda 
Velenje, Kidričeva 21, 3320 Velenje, na podlagi sklepa 
redne seje Sveta zavoda Osnovne šole Mihe Pintarja 
Toleda Velenje, ki je bila dne 30. 5. 2017, razpisuje de-
lovno mesto

ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj; 
v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 1. 2. 2018.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 

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

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

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, de-
lovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o ne-
kaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazen-
skem postopku), pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na 
naslov: Svet zavoda Osnovne šole Mihe Pintarja Toleda 
Velenje, Kidričeva 21, 3320 Velenje, z oznako “Prijava 
na razpis za ravnatelja”.

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

Potrdili iz kazenske evidence in sodišča ne smeta 
biti starejši od 30 dni.

Kandidati v vlogi posredujejo tudi svoj e-naslov, za 
potrebe obveščanja med postopkom in poziva k more-
bitni dopolnitvi vloge.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

V tekstu objavljen izraz ravnatelj v moški spolni 
slovnični obliki, je uporabljen kot nevtralni za moške in 
ženske.

Svet zavoda OŠ Mihe Pintarja Toleda Velenje

Su KS 57/2017-2 Ob-3023/17

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

3 prosta mesta okrajnih sodnikov
na Okrajnem sodišču v Ljub ljani

Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvo-

litev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški 
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško mesto 
na okrajnem sodišču (okrajni sodnik), določene v 9. čle-
nu navedenega zakona.

Razpisi delovnih mest

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje po-
datke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-
didata,

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

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

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

prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, 

če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki 
Sloveniji,

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

– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem po-
stopku, tj. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna 
obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana 
glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja, 
ki se preganja po uradni dolžnosti.

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

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

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

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega 
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vr-
hovno sodišče Republike Slovenije.

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

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

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 
naslov kandidata.

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

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

 Ob-3030/17

Svet zavoda Osnovne šole Vuzenica, Mladinska 
ulica 3, 2367 Vuzenica, na podlagi sklepa Sveta šole 
z dne 14. 9. 2017 razpisuje delovno mesto
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ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

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

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, orga-
nizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 
polni delovni čas.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem stro-
kovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih 
izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekazno-
vanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem 
postopku) pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: 
Svet zavoda Osnovne šole Vuzenica, Mladinska ulica 3, 
2367 Vuzenica, z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja”.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Vuzenica

Št. 702-21/2017 Ob-3043/17

Ministrstvo za pravosodje razpisuje na podlagi pr-
vega odstavka 29. člena Zakona o državnem tožilstvu 
(Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1, 21/12 – ZDU-1F, 
47/12 – ZDT-1A, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 
48/13 – ZSKZDČEU-1, 19/15 – ZDT-1B in 23/17 – 
ZSSve; ZDT-1)

1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca
na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo, določene 

v 8. členu Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, 
št. 94/07, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13, 7/15 in 
23/17; ZSS), in posebne pogoje za imenovanje na me-
sto okrožnega državnega tožilca, določene v 25. členu 
ZDT-1.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje po-
datke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-
didata,

– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
– kontaktno telefonsko številko, lahko tudi elektron-

ski naslov kandidata.
Prijavi kandidata je potrebno priložiti:
– življenjepis v obliki Europass z opisom strokovne 

dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili,
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za 

imenovanje na razpisano državnotožilsko mesto, ki jih 
kandidat izkaže z izpisom obdobij zavarovanj Zavoda za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje in

– izjavo kandidata, da Ministrstvu za pravosodje 
dovoljuje pridobitev podatkov iz kazenske evidence, ki 
jo vodi ministrstvo in podatkov iz uradnih evidenc, da 
kandidat ni v kazenskem postopku.

Kandidat, ki še ni bil imenovan za državnega tožil-
ca, mora prijavi priložiti tudi:

– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na 
dan objave razpisa ni starejše od šestih mesecev,

– podatke o uspešnosti kandidata v času študija 
prava,

– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, 
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki 
Sloveniji,

– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti in pisno 
izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega 
odstavka 8. člena ZSS ter podatke iz 30. člena ZDT-1 
pridobi Ministrstvo za pravosodje.

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

Ministrstvo za pravosodje
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Št. 35100-5/2017-4 Ob-3047/17

Podaljšanje roka veljavnosti
javnega poziva promotorjem k oddaji vlog  

o zainteresiranosti za javno-zasebno partnerstvo  
za projekt »Javno-zasebno partnerstvo  
pri projektiranju in izgradnji objektov,  

sklop 1: Lukovica in sklop 2: Ivančna Gorica«
Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad 

kot javni partner je dne 18. 8. 2017 na svoji spletni stra-
ni http://www.stanovanjskisklad-rs.si/javno-zasebno-par-
tnerstvo in dne 25. avgusta 2017 v Uradnem listu RS, 
št. 45/17 objavil Javni poziv promotorjem k oddaji vlog 
o zainteresiranosti za javno-zasebno partnerstvo za projekt 
»Javno-zasebno partnerstvo pri projektiranju in izgradnji 
objektov, sklop 1: Lukovica in sklop 2: Ivančna Gorica«.

Stanovanjski sklad RS s tem obvestilom podaljšuje 
rok veljavnosti zgoraj navedenega javnega poziva, in 
sicer je nov rok:

– za postavitev dodatnih vprašanj in pojasnil s stra-
ni zainteresiranih oseb do 13. 10. 2017 do 12. ure, in 
sicer se vprašanja lahko naslovijo zgolj pisno na naslov 
Stanovanjskega sklada RS ali po elektronski pošti pro-
jekti@ssrs.si,

– za oddajo promotorskih vlog do 20. 10. 2017 do 
10. ure na vložišču Stanovanjskega sklada RS, Poljan-
ska cesta 31, 1000 Ljub ljana.

Vsa ostala določila ostanejo nespremenjena kot 
v objavljenem javnem pozivu.

Stanovanjski sklad RS

Št. 478-00044/2017 Ob-3024/17

Na podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih sku-

Druge objave

pnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 
90/14 in 14/15, v nadaljevanju ZSPDSLS) in v skladu 
s 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, 
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 
24/13, 10/14 in 58/16) in Načrta ravnanja z nepre-
mičnim premoženjem za leto 2017 Občina Turnišče 
objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine – stanovanja v Lendavi  

v lasti Občine Turnišče
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja 

ponudb: Občina Turnišče, Štefana Kovača 73, 9224 
Turnišče, matična številka: 5874700000, ID za DDV: SI 
42090539.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb
Predmet javnega zbiranja ponudb je naslednja ne-

premičnina – stanovanje:
– Posamezni del stavbe z ID znakom 166-1177-26, 

ki v naravi predstavlja dvosobno stanovanje št. 26, 
v izmeri 53,77 m2 (uporabna površina) in neto površina 
61,97 m2 in se nahaja v stanovanjskem bloku, v drugi 
mansardi objekta (ID. št. stavbe 1177 k.o. Lendava) na 
naslovu Župančičeva 6E, Lendava, s pripadajočim so-
lastniškim deležem na splošnih skupnih delih stavbe in 
na pripadajočem zemljišču.

Pravno stanje nepremičnine, ki je predmet tega 
javnega zbiranja ponudb, je urejeno. Na nepremični-
ni ne obstaja ne zakonita, ne pogodbena predkupna 
pravica Občine Turnišče. Prav tako nepremičnina ni 
obremenjena z drugimi bremeni (hipoteke, služno-
sti). Etažna lastnina za predmetno večstanovanjsko 
stavbo, v kateri se nahaja nepremičnina, ki je pred-
met prodaje, je vzpostavljena in vpisana v zemljiško 
knjigo.

3. Izhodiščna cena stanovanja:

ID znak Št. etaže Št. stanovanja Površina v m2 Izklicna tržna vrednost v EUR
166-1177-26 8 26 61,97 19.975,00

V izhodiščno ceno ni vključen davek na promet 
nepremičnin, ki bo odmerjen na podlagi sklenjene pro-
dajne pogodbe ter ga je dolžan plačati kupec. Kupec je 
dolžan plačati tudi notarsko overitev podpisa zakonitega 
zastopnika prodajalca na prodajni pogodbi.

4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki zaseb-

ne listine.
4.2 Nepremičnina se prodaja po načelu videno – 

kupljeno. Vsak sodelujoči ponudnik na javnem razpisu 
potrjuje, da mu je v celoti znano pravno in dejansko 
stanje nepremičnin, ki jih kupuje.

4.3 Izbrani ponudnik bo moral skleniti kupo-prodaj-
no pogodbo v roku 8 dni od prejema obvestila o opravlje-
nem izboru ponudnika, poslanega s priporočeno poštno 
pošiljko.

Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v navede-
nem roku, se rok za sklenitev pogodbe na njegovo pisno 
zahtevo lahko podaljša, vendar ne več kot za 8 dni. Če 
izbrani ponudnik tudi v podaljšanem roku ne podpiše po-
godbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in ima Občina 
Turnišče pravico zadržati vplačano varščino.

4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih 
vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last, 
s pravico vpisa lastninske pravice v zemljiški knjigi na 
kupljeni nepremičnini, v skladu z določili prodajne po-
godbe.

5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na transakcijski račun 

Občine Turnišče številka 01332 – 0100013319, sklic na 
št.: SI00 478-00044-2017, v roku 30 dni od dneva skle-
nitve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku. Kupec je 
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poleg kupnine dolžan plačati še stroške davka na pro-
met z nepremičnino, stroške notarske overitve pogodbe 
in stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in 
v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.

Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistve-
na sestavina prodajne pogodbe.

6. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb:

6.1. Ponudbo za nakup lahko oddajo fizične osebe, 
ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU 
in samostojni podjetniki posamezniki in pravne osebe, ki 
imajo sedež na območju RS oziroma na območju države 
članice EU.

6.2. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, 

naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko),
– davčno številko, številko transakcijskega računa, 

naziv in naslov banke za vračilo varščine,
– navedbo nepremičnine, na katero se ponudba 

nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene 

izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 6.5. teh pogojev za udeležbo na 

javnem zbiranju ponudb.
6.3. Ponudniki morajo oddati ponudbo z vsemi prilo-

gami v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba 
za nakup nepremičnine »Župančičeva 6E, Lendava««. 
Na hrbtni strani mora biti označen polni naslov pošilja-
telja ponudbe. Ponudniki lahko ponudbo oddajo osebno 
ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Turnišče, Šte-
fana Kovača 73, 9224 Turnišče. Za pravočasne se bodo 
štele zgolj ponudbe, ki bodo prispele na sedež Občine 
Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče, naj-
kasneje do 9. 10. 2017 do 13. ure, ne glede na vrsto do-
stave. Ponudnik, ki je oddal ponudbo in jo želi dopolniti, 
tako ponudbo lahko dopolni do dneva odpiranja ponudb.

Nepravočasne in nepopolne ponudbe bo komisija 
izločila in o tem obvestila ponudnika.

6.4. Popolno ponudbo, z vsemi prilogami (iz toč-
ke 6.5) je potrebno posredovati prodajalcu najkasneje 
do 9. 10. 2017, do 13. ure. Iz ponudbe ponudnika mora 
biti razviden čas veljavnosti oziroma čas vezanosti na 
ponudbo, in sicer mora biti ponudba veljavna najmanj 
do vključno dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma 
mora veljati do dne 9. 11. 2017.

6.5. Ponudniki morajo ponudbi priložiti sledečo do-
kumentacijo in dokazila v slovenskem jeziku:

– potrdilo o državljanstvu (državljani RS in državlja-
ni držav članic EU) oziroma dokazilo, da ima ponudnik 
pravico pridobiti nepremičnine v RS (tujci), če gre za 
fizične osebe;

– fotokopijo osebnega dokumenta (fizične osebe);
– izpis iz poslovnega registra (za samostojne pod-

jetnike posameznike), ki ne sme biti starejši od 30 dni 
in potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti 
starejše od 30 dni;

– izpis iz sodnega registra (za pravne osebe), ki ne 
sme biti starejši od 30 dni in potrdilo o plačanih davkih in 
prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni;

– potrdilo o plačani varščini;
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 8. 6. 2017 

(OBR-1);
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja 

ponudb (OBR-2);
– izjavo o izpolnjevanju pogojev (OBR-3);
– izjavo o pridobitvi osebnih podatkov (OBR-4);
– državljani oziroma pravne osebe iz države člani-

ce EU morajo priložiti dokazila, ki jih izdajajo institucije 
v njihovih državah, ki so enakovredne institucijam od 

katerih se zahtevajo dokazila za slovenske državljane 
oziroma pravne osebe.

7. Varščina
7.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino najkasneje 

do vključno 4. 10. 2017, v višini 10 % izhodiščne cene 
nepremičnine za katero je dal ponudbo. Varščino morajo 
ponudniki vplačati na transakcijski račun Občine Tur-
nišče številka 01332 – 0100013319, sklic na št.: SI00 
478-00044-2017 s pripisom »Varščina za javno zbiranje 
ponudb – »Župančičeva 6E, Lendava««.

7.2 Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vra-
čunana v ceno, neizbranim ponudnikom pa bo vrnjena, 
brez obresti, v roku 8 dni po opravljenem izboru najugo-
dnejšega ponudnika.

7.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača ku-
pnine v dogovorjenih rokih, prodajalec obdrži varščino.

7.4. Če izbrani ponudnik ne podpiše prodajne po-
godbe v 8 dneh po prejemu obvestila o izbiri, prodajalec 
obdrži varščino.

7.5 Varščino prodajalec obdrži tudi v primeru, če 
ponudnik umakne ponudbo po roku za oddajo ponudbe 
ali v času veljavnosti ponudbe.

8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
8.1. Postopek s prispelimi ponudbami vodi s strani 

zakonitega zastopnika prodajalca imenovana komisija.
8.2. Komisija bo javno odpirala prispele ponudbe 

dne 9. 10. 2017 ob 14. uri, v sejni sobi Občine Turnišče, 
Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče.

8.3. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je 
najvišje ponujena cena.

8.4. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu 
z določili tega razpisa, je komisija ne bo upoštevala. 
Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo, bo pozvan 
k dopolnitvi, če bo ponudba sicer izpolnjevala vse ele-
mente ponudbe, imela pa bo pomanjkljivo dokumenta-
cijo. Kolikor ponudba z dnem, določenim za dopolnitev 
ne bo dopolnjena, je prodajalec ne bo upošteval ter jo 
kot nepopolno izločil in o tem obvestil ponudnika. Ponu-
dnik, ki k ponudbi ne bo priložil original potrdila o plačani 
varščini, bo izločen.

8.5. V primeru, da bo prispelo več (popolnih in pra-
vočasnih) ponudb z enako najvišjo ponudbeno ceno, bo 
komisija takoj po zaključenem postopku javnega odpira-
nja ponudb, z vsemi zainteresiranimi ponudniki opravila 
pogajanja v smislu pravil javne dražbe, ne glede na to 
ali bodo posamezni ponudniki ali njihovi pooblaščenci 
prisotni.

8.6. O dokončni izbiri najugodnejšega ponudni-
ka bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni od dneva 
odpiranja ponudb oziroma v 8 dneh po opravljenih 
pogajanjih.

8.7. Če v postopku javnega zbiranja ponudb v za 
to določenem roku ne prispe nobena ponudba oziroma 
nobena ponudba ni pravočasna ali popolna ali ne bo 
dosežena vsaj izhodiščna cena za posamezno nepre-
mičnino, ki je predmet prodaje, se šteje, da je bilo javno 
zbiranje ponudb neuspešno. O neuspelem javnem zbi-
ranju ponudb bodo ponudniki pisno obveščeni v 8 dneh 
od dneva odpiranja prispelih ponudb.

8.8. Občina Turnišče si pridržuje pravico, da ne 
izbere nobene od prispelih ponudb. Občina Turnišče 
si pridržuje pravico ustaviti postopek javnega zbiranja 
ponudb do sklenitve pravnega posla, pri čemer se po-
nudnikom povrnejo stroški.

9. Dodatne informacije
Dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri 

kontaktni osebi: Mojca Breščak, na tel. 02/572-13-70, 
e-pošta: info@turnisce.si. Ogled nepremičnin (stano-
vanj), ki so predmet tega javnega zbiranja ponudb, je 
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možen v času poslovnih ur Občine Turnišče, po pred-
hodnem dogovoru.

Besedilo javnega zbiranja ponudb in vsa razpisna 
dokumentacija (priloge – obrazci in navodila za njihovo 
izpolnjevanje), je sestavni del tega javnega zbiranja po-
nudb in je objavljena na spletni strani Občine Turnišče 
www.obcinaturnisce.si ter na oglasni deski na sedežu 
Občine Turnišče, Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče.

Občina Turnišče

Št. 60404-7/2017-2 Ob-3029/17

Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim 
premoženjem – 1 družba SŽ – Tovorni promet d.o.o. 
vabi k nakupu premičnin: odpadno železo.

Vrsta posla: odprodaja odpadnega materiala.
Lokacija odpadnega materiala:
– sklop 1: lokacija Ptuj in lokacija Dobova (odpadne 

kolesne dvojice, monobloki in osi kolesnih dvojic)
– sklop 2: lokacija Dobova.
Predmet prodaje obsega:
– sklop 1: cca 130 t odpadnega železa (kolesne 

dvojice, monobloki, osi kolesnih dvojic)
– sklop 2: cca 40 t odpadnega železa (vrata od EAS 

in Fals vagonov).
Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša za:
– za sklop 1 26.000,00 EUR brez DDV
– za sklop 2 7.600,00 EUR brez DDV.
Skupna ocenjena vrednost prodaje znaša: 

33.600,00 EUR brez DDV.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 4. 10. 2017 

ob 12. uri, na naslovu: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 
1506 Ljub ljana, Sektor za nabavo (sejna soba 606).

Zainteresirani ponudniki so v 11 dneh po objavi 
vabila dolžni prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb, 
ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom 
prodaje in v skladu s tem navodilom v 12 dneh po obja-
vi vabila predložiti svoje ponudbe. Zahtevo za prevzem 
navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske 
železnice, d.o.o., Sektor za nabavo, in sicer na elektron-
ski pošti: jelka.kosmac@slo-zeleznice.si. Informacije na 
tel. 01/29-14-634.

SŽ – Tovorni promet, d.o.o.
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 Ob-3034/17

Na podlagi 10. člena Zakona o gospodarskih zbor-
nicah – ZGZ (Uradni list RS, št. 60/06, 110/09 in 77/11, 
s spremembami in dopolnitvami) podjetje IRSI d.o.o., 
Stegne 3, 1000 Ljub ljana, Republika Slovenija, sklicuje

ustanovno skupščino
slovensko-iraške gospodarske zbornice,

ki bo dne 26. 9. 2017 ob 17. uri, na naslovu: 
IRSI d.o.o., Stegne 3, 1000 Ljub ljana, Republika Slo-
venija.

Ustanovne skupščine se lahko udeleži vsaka ose-
ba, ki je lahko v skladu z ZGZ in predlogom Statuta član 
zbornice, in sicer pravne in fizične osebe, s sedežem 
ali krajem dejanskega opravljanja dejavnosti v Evropski 
uniji ali zalivskih arabskih državah, ki sodelujejo v slo-
vensko-iraških gospodarskih odnosih.

Ustanovne skupščine se lahko udeležijo zakoniti 
zastopniki ali pooblaščenci v prejšnjem odstavku na-
vedenih oseb. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas 
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu 
slovensko-iraške gospodarske zbornice.

Dnevni red:
1. Pozdravni govor.
2. Predstavitev namena in ciljev ustanovitve sloven-

sko-iraške gospodarske zbornice.
3. Obravnava in sprejem statuta slovensko-iraške 

gospodarske zbornice.
4. Volitve organov slovensko-iraške gospodarske 

zbornice.
5. Sprejem programa dela in finančnega načrta 

slovensko-iraške gospodarske zbornice.
6. Določitev višine članarine slovensko-iraške go-

spodarske zbornice.
7. Določitev poslovnega naslova slovensko-iraške 

gospodarske zbornice.
Pravico udeležbe na ustanovni skupščini in uresni-

čevanje glasovalne pravice imajo samo tiste osebe, ki 
bodo do vključno 25. 9. 2017 prijavili svojo udeležbo na 
elektronski naslov: irsi@irsi.si.

Za dodatne informacije prosimo kontaktirajte pred-
stavnike na tel. +386/31/802-625.

Predstavnik inicialne skupine za ustanovitev  
slovensko-iraške gospodarske zbornice:  

IRSI d.o.o.  
Riad Al Daghistani

Objave po Zakonu  
o gospodarskih zbornicah
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Izvršbe

In 30/2015 Os-3005/17

Okrajno sodišče v Domžalah je po okrajni sodnici 
Kristini Petrič, v izvršilni zadevi upnika Volksbank Kärn-
ten eG, Pernhartgasse 7, 9020 Celovec, Avstrija, ki ga 
zastopa Odvetniška družba Pirnat-Kovačič-Škofič, o.p., 
d.o.o. iz Ljub ljane, zoper dolžnika Igorja Širec, Len-
davska cesta 27, Petišovci, Lendava, zaradi izterjave 
34.028,04 EUR s pp, dne 6. 6. 2017 sklenilo:

Nepremičnina stanovanje številka 5 v 4. etaži/man-
sardi stavbe številka 1 na naslovu Turnše 41, Dob, ki stoji 
na parceli 1943 1218, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, se 
za znesek 36.000,00 EUR domakne kupcu z imenom: 
Denis Salihović, rojen 9. 7. 1997, stalno prebivališče 
Glavarjeva cesta 55, Komenda, začasno prebivališče 
Gmajnica 112, Komenda, državljan Republike Slovenije.

Po pravnomočnosti sklepa o izročitvi se razveljavi 
rubež nepremičnine, to je stanovanje številka 5 v 4. eta-
ži/mansardi stavbe številka 1 na naslovu Turnše 41, 
Dob, ki stoji na parceli 1943 1218, ki ni vpisano v zemlji-
ško knjigo. Rubež nepremičnine ima pomen zaznam-
be izvršbe in je bil razglašen z zapisnikom o rubežu 
In 30/2015 z dne 12. 6. 2015 na sodni deski in spletu 
ter objavljen v Uradnem listu RS, št. 48/15 z dne 3. 7. 
2015, št. objave Os-2491/15. Hipoteka v korist upnika 
Volksbank Kärnten eG, Pernhartgasse 7, 9020 Celovec, 
Avstrija, pridobljena na podlagi neposredno izvršljivega 
notarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana iz Domžal, 
SV 68/13 z dne 7. 2. 2013, za zavarovanje terjatve v vi-
šini 32.000,00 EUR s pripadki, preneha po pravnomoč-
nosti sklepa o izročitvi.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 6. 6. 2017

Oklici o začetku vzpostavitve 
pravnega naslova

II N 80/2016 Os-2968/17

Okrajno sodišče v Ljub ljani je po okrajni sodnici mag. 
Urški Klakočar Zupančič, v nepravdni zadevi predlaga-
teljev: 1. Jošt Jakša, Rusjanov trg 8, Ljub ljana, 2. Ankica 
Bijelić, Rusjanov trg 8, Ljub ljana, 3. Pero Dujmović, Go-
renje blato 44a, Škofljica, 4. Mileva Dujmović, Rusjanov 
trg 8, Ljub ljana, 5. Urška Klakočar, Župančičeva 2a, Krško, 
6. Jure Kos, Partizanska 10, Rogaška Slatina, 7. Karlo Cor-
tese, Rusjanov trg 8, Ljub ljana, ki jih zastopa pooblaščenka 
Klavdija Šušnjara, naslov za vročanje Arkada rešitve s.p., 
Dolenjska cesta 324a, Škofljica, 8. zoper nasprotno udele-
ženko: Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, ki 
jo zastopa Primož Cegnar, odvetnik v Ljub ljani, 9. ob ude-
ležbi: 10. Skupnost vsakokratnih etažnih lastnikov stavbe 
z naslovoma Rusjanov trg 8 in 9, Ljub ljana, ki jo kot zako-
nita zastopnika zastopata upravnika stavbe M.I.S. d.o.o., 
Proletarska ulica 4, Ljub ljana in Skupnost etažnih lastni-

Objave sodišč

kov Rusjanov trg 9, Rusjanov trg 9, Ljub ljana, 11. SKB 
d.d., Ajdovščina 4, Ljub ljana, ki jo zastopa pooblaščenec 
Uroš Kos, notar v Ljub ljani, 12. NLB d.d., Trg republike 2, 
Ljub ljana, 13. Unicredit banka Slovenija d.d., Šmartinska 
cesta 140, Ljub ljana, 14. Sberbank banka d.d., Dunajska 
cesta 128a, Ljub ljana, 15. Addiko bank d.d., Dunajska 
cesta 117, Ljub ljana, 16. Abanka d.d., Slovenska cesta 58, 
Ljub ljana, 17. Miljana Picek, Rusjanov trg 9, Ljub ljana, 
18. Dejan Ćuk, Rusjanov trg 9, Ljub ljana, ki ju (8. in 9. ude-
leženca) zastopa pooblaščenec Uroš Kos, notar v Ljub-
ljani, 19. Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljub ljana, 
Zarnikova ulica 3, Ljub ljana, 20. Slavko Pavlič, Brest 4, 
Ig, ki ga zastopata Andrej Doles in Katarina Doles Toš, 
odvetnika v Domžalah, 21. Bogdan Romih, Mali Vrh 21f, 
Globoko, 22. Danica Jakopič, Čerinova ulica 2b, Ljub ljana, 
ki jo zastopa Aleš Pegan, odvetnik v Ljub ljani, 23. Marija 
Mušič, Lobodova ulica 18, Trzin, 24. Boštjan Pulko, Rusja-
nov trg 8, Ljub ljana, 25. Republika Slovenija, ki jo zastopa 
Državno pravobranilstvo RS, Šubičeva ulica 2, Ljub ljana, 
26. Jasna Kojić, Rusjanov trg 9, Ljub ljana, 27. Zlatko Kun-
čič, Rusjanov trg 9, Ljub ljana, 28. Marko Elsner, Rusjanov 
trg 9, Ljub ljana, ki jih (od 17. do 19. udeleženca) za-
stopa pooblaščenka Klavdija Šušnjara, naslov za vroča-
nje: Arkada rešitve s.p., Dolenjska cesta 324a, Škofljica, 
29. Ivan Klarič, Rusjanov trg 9, Ljub ljana, ki ga zastopa 
pooblaščenec Jože Rožman, notar v Ljub ljani, 30. Mateja 
Jakša, Rusjanov trg 8, Ljub ljana, ki jo zastopa pooblaščen-
ka Klavdija Šušnjara, naslov za vročanje: Arkada rešitve 
s.p., Dolenjska cesta 324a, Škofljica, 31. Smiljan Steiner, 
Rusjanov trg 8, Ljub ljana, ki ga zastopa pooblaščenka 
Klavdija Šušnjara, naslov za vročanje: Arkada rešitve s.p., 
Dolenjska cesta 324a, Škofljica, 32. Sonja Tancar, Koroška 
ulica 2, Ljub ljana, 33. Lili Tancar, Stanežiče 3d, Ljub ljana 
– Šentvid, 34. Sonja Magušar, Linhartova cesta 17, Ljub-
ljana, ki jih (od 23. do 25. udeleženke) zastopa Bogdana 
Žigon, odvetnica v Ljub ljani, dne 31. 8. 2017 izdalo sklep 
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško knjižne listine: 
kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjena 
leta 1992 med prodajalcem KK Smelt Olimpija, Celovška 
cesta 25, Ljub ljana (zdaj KK Olimpija Ljub ljana, Vojkova 
cesta 100, Ljub ljana) in kupcem Smiljanom Steinerjem, 
Marinkov trg 12, Ljub ljana (zdaj Rusjanov trg 8), na osnovi 
določil Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91). 
Predmet pogodbe stanovanje št. 128, na naslovu Rus-
janov trg 8, Ljub ljana, v izmeri 44,6 m2 v 11. nadstropju 
(13. etaži).

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj 
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave 
tega oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski so-
dišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo 
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj 
navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo la-
stninske pravice v korist udeleženca Smiljana Steinerja.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 31. 8. 2017

II N 521/2014 Os-2970/17

Okrajno sodišče v Ljub ljani je po okrajni sodnici 
Mojci Hribar v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Zavod 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije – Območna enota 
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Ljub ljana, Miklošičeva cesta 24, Ljub ljana, 2. Tomislav 
Arsović, Luče 38c, Grosuplje, 3. Mojca Foški, Celov-
ška cesta 185, Ljub ljana, 4. Mitja Gorenc, Pod hribom 
56e, Ljub ljana, 5. Tatjana Sabo, Celovška cesta 185, 
Ljub ljana, 6. Gregor Tasić, Celovška cesta 185, Ljub-
ljana, 7. Stanislava Zadravec, Celovška cesta 185, 
Ljub ljana, 8. Stanislav Žele, Celovška cesta 185, Ljub-
ljana, 9. Mišo Franci Jauk, 10. Katja Osredkar, 11. Špela 
Klančar, vsi Celovška cesta 185, Ljub ljana, 12. Mateja 
Trajbarič, Blasnikova ulica 23, Ljub ljana, 13. Branimir 
Tešar, Celovška cesta 185, Ljub ljana, 14. Đurđa Ivalo-
vić, Dobeno 78, Domžale, 15. Leonida Pavlic, Celovška 
cesta 185, Ljub ljana, 16. Dubravka Radulović, Brilejeva 
ulica 2, Ljub ljana, 17. Branko Radulović, Žibrše 25f, 
Logatec, 18. Ana Mušič, Celovška cesta 185, Ljub ljana, 
19. Darinka Avbar Kosovelj, Ob žici 7, Ljub ljana, 20. Pri-
mož Slanič, Na produ 21, Prevalje, 21. Milan Vetrih, 
22. Nada Vetrih, oba Celovška cesta 185, Ljub ljana, 
23. Marko Pučko, Ob žici 3, Ljub ljana, 24. Marko Pod-
gorelec, Privoz 6, Ljub ljana, 25. Selma Demić, Celovška 
cesta 185, Ljub ljana, 26. Senida Hajdarpašić, Celov-
ška cesta 185, Ljub ljana, 27. Alenka Gornik, Celovška 
cesta 185, Ljub ljana, 28. Alenka Henigman, Strma pot 9, 
Dolenja vas, 29. Zdenka Teršar, Celovška cesta 185, 
Ljub ljana, 30. Matevž Luskar, Podvin 213, Podvin, ki jih 
vse zastopa upravnik SPL Ljub ljana, d.d., Frankopanska 
ulica 18a, Ljub ljana, 31. Skupnost vsakokratnih etažnih 
lastnikov stavbe na naslovu Celovška cesta 185, Ljub-
ljana, katere zastopa zakoniti zastopnik upravnik SPL 
Ljub ljana, d.d., Frankopanska ulica 18a, Ljub ljana, njega 
pa pooblaščenec Janez Ribnikar, zoper nasprotnega 
udeleženca: Gradbeno podjetje Giposs d.o.o., Majorja 
Lavriča 12, Ljub ljana, ob udeležbi: 1. D.S.U., družba za 
svetovanje in upravljanje, d.o.o., Dunajska cesta 160, 
Ljub ljana, ki jo zastopata Gregor Zupančič in mag. 
Matija Mauhler, odvetnika v Ljub ljani, 2. Nataša Šelih, 
Smrjene 71b, Škofljica, ki jo zastopata Nataša Erja-
vec, notarka v Ljub ljani in SPL, d.d., Ljub ljana, 3. Javni 
stanovanjski sklad Mestne občine Ljub ljana, Zarnikova 
ulica 3, Ljub ljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Pir-
nat-Kovačič-Škofič, o.p., d.o.o., iz Ljub ljane, 4. Tomaž 
Torkar, Celovška cesta 185, Ljub ljana, ki ga zastopa 
Marija Konjar, odvetnica v Železnikih, 5. Mestna občina 
Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, ki jo zastopa Sašo 
Rink, direktor Javnega stanovanjskega sklada Mestne 
občine Ljub ljana, Zarnikova ulica 3, Ljub ljana, njega pa 
Odvetniška družba Pirnat-Kovačič-Škofič, o.p., d.o.o., iz 
Ljub ljane, 6. Unicredit banka Slovenija, d.d., Šmartinska 
cesta 140, Ljub ljana, 7. Sberbank banka, d.d., Dunaj-
ska cesta 128a, Ljub ljana, 8. Banka Sparkasse, d.d., 
Cesta v Kleče 15, Ljub ljana, 9. SKB banka, d.d., Ajdo-
vščina 4, Ljub ljana, ki jo zastopa tudi Uroš Kos, notar 
v Ljub ljani, 10. Jone Angelovski, Seliškarjeva ulica 1, 
Ljub ljana, 11. Boštjan Guček, Celovška cesta 177, Ljub-
ljana, 12. Kristina Kovač, Celovška cesta 177, Ljub ljana, 
ki jih vse zastopa Uroš Kos, notar v Ljub ljani, Joneta 
Angelovskega pa tudi SPL, d.d., Ljub ljana, 13. Hypo 
Alpe-Adria-Bank, d.d., Dunajska cesta 117, Ljub ljana, 
14. Marjeta Gostinčar, Celovška cesta 185, Ljub-
ljana, 15. Aleš Masterl, Celovška cesta 185, Ljub ljana, 
16. Saša Masterl, Podbreg 9, Kranjska Gora, 17. Igor 
Boštjan Vilhelm, Celovška cesta 185, Ljub ljana, ki jih 
vse (14.–17.) zastopa SPL, d.d., Ljub ljana, zaradi vzpo-
stavitve etažne lastnine in vzpostavitve zemljiško knjižne 
listine, dne 29. 8. 2017 izdalo sklep o začetku postopka 
vzpostavitve zemljiško knjižne listine: darilne pogodbe 
z dne 25. 5. 1989, med Tasič Stojanom in Tasič Gregor-
jem, katere predmet je bilo eno in pol sobno stanovanje 
št. 61, v skupni izmeri 44,56 m2, ki leži v XII. nadstropju 

na SZ strani (levo) stanovanjskega objekta B v stolpnici 
na Celovški 185 v Ljub ljani, ležeče na parceli št. 297 
k.o. Zg. Šiška.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj 
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave 
tega oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski so-
dišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo 
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj 
navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo la-
stninske pravice v korist udeleženca Gregorja Tasića.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 29. 8. 2017

II N 17/2014 Os-3010/17

Okrajno sodišče v Ljub ljani v nepravdni zade-
vi predlagatelja: Iztok Šereg, Rjava cesta 2/B, Ljub ljana 
- Polje, zoper nasprotno udeleženko: Mestna občina 
Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, ki jo zastopa Bo-
jan Drobež, odvetnik v Ljub ljani, ob udeležbi: 1. DONF, 
d.o.o., Majorja Lavriča ulica 12, Ljub ljana, 2. Ljubica 
Valič, Polje, Cesta VI/24, Ljub ljana-Polje, 3. Petra Va-
lič, Rjava cesta 2/B, Ljub ljana-Polje, 4. France Valič, 
Študljanska cesta 74, Domžale, ki jih (2. do 4.) zasto-
pa Jože Rožman, notar iz Domžal, 5. Sreto Ilić, Rjava 
cesta 2/B, Ljub ljana-Polje, ki ga zastopa Žiga Peternel, 
odvetnik v Ljub ljani, 6. Sberbank banka, d.d., Dunajska 
cesta 128/a, Ljub ljana, 7. Unicredit banka Slovenija, 
d.d., Šmartinska cesta 140, Ljub ljana, 8. SKB banka, 
d.d., Ajdovščina 4, Ljub ljana, 9. Senahid Zahirović, Rja-
va cesta 2/B, Ljub ljana-Polje, 10. Safeta Ahmetagić, 
Zadobrovška cesta 50, Ljub ljana-Polje, 11. Matjaž Bre-
mec, Gaber 63, Semič, 12. Esad Huseinović, Rjava 
cesta 2/B, Ljub ljana-Polje, 13. Rasima Huseinović, Rja-
va cesta 2/B, Ljub ljana-Polje, 14. Ana Habič, Javor 37/a, 
Ljub ljana-Dobrunje, 15. Nova Ljub ljanska banka, d.d., 
Trg republike 2, Ljub ljana, ki jo zastopa Boris Bavdek, 
odvetnik v Ljub ljani, 16. Nova kreditna banka Maribor, 
d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, 17. Alen Rada-
nović, Rjava cesta 2/B, Ljub ljana-Polje, ki ga zastopa 
Odvetniška pisarna Žejn, d.o.o. iz Ljub ljane, 18. Javni 
stanovanjski sklad Mestne občine Ljub ljana, Zarniko-
va ulica 3, Ljub ljana, ki ga zastopa Odvetniška druž-
ba Pirnat – Kovačič – Škofić, o.p., d.o.o. iz Ljub ljane, 
19. Raiffeisen Landesbank Kärnten, Raiffeisenplatz 1, 
Celovec (naslov za vročanje: RAP-Raiffeisen Leasing 
d.o.o., Komenskega ulica 12, Ljub ljana), ki jo zastopa 
pooblaščenka Alenka Volk, 20. Stana Savić, Fabianije-
va ulica 33, Ljub ljana, 21. Marta Kočar, Studenec 12/b, 
Ljub ljana, 22. Nepremičninski sklad pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, d.o.o., Mala ulica 5, Ljub-
ljana, 23. Jožef Kočar, Studenec 12/b, Ljub ljana, ki ju 
oba (22. in 23. udeleženca) zastopa Odvetniška pisarna 
Marija Bele Vatovec, d.o.o. iz Ljub ljane, 24. Stjepan Iva-
nek, Rjava cesta 2/B, Ljub ljana-Polje, 25. Mara Ivanek, 
Rjava cesta 2/B, Ljub ljana-Polje, ki ju oba (24. in 25. 
udeleženca) zastopa SPL Ljub ljana, d.d., Frankopan-
ska 18a, Ljub ljana, 26. Simon Prelesnik, Gradež 110, 
Turjak, zaradi vzpostavitve etažne lastnine in vzposta-
vitve zemljiško knjižne listine, dne 6. 9. 2017:

– kupne pogodbe številka 1364 z dne 12. 5. 1972, 
sklenjene med prodajalcem GP Obnova Ljub ljana in 
kupovalko Ivanko Grad,

– kupne pogodbe z dne 2. 3. 1983, sklenjene med 
prodajalko Ivanko Kamnik Grad in kupcema Jugoslavom 
Jaračem ter Ano Mic,

– prodajne pogodbe z dne 23. 6. 1986, sklenjene 
med prodajalcema Jugoslavom Jaračem in Ano Mic in 
kupcem Ivico Radatom,
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– kupne pogodbe z dne 27. 9. 2000, sklenjene med 
prodajalcem Ivico Radatom in kupovalko Marijo Vajdič.

Pogodbe se nanašajo na stanovanje št. 40 v 3. nad-
stropju, v izmeri 39,70 m2, z ident. št. 01144/037, s kletjo 
v izmeri 2,18 m2, z ident. št. 01144/038, v stavbi na na-
slovu Rjava cesta 2/b, Ljub ljana.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj 
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave 
tega oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski sodi-
šča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pra-
vilno oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj nave-
denih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske 
pravice v korist udeležencev Marte in Jožefa Kočarja.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 6. 9. 2017

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

N 10/2017 Os-2679/17

Okrožno sodišče v Kranju je po okrožni sodnici 
mag. Kseniji Kejžar, v nepravdni zadevi predlagateljice 
Monike Mencinger Meliane, Kamnje 51, Bohinjska Bi-
strica, zoper nasprotnega udeleženca Semija Meliane, 
Cesta svobode 43, Bled, zaradi spremembe priimka in 
ureditve stikov, 29. 6. 2017 sklenilo:

Nasprotnemu udeležencu Semiju Melianu se posta-
vi začasna zastopnica, odvetnica Jelka Sajovic, Jezer-
ska cesta 41, Kranj.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 29. 6. 2017

I 96/2016 Os-2988/17

Okrajno sodišče v Litiji je po sodnici Janji Kovač 
v izvršilni zadevi upnika Marka Pistotnik, Soussenska 
ulica 15, Ljub ljana - dostava, ki ga zastopa odv. Nevenka 
Pleterski – odvetnica, Taborska cesta 4, Grosuplje, zo-
per dolžnika Mateja Marinko, Vernek 7, Kresnice, zaradi 
izterjave 13.905,00 EUR, sklenilo:

Za začasnega zastopnika dolžnika Mateja Marinko, 
Vernek 7, Kresnice, se imenuje odvetnik Blaž Guna, 
Podvine 36, Zagorje ob Savi.

Okrajno sodišče v Litiji
dne 5. 9. 2017

VL 42764/2017 Os-2936/17

Okrajno sodišče v Novi Gorici je v izvršilni zadevi, 
ki se vodi pod opr. št. VL 42764/2017 na predlog upni-
ka Komunala Komunalno podjetje Nova Gorica d.d., 
Cesta 25. junija 1, Nova Gorica, zoper dolžnico Tjašo 
Iris, neznanega bivališča (prej Branik 176, Branik), za-
radi izterjave 107,42 EUR s pripadki, sklenilo:

Na podlagi drugega odstavka 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku – ZPP se dolžnici Tjaši Iris, ne-
znanega prebivališča – prej Branik 176, Branik, postavi 
začasno zastopnico odvetnico Tinko Lipičar Cej, Kidri-
čeva 19, Nova Gorica, ki bo dolžnico zastopala v izvr-
šilni zadevi Okrajnega sodišča v Novi Gorici z opr. št. 
VL 42764/2017 vse do takrat, dokler dolžnica ali njen 
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler 
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, 
da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 8. 2017

D 108/2011 Os-2954/17

Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici 
Nataši Pavlin Rogelja v zapuščinski zadevi po dne 29. 1. 
2011 umrlem Donatu Simčič, roj. 8. 11. 1933, z zadnjim 
stalnim prebivališčem Kozana 111, Dobrovo, izven naroka, 
dne 11. 8. 2017 sklenilo:

Na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku se dedičema Darku Simčič in 
Davorinu Martinu Simčič, oba neznanega bivališča, v tem 
postopku postavi začasna zastopnica, odvetnica Aleksan-
dra Leban, Rutarjeva 4, Tolmin, ki bo zastopala dediča 
v zapuščinski zadevi D 108/2011 vse dokler dediča ali njuni 
pooblaščenci ne nastopijo pred sodiščem oziroma dokler 
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, 
da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 11. 8. 2017

0290 I 131/2017 Os-2675/17

V izvršilni zadevi upnika Javni štipendijski, razvojni, 
invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Du-
najska cesta 21, Ljub ljana, zoper dolžnika Denisa Dva-
najščak, Dalmatinska ulica 4, Maribor, zaradi izterjave 
4.745,74 EUR s pp, na podlagi sklepa Okrajnega sodišča 
v Mariboru, opr. št. I 131/2017 z dne 3. 7. 2017, v skladu 
z določili 82., 83. in 84. člena Zakona o pravdnem postop-
ku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju 
se dolžniku kot začasni zastopnik postavi odvetnik Darjan 
Lampič, Ulica heroja Šlandra 13, Maribor.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika od dneva 
postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov poo-
blaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler or-
gan, pristojen za socialne zadeve, ne bo sporočil sodišču, 
da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 30. 7. 2017

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 488/2015 Os-2998/17

Zapuščinska zadeva; po pok. Francu Korenu (France-
scu Corrrenu), pok. Ivana, roj. dne 4. 10. 1896, z zadnjim 
stalnim prebivališčem v Marezigah, Krmaci 93, ki je bil raz-
glašen za mrtvega s sklepom Okrajnega sodišča v Kopru, 
opr. št. N 4/2014 z dne 5. 9. 2014 in določenim datumom 
smrti 15. 5. 1981.

Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko Slo-
venijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve 
za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapu-
ščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove 
dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo po-
datke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustni-
kovih obveznostih.

Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave oklica 
zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v ste-
čajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 
142.b člena Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 6. 9. 2017

D 518/2016 Os-3007/17

Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku zapuščinski 
postopek po pok. Jožefi (Josipi) Seljak, roj. Hrvatin, hčerki 
Andreja, roj. 13. 3. 1878, nazadnje stanujoči v Movražu 94, 
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ki je umrla dne 20. 4. 1937. Sodišče razpolaga s podatkom, 
da je bila zapustnica poročena z Antonom Veljakom ter da 
sta imela otroke Rozalijo Veljak, Antona Marija Veljaka, 
Paolo Antonijo Veljak, Andreja Pavla Veljak, Josipa Štefa-
na in Avgustina Veljaka. Iz spisovnih podatkov izhaja, da 
sta dosedaj znana le dva dediča, Mario Vegliach iz Trsta 
po pok. Avgustu Veljaku in dedinja Elda Jožefa Veljak, 
roj. 7. 7. 1937, vendar sodišču ni znan njen naslov. O osta-
lih dedičev sodišče nima nobenega podatka.

Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena 
Zakona o dedovanju (ZD) poziva dediče, 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 ka-
terimi razpolaga. Sodišče je neznanim dedičem postavilo 
skrbnika zapuščine Antona Medveda, Šared 28/h, 6310 
Izola, ki je postavljen tudi kot začasni zastopnik dedinji 
neznanega bivališča Eldi Jožefi Veljak.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 20. 7. 2017

I D 621/2017 Os-2624/17

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapuščinski 
postopek po pok. Mojci Dvoršek, rojeni dne 19. 4. 1951, 
umrli dne 17. 1. 2017, nazadnje stanujoči v Ljub ljani, Trg 
OF 14, državljanki Republike Slovenije.

Ker sodišču niso znani podatki o sorodnikih III. de-
dnega reda (starih starših zapustnice, o njihovih potomcih, 
tetah, stricih, bratrancih in sestričnah), ki bi prišli v poštev 
kot potencialni dediči III. dednega reda oziroma imajo pra-
vico, da se seznanijo z oporoko zapustnice, sodišče na 
podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) vse, ki misli-
jo, da imajo pravico do dediščine oziroma do sodelovanja 
v zapuščinskem postopku po pok. Mojci Dvoršek poziva, 
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 29. 6. 2017

I D 501/2014 Os-2823/17

V zapuščinski zadevi po pok. Vladimirju Sagadinu, 
rojenem 1. 5. 1958, umrlem 2. 8. 2011, nazadnje stanu-
jočem Nova ulica 21, Miklavž na Dravskem polju, gre za 
zapuščino brez dedičev.

Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena 
Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obvešča, da 
lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke o premože-
nju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih obveznostih 
ter v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da 
se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapu-
ščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD.

Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapušči-
na brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila o za-
puščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih od dneva 
objave oklica, če gre za neznanega upnika: (1) prijavi to 
zahtevo v zapuščinskem postopku in (2) vloži predlog za 
začetek postopka stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi 
zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga 
za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.

Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel ste-
čaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je predmet 
dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na podlagi 
142.a člena ZD ne odgovarja za zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 8. 2017

D 148/2016 Os-2820/17

Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski po-
stopek po pokojnem Antonu Kocjančiču, rojenem 23. 10. 
1863, nazadnje bivajočem v Izoli, Jagodje 140 in umrlem 
dne 29. 4. 1948.

Iz podatkov sodnega spisa izhaja, da zapuščino se-
stavljajo solastniški deleži na več nepremičninah.

Sodišče ne razpolaga s podatki o vseh zapustnikovih 
dedičih, zato pozivamo morebitne zapustnikove dediče, da 
se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega okli-
ca. Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo oziroma izdalo sklep na podlagi znanih podat-
kov v skladu z Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 4. 7. 2017

Oklici pogrešanih

N 73/2017 Os-2974/17

Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku postopek 
za razglasitev naslednje pogrešane osebe za mrtvo: 
Valerija Palčič, rojena 15. 1. 1906, hči Josipa in Antonije, 
s prebivališčem Karli 12, poročena z Jožetom Ugrinom, 
ki je imel prebivališče v Podolje 10, Črnica.

Vse, ki kaj vedo o življenju ali smrti pogrešane ose-
be, se poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh 
mesecih od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo 
sodišče pogrešano osebo razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 6. 9. 2017

N 75/2017 Os-2975/17

Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku postopek za 
razglasitev naslednje pogrešane osebe za mrtvo: Ana 
Tuljak, žena Ivana, z zadnjim znanim bivališčem Tuljaki 
42, Gračišče, rojena najkasneje dne 31. 7. 1922.

Vse, ki kaj vedo o življenju ali smrti pogrešane ose-
be, se poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh 
mesecih od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo 
sodišče pogrešano osebo razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 6. 9. 2017

I N 19/2017 Os-2997/17

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predla-
gateljev Reščič Magde in Reščič Darka, stanujoča Ajše-
vica 57, Nova Gorica, ki ju zastopa notarka Neli Kandus 
iz Nove Gorice, postopek o razglasitvi za mrtvega, in 
sicer Paulin Ivana, pok. Andreja, roj. 22. 3. 1865, sedaj 
neznanega bivališča, ki ga zastopa skrbnik za posebni 
primer, in sicer Center za socialno delo Nova Gorica po 
pooblaščencu.

O pogrešanem razen podatka, da se je Paulin Ivan 
rodil v Lokah očetu Andreju in mami Ani roj. Komel ter 
izpiska iz zemljiške knjige, da je bila pogrešana oseba 
živa, ne obstaja noben drug podatek.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju 
in smrti pogrešanega Paulin Ivana, javijo tukajšnjemu 
sodišču v roku treh mesecev po objavi tega oklica, sicer 
bo po poteku tega roka sodišče pogrešanega razglasilo 
za mrtvega.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 24. 8. 2017
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Spričevala preklicujejo

Udovč Urška, Sveti vrh 7, Mokronog, indeks, 
št. 20120291, izdala Pravna fakulteta Ljub ljana, leto 
izdaje 2012. gno-338357

Žlebir Gašper, Dvorje 84, Cerklje na Gorenjskem, 
diplomo, izdal Šolski center Kranj. gnh-338364

Drugo preklicujejo

ANTON PERKO S.P., Velike Rebrce 3, Zagradec, 
potrdilo za voznika, št. 01196/AD19-3-2308/2013, izda-
no na ime Ferhatbegović Amir, veljavnost od 20. 5. 2013 
do 30. 11. 2013, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gnu-338376

ANTON PERKO S.P., Velike Rebrce 3, Zagradec, 
potrdilo za voznika, št. 01196/AD19-2-3357/2013, iz-
dano na ime Bratić Esad, veljavnost od 31. 7. 2013 do 
17. 5. 2015, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slo-
venije. gnt-338377

Antonič Jožef, Čečovje 48, Ravne na Koroškem, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500028948001, 
izdal Cetis Celje d.d. gnz-338371

AVGUST SAKELŠEK S.P., Krčevina pri Vurber-
gu 165, Spodnji Duplek, izvod licence, št. 011321/005, 
za vozilo Mercedes-Benz Actros 1846 LS, reg. št. MB 
GUTI, veljavnost do 7. 11. 2017. gnl-338360

AVTOPREVOZNIŠTVO ROBERT ŠIŠKO S.P., Hra-
stje 22, Šentjernej, licenco, št. 012447/005, za vozi-
lo Mercedes-Benz, reg. št. NM CR-760, veljavno do 
22. 12. 2017. gni-338388

Beloglavc Žan, Pod Gorico 7, Polzela, študentsko 
izkaznico, št. 20120020, izdala Univerza v Ljub ljani, 
Pravna fakulteta. gnj-338391

EX d.o.o., Cvetkovci 99, Podgorci, izvod licence, 
št. GE005975/01044/008, za tovorno vozilo, reg. št. MB 
DE-143, veljavnost do 13. 1. 2018. gnr-338354

FILIP KLEMENČIČ S.P., Koprivnik 12, Sovo-
denj, izvod licence, št. 012779/001, za vozilo Merce-
des-Benz, reg. št. KR F1-407, veljavnost do 24. 10. 
2017. gnj-338362

FRANC HUDEJ S.P., Bovše 3, Vojnik, digitalno 
tahografsko kartico, št. 2070500005759000, izdal Cetis 
Celje d.d. gnm-338359

IN ŠPED d.o.o., Glinškova ploščad 20B, Ljub ljana, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500018079004, 
izdal Cetis Celje d.d., na ime Nebojša Ilić. gnv-338375

JOŽEF ŠTURM S.P., Livek 31, Kobarid, izvod licen-
ce, št. 011426/002, za vozilo Iveco, reg. št. GO NA 250, 
veljavnost do 18. 10. 2017. gnf-338366

JP KOMUNALA Cerknica d.o.o., Notranjska 
cesta 44, Cerknica, izvod licence za opravljanje prevo-
zov v cestnem prometu, št. G00004680/00414/790/007, 
za vozilo reg. št. LJ L2 70 T, veljavno do 29. 11. 2017. 
gnn-338383

JP KOMUNALA Cerknica d.o.o., Notranjska 
cesta 44, Cerknica, izvod licence za opravljanje prevo-

Preklici

zov v cestnem prometu, št. G0004680/00414/790/005, 
za vozilo reg. št. LJ X 0-73 V, veljavno do 29. 11. 2017. 
gnm-338384

JP KOMUNALA Cerknica d.o.o., Notranjska 
cesta 44, Cerknica, izvod licence za opravljanje prevo-
zov v cestnem prometu, št. G0004680/00414/790/006, 
za vozilo reg. št. LJ SO 80 U, veljavno do 29. 11. 2017. 
gnl-338385

JP KOMUNALA Cerknica d.o.o., Notranjska 
cesta 44, Cerknica, izvod licence za opravljanje prevo-
zov v cestnem prometu, št. G0004680/00414/790/003, 
za vozilo reg. št. LJ 82-5 HP, veljavno do 29. 11. 2017. 
gnk-338386

JP KOMUNALA Cerknica d.o.o., Notranjska 
cesta 44, Cerknica, izvod licence za opravljanje prevo-
zov v cestnem prometu, št. G0004680/00414/790/001, 
za vozilo reg. št. LJ TS-251, veljavno do 29. 11. 2017. 
gnj-338387

Kocjan Tom, Ulica bratov Učakar 32, Ljub ljana, di-
jaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gne-338392

Logar Bernard, Šutna 91, Žabnica, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500031074010, izdal Cetis Celje 
d.d. gng-338365

LOGMAS TRANSPORT d.o.o., Mednarodni 
prehod 1, Šempeter pri Gorici, potrdilo za voznika, 
št. 014210/SŠD47-4-1491/2016, izdano na ime Stojano-
vić Boro, veljavnost od 1. 4. 2016 do 5. 4. 2016, izdaja-
telj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gno-338382

Marčič Gregor, Ulica Pohorskega bataljona 11, 
Ruše, potrdilo o opravljenem preizkusu strokovne uspo-
sobljenosti za odgovorno osebo, št. 3068, izdajatelj ZDU 
– GIZ, leto izdaje 2008. gnk-338361

MD-TRANS, d.o.o., Celovška cesta 69B, Ljub ljana, 
izvod licence, št. GE007601/07236/001, za vozilo Volvo, 
reg. št. LJ248-LU, veljavnost do 7. 8. 2020. gny-338372

MIKETIČ TRUCK STANISLAV MIKETIČ 
S.P., Dolenjci 5B, Adlešiči, potrdilo za voznika, 
št. 011487/AĆ15-3-675/2013, izdano na ime Dejan Milo-
šević, veljavnost od 31. 1. 2013 do 14. 12. 2013, izdaja-
telj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gns-338378

MIKETIČ TRUCK STANISLAV MIKETIČ 
S.P., Dolenjci 5B, Adlešiči, potrdilo za voznika, 
št. 011487/AČ15-2-1886/2014, izdano na ime Serhan 
Yaroslav, veljavnost od 15. 4. 2014 do 4. 2. 2015, izda-
jatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnr-338379

MIKETIČ TRUCK STANISLAV MIKETIČ 
S.P., Dolenjci 5B, Adlešiči, potrdilo za voznika, 
št. 011487/AD15-3-3700/2014, izdano na ime Yuriy Bo-
hachov, veljavnost od 15. 9. 2014 do 9. 9. 2015, izdaja-
telj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnq-338380

MIKETIČ TRUCK STANISLAV MIKETIČ S.P., Do-
lenjci 5B, Adlešiči, izvod licence, št. 011487/005, za 
vozilo MAN, reg. št. NM HE-381. gnp-338381

Okrožnik Ali, Blekova vas 23e, Logatec, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500012273001, izdal Cetis 
Celje d.d. gni-338363

Orlač Aleš, Pongrce 27, Cirkovce, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500003417001, izdal Cetis Ce-
lje. gnh-338393

PIA-POT JANI PEČNIK S.P., Tominško-
va ulica 3, Nazarje, digitalno tahografsko kartico, 
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št. 1070500003444001, izdal Cetis Celje d.d., na ime 
Jože Drobež. gnq-338355

Ravnikar Christian, Kamniška 12, Domžale, dijaško 
izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gnx-338373

Stojanovski Goran, Jezerska cesta 70, Kranj, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500020030001, izdal 
Cetis Celje d.d. gnn-338358

Šipoš Aleš, Razlagova ulica 12, Murska Sobota, 
NPK – potrdilo o licenci za varnostnika, št. C 990, izdano 
leta 2006. gnp-338356

Šmit Simona, Podvrh 18, Braslovče, potrdi-
lo o opravljenem izpitu: Nemščina – višja raven, 
št. Z034/J52/731385, izdano leta 2003. gng-338390

ŠVAGELJ SEVERIN S.P., Hruševica 21, Šta-
njel, izvod licence, št. 013153/018, za vozilo Scania 
R560/3700Euro5, reg. št. KP DP-707, veljavnost do 
14. 5. 2019. gnw-338374

Trdin Katja, Zgornje Loke 12, Blagovica, študent-
sko izkaznico, št. 11200260867, izdala Gea College. 
gnh-338389

VIKTOR KRAJNC s.p., Tekačevo 33, Rogaška Slati-
na, potrdilo za voznika, št. 011140/SŠD64-5-4113/2012, 
izdano na ime Radičević Milinko, veljavnost od 12. 10. 
2012 do 12. 12. 2013, izdajatelj Obrtno-podjetniška 
zbornica Slovenije. gne-338367

VIKTOR KRAJNC s.p., Tekačevo 33, Rogaška Slati-
na, potrdilo za voznika, št. 011140/SŠD64-2-4113/2012, 
izdano na ime Malanović Mevludin, veljavnost od 12. 10. 
2012 do 5. 3. 2014, izdajatelj Obrtno-podjetniška zborni-
ca Slovenije. gnd-338368

VIKTOR KRAJNC s.p., Tekačevo 33, Rogaška Slati-
na, potrdilo za voznika, št. 011140/SŠD64-4-4113/2012, 
izdano na ime Lazarevič Aleksandar, veljavnost od 
12. 10. 2012 do 11. 1. 2014, izdajatelj Obrtno-podjetni-
ška zbornica Slovenije. gnc-338369

VIKTOR KRAJNC s.p., Tekačevo 33, Rogaška Slati-
na, potrdilo za voznika, št. 011140/SŠD64-7-4113/2012, 
izdano na ime Đurič Jovan, veljavnost od 12. 10. 2012 
do 30. 11. 2013, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gnb-338370

Žuna Eva, Ilovški štradon 41a, Ljub ljana, dija-
ško izkaznico, izdala Dijaška organizacija Slovenije, 
št. 006124757. gns-338353
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