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Javni razpisi

Št. 4300-5/2017-51 Ob-2036/18

Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za 
leto 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 71/17), Zako-
na o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za 
leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 
– ZJF-H), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 
Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, 
št. 13/18), Programa izvajanja finančnih spodbud Mini-
strstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020 
(št. 3030-14/2015/8 z dne 22. 4. 2015), Sheme pomoči 
po pravilu »de minimis« z nazivom »Program izvajanja 
finančnih spodbud MGRT – de minimis«, št. priglasi-
tve: M001-2399245-2015 I z dne 14. 5. 2015, Uredbe 
o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za 
spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog 
(Uradni list RS, št. 56/11) in sklepa št. 4300-5/2017-51 
z dne 29. 3. 2018, izdaja Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljub ljana

spremembo
javnega razpisa za spodbujanje uvajanja  

in implementacije okoljskih znakov  
za turistične nastanitve

V Javnem razpisu za spodbujanje uvajanja okolj-
skega znaka za turistične nastanitve, objavljenim v Ura-
dnem listu RS, št. 18/17 dne 14. 4. 2017, se v točki 3.7 
Okvirna višina sredstev spremeni okvirna višina ne-
povratnih sredstev v letu 2018 iz 49.000,00 EUR na 
70.000,00 EUR.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Št. 8021-122/2017-18 Ob-2049/18

Sprememba
Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spre-

membo Javnega razpisa za pred-financiranje projektov 
kmetijskih gospodarstev z odobrenimi evropskimi sred-
stvi – PFA 2017, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 64 
z dne 17. 11. 2017 (Ob-3454/17), v katerega se vključi 
naslednja sprememba:

– v 1. poglavju javnega razpisa »Predmet javnega 
razpisa« se 3. točka po novem glasi: »Višina razpisanih 
posojil Sklada je 2.330.000,00 EUR.«.

Sprememba bo objavljena tudi na spletni strani 
Sklada (http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktual-
ni-razpisi). Ostalo besedilo javnega razpisa ostane ne-
spremenjeno.

Slovenski regionalno razvojni sklad

Št. 430-86/2018/12(15131-16) Ob-2034/18

Obvestilo
Ministrstvo za notranje zadeve je dne 23. 3. 2018 

v Uradnem listu RS, št. 19/18, objavilo Javni razpis za orga-
niziranje središč medkulturnega dialoga, št. 430-86/2018, 
ki se financira iz Sklada za azil, migracije in vključevanje 
in sredstev Ministrstva za notranje zadeve.

Obveščamo vas, da je skladno s točko 12. Navodil 
prijaviteljem za izdelavo vloge razpisne dokumentaci-
je predmetnega javnega razpisa, za predmetni javni 
razpis na internetnem naslovu naročnika: http://www.
mnz.gov.si/, zgornji meni “o ministrstvu“, levi meni “Javni 
razpisi“, naročnik objavil dokument »Dodatna pojasnila 
v zvezi s pripravo vloge in spremembe razpisne doku-
mentacije, z dne 16. 4. 2018.«

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 430-1862/2017/12(15131-20) Ob-2047/18

Obvestilo
Ministrstvo za notranje zadeve je 30. 3. 2018 v Ura-

dnem listu RS, št. 21/18, objavilo Javni razpis za izva-
janje projekta »(Re)Integracija žrtev trgovine z ljudmi«, 
št. 430-1862/2017, ki se financira iz sredstev Sklada za 
notranjo varnost in sredstev proračuna Republike Slo-
venije – slovenske udeležbe.

Obveščamo vas, da je skladno s točko 12 Navodil 
prijaviteljem za izdelavo vloge razpisne dokumentaci-
je predmetnega javnega razpisa, za predmetni javni 
razpis na internetnem naslovu naročnika: http://www.
mnz.gov.si/, zgornji meni “o ministrstvu“, levi meni “Javni 
razpisi“, naročnik objavil dokument “Dodatno pojasnilo 
v zvezi s pripravo vloge, z dne 17. 4. 2018“.

Ministrstvo za notranje zadeve

 Ob-2058/18

Obvestilo
Občina Straža obvešča, da so javni razpisi, ki so bili 

objavljeni v Uradnem listu RS, št. 16/18 z dne 9. 3. 2018:
– Javni razpis za financiranje programov športa 

v Občini Straža za leto 2018
– Javni razpis za sofinanciranje kulturnih progra-

mov v Občini Straža za leto 2018
– Javni razpis za financiranje programov organiza-

ciji in društev na področju humanitarnih dejavnosti, ter 
društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in 
njihovih združenj v Občini Straža za leto 2018
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zaradi predčasnega umika v arhivsko mapo na spletni 
strani Občine Straža podaljšani do 30. 4. 2018. Obrazci 
se lahko dobijo na spletni strani Občine Straža ali jih po 
elektronski pošti zaprosite na naslov andreja.kren@ob-
cina-straza.si.

Občina Straža

Št. 1800013/2018/2 Ob-2021/18

Na podlagi 12. in 45. člena Zakona o športu 
(Uradni list RS, št. 29/17), Letnega programa športa 
v Republiki Sloveniji za leto 2018 št. 6712-2/2018/1 
z dne 16. 2. 2018, podpisane pogodbe o začasnem 
sofinanciranju dejavnosti ZŠRS Planica v letu 2018, 
št. C3330-18-064001 z dne 12. 12. 2017, objavlja Zavod 
za šport RS Planica

javni razpis
za sofinanciranje strokovne priprave  

in koordinacije Šolskih športnih tekmovanj  
in prireditev v šolskem letu 2018/19

1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika oziro-
ma naročnika: Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 
1000 Ljub ljana.

2. Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje stro-
kovne priprave in koordinacije šolskih športnih tekmo-
vanj in prireditev v šolskem 2018/19.

3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji;
– nacionalne panožne športne zveze (to so športne 

zveze, ki imajo uradne tekmovalne sisteme, v okviru 
katerih so registrirani športniki uvrščeni v sistem kate-
gorizacije Olimpijskega komiteja Slovenije – združenja 
športnih zvez),

– organizacije, ki so registrirane za opravljanje de-
javnosti v športu in zavodi s področja vzgoje in izobra-
ževanja, ki bodo na podlagi pooblastila posamezne na-
cionalne panožne športne zveze strokovno pripravljale, 
koordinirale in vodile program šolskih športnih tekmo-
vanj za posamezno športno panogo,

– pri strokovni pripravi in koordinaciji tekmovanj 
osnovnih šol s prilagojenim programom pa se lahko pri-
javijo vsi tisti sub jekti, ki so kot izvajalci letnega progra-
ma športa navedeni v 6. členu Zakona o športu.

Prijavitelj v vlogi imenuje koordinatorja, ki bo skrbel 
za strokovno pripravo in koordinacijo šolskega športne-
ga tekmovanja v športni panogi prijavitelja, v šolskem 
letu 2018/19.

4. Javni razpis obsega naslednjo dokumentacijo;
– Javni razpis za sofinanciranje strokovne priprave 

in koordinacije programa šolskih športnih tekmovanj in 
prireditev v šolskem letu 2018/19;

– Razpisno dokumentacijo za sofinanciranje stro-
kovne priprave in koordinacije programa šolskih športnih 
tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2018/19;

– Razpisni obrazci za oddajo prijave na javni razpis 
1., 2., 3.;

– Predlog pogodbe za panožno koordinacijo 
2018/19 iz skupine A, B, C;

– Predlog pogodbe za panožno koordinacijo 
2018/19 iz skupine D.

Naloge nacionalnih panožnih športnih zvez in ko-
ordinatorjev športnih panog glede strokovne priprave 
in koordinacije programa šolskih športnih tekmovanj in 
prireditev v šolskem letu 2018/19 ter sama izhodišča za 
pripravo vloge in razpisa šolskega športnega tekmova-
nja v športni panogi, bodo podrobneje urejena v Razpi-
sni dokumentaciji. Slednja bo objavljena na spletni strani 

naročnika, z dnem objave javnega razpisa v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Formalno popolna vloga prijavitelja na razpis mora 
vsebovati:

– izpolnjene podpisane in žigosane razpisne obraz-
ce 1., 2.,

– v kolikor prijavitelj ni nacionalna panožna športna 
zveza je obvezna priloga – razpisni obrazec 3 (poobla-
stilo NPZ).

Predlog razpisa šolskega športnega tekmovanja 
v posamezni športni panogi (za ekipne panoge velja 
tekmovalni sistem, ki ga določi Zavod za šport RS Pla-
nica) v Wordovi obliki, poslan na elektronski naslov bo-
stjan.vintar@sport.si. (Za posamezno športno panogo 
se lahko razpiše samo en sistem tekmovanja, ki je lahko 
ločen za fante in dekleta.)

5. Merila za višino sofinanciranja šolskega športne-
ga tekmovanja prijavitelja

Vloge prijaviteljev, ki so pravočasne, popolne, pri-
javitelji in strokovni delavci izpolnjujejo vse pogoje za 
kandidiranje ter so njihove športne panoge uvrščene 
v skupine A, B in C, se uvrsti v postopek vrednotenja na 
podlagi meril iz te točke. Razpisana sredstva iz 7. točke 
javnega razpisa se, med prijavitelje katerih športne pa-
noge so uvrščene v skupine A, B in C, razdeli skladno 
s 6. točko javnega razpisa.

Vloge prijaviteljev, ki so pravočasne, popolne, pri-
javitelji in strokovni delavci izpolnjujejo vse pogoje za 
kandidiranje ter so njihove športne panoge uvrščene 
v skupino D, se ne uvrsti v postopek vrednotenja na 
podlagi meril iz te točke, pač pa se izda sklep o vklju-
čitvi v program Šolska športna tekmovanja. Razpisana 
sredstva iz 7. točke javnega razpisa se, med prijavitelje 
katerih športne panoge so uvrščene v skupino D, ne 
razdelijo.

5.1 Pomembnost športne panoge, v kateri bo pote-
kalo šolsko športno tekmovanje

Max. število točk – 60 točk
Športne panoge so razdeljene v 4 skupine:
Skupina A – 60 točk, skupina B – 20 točk, skupi-

na C – 15 točk
Skupina A
V skupini A so naslednje športne panoge:
Osnovna šola: košarka, nogomet, odbojka, roko-

met.
Srednja šola: košarka, nogomet, odbojka, rokomet.
Skupina B
V skupini B so naslednje športne panoge:
Osnovna šola: atletika (ekipno in posamično tek-

movanje), gimnastika (akrobatika, skoki z male prožne 
ponjave, športna gimnastika), namizni tenis, odbojka 
na mivki, ples, smučanje (veleslalom, deskanje), smu-
čarski skoki.

Srednja šola: atletika (ekipno in posamično tekmo-
vanje), odbojka na mivki.

Osnovna šola s prilagojenim programom, šport in-
validov: vse športne panoge.

Strokovna priprava in koordinacija šolskih športnih 
tekmovanj in prireditev, za osnovno šolo s prilagojenim 
programom ali za šport invalidov, se sofinancira le za 
osnovno šolo. Vse športne panoge so uvrščene v sku-
pino B. Vlogo prijavitelja se pri tem merilu ovrednoti 
z 20 točkami ne glede na število športnih panog, v kate-
rih bo potekalo šolsko športno tekmovanje.

Skupina C
V skupini C so naslednje športne panoge:
Osnovna šola: atletika (kros, tek trojk, gorski tek, 

ulični tek), badminton, judo, kajak kanu, kolesarstvo 
(vožnja na čas), lokostrelstvo, planinstvo (MIG), orien-
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tacijski tek, streljanje z zračno puško, šah in športno 
plezanje, plavanje, akvatlon, veslanje.

Srednja šola: atletika (kros, tek trojk, gorski tek, ulič-
ni tek), badminton, gimnastika (akrobatika, skoki z male 
prožne ponjave, športna gimnastika), judo, lokostrelstvo, 
orientacijski tek, ples, smučanje (veleslalom, deskanje), 
šah, streljanje z zračno puško, športno plezanje, plava-
nje, akvatlon.

Skupina D
V skupini D so vse preostale športne panoge, ki 

niso navedene v skupinah A, B, C.
V šolskem letu 2019/2020 se lahko na po-

dan predlog športna panoga umesti v skupino C, pod 
pogojem, da je bilo tekmovanje že uspešno izvedeno in 
je umestitev potrdil Odbor za področje ŠOM pri Zavodu 
za šport RS Planica.

Vlogo prijavitelja se pri merilu 5.1 ovrednoti, ločeno 
za osnovno šolo in/ali srednjo šolo, glede na to v katero 
skupino: A, B ali C je uvrščena športna panoga, v kateri 
bo potekalo šolsko športno tekmovanje prijavitelja.

5.2 Število prijavljenih nivojev šolskega športnega 
tekmovanja

Max. število točk – 15 točk
Tekmovanja se razdelijo na max. 4 nivoje, glede na 

to, na katerem nivoju posamezna športna panoga vsto-
pa v sistem tekmovanj na državnem nivoju.

4 nivoji tekmovanja – 15 točk, 3 nivoji tekmovanja 
– 13 točk, 2 nivoja tekmovanja – 10 točk, 1 nivo tekmo-
vanja – 8 točk

Vlogo prijavitelja se pri merilu 5.2 ovrednoti glede 
na prijavljeno število nivojev tekmovanja na državnem 
nivoju, ločeno za osnovno šolo in/ali srednjo šolo.

5.3 Število udeležencev v šolskem športnem tek-
movanju

Max. število točk – 25 točk
Število udeležencev (tekmovalcev) na tekmovanjih 

v šolskem letu 2016/17. (Podatke o številu udeležencev 
je pridobil Zavod za šport RS Planica na podlagi oddanih 
zaključnih poročil za šolsko leto 2016/17 (Publikacija: 
Šport v številkah 1/2017.)) Vlogo se ovrednoti glede na 
število udeležencev v šolskem športnem tekmovanju, 
in sicer:

1 do 100 udeležencev – 5 točk, 101 do 499 udele-
žencev – 8 točk, 500 do 999 udeležencev – 20 točk, nad 
1000 udeležencev – 25 točk.

V primeru, da šolsko športno tekmovanje v šolskem 
letu 2016/17 v športni panogi prijavitelja ni bilo izvede-
no in/ali na zavod ni bilo posredovano končno poročilo 
o poteku tekmovanja v športni panogi prijavitelja, se 
vlogo prijavitelja pri merilu 5.3 ovrednoti z 0 točkami.

Vlogo prijavitelja se pri merilu 5.3 ovrednoti, glede 
na število udeležencev šolskega športnega tekmovanja, 
v šolskem letu 2016/17, ločeno za osnovno šolo in/ali 
srednjo šolo.

6. Metodologija izračuna vrednosti točke in višine 
sofinanciranja strokovne priprave in koordinacije progra-
ma Šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem 
letu 2018/19:

Vrednost posamezne točke se izračuna na način, 
da se število 34.500 (vrednost razpisanih sredstev) deli 
z vsoto števila prejetih točk vrednotenja vseh vlog, ki jih 
je strokovna komisija uvrstila v postopek vrednotenja.

Vrednost sofinanciranja strokovne priprave in koor-
dinacije programa šolskih športnih tekmovanj in priredi-
tev v šolskem letu 2018/19 posameznega prijavitelja je 
zmnožek izračunane vrednosti točke in števila doseže-
nih točk vloge prijavitelja.

7. Skupna okvirna višina sredstev javnega razpisa 
je: 34.500,00 EUR.

Skupna razpisana sredstva so v višini 34.500 EUR 
(predvidoma 10.350,00 EUR v obdobju avgust–oktober 
2018 in drugi del sredstev predvidoma 24.150,00 EUR 
v obdobju april–junij 2018). Izbrani izvajalci (s koordina-
torji), katerih športne panoge so razvrščene v skupine A, 
B in C, bodo prejeli znesek v dveh delih. Prvi trideset od-
stotni del sredstev bodo upravičenci prejeli po podpisu 
osnovnih tripartitnih pogodb (zavod, prijavitelj/izvajalec 
in koordinator) ob pogoju predložitve razpisa šolskega 
športnega tekmovanja športne panoge, ki se bodo ob-
javili v Informatorju za šolsko leto 2018/19. Drugi se-
demdeset odstotni del sredstev pa na podlagi končnega 
poročila o poteku tekmovanja, ki ga morajo koordinatorji 
športne panoge (z žigom prijavitelja) poslati na Zavod za 
šport RS Planica v 21 dneh po izpeljavi finalnega tekmo-
vanja oziroma najkasneje do 10. 6. 2018.

8. Upravičeni stroški, specifikacija dokazil za izka-
zovanje stroškov in način financiranja

Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa 
(za športne panoge iz skupin A, B in C)

– sofinanciranje stroškov koordinatorja šolskega 
športnega tekmovanja v šolskem letu 2018/19,

– sofinanciranje materialnih stroškov priprave in iz-
peljave šolskega športnega tekmovanja v šolskem letu 
2018/19.

Dokazila za izkazovanje upravičenih stroškov (za 
športne panoge iz skupin A, B in C) so:

– pri prvem delu izplačila, razpis športne panoge, ki 
se objavi v Informatorju za šolsko leto 2018/19,

– pri drugem delu izplačila oddano končno poročilo 
o poteku šolskega športnega tekmovanja.

9. Sredstva bodo porabljena v skladu s terminskim 
planom: naročnik in izbrani prijavitelj (športne panoge 
iz skupin A, B in C – priloga I in športne panoge iz sku-
pine D – priloga II) bosta s pogodbo in o sofinancira-
nju strokovne priprave in koordinacije programa šolskih 
športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2018/19, 
skladno s 7. in 8. točko javnega razpisa, podrobneje 
dogovorila obseg in dinamiko sofinanciranja.

10. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: 
vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov Za-
vod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana, 
najkasneje do 11. 5. 2018. Vloge, ki ne bodo oddane 
pravočasno, bodo s sklepom zavržene. Šteje se, da 
je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) 
zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na (s priporoče-
no pošiljko) ali do 12. ure oddana na Zavodu za šport 
RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana. Vloga mora 
biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora 
biti na sprednji strani označen z napisom »ne odpiraj 
– ŠŠT 2018/19«. Na hrbtni strani ovitka mora biti ozna-
čen polni naslov pošiljatelja. Vloga mora biti dostavljena 
skupaj z zahtevano dokumentacijo in prilogami v ovojnici 
označeni na zgoraj predpisani način. Vloge, ki ne bodo 
oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne 
dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka. 
V primeru, da vloga ni označena, kot je to zahtevano 
v tej točki, naročnik ne odgovarja za predčasno odprtje 
vloge ali za založitev vloge.

11. Oddana vloga na razpis: mora vsebovati iz-
polnjene, podpisane in ožigosane razpisne obrazce za 
prijavo na razpis.

12. Datum odpiranja vlog
Za odpiranje prijav je zadolžena strokovna komisija, 

imenovana s strani naročnika. Strokovna komisija bo 
začela odpirati vloge 11. 5. 2018. Zaradi pričakovanega 
velikega števila prijav, odpiranje ne bo javno.

Na odpiranju vlog člani strokovne komisije ugo-
tavljajo popolnost vlog. Prijavitelja, katerega vloga je 
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nepopolna, bo strokovna komisija v roku 8 dni od od-
piranja vlog, pozvala k dopolnitvi vloge roku 8 dni od 
prejema pisnega poziva. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme 
spreminjati tistih delov prijave, ki vplivajo ali bi lahko 
vplivali na drugačno razvrstitev njegove prijave glede 
na preostale prijave, ki jih je naročnik prejel v postopku 
dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, katere prijavitelj 
ne dopolni v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, se 
s sklepom zavržejo.

Vloga, ki je oddana pravočasno, je popolna ter prija-
vitelj in strokovni delavec izpolnjujeta pogoje iz 3. točke 
razpisa, se uvrsti v postopek vrednotenja vlog, kjer se 
le-ta ovrednoti skladno s 5. točko »Merila za izbor«.

13. Rok za obveščanje o rezultatih javnega razpisa
Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obve-

ščeni v roku 45 dni od skrajnega roka za oddajo vlog.
Izbranim prijaviteljem naročnik posreduje sklepe 

o izboru in jih pozove k podpisu pogodbe. Če se prijavi-
telj v roku 8 delovnih dni od prejema poziva ne odzove 
na podpis pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo.

Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila 
iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno 
niso bila dodeljena ali dodeljena v ustrezni višini, lahko 
v roku 8 dni od prejema sklepa vložijo pritožbo. Pritožba 
mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je vlože-
na. O pritožbi zoper sklep odloča stvarno pristojen organ. 
Vložena pritožba ne zadrži izvršitve sklepa o izboru.

14. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresi-
rani dvignejo razpisno dokumentacijo: celotna razpisna 
dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu www.
zsrs-planica.si/ in www.sportmladih.net. Dodatne infor-
macije lahko prijavitelji dobijo na Zavodu za šport RS 
Planica, Boštjan Vintar (tel. 01/434-23-96, 051/648-051, 
e-pošta: bostjan.vintar@sport.si), najkasneje tri dni pred 
potekom roka za oddajo vlog. Zastavljena vprašanja in 
odgovori se objavijo na spletni strani. Oddana vloga 
prijavitelja na razpisu mora vsebovati izpolnjene, podpi-
sane (podpis odgovorne osebe prijavitelja) in ožigosane 
razpisne obrazce za prijavo na razpis. Podpisane in oži-
gosane obrazce prijavitelji pošljejo ali dostavijo v skladu 
z 10. točko razpisa.

Zavod za šport RS Planica

 Ob-2035/18

Na podlagi prvega odstavka 9. člena Zakona o Ra-
dioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 
– ZDavP-1B, 105/06 – Odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B 
(31/09 – popr.) in 9/14) in Pravilnika o izvajanju javnih 
razpisov za odkup avdiovizualnih del neodvisnih produ-
centov (Uradni list RS, št. 22/10) objavljamo

javni razpis
za odkup izobraževalno-dokumentarnih 

avdiovizualnih del neodvisnih producentov 2018-1
1. Predmet javnega razpisa: predmet tega javne-

ga razpisa (v nadaljnjem besedilu: razpis) je odkup 
slovenskih avdiovizualnih (v nadaljnjem besedilu: AV) 
del, serije izobraževalno-dokumentarnih oddaj na temo 
»Vzgoja mladih za gorništvo«, 2 dela dolžine 25 minut 
za televizijsko predvajanje, ki je izvorno producirana 
s strani neodvisnih producentov. Na podlagi tega raz-
pisa odkupljeno AV delo bo Radiotelevizija Slovenija (v 
nadaljnjem besedilu: RTV SLO) predvajala v svojih pro-
gramih v skladu z zakonom, ki ureja področje medijev.

2. Pomen izrazov
Uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. Avdiovizualna dela (v nadaljevanju: AV dela) – filmi 

vseh zvrsti (igrani, dokumentarni, igrano-dokumentarni, 

animirani, eksperimentalni filmi itd.; kratki, srednjemetra-
žni in celovečerni filmi; videofilmi, nanizanke, nadaljevan-
ke, televizijske oddaje ter vsa druga dela, izražena v obliki 
zaporedja povezanih gibljivih slik, z zvokom ali brez, ne 
glede na vrsto nosilca, na katerem so vsebovana, in ki so 
izražena kot individualne intelektualne stvaritve.

2. Ustrezna vloga – vloga, ki je pravočasna, popol-
na in vložena s strani upravičene osebe (prijavitelja).

3. Upravičena oseba – prijavitelj AV dela, ki za 
oddajo vloge na razpis izpolnjuje vse pogoje, določene 
z zakonom, predpisi in tem razpisom.

4. Pravočasna vloga – vloga, ki jo RTV SLO prejme 
oziroma jo prijavitelj pošlje s priporočeno poštno pošiljko 
v rokih, določenih s tem razpisom.

5. Popolna vloga – vloga, ki vsebuje vse obvezne 
sestavine, določene s tem razpisom.

6. Prijavitelj projekta – pravna ali fizična oseba, ki 
odda vlogo na razpis.

7. Soavtorji AV dela, avtorji prispevkov AV dela in 
izvajalci pri AV delu – soavtorji AV dela, avtorji prispev-
kov AV dela in izvajalci pri AV delu, kot so določeni z Za-
konom o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo (UPB3), 68/08, 
110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP).

8. Scenarij – oštevilčeno zaporedje podrobno opi-
sanih prizorov, ki vsebuje vse dialoge, opise oseb in 
prizorišč, podatke, kje (interier, eksterier) in kdaj (dan, 
noč) se prizor dogaja, ter vse druge vsebinske podatke.

9. Sinopsis – besedilo, ki povzema bistvo zgodbe 
in njene najpomembnejše elemente ter opisuje glavne 
like, njihove ključne odločitve in dejanja. Obsega do dve 
tipkani strani.

10. Režijska eksplikacija – režiserjev opis realiza-
cije scenarija.

11. Produkcijska eksplikacija – opis produkcijske 
realizacije AV dela, ki vključuje število snemalnih dni, 
število dni v post produkciji slike in zvoka, navedbo re-
alnih lokacij (interier, eksterier, zgrajena prizorišča itd.), 
število izvajalcev (igralcev) in druge posebnosti pri re-
alizaciji AV dela.

12. Projekt – izraz za AV delo, ki je predmet tega 
razpisa, vključno z dokumentacijo, ki se nanaša na re-
alizacijo AV dela.

13. Realizacija projekta – proces celotne izvedbe 
projekta, ki vključuje pred produkcijo (razvoj projekta, 
sestavo avtorsko-izvajalske ekipe in tehnično-izvedbene 
ekipe, priprave na snemanje), produkcijo (snemanje) in 
post produkcijo (slikovno in zvočno obdelavo posnetka 
do dokončne (finalne) kopije AV dela, s katero se AV 
delo šteje za dokončano) ter spremljanje projekta in 
vodenje celotne projektne dokumentacije.

14. Neodvisni producent – pravna ali fizična oseba, 
ki izpolnjuje vse pogoje za neodvisnega producenta, 
določene z zakonom in drugimi predpisi, in je v skladu 
s Standardno klasifikacijo dejavnosti registrirana za iz-
vajanje dejavnosti produkcije AV del (J59.110).

15. Slovensko AV delo – delo, ki izpolnjuje vse po-
goje za slovensko AV delo po Uredbi o merilih oziroma 
pogojih za določitev slovenskih avdiovizualnih del (Ura-
dni list RS, št. 105/01).

3. Razpisno področje
RTV SLO bo na razpisu financirala odkup nasle-

dnjih slovenskih AV del:
– 1 X serija izobraževalno-dokumentarnih oddaj 

na temo »Vzgoja mladih za gorništvo«, 2 dela dolžine 
25 minut

Tematika AV del:
Oddaji naj vsebinsko predstavita pomen vzgoje za 

gorništvo in alpinizem, kjer je v ospredju medgenera-
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cijsko sodelovanje med izkušenimi mentorji in mladimi, 
ki jih vabijo gore in ki bi se radi preizkusili v alpinizmu. 
Raziskati želimo lepoto gorskega sveta, varovanja na-
ravne dediščine, hkrati pa izvedeti, zakaj se mladi radi 
podajo v alpinistične športe, koliko se zavedajo pomena 
varnosti, odgovornosti do sebe in soplezalcev, timskega 
dela in kako se ob tem oblikuje tudi njihova osebnost 
s poudarkom na doživljanje gora, na pečat, ki ga daje 
njihovemu odraščanju in pogledu na svet.

Oddaji bosta namenjeni širokemu krogu gledalcev 
in bosta predvidoma predvajani v okviru terminov Izo-
braževalnega programa TV Slovenija. Pripravljene vloge 
morajo zato upoštevati vse zakonsko predpisane omeji-
tve za ta programski čas.

4. Nosilci ter kvalitativni tehnični in drugi standardi, 
v skladu s katerimi mora biti izdelano AV delo: prijavlje-
na AV dela morajo biti posneta v skladu s tehničnimi 
standardi RTV SLO, ki so objavljena na spletnih straneh 
RTV SLO.

5. Sredstva, namenjena za predmet razpisa
Maksimalna vrednost razpoložljivih sredstev RTV 

SLO, namenjenih za realizacijo serije AV del po tem 
razpisu, je do 25.000,00 EUR z DDV – 12.500,00 EUR 
z vključenim DDV na posamezno AV delo.

Sredstva za realizacijo AV del morajo biti porabljena 
v letu 2018.

Sredstva bodo prijaviteljem izbranih projektov na-
kazana v obrokih in pod pogoji, ki jih določa pogodba 
o odkupu AV dela.

6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– obvezne obrazce, ki jih morajo prijavitelji oddati 

na razpisu (obrazci št. 1–10),
– vzorec pogodbe o odkupu AV dela.
Prijavitelji morajo pri oddaji vlog obvezno uporabiti 

obrazce iz razpisne dokumentacije, kadar so ti pred-
videni. Prijavitelji morajo parafirati vsako stran vzorca 
pogodbe o odkupu AV dela.

7. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo s projekti le tisti prijavi-

telji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
a) Prijavitelj projekta je lahko le neodvisni producent 

po zakonu, ki ureja medije oziroma AV medijske storitve.
b) Prijavitelj projekta ima na dan prijave na razpis 

poravnane vse zapadle finančne obveznosti in izpolnje-
ne vse druge obveznosti do RTV SLO.

c) Proti prijavitelju ni uveden postopek zaradi in-
solventnosti ali prisilnega prenehanja po predpisih o fi-
nančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in 
prisilnem prenehanju, oziroma ni začet drug postopek 
prenehanja prijavitelja po področnem predpisu.

d) Zoper prijavitelja oziroma njegovo upravičeno 
osebo ni izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente 
kaznivih dejanj, ki po zakonu o javnem naročanju pred-
stavljajo razloge za izključitev iz postopka.

e) Projekti, ki jih prijavijo prijavitelji na razpis, mo-
rajo ustrezati pogojem za slovensko AV delo po Ured-
bi o merilih oziroma pogojih za določitev slovenskih 
avdiovizualnih del (Uradni list RS, št. 105/01) in bodo 
posneti v skladu s tehničnimi standardi za televizij-
sko predvajanje.

f) Projekt mora biti po svoji vsebini skladen s pred-
pisi, ki urejajo področje medijev in AV medijskih storitev, 
ter z zakonskim namenom in poslanstvom RTV SLO kot 
pravne osebe posebnega nacionalnega in kulturnega 
pomena.

g) Prijavitelj prijavlja projekt, ki v času prijave še ni 
realiziran oziroma dokončan.

Izpolnjevanje pogojev ugotavlja RTV SLO po ura-
dni dolžnosti, kadar se ti vodijo v uradnih evidencah 
oseb javnega prava.

Vloge prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev 
iz te točke razpisa, bodo s sklepom zavržene oziroma 
bodo v primeru vsebinskega vprašanja zavrnjene.

8. Vloga
Vloga je popolna, če prijavitelj predloži vso spo-

daj našteto, ustrezno izpolnjeno in po podatkovnih 
navedbah med seboj skladno dokumentacijo:

1) Obrazce RTV SLO iz razpisne dokumentacije 
(vse obrazce morajo prijavitelji v celoti izpolniti ter ob 
koncu s strani upravičenih oseb na označenih mestih 
podpisati in žigosati, če poslujejo z žigom):

– obrazec št. 1: prijavni obrazec za kandidiranje 
na razpisu,

– obrazec št. 2: podatki o prijavitelju,
– obrazec št. 3: seznam naročnikov vseh AV del 

prijavitelja v letu 2017,
– obrazec št. 3a: seznam vseh realiziranih AV 

del prijavitelja v letih 2015, 2016 in 2017 – ta obra-
zec odda samo prijavitelj, ki nima sedeža v Republiki 
Sloveniji ali kateri izmed držav članic Evropske unije,

– obrazec št. 4: reference prijavitelja,
– obrazec št. 5: podatki o prijavljenem AV delu,
– obrazec št. 6: reference soavtorjev,
– obrazec št. 7: terminski načrt realizacije projek-

ta (terminski načrt mora upoštevati v razpisu določene 
roke za dokončanje projekta in izročitev AV dela),

– obrazec št. 8: obvezne izjave prijavitelja,
– obrazec št. 9: predračun realizacije projekta,
– obrazec št. 10: izjava prijavitelja s posameznim 

soavtorjem (prijavitelj odda več izpolnjenih obrazcev 
št. 10, in sicer z vsakim scenaristom posebej, z glav-
nim režiserjem posebej ter z direktorjem fotografije 
posebej).

Osnovnega besedila obrazcev RTV SLO prijavi-
telji na noben način ne smejo spreminjati!

2) Obrazcem RTV SLO morajo biti predloženi tudi 
naslednji dokumenti:

– na vsaki strani parafiran vzorec pogodbe RTV 
SLO o odkupu AV dela, ki je del dokumentacije raz-
pisa,

– sinopsisa za dve oddaji,
– scenarija za dve oddaji,
– režijska eksplikacija,
– produkcijska eksplikacija,
– dokazilo, iz katerega izhaja prijaviteljeva regi-

stracija za izvajanje dejavnosti produkcije AV del pod 
šifro J59.110, in ki na dan prijave na razpis ni staro 
več kot petnajst dni (obvezno oddajo samo tiste ose-
be, pri katerih ustrezna dejavnost ni razvidna iz jav-
nopravne evidence AJPES, kot npr. društva, zavodi).

Navedene priloge oddajo prijavitelji v ne-zvezani 
obliki.

V ovojnici mora prijavitelj priložiti tudi en izvod 
popolne vloge v elektronski obliki v PDF formatu na 
CD ali DVD zgoščenki, USB ključku ali SD kartici. 
Elektronska kopija mora biti istovetna pisnemu izvir-
niku vloge.

Izpolnjevanje pogojev iz te točke razpisa je pogoj 
za formalno popolnost in vsebinsko obravnavanje od-
danih vlog na razpis. Vloge, ki teh pogojev ne izpol-
njujejo, se s posamičnim sklepom zavržejo.

9. Razpisni roki
Razpis je odprt za prijave vlog od dne 20. 4. 2018 

do vključno 21. 5. 2018. Prijavitelji lahko vložijo vloge 
do vključno 21. 5. 2018.
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Vloge se vložijo na naslov Radiotelevizija Slo-
venija, Kolodvorska 2, 1550 Ljub ljana, s priporočeno 
poštno pošiljko Pošte Slovenija ali se oddajo osebno 
v vložišču RTV SLO. Vloga je pravočasna, če jo prija-
vitelj do vključno 21. 5. 2018 vloži osebno na vložišču 
RTV SLO ali je do vključno 21. 5. 2018 oddana na 
Pošti Slovenije s priporočeno poštno pošiljko. Vloge, 
ki ne bodo pravočasne, bodo s sklepom zavržene.

Na ovojnici vsake vloge mora pisati »Ne odpiraj 
– Prijava na javni razpis za odkup izobraževalno-do-
kumentarnih avdiovizualnih del neodvisnih producen-
tov 2018-1«. Na zadnji strani ovojnice pa je potrebno 
navesti naziv in naslov prijavitelja.

Prijavitelj mora vlogo za vsak projekt posebej vlo-
žiti v ločeni ovojnici! Obravnava se lahko le ena vloga 
iz posamezne ovojnice.

– Če prijavitelj za isti projekt pošlje več vlog v raz-
ličnih ovojnicah, se obravnava prva vloga, ostale pa 
se zavržejo, razen če jih je mogoče obravnavati kot 
dopolnitve ali spremembe prve vloge.

– Če je v isti ovojnici več vlog za različne projek-
te, se prijavitelja pozove, da poda izjavo, katero vlogo 
naj se obravnava, vse ostale vloge pa se s sklepom 
zavržejo. V primeru, da prijavitelj ne izjavi jasno, ka-
tera vloga naj se obravnava, se vse vloge iz ovojnice 
s sklepom zavržejo.

10. Kriteriji, po katerih se bo ocenjevala posame-
zna vloga

Prijavljeni projekti bodo ocenjeni po naslednjih 
kriterijih:

– vrednotenje scenarističnega dela projekta (si-
nopsis in scenarij), kjer se pri presoji upošteva pre-
miso in strukturo oddaj, profesionalno oblikovanje po-
sameznih elementov scenarija in njihovo primernost 
za predvideni programski čas predvajanja ter reference 
scenaristov – do 60 točk;

– reference glavnega režiserja – do 10 točk;
– reference direktorja fotografije – do 5 točk;
– ustreznost režijske eksplikacije – do 10 točk;
– reference in profesionalna kredibilnost produ-

centa – do 10 točk;
– finančna ustreznost realizacije projekta (oce-

na ustreznosti finančnega predračuna projekta glede 
na predvidene potrebe iz scenarija, poteka realizacije 
ipd.) – do 5 točk.

Maksimalno število točk, ki ga lahko posamezni 
projekt prejme na razpisu, je 100 točk.

Projekti, ki bodo ocenjeni z manj kot 70 točkami, 
ne bodo predlagani za sprejetje v odkup.

RTV SLO si pridrži pravico izdelave rezervnega 
seznama projektov, ki bodo lahko predlagani za spreje-
tje v odkup v primeru povečanja ali sprostitve sredstev.

11. Izvedba razpisa
Razpis je odprt za prijavo projektov, ki ustrezajo 

pogojem razpisa, v roku, ki je določen v 9. točki razpi-
sa. Vse nepravočasne vloge ter vloge, ki jih ne bodo 
vložile upravičene osebe, bodo s sklepom zavržene. 
Prav tako bodo s sklepom zavržene formalno nepo-
polne vloge, ki jih prijavitelji tudi po pozivu RTV SLO 
v roku petih dni ne bodo ustrezno dopolnili. Pravočasne 
in formalno popolne vloge ter vloge, ki jih bodo vložile 
upravičene osebe, bodo posredovane v presojo stro-
kovni komisiji, ki bo projekte ocenila na podlagi kriteri-
jev, določenih v 10. točki besedila razpisa.

RTV SLO si pridrži možnost povabiti posamezne 
prijavitelje k osebni predstavitvi in natančnejši obrazlo-
žitvi vsebinskih in/ali finančnih postavk projekta.

Na razpisu bodo v okviru razpoložljivih sredstev 
izbrani tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni 

najvišje. RTV SLO si ne glede na višino ocene pridrži 
pravico, da ne razdeli vseh razpisanih sredstev ali ne 
odkupi nobenega projekta. O končnem izidu razpisa bo 
za vsako vsebinsko obravnavano vlogo izdana posa-
mična odločba, s katero se bo odločilo o odobritvi ter 
višini financiranja odkupa izbranega AV dela ali o zavr-
nitvi odkupa AV dela.

S prijavitelji izbranih projektov bo na osnovi izdane 
odločbe o izbiri RTV SLO sklenila pogodbo o odkupu 
AV dela, katere vzorec je sestavni del razpisne doku-
mentacije in s katero bosta prijavitelj izbranega pro-
jekta ter RTV SLO uredili vsa medsebojna razmerja 
v zvezi z odkupom. Pred sklenitvijo pogodbe o odkupu 
AV dela se lahko opravi uskladitveni sestanek.

RTV SLO si pridrži pravico, da pozove prijavitelje 
izbranih projektov, naj pristopijo k podpisu pogodbe. 
Če se prijavitelji izbranih projektov v določenem roku iz 
neupravičenih razlogov ne bodo odzvali pozivu, se bo 
štelo, da prijavitelji odstopajo od sklenitve pogodbe, da 
se pogodba ne sklene in da sta prijavitelj in RTV SLO 
prosta medsebojnih obveznosti.

Prijavitelji izbranih projektov morajo zagotoviti, da 
ob realizaciji AV dela RTV SLO pridobi izključne ter 
časovno in krajevno neomejene materialne avtorske 
in izvajalske pravice, kot to določa vzorec pogodbe 
o odkupu AV dela. V nasprotnem primeru si RTV SLO 
pridrži pravico, da ne sklene ali odstopi od pogodbe 
o odkupu AV dela.

Prijavitelji izbranih projektov so v vseh fazah re-
alizacije projekta (pred produkcija, produkcija, post 
produkcija) dolžni sodelovati z RTV SLO.

12. Obdobje, v katerem bodo porabljena dode-
ljena sredstva: sredstva, ki bodo dodeljena za odkup 
izbranih AV del, bodo porabljena v letu 2018. Dinamika 
izplačil in število obrokov bosta določena v pogodbi 
o odkupu AV dela.

13. Rok za dokončanje in izročitev izbranih projek-
tov: AV dela morajo biti dokončana v letu 2018.

14. Informacije v zvezi z razpisom
Prijavitelji se lahko za vse informacije v zve-

zi z razpisom obrnejo na elektronski naslov: AVraz-
pisi@rtvslo.si.

V času trajanja razpisa je vsem zainteresiranim 
osebam celotna razpisna dokumentacija dosegljiva na 
sedežu RTV SLO ter objavljena na spletni strani RTV 
SLO http://www.rtvslo.si/razpisi.

RTV Slovenija

Št. 430-12/2018-6 Ob-2015/18

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov 
društev s področja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 
v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 37/15), Pravilnika 
o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 3/13 in 81/16), določil Odloka 
o proračunu Občine Sežana za leto 2018 (Uradni list 
RS, št. 74/17) in odločitve Komisije za vodenje po-
stopka javnega razpisa za sofinanciranje programov 
društev s področja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 
v Občini Sežana za leto 2018 z dne 12. 4. 2018, Obči-
na Sežana objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov društev s področja 

kmetijstva, gozdarstva in podeželja  
v Občini Sežana za leto 2018  

(v nadaljevanju razpis)
1. Naročnik: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 

6210 Sežana.
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2. Predmet razpisa
Občina Sežana razpisuje finančna sredstva iz pro-

računa Občine Sežana za leto 2018, postavka 110221 
– Pomoč kmetijskim in gozdarskim društvom za iz-
vedbo programov, namenjena za sofinanciranje letnih 
programov društev, ki delujejo z namenom ohranjanja 
in pospeševanja dejavnosti na področju kmetijstva, 
gozdarstva in razvoja podeželja v Občini Sežana.

Sredstva se lahko dodelijo za dejavnosti, ki se 
izvajajo na območju Občine Sežana ter za tiste dejav-
nosti, ki se izvajajo izven območja Občine Sežana pod 
pogojem, da so namenjene občanom Občine Sežana 
in/ali promociji občine skozi njihovo dejavnost.

Predmet sofinanciranja so naslednje vsebine pro-
gramov:

– izobraževalne vsebine splošnega pomena,
– predstavitev in promocija dejavnosti društva ter 

območja delovanja,
– organizacija prireditve ali predstavitev na prire-

ditvah lokalnega in širšega pomena,
– izvedba in/ali sodelovanje na različnih aktivno-

sti kot so: prikazi običajev, tekmovanja, ocenjevanja 
ipd.,

– druge izredne aktivnosti,
– materialni stroški vezani na izvedbo programa.
Predmet sofinanciranja na podlagi tega javnega 

razpisa niso:
– stroški dela oziroma stroški plač prijaviteljev,
– stroški vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje 

nepremičnin ali opreme, ki jih ima prijavitelj v lasti, 
najemu ali upravljanju.

3. Pogoji za prijavo na razpis
Upravičenci do sredstev so društva, ki delujejo na 

področju kmetijstva, gozdarstva oziroma podeželja in 
izpolnjujejo naslednje pogoje:

– imajo sedež na območju Občine Sežana,
– so registrirana skladno s predpisi o društvih ter 

imajo dejavnost s področja kmetijstva, gozdarstva ozi-
roma podeželja opredeljeno v ustanovitvenem aktu,

– imajo zagotovljene osnovne pogoje za realiza-
cijo programov,

– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva ozi-

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

osnovi,
– imajo pravočasno in v celoti izpolnjene pogod-

bene obveznosti do Občine Sežana.
Vlagatelji, ki so se že prijavili oziroma se bodo 

prijavili na druge javne razpise za dodelitev sredstev 
iz proračuna Občine Sežana za leto 2018 (razpisi za 
dodelitev sredstev s področja turizma, športa, sociale 
in zdravstva ter kulture), niso upravičeni do sredstev 
po tem razpisu. Sredstva je možno pridobiti le iz na-
slova prijave na en javni razpis Občine Sežana.

4. Predvidena višina razpisanih sredstev znaša 
17.050,00 EUR.

5. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sred-
stva morajo biti porabljena v letu 2018. Vlagatelj mora 
Občini Sežana najkasneje do 30. 11. 2018 podati po-
ročilo o izvedbi programa.

6. Rok za predložitev prijav je do vključno 11. 5. 
2018.

7. Vlagatelji se prijavijo na razpis na obrazcu 
»Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov 
društev s področja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 
v Občini Sežana za leto 2018«. Vloga mora biti čitljiva, 
na ustreznih mestih podpisana ter žigosana in mora 

vsebovati vse obvezne priloge, dokazila in podatke, 
določene v razpisni dokumentaciji.

8. Razpisno dokumentacijo, ki vsebuje: javni raz-
pis, obrazec za prijavo na razpis, izjave, vzorec po-
godbe in obrazec za poročilo, se dvigne v sprejemni 
pisarni, sobi št. 1. Razpis in obrazci so dosegljivi tudi 
preko internetne strani Občine Sežana: http://www.
sezana.si (zavihek 'Javni razpisi, naročila in natečaji').

9. Popolne vloge z vsemi zahtevanimi prilogami 
pošljejo vlagatelji v zaprti kuverti na naslov: Občina 
Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Na pred-
nji strani kuverte mora biti na vidnem mestu napis 
»Ne odpiraj, vloga za javni razpis – društva s področja 
kmetijstva, gozdarstva – leto 2018«. Na hrbtni strani 
kuverte mora biti označen naziv in polni naslov vlaga-
telja. Kot pravočasne vloge se štejejo vloge oddane 
do vključno zadnjega dne roka za predložitev prijav 
osebno v sprejemni pisarni v poslovnem času ali od-
dane priporočeno po pošti.

10. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja 

z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Komisija, imenovana 
s sklepom župana, se bo predvidoma sestala v roku 
8 dni od poteka roka za predložitev vlog na razpis. 
Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se samo v roku do-
stavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki 
vsebujejo vloge. Prepozno prispele vloge komisija ne 
bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. 
V primeru formalno nepopolne vloge komisija v 8 dneh 
od odpiranja vloge pozove vlagatelja, da v roku 8 dni 
od prejetega poziva dopolni vlogo. Komisija lahko za-
radi pojasnitve oziroma preveritve v vlogi navedenih 
podatkov od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge 
dokumentacije, ki v tem razpisu ni zahtevana. Vloge, 
ki v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, bodo 
s sklepom zavržene.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh 
obveznih sestavin, zahtevanih z razpisno dokumen-
tacijo.

Strokovna komisija bo opravila pregled popolnih 
vlog, preverila izpolnjevanje pogojev ter na podlagi 
meril ovrednotila programe. Vrednost točke se določi 
v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za 
razpisano leto. Višina sofinanciranja posameznega 
programa je odvisna od skupnega števila zbranih točk 
in vrednosti točke. Nato bo komisija pripravila predlog 
prejemnikov in ne-prejemnikov sredstev ter razdelitev 
razpisanih sredstev in ga skupaj z zapisnikom predlo-
žila direktorju občinske uprave oziroma vodji notranje 
organizacijske enote, ki bo izdal sklepe o dodelitvi 
oziroma nedodelitvi sredstev.

11. Izbor in višina sredstev
Vlagateljem bo posredovan sklep in poziv k pod-

pisu pogodbe v 30 dneh po sprejeti odločitvi in poda-
ji predloga prejemnikov in ne-prejemnikov finančnih 
pomoči na seji komisije. Če se vlagatelj v roku 8 dni 
od prejema poziva ne odzove, se šteje, da je umaknil 
vlogo za pridobitev sredstev.

Zoper sklep o dodelitvi oziroma ne-dodelitvi je 
možna pritožba v roku 8 dni po prejemu sklepa. Vlo-
žena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi 
izbranimi upravičenci. Predmet pritožbe ne morejo 
biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi 
odloča župan.

12. Dodatne informacije: dodatne informacije 
v zvezi z razpisom dobijo vlagatelji na Občinski upra-
vi – Oddelku za gospodarske in družbene dejavnosti 
Občine Sežana, Partizanska c. 4, kontaktna oseba je 
Janja Kristančič, soba št. 67, tel. 05/73-10-120.
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13. Merila za dodelitev sredstev
Prijavljeni programi vlagateljev se bodo točkovali na podlagi spodaj navedenih meril.

1. število članov iz Občine Sežana št. točk
do 9 članov 1
od 10 do 19 članov 2
od 20 do 44 članov 10
od 45 do 59 članov 15
od 60 do 74 članov 20
nad 75 članov 30

2. izobraževanje št. točk
organizacija ali so-organizacija predavanj, delavnic, tečajev, seminarjev … 0,5 točke/aktivnost
organizacija ali so-organizacija strokovne ekskurzije 0,5 točke/aktivnost

3. predstavitvene in promocijske aktivnosti št. točk
promocijski material (zloženka, katalog, vrečke, spletna stran, letaki ...) 1 točka/promocijo
predstavitev občine in društva na raznih sejmih in drugih promocijskih 
aktivnostih v Sloveniji

2 točki/aktivnost

predstavitev občine in društva na raznih sejmih in drugih promocijskih 
aktivnostih v tujini

4 točke/aktivnost

4. prireditve št. točk
organizacija prireditve v Občini Sežana 4 točke/prireditev
sodelovanje na prireditvi v Občini Sežana 2 točki/prireditev
sodelovanje na prireditvi izven Občine Sežana 0,5 točke/prireditev

5. izvedba oziroma sodelovanje na različnih aktivnostih št. točk
izvedba prikaza običajev, tekmovanja, ocenjevanja, degustacije ipd. oziroma 
sodelovanje

do 4 točke/aktivnost
4 točke/mednarodni značaj

3 točke/državni značaj
2 točki/regijski značaj
1 točke/lokalni značaj

6. druge aktivnosti št. točk
izvedba izredne aktivnosti na območju Občine Sežana 1 točka/aktivnost

Občina Sežana

Št. 35200-01/2018 Ob-2017/18

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona SZ-1 
(Uradni list RS, št. 69/03 s spremembami), Pravilnika 
o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni 
list RS, št. 14/04 s spremembami), Zakona o splošnem 
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno 
prečiščeno besedilo s spremembami), Zakona o soci-
alnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno preči-
ščeno besedilo s spremembami) Občina Bovec objavlja

javni razpis
za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
1. Predmet razpisa
1.1. Predmet razpisa
Predmet razpisa so trenutno prosta stanovanja 

v Bovcu:
– dvosobno stanovanje na naslovu Kot 24 v izmeri 

45,52 m2

– štirisobno stanovanje na naslovu Čezsoča 41 v iz-
meri 112 m2

– in druga stanovanja, ki bodo v času veljavno-
sti prednostne liste izpraznjena ali na novo pridobljena.

Oblikovana bo prednostna lista za stanovanja, pred-
videna za oddajo v najem prosilcem, ki glede na social-

ne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju nepro-
fitnih stanovanj (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 
11/09, 81/11 in 47/14 – v nadaljevanju: Pravilnik) niso 
zavezanci za plačilo lastne udeležbe.

1.2. Neprofitna najemnina
Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja je 

določena skladno z Uredbo o metodologiji za obliko-
vanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in 
postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin 
(Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 79/15 in 91/15 
– v nadaljevanju Uredba) oziroma na podlagi predpisa, 
ki bo veljal v času oddaje stanovanja v najem.

Za povprečno veliko dvosobno stanovanje v izmeri 
55,00 m2, 320 točkami (primerno stanovanje), znaša 
najemnina, izračunana na podlagi navedenih veljav-
nih predpisov, približno 180,00 € mesečno.

Najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko uveljavlja-
jo pravico do znižane neprofitne najemnine v skladu 
z Uredbo, citirano v prejšnjem odstavku, oziroma pred-
pisom, veljavnim v času najema stanovanja.

Najemodajalec neprofitnega stanovanja ima pravi-
co vsakih pet let od najemnika zahtevati, da predloži do-
kazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev neprofitnega 
stanovanja. Če najemnik glede na denarne prejemke in 
premoženjsko stanje ni več upravičen do najema nepro-
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fitnega stanovanja, se najemna pogodba lahko spreme-
ni v najemno pogodbo za tržno najemnino.

1.3. Površinski normativi
Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo upoštevani 

naslednji površinski normativi:

Število članov 
gospodinjstva

Površina stanovanja brez plačila 
varščine 

1-člansko od 20 m2 do 30 m2

2-člansko nad 30 m2 do 45 m2

3-člansko nad 45 m2 do 55 m2

4-člansko nad 55 m2 do 65 m2

5-člansko nad 65 m2 do 75 m2

6-člansko nad 75 m2 do 85 m2

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se po-
vršine spodnjega in gornjega razreda povečajo za 6 m2.

Najemodajalec lahko odda v najem tudi manjše 
stanovanje, če se upravičenec s tem strinja ali če to želi.

Najemodajalec lahko odda v najem tudi večje sta-
novanje, če se upravičenec s tem strinja ali to želi, pri 
čemet se razlika v m2 obračuna kot prosto oblikovana 
najemnina.

2. Razpisni pogoji
2.1. Splošni pogoji
Upravičenci so poslovno sposobni državljani RS ter 

ob upoštevanju vzajemnosti državljani ostalih členic EU, 
ki na dan razpisa izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da imajo od dneva objavljenega razpisa nepreki-
njeno prijavljeno stalno bivališče v Občini Bovec,

– da prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj z njim 
uporabljajo stanovanje (skupno gospodinjstvo), ni naje-
mnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen 
čas in z neprofitno najemnino, ali lastnik ali solastnik 
drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki ne pre-
sega vrednosti 40 % primernega stanovanja. Navedena 
omejitev ne velja za lastnike ali solastnike stanovanj, ki 
jih morajo lastniki po zakonu oddajati v najem za nedo-
ločen čas za neprofitno najemnino,

– da je prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev ne-
profitnega stanovanja v najem, poravnal vse obveznosti 
iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja ter mo-
rebitne stroške sodnega postopka,

– da dohodki njihovih gospodinjstev v letu 2017 
ne presegajo v spodnji tabeli določenih odstotkov od 
povprečne neto plače v državi, ki je v letu 2017 znašala 
1.062,00 €.

Gornja meja dohodka gospodinjstva
(brez plačila lastne udeležbe)

Velikost 
gospodinjstva

% Meja dohodka (v € – neto)

1-člansko 90 % 955,80
2-člansko 135 % 1.433,70
3-člansko 165 % 1.752,30
4-člansko 195 % 2.070,90
5-člansko 225 % 2.389,50
6-člansko 255 % 2.708,10

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se le-
stvica nadaljuje s prištevanjem 20 odstotnih točk.

Ker obstoječi predpisi in tehnične možnosti ne omo-
gočajo neposrednega pridobivanja podatkov o neto do-
hodkih po uradni dolžnosti pri FURS, morajo prosilci 
podatke o neto dohodkih gospodinjstva za navedeno 
obdobje za vsakega polnoletnega člana gospodinj-
stva predložiti sami.

– da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni 
lastnik drugega premoženja, ki presega 40 % vrednosti 

primernega stanovanja (kot osnova za določitev primer-
nega stanovanja se upošteva stanovanje s 320 točkami 
in vrednostjo točke 2,63 € in površina stanovanja v po-
vezavi s številom uporabnikov ob upoštevanju primerne 
površine iz točke 1.3.)

število članov 
gospodinjstva

40 % 
vrednosti 

primernega 
stanov.

število članov 
gospodinjstva

40 % 
vrednosti 

primernega 
stanov.

1-člansko 15.149 € 4-člansko 27.604 €
2-člansko 18.515 € 5-člansko 31.981 €
3-člansko 23.565 € 6-člansko 35.347 €

Do dodelitve neprofitnega stanovanja so upravičeni 
tudi:

– žrtve nasilja v družini, ki imajo bivališče v Občini 
Bovec in začasno bivajo v materinskih domovih in za-
točiščih – varnih hišah, zavetiščih, centrih za pomoč 
žrtvam kaznivih dejanj iz območja Občine Bovec

– invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalid-
skega vozička ali trajno pomoč druge osebe, ne glede 
na kraj stalnega bivališča, če imajo v Občini Bovec mo-
žnosti za zaposlitev ali imajo zagotovljeno pomoč druge 
osebe in zdravstvene storitve

– najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih 
o podržavljenju (prejšnji imetniki stanovanjske pravice, 
če izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost do dode-
litve neprofitnega stanovanja)

– državljani držav članic EU, ki imajo dovoljenje za 
stalno bivanje in njihova država izpolnjuje pogoj vzaje-
mnosti, kot je določeno v 160. členu Stanovanjskega 
zakona

– osebe, ki so po izbrisu iz registra stalnega prebi-
valstva pridobile dovoljenje za stalno bivanje po Zakonu 
o tujcih (Uradni list RS, št. 1/91-I, 44/97, 50/98 – odl. US 
in 14/99 – odl. US – pop.), Zakonu o urejanju statusa 
državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v RS 
(Uradni list RS, št. 76/10 – uradno prečiščeno besedi-
lo) ali Zakonu o začasnem zatočišču (Uradni list RS, 
št. 20/97, 94/00 – odl. US, 67/02, 2/04 – ZPNNVSM in 
65/05 – ZZZRO), če izpolnjujejo ostale splošne pogoje 
za upravičenost do pridobitev neprofitnega stanovanja 
v najem.

2.2. Dodatni pogoji
Najemodajalec določa v skladu s 4. členom Pravil-

nika poleg splošnih pogojev še dodatne pogoje glede 
stalnosti bivanja v Občini Bovec, ki ga morajo izpol-
njevati prosilci, da so upravičeni do točkovanja dobe 
bivanja, in sicer:

stalno bivanje v Občini Bovec
nad 5 do 10 let 20 točk
nad 10 do 15 let 30 točk
nad 15 do 20 let 40 točk
nad 20 let 50 točk

Upošteva se število let dopolnjenih v letu razpisa. 
V primeru prekinitve bivanja se leta seštevajo.

3. Kriteriji in merila za ocenjevanje stanovanjskih in 
socialnih razmer prosilcev

Stanovanjske in socialno varstvene razmere pro-
silca bodo ocenjene in točkovane tako, kot je določeno 
v Pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v na-
jem.

V skladu s 6. členom Pravilnika se s tem razpisom 
opredeli tudi prednostna kategorija prosilcev – to so 
mlade družine z najmanj enim otrokom, kjer nobeden od 
staršev ni starejši od 35 let. Prosilec, ki izpolnjuje kriterij 
mlade družine, prejme dodatnih 50 točk.
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4. Prednost pri dodelitvi
V primeru, da več prosilcev doseže enako število 

točk glede na oceno stanovanjskih, socialnih in drugih 
razmer, se vrstni red med temi upravičenci določa po 
naslednjih prioritetah:

– prosilci z daljšo dobo bivanja v Občini Bovec,
– prosilci z večjim številom otrok,
– nižji ugotovljeni dohodki na člana gospodinjstva.
5. Razpisni postopek
Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev 

neprofitnih stanovanj v najem, morajo oddati vlogo na po-
sebnem obrazcu, ki bo na voljo od 20. 4. 2018 do vključ-
no 21. 5. 2018 v sprejemni pisarni Občine Bovec vsak 
delovni dan od 8. do 15. ure. Obrazec vloge bo na voljo 
tudi na spletni strani Občine Bovec www.obcina.bovec.si.

Vloge s prilogami lahko prosilci oddajo v sprejemni 
pisarni Občine Bovec ali pa jih pošljejo priporočeno po 
pošti na naslov Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 
5230 Bovec, s pripisom: »Javni razpis – neprofitna sta-
novanja«.

Ob oddaji vloge so prosilci dolžni plačati upravno 
takso v višini 4,54 € za vlogo in 18,12 € za izdajo odločbe 
po tarifni številki 1 in 3 ZUT-UPB5 in ZUT-I (Uradni list RS, 
št. 106/10 in 35/16).

Upravna taksa v skupnem znesku 22,66 € se plača 
z gotovino v sprejemni pisarni ali se nakaže na transakcij-
ski račun Občine Bovec številka SI56012064060309109, 
sklic SI11 75051-7111002.

Rok za oddajo vlog je vključno 21. 5. 2018.
Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo, bo pozvan, 

da vlogo v določenem roku dopolni z manjkajočimi li-
stinami. Vloge prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene 
in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, bodo 
s sklepom zavržene.

K vlogi za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem, 
morajo prosilci priložiti naslednje listine navedene pod 
tč. 1., 2., 3. in 5., druge listine pa, če na njihovi podlagi 
uveljavljajo dodatne točke:

1. izpolnjen obrazec vloge za dodelitev neprofitnih 
stanovanj v najem z opisom stanovanjskih in socialno 
zdravstvenih razmer,

2. izjavo o premoženjskem stanju prosilca in ožjih 
družinskih članov (s podpisi vseh družinskih članov ozi-
roma njihovih zakonitih zastopnikov) in izjavo, s katero 
prosilec in drugi polnoletni člani gospodinjstva dovoljuje-
jo vpogled v svoje osebne podatke pri upravljavcih zbirk 
podatkov,

3. potrdilo o skupnem neto dohodku gospodinjstva 
v letu 2017 (osebni dohodek, pokojnina, preživnina, do-
hodek iz dela prek Študentskega servisa, invalidnina itd.) 
z navedbo dobe zaposlitve. Kot dohodek se ne šteje do-
datek za pomoč in postrežbo in drugi prejemki za nego in 
pomoč, otroški dodatek, dodatek za nego otroka, štipen-
dije, dohodki od občasnega dela invalidov, ki so vključeni 
v institucionalno varstvo ...,

4. izjava o morebitnih neobdavčljivih dohodkih in 
prejemkih ter nazivih njihovih izplačevalcev za leto 2017,

5. dokazilo o vseh izplačanih neto plačah v letu 
2018, če v letu 2017 ni imel dohodkov iz delovnega 
razmerja,

6. potrdilo o nezaposlenosti prosilca, njegovega za-
konskega ali izvenzakonskega partnerja oziroma drugega 
družinskega člana (izda Zavod RS za zaposlovanje),

7. veljavno dokazilo o stanovanjskem statusu: na-
jemna ali podnajemna pogodba, dokazilo o bivanju pri 
starših ali sorodnikih, dokazilo o lastništvu stanovanja ...,

8. dokumentacijo o trajni vezanosti na uporabo in-
validskega vozička ali o vezanosti na trajno pomoč dru-
ge osebe, v kolikor gre za invalida po tretjem odstavku 
3. člena Pravilnika,

9. dokazilo o kvaliteti bivanja – stanovanje ovredno-
teno z največ 110 točkami (točkovalni zapisnik ali opis 
kvalitete stanovanja: leto izgradnje, vlažno, kletno, dotra-
jane instalacije ipd.) in eventualna utesnjenost z opisom 
posameznih prostorov in navedbo površin,

10. potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so starejši 
od 15 let,

11. dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja otro-
ka (samohranilec) – potrdilo, da je preživnina neizterljiva 
oziroma odločbo o prejemanju preživnine iz preživnin-
skega sklada,

12. drugo dokumentacijo, s katero se izkazuje soci-
alno zdravstvene razmere,

13. izjavo o vseh plačanih obveznostih, v kolikor je 
prosilec že imel v najemu neprofitno stanovanje,

14. kopijo poročnega lista oziroma overjeno izjavo 
o obstoju zunajzakonske skupnosti (obrazec),

15. zdravniško potrdilo o nosečnosti,
16. odločbo socialne službe o ločenem življenju rodi-

teljev in mladoletnih otrok zaradi neprimernih stanovanj-
skih razmer (rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu ...).

Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo 
biti starejša od 30 dni od objave razpisa.

Potrdila o državljanstvu, potrdila o stalnem prebivali-
šču in številu članov gospodinjstva bo pridobila občinska 
uprava neposredno od pristojnega državnega organa.

Listine, priložene k vlogi, se zadrži in jih po izteku 
razpisnega roka udeležencem razpisa ne vrača.

Z dnem pravnomočnosti prednostne liste preneha 
veljati prednostna lista A, sestavljena v letu 2016.

6. Splošne določbe
Strokovna služba Občine Bovec bo preverjala pra-

vočasnost prispelih vlog in njihovo popolnost ter sedanje 
stanovanjske razmere prosilcev.

Komisija, ki jo imenuje župan (v nadaljevanju komisi-
ja), bo proučila utemeljenost pravočasnih in popolnih vlog 
na podlagi prejetih listin, potrebnih za oblikovanje pred-
nostne liste za oddajo neprofitnih stanovanj in dokumen-
tiranih poizvedb, ki jih opravijo pri pristojnih organih in 
organizacijah ter posameznikih.

Komisija si lahko stanovanjske razmere prosilcev 
tudi ogleda. Če se v postopku ugotovi, da je prosilec po-
dal neresnične podatke, ni upravičen do dodelitve nepro-
fitnega stanovanja, njegova vloga se zavrne.

Po proučitvi in točkovanju vlog bodo udeleženci raz-
pisa uvrščeni na prednostno listo, in sicer po številu 
zbranih točk. Seznam upravičencev, ki se bodo uvrstili 
na prednostno listo za dodelitev neprofitnih stanovanj 
v najem, bo javno objavljen na enak način kot razpis naj-
pozneje v roku 6 mesecev po zaključku razpisa.

Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvr-
stitvi oziroma neuvrstitvi na prednostno listo upravičen-
cev. Če se posamezni udeleženec razpisa ne strinja 
z odločitvijo, se lahko v roku 15 dni po prejemu odločitve 
pritoži. Pritožbo naslovi na Občino Bovec. O pritožbi od-
loči v roku 60 dni župan Občine Bovec. Odločitev župana 
o pritožbi je dokončna.

Po rešitvi pritožb bo javno objavljen dokončen se-
znam upravičencev, ki jim bodo zagotovljena stanovanja. 
Z uspelimi upravičenci bodo sklenjena najemna razmer-
ja za nedoločen čas in z neprofitno najemnino. Uspeli 
upravičenec, ki neupravičeno zavrne dodeljeno primerno 
stanovanje ali ki se na ponovni poziv k sklenitvi najemne 
pogodbe ne odzove, se črta iz seznama upravičencev.

Udeleženec razpisa je dolžan pisno javiti vsako spre-
membo, ki se zgodi v času razpisa oziroma veljavno-
sti prednostne liste (npr. sprememba naslova, stanovanj-
skega statusa, števila članov gospodinjstva ...).

Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo najemodajalec 
ponovno preveril, če udeleženec razpisa še izpolnjuje 



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 27 / 20. 4. 2018 / Stran 965 

merila za upravičenost do dodelitve neprofitnega stano-
vanja v najem. V primeru bistvenih sprememb, ki vplivajo 
na upravičenost, se lahko postopek obnovi in prosilca črta 
iz seznama upravičencev.

Za vprašanja, ki niso določena s tem razpisom, velja-
jo določila Stanovanjskega zakona in Pravilnika.

Vse informacije lahko dobite osebno na sedežu Ob-
čine Bovec, Trg Golobarskih žrtev 8, v času uradnih ur ali 
po tel. 05/38-41-900.

Občina Bovec

Št. 430-21/2017-52 Ob-2025/18

Občina Litija objavlja na podlagi 42. člena Zakona 
o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) 
in 12. člena Koncesijskega akta za izvedbo projekta vrtec 
Najdihojca v Litiji (Uradni list RS, št. 76/17)

javni razpis
za podelitev koncesije storitev za izvedbo projekta 

Vrtec Najdihojca v Litiji
1. Naziv koncedenta: Občina Litija, Jerebova 

ulica 14, 1270 Litija.
2. Predmet, narava, obseg, model in območje iz-

vajanja
Predmet javnega razpisa je javno-zasebno partner-

stvo po ZJZP – koncesija storitev za izvedbo projekta 
Vrtec Najdihojca v Litiji, ki obsega:

– projektiranje (projekt za gradbeno dovoljenje, pro-
jekt za izvedbo) za rušenje obstoječega objekta in gra-
dnjo novega vrtca Najdihojca v Litiji v skladu z investicij-
sko dokumentacijo ter idejno zasnovo,

– pridobitev gradbenega dovoljenja za rušenje in 
izgradnjo na podlagi dokumentacije iz prejšnje alinee,

– rušenje obstoječega objekta vrtca Najdihojca,
– izgradnja novega vrtca Najdihojca skladno z inve-

sticijsko dokumentacijo in idejnim projektom,
– tekoče in investicijsko vzdrževanje vrtca,
– čiščenje vrtca in izvajanje hišniških opravil,
– energetsko upravljanje vrtca,
– zavarovanje objekta,
– dajanje objekta na uporabo: primarno za izvaja-

nje dejavnosti varstva predšolskih otrok in v preostalem 
času za druge dejavnosti v javnem interesu, kot določa 
koncesijski akt.

Koncesija se izvaja po modelu DBOT (design, build, 
operate, transfer).

Območje izvajanja koncesije obsega zemljišča parc. 
št. 109/5,109/7, 109/9 in 109/13 vse k.o. Litija, v mestu 
Litija, na naslovu: Cesta Komandanta Staneta 8.

3. Začetek in trajanje: koncesija se podeljuje za ob-
dobje 1+15 let od podpisa koncesijske pogodbe, predvi-
den začetek od 1. 9. 2018 dalje.

4. Postopek izbire
Koncesija se podeli v skladu s 56. členom Zakona 

o javnem zasebnem partnerstvu.
Vloge kandidatov morajo biti v celoti pripravljene 

v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse 
pogoje za udeležbo pri tem javnem razpisu.

Kot kandidat lahko na javnem razpisu konkurira vsa-
ka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, 
ki je predmet javnega razpisa, in izpolnjuje ostale pogo-
je iz razpisne dokumentacije. Na javnem razpisu lahko 
konkurira tudi konzorcij pravnih in fizičnih oseb, ki skupaj 
izpolnjujejo pogoje oziroma so registrirani za dejavnost, 
ki je predmet javnega razpisa.

Kandidati s sedežem v tuji državi morajo izpolnje-
vati enake pogoje kot kandidat s sedežem v Republiki 
Sloveniji.

Kandidat sme predložiti zgolj eno vlogo, v primeru 
skupne vloge pa sme biti ista oseba udeležena le pri 
eni vlogi. V primeru, da bo posamezni kandidat nastopal 
v več vlogah kot partner ali podizvajalec, se vse takšne 
vloge izločijo.

Vloga se bo štela za popolno, če bo pravočasna, če 
jo bo predložil kandidat, za katerega ne obstajajo razlogi 
za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, nje-
gova vloga ustreza potrebam in zahtevam koncedenta, 
določenim v razpisni dokumentaciji s prilogami ter pri 
njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija.

Vloga in ostala dokumentacija, ki se nanaša na vlo-
go, mora biti napisana v slovenskem jeziku.

O izbiri koncesionarja po zaključenem postopku vre-
dnotenja vlog odloči občinska uprava na podlagi poročila 
strokovne komisije, ki jo imenuje koncedent. Za izbiro 
koncesionarja občinska uprava izda akt skladno s 56. čle-
nom ZJZP, ki je akt poslovanja koncedenta. Kandidati 
bodo o izbiri koncesionarja obveščeni v roku 60 dni po 
zaključenem postopku vrednotenja vlog.

5. Prevzem razpisne dokumentacije: razpisna do-
kumentacija z vsemi sestavnimi deli je kandidatom brez-
plačno na voljo na spletni strani koncedenta www.litija.si. 
pod rubriko Uradne objave.

6. Pogoji za kandidate in zahtevana dokazila
Pogoji za sodelovanje, reference in zahtevana doka-

zila so razvidni iz razpisne dokumentacije, objavljene na 
spletni strani Občine Litija.

Koncedent bo iz sodelovanja v postopku izključil 
kandidata, če bo ugotovil obstoj razlogov za izključitev, 
kakor so navedeni v prvem, drugem in tretjem odstavku 
75. člena ZJN-3, ter razlogov za izključitev iz točke b), f) 
in h) 75. člena ZJN-3.

Kandidat mora biti vpisan v enega od poklicnih ali 
poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri 
ima sedež. Če mora imeti gospodarski sub jekt določeno 
dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko 
v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, mo-
rajo navesti, za katero dovoljenje oziroma članstvo gre, 
in predložiti dokazilo o tem dovoljenju oziroma članstvu.

Kandidat je moral imeti v letih 2016, 2015 in 
2014 povprečni čisti letni prihodek najmanj v višini 
2.000.000,00 EUR. Če kandidat ni posloval celotno ob-
dobje, se upošteva obdobje od ustanovitve do konca 
leta 2016.

Kandidat v zadnjih 180 dneh pred rokom za oddajo 
vlog, vključno z dnevom oddaje vlog, ni imel blokiranega 
nobenega transakcijskega računa.

Kandidat ima zagotovljene vire financiranja najmanj 
v višini 2.000.000,00 EUR.

Kandidat je v zadnjih petih letih pred objavo javne-
ga razpisa uspešno zaključil najmanj eno projektiranje, 
ki mora vključevati izdelavo projekta za gradbeno do-
voljenje (PGD) in projekta za izvedbo (PZI), in izgra-
dnjo vrtca v velikosti najmanj 900 m2 in v vrednosti vsaj 
1.300.000 EUR brez DDV.

Kandidat mora zagotoviti oziroma imeti na voljo 
ustrezne kadre za izvedbo koncesije. Izkazati mora, da 
ima na voljo:

– najmanj 1 odgovornega projektanta arhitekture (ki 
izpolnjuje zakonsko določene pogoje za projektiranje gra-
dnje, ki je predmet koncesije, ima najmanj 3 leta delov-
nih izkušenj in je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo 
ponudb nastopal kot odgovorni projektant arhitekture za 
najmanj en objekt po klasifikaciji CC-SI 126, površine 
najmanj 900 m2),

– najmanj 1 odgovornega projektanta gradbenih 
konstrukcij (ki izpolnjuje zakonsko določene pogoje za 
projektiranje gradnje, ki je predmet koncesije, ima naj-
manj 3 leta delovnih izkušenj in je v zadnjih 5 letih pred ro-
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kom za oddajo ponudb nastopal kot odgovorni projektant 
gradbenih konstrukcij za najmanj en objekt po klasifikaciji 
CC-SI 126, površine najmanj 900 m2),

– najmanj 1 odgovornega vodjo del (ki mora iz-
polnjevati pogoje za odgovornega vodjo del v skla-
du s 77. členom v povezavi z 230. členom Zakona 
o graditvi objektov in imeti vsaj 5 let delovnih izkušenj. 
Odgovorni vodja del mora izkazati, da je v obdobju 
zadnjih pet let pred oddajo vloge uspešno izvedel vsaj 
1 izvedbo vodenja projekta-gradbeno obrtniška dela za 
objekt po klasifikaciji CC-SI 126v vrednosti investicije 
vsaj 1.300.000 EUR brez DDV)

– in 1 odgovornega vodjo projekta (ki izpolnjuje vse 
z ZGD-1 določene pogoje in imeti vsaj 5 let delovnih 
izkušenj. Odgovorni vodja projekta mora izkazati, da je 
v obdobju zadnjih deset let pred oddajo prijave uspešno 
nastopal kot odgovorni vodja projekta pri izdelavi najmanj 
1 projektne dokumentacije PGD in PZI za novogradnjo ter 
izvajanju gradnje istovrstnega objekta v vrednosti investi-
cije najmanj 1.300.000 EUR brez DDV).

Kader mora biti zaposlen pri kandidatu ali zavezan 
na podlagi podjemne pogodbe ali druge pogodbe civilne-
ga prava s soglasjem njegovega morebitnega delodajalca 
za sklenitev take pogodbe.

Koncesionar je dolžan imeti ob sklenitvi koncesijske 
pogodbe sklenjeno veljavno zavarovanje odgovornosti za 
škodo, ki bi utegnila nastati koncedentu, uporabnikom ali 
tretjim osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti. Višina 
letne zavarovalne vsote, ki se jo določi v zavarovalni po-
godbi, mora biti najmanj 1.000.000 EUR. Izbrani kandi-
dat je dolžan ob sklenitvi koncesijske pogodbe predložiti 
kopijo veljavne zavarovalne police, iz katere mora biti 
razvidno kritje odškodninskih zahtevkov vsaj do konca 
leta 2018 z možnostjo podaljšanja. Za vsako nadaljnje 
leto trajanja koncesijske pogodbe mora koncesionar do 
15. decembra predložiti koncedentu dokazilo o zavarova-
nju odgovornosti do zaključka naslednjega leta.

Kandidati morajo vlogi priložiti zavarovanje za re-
snost vloge, in sicer bančno garancijo ali ustrezno kav-
cijsko zavarovanje v višini 40.000 EUR, z veljavnostjo 
najmanj 30 dni dlje od veljavnosti prijave/ponudbe. Za-
varovanje mora biti predloženo v izvirniku ter mora biti 
brezpogojno, plačljivo na prvi poziv ter ne sme odstopati 
od vzorca iz razpisne dokumentacije.

Koncesionar bo dolžan koncedentu v roku 10 delov-
nih dni po podpisu koncesijske pogodbe izročiti bančno 
garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje za dobro 
izvedbo projektantskih in gradbenih del v višini 10 % vre-
dnosti teh del z DDV, z veljavnostjo 1 leta od datuma, ki 
bo v koncesijski pogodbi določen za pridobitev uporab-
nega dovoljenja. Predložitev zavarovanja je pogoj za 
veljavnost pogodbe.

Koncesionar bo po pridobitvi uporabnega dovoljenja 
dolžan koncedentu predložiti zavarovanje za dobro iz-
vedbo vzdrževanja in dajanja v uporabo, in sicer bančno 
garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje, ki bo brez-
pogojno, plačljivo na prvi poziv ter predloženo v izvirni-
ku, in sicer v višini 50.000 EUR. Zavarovanje mora biti 
veljavno 60 dni dlje od veljavnosti koncesijske pogodbe. 
Kandidat predloži naslednje dokumente, ki so sestavni 
del vloge in jih pripravi sam v skladu z zahtevami razpisne 
dokumentacije in njenih prilog:

– Program izvajanja koncesije v skladu z zahtevami 
iz razpisne dokumentacije,

– Terminski plan izvedbe ob upoštevanju terminskih 
zahtev iz investicijske dokumentacije,

– Amortizacijski načrt vlaganj v objekt po letih.
Kandidat mora priložiti na vsaki strani parafiran in na 

zadnji strani podpisan izvod koncesijske pogodbe, s či-
mer potrjuje, da se strinja z njeno vsebino.

Kandidat mora priložiti na vsaki strani parafiran in 
na zadnji strani podpisan izvod pogodbe o ustanovitvi 
stavbne pravice, s čimer potrjuje, da se strinja z njeno 
vsebino.

Izpolnjevanje pogojev kandidati dokazujejo s podpi-
sanimi in žigosanimi izjavami, katerih obrazci so sestav-
ni del razpisne dokumentacije, letnimi računovodskimi 
izkazi za zadnja tri zaključena poslovna leta pred rokom 
za predložitev vloge, izjavo banke ali druge finančne 
institucije, iz vsebine katere je razvidno, da kandidat 
razpolaga z lastnimi finančnimi sredstvi oziroma da je 
finančno sposoben pridobiti posojilo v znesku, ki ni 
manjši od zahtevanega, pri čemer se zahteva veljav-
nost te izjave vsaj 180 dni od roka za oddajo vlog, se-
znamom referenc kandidata in kadrov, potrdili referenc 
kandidata in kadrov, kopijami uporabnega dovoljenja, 
kopijami potrdil IZS ali ZAPS oziroma pristojne organi-
zacije v matični državi, če je članstvo v tej državi pogoj 
za opravljanje dejavnosti in dokazilom o pravni podlagi 
za sodelovanje kadra.

7. Način pojasnjevanja razpisne dokumentacije
Koncedent bo posredoval pojasnila na prispela 

vprašanja preko spletne strani, kjer je objavljena razpi-
sna dokumentacija. Dodatna pojasnila bodo posredova-
na najkasneje do dne 28. 5. 2018, pod pogojem, da je 
bila zahteva za dodatna pojasnila posredovana do dne 
23. 5. 2018 do 9. ure.

Pojasnila razpisne dokumentacije se lahko zahteva 
izključno na naslov obcina.litija@litija.si.

Koncedent si pridržuje pravico, da razpisno do-
kumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi 
podaljša rok za oddajo vlog.

Informacije, ki jih posreduje koncedent kandidatom 
na spletni strani, se štejejo za spremembo, dopolnitev 
ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z javnim razpisom, 
če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja 
ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom 
odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

8. Način, mesto in rok oddaje prijave
Kandidati oddajo vloge ter spremembe in umike 

vlog na enega od naslednjih načinov:
– s priporočeno pošiljko po pošti na naslov Občina 

Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija ali
– osebno na naslovu koncedenta vsak delovni dan 

do roka, določenega za oddajo vlog ob upoštevanju po-
slovnega časa koncedenta.

Vloga bo štela za pravočasno, če bo predložena ali 
bo prispela po pošti na zgoraj navedeni naslov do dne 
4. junij 2018 najkasneje do 9. ure.

Vse prepozno predložene oziroma prejete vloge (ne 
glede na datum oddaje na pošto oziroma nepravočasno 
dostavo vloge v primeru dostave kurirske službe) bodo 
izločene iz postopka odpiranja vlog in bodo neodprte 
vrnjene kandidatom.

Kandidati morajo oddati svoje prijave v zaprtih ovoj-
nicah, ki morajo biti ustrezno opremljene v skladu z na-
vodili in razpisno dokumentacijo.

9. Način, mesto in rok odpiranja prijav
Odpiranje vlog bo javno. Odpiranje vlog bo dne 

4. junija 2018, ob 10. uri, na naslovu Občina Litija, Je-
rebova ulica 14, 1270 Litija (sejna soba/II. nadstropje).

Na javnem odpiranju vlog lahko kot stranka sodelu-
je samo zakoniti zastopnik kandidata ali njegov poobla-
ščenec, ki je dolžan komisiji izročiti pisno pooblastilo za 
zastopanje kandidata.

10. Merila
Koncedent bo ob izpolnjevanju pogojev in zahtev 

iz razpisne dokumentacije za izvajanje koncesije izbral 
enega koncesionarja ali skupino prijaviteljev – skupna 
prijava.
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Merilo za izbor koncesionarja je najnižja cena za uro 
uporabe objekta, ki jo v prijavi kandidat določi ob upošte-
vanju predpostavk, določenih v razpisni dokumentaciji.

Občina Litija

Št. 430-6/2018 Ob-2052/18

Na podlagi 46. in 48. člena Zakona o javno-zaseb-
nem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; ZJZP) in 
36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni 
list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 
– ZUKN in 57/11; ZGJS) ter v skladu z Odlokom o pred-
metu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje 
rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih pro-
metnih površin v Občini Mengeš (Uradni vestnik Občine 
Mengeš 4/13) objavljamo

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje rednega 
zimskega vzdrževanja občinskih javnih cest  

in drugih prometnih površin v Občini Mengeš
Naročnik: Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 

1234 Mengeš.
1. Predmet koncesije: podelitev koncesije za opra-

vljanje rednega zimskega vzdrževanja občinskih javnih 
cest in drugih prometnih površin v Občini Mengeš.

2. Vrsta postopka: postopek konkurenčnega dialoga.
3. Čas trajanja koncesijskega razmerja: pet let po 

sklenitvi koncesijske pogodbe z možnostjo podaljšanja 
še za pet let.

4. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna do-
kumentacija je dostopna na spletni strani Občine Mengeš 
http://www.menges.si.

5. Način, kraj in čas oddaje prijave
Prijavitelji morajo svoje prijave osebno ali priporo-

čeno po pošti predložiti v določenem razpisnem roku 
v zaprti ovojnici na naslov: Občina Mengeš, Slovenska 
cesta 30, 1234 Mengeš. Na prednji strani ovojnice mora 
biti vidna oznaka »Ne odpiraj – Prijava koncesija zim-
sko vzdrževanje cest« in številka objave javnega razpisa 
v Uradnem listu RS z navedbo predmeta javnega razpisa. 
Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden naziv 
in naslov pošiljatelja.

Prijave je potrebno oddati najkasneje do 21. 5. 2018 
do 10. ure.

6. Izdelava prijave
Prijavitelj mora oddati prijavo na obrazcih predpisa-

nih v razpisni dokumentaciji in jo izdelati v slovenskem 
jeziku, prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izde-
lane oziroma priložene vse obvezne sestavine razpisne 
dokumentacije.

Prijavitelj lahko svojo prijavo dopolnjuje oziroma 
spreminja do vključno zadnjega dne razpisnega roka za 
oddajo prijave.

6.1 Pogoji za pravilnost prijave
Naročnik bo ocenjeval in izbiral izključno le veljavne 

prijave. Veljavne bodo tiste prijave, ki bodo pravočasne 
in dopustne.

Prijava je pravočasna, če je osebno oddana oziroma 
če prispe po pošti na naslov naročnika do datuma in ure, 
določene v razpisu.

Prijava je dopustna:
– če jo poda prijavitelj, ki izpolnjuje razpisane pogoje,
– če je podana za razpisano krajevno območje iz-

vajanja storitve,
– če je popolna glede na besedilo javnega razpisa.

6.2 Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri 

kontaktni osebi: Boris Kavčič, tel. 040/852-353, e-pošta: 
Boris.Kavcic@menges.si.

Vsa vprašanja morajo zainteresirani prijavitelji posre-
dovati po elektronski pošti na naslov: Boris.Kavcic@men-
ges.si.

Naročnik bo vse odgovore na postavljena vpraša-
nja objavil na spletni strani Občine Mengeš http://www.
menges.si.

7. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije
Naročnik si pridržuje pravico, da najkasneje štiri 

dni pred potekom roka za oddajo prijave spremeni in 
dopolni razpisno dokumentacijo. Sprememba bo v obliki 
»dopolnila« objavljena na spletni strani Občine Mengeš 
http://www.menges.si.

Naročnik bo v tem primeru po potrebi podaljšal rok 
za oddajo prijave, da bo prijaviteljem omogočil upošte-
vanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne dokumen-
tacije. Z odložitvijo roka za oddajo prijave se pravice in 
obveznosti naročnika in prijaviteljev vežejo na nove roke, 
ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo 
prijave.

8. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov
Za izbiro najugodnejše ponudbe po zaključku kon-

kurenčnega dialoga bo uporabljeno merilo ekonomsko 
najugodnejša ponudba.

Uporabljena bodo naslednja merila:
– cena oziroma nadomestilo za izvajanje javne služ-

be,
– izkušnje v zvezi z izvajanjem javne službe (refe-

rence).
9. Ugotavljanje sposobnosti in druge faze postopka
Pogoji in dokazila za izpolnjevanje pogojev v 1. fazi 

konkurenčnega dialoga so določeni v razpisni dokumen-
taciji.

V razpisni dokumentaciji so določeni tudi pogoji 
za predložitev skupne prijave oziroma skupne ponud-
be.

Prijavitelji morajo izjave predložiti na predpisanih 
obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji 
prijavitelja se ne upoštevajo.

Naročnik bo priznal sposobnost vsem prijaviteljem, 
ki bodo izpolnili vse razpisne pogoje določene z razpisno 
dokumentacijo.

Naročnik bo vse prijavitelje, ki jim bo priznal sposob-
nost, povabil na dialog, da bodo predstavili svoje rešitve 
in predloge.

Naročnik bo izvajal dialog vse do pridobitve končne 
rešitve oziroma rešitev, ki ustrezajo njegovim potrebam. 
Pri tem bo po potrebi med seboj primerjal predložene 
rešitve.

Po zaključku dialoga bo naročnik o tem obvestil 
udeležence in jih pozval k predložitvi končne ponudbe, 
na podlagi sprejete rešitve oziroma rešitev iz zaključe-
nega dialoga.

Po zaključenem dialogu in predložitvi končnih po-
nudb bo naročnik izvedel še upravni postopek in v tem 
postopku z odločbo izbral najugodnejšega ponudnika.

Kandidati bodo obveščeni o priznanju sposobnosti 
po 1. fazi konkurenčnega dialoga najkasneje v 30 dneh 
po poteku roka za oddajo prijav.

10. Koncesijska pogodba: izbrani ponudnik bo dol-
žan skleniti koncesijsko pogodbo v roku 15 dni po do-
končnosti upravne odločbe.

Občina Mengeš
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Št. 4201-0004/2018 Ob-2016/18

Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. 
na podlagi 50. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 11/18), 30. do 34. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16 in 
11/18 – ZSPDSLS-1) in v skladu s potrditvama nadzor-
nega sveta z dne 14. 2. 2018 ter 3. 4. 2018 objavlja

2. javno dražbo
za prodajo nepremičnine: ID znak:  

parcela 2000 211/3, 2000-301 stanovanjska  
hiša – vikend, Jamnik 65, Zaplana, Vrhnika
1. Naziv in sedež prodajalca: Javno podje-

tje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., Pot na Tojni-
ce 40, 1360 Vrhnika (v nadaljevanju: JP KPV, d.o.o.), 
tel. 01/750-29-50, faks 01/750-29-51, e mail info@kpv.si.

2. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje je ne-
premičnina ID znak: parcela 2000 211/3, 2000-301, 
parc. št. 211/3; k.o. 2000 – Zaplana, stavba 301. Na 
navedeni nepremičnini stoji stanovanjska hiša na na-
slovu Jamnik 65, Zaplana, 1360 Vrhnika. Zemljišče meri 
382 m².

3. Na podlagi potrdila o namenski rabi zemljišča 
z dne 6. 2. 2018, št. 3501-2/2018 – 60, velja za nave-
deno parcelo Odlok o Občinskem prostorskem načrtu 
Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 27/14, 50/14 – popr., 
71/14 – popr., 92/14 – popr., 53/15, 75/15 – popr., 9/17 
– popr., 79/17 – popr.). Osnovna namenska raba parcele 
je K-2 »druga kmetijska zemljišča« – so manj primerna 
za kmetijsko obdelavo. Poudariti je, da nepremičnina 
leži na območju posebnega pomena za obrambo. Velja 
Uredba o določitvi objektov in okolišev objektov, ki so 
posebnega pomena za obrambo in ukrepih za njeno 
varovanje (Uradni list RS, št. 7/99, 67/03, 26/10). Nepre-
mičnina leži tudi v območju varovalnega pasu elektroe-
nergetskega omrežja skladno z Energetskim zakonom 
(Uradni list RS, št. 17/14). Za poseg v varovalni pas je 
potrebno pridobiti soglasje pristojnega operaterja Elek-
tro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana.

4. Kupec bo moral na UE Vrhnika vložiti Vlogo, da 
odobritev pravnega posla ni potrebna (po točki e). More-
bitne stroške v tem postopku nosi kupec sam.

5. Zakonite predkupne pravice na navedeni parceli ni.
6. Izhodiščna cena znaša 30.500,00 EUR. Navede-

na cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.
7. Javna dražba navedene nepremičnine se bo vr-

šila dne 10. 5. 2018 v prostorih JP KPV, d.o.o., in sicer 
ob 12. uri.

8. Nepremičnine bodo prodane dražitelju, ki bo 
ponudil najvišjo ceno. Najnižji znesek višanja kupnine 
znaša 200,00 EUR.

9. Z najuspešnejšim dražiteljem se bo sklenila ku-
poprodajna pogodba v roku največ 15 dni od dneva 
uspešne dražbe. Varščina se bo uspelemu dražitelju 
vštela v kupnino. V primeru, da v roku 15 dni ne pride 
do podpisa pogodbe po krivdi uspelega dražitelja, se 
šteje, da je odstopil od nakupa, plačana varščina pa 
zapade prodajalcu.

10. Celotno kupnino je dolžan kupec plačati v roku 
15 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe v enkratnem 

Javne dražbe

znesku. Plačilo kupnine v postavljenem roku je bistveni 
element pravnega posla. V kolikor kupec ne plača ku-
pnine v postavljenem roku, se šteje pogodba za razdrto, 
varščina pa zapade v korist prodajalca.

11. 2 % davka na promet nepremičnin od zneska 
kupnine plača prodajalec.

12. Dejanski prenos lastninske in posestne pravi-
ce na nepremičnini se bo opravil po popolnem plačilu 
kupnine ter drugih obveznosti. Stroške overovitve po-
godb ter druge stroške v zvezi z nakupom ter prenosom 
lastninske pravice plača kupec. JP KPV, d.o.o. bo kupcu 
po plačilu kupnine izstavila overjeno zemljiškoknjižno 
dovolilo.

13. Nepremičnina ID znak parcela 2000 211/3, 
2000-301, katastrska občina 2000-Zaplana; parc. 
št. 211/3 (ID znak: parcela 2000 211/3, 2000-301), se 
prodaja po absolutnem načelu videno-kupljeno. Pro-
dajalec JP KPV, d.o.o. ne odgovarja za pravne, stvar-
ne, dejanske niti kakršnekoli drugačne napake prodane 
stvari. JP KPV, d.o.o. se zavezuje le v tem, da bo kupcu 
po plačilu celotne kupnine izstavila overjeno zemljiško-
knjižno dovolilo za prenos lastninske pravice. Vsi ostali 
postopki in s tem povezani stroški bremenijo izključno 
kupca nepremičnine.

14. Vsak dražitelj nepremičnine, ki bo sodeloval 
na javni dražbi, mora najkasneje do 9. 5. 2018 do 
13. ure nakazati varščino v višini 10 % izklicne cene 
(3.050,00 €), na račun prodajalca JP KPV, d.o.o., števil-
ka računa SI56 0202 7001 1262 773, ki je odprt pri NLB 
d.d., s pripisom »Javna dražba nepremičnine« ter se 
na javni dražbi izkazati z originalnim bančnim potrdilom 
o plačilu varščine. Neuspešnim dražiteljem bo varščina 
brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od javne dražbe.

15. Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na 
javni dražbi. Z vplačilom varščine dražitelj sprejme raz-
pisne pogoje dražbe ter obveznost pristopiti k dražbi. 
Izklicna vrednost nepremičnine oziroma vsaka nadaljnja 
cena se izkliče trikrat. Če noben od udeležencev javne 
dražbe navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se 
šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. 
Ko je cena izklicana trikrat, oseba, ki vodi javno dražbo, 
ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne 
dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe. Na 
dražbi uspe dražitelj, ki je ponudil najvišjo ceno.

16. Dražitelji se morajo najpozneje do 12. ure na 
dan javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe. 
Na javni dražbi lahko sodeluje pravna in fizična oseba, 
ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko 
postane lastnik nepremičnin ter se pravočasno in pravil-
no prijavi, in sicer tako, da najpozneje do 9. 5. 2018 do 
13. ure na naslov: JP KPV, d.o.o., informacijska pisarna, 
Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika, v zaprti ovojnici s pripi-
som »Javna dražba nepremičnine«, predloži naslednje 
dokumente:

– potrdilo o plačani varščini, iz katerega je razvi-
den predmet nakupa, in priloženo celotno številko TRR 
računa za primer vračila varščine,

– davčno številko za fizične osebe oziroma identifi-
kacijsko številko za DDV za pravne osebe,

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (pravna 
oseba, s.p.), staro največ 30 dni,

– izpisek iz sodnega oziroma poslovnega registra 
RS za pravne osebe oziroma za s.p., star največ 30 dni,
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– morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb 
morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za ude-
ležbo na javni dražbi, ki se mora nanašati na predmet 
javne dražbe,

– fotokopijo osebnega dokumenta (osebna izkazni-
ca ali potni list) – za fizične osebe, s.p. ter zastopnike in 
pooblaščence pravnih oseb.

Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine, davč-
ne številke in fotokopije osebnega dokumenta) je po-
trebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine. 
Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pra-
vočasne prijave. Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni 
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. 
Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot je določeno, 
organizator javne dražbe ne nosi odgovornosti za zalo-
žitev ali predčasno odprtje le-te. Na dan javne dražbe se 
mora dražitelj identificirati s predložitvijo izvirnika oseb-
nega dokumenta (osebne izkaznice ali potnega lista), 
katerega kopijo je predhodno predložil.

17. Interesenti se lahko pred začetkom javne draž-
be seznanijo s predmetom dražbe in drugimi pogoji draž-
be. Informacije bo v imenu prodajalca nudil Jože Turk na 
tel. 041/760-395; vsak delavnik med 8. in 14. uro.

18. Prodajalec na podlagi te javne dražbe ni zave-
zan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine najugo-
dnejšemu ponudniku in je takšna obveznost prodajalca 
vnaprej izključena. Ugovore proti dražbenemu postopku 
je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku 
javne dražbe. Prodajalec (JP KPV, d.o.o.) oziroma nje-
gova licitacijska komisija za vodenje in nadzor postop-
ka razpolaganja s stvarnim premoženjem lahko začeti 
postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi, 
dražitelji pa v tem primeru nimajo pravice do odškodni-
ne, razen do vračila eventualno že vplačane varščine.

To besedilo javne dražbe se objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije ter na spletni strani Javnega podje-
tja Komunalnega podjetja Vrhnika, d.o.o.
Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.
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Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona 
o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečišče-
no besedilo, 33/07, 45/08 in 91/13), Notarska zbornica 
Slovenije na predlog notarke mag. Karin Schöffmann 
razpisuje

eno prosto mesto notarskega pomočnika
pri notarki mag. Karin Schöffmann na Jesenicah

Za notarskega pomočnika je lahko imenovan uni-
verzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz 
1., 2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona 
o notariatu. Pisne prijave na razpisano mesto notarske-
ga pomočnika, z življenjepisom in dokazili o izpolnje-
vanju zahtevanih pogojev, sprejema Notarska zbornica 
Slovenije, Ljubljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.

Notarska zbornica Slovenije

Su KS 50/2018-2 Ob-2027/18

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

1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Novem mestu  

(predvidoma za kazensko področje)
Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvo-

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

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje po-
datke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-
didata,

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

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

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

prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, 

če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki 
Sloveniji,

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

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

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

ht tp: / /www.europass.cedefop.europa.eu/euro-
pass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opi-
som strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega 

Razpisi delovnih mest

naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena Zakona 
o sodniški službi z dokazili, in

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

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

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

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

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 
naslov kandidata.

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

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Su KS 51/2018-2 Ob-2028/18

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

2 prosti mesti okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Mariboru s predvideno 

razporeditvijo na kazensko pravno področje
Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvo-

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

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje po-
datke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-
didata,

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

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

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

prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, 

če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki 
Sloveniji,

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

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

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

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

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

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

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

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 
naslov kandidata.

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

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Su KS 52/2018-2 Ob-2029/18

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

1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Mariboru s predvideno 
razporeditvijo na kazensko pravno področje
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.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– 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: 

ht tp: / /www.europass.cedefop.europa.eu/euro-
pass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opisom 
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 izvo-
litev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat izkaže 
z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega od-
stavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vrhovno 
sodišče Republike Slovenije.

Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev so-
dnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pridobiva 
podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško 
funkcijo od upravljavca matičnega registra, podatek o dr-
žavljanstvu pa od upravljavca centralne evidence o drža-
vljanstvu.

Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz prvega 
odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za sodniško 
mesto Sodnega sveta št. 4/15-13 z dne 1. 10. 2015, doka-
zila 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, Ljubljana, 15 dni po objavi.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

 Ob-2030/18

Na podlagi 23. in 24. člena Statuta Komunalnega 
podjetja Velenje, d.o.o. z dne 25. 8. 2016, Nadzorni svet 
Komunalnega podjetja Velenje, d.o.o., objavlja javni razpis 
za imenovanje

direktorja
Komunalnega podjetja Velenje, d.o.o. (m/ž)

Za direktorja je lahko imenovan kandidat(-ka), ki po-
leg z zakonom določenih pogojev izpolnjuje še naslednje 
pogoje:

– da je državljan(-ka) Republike Slovenije,
– da ima najmanj univerzitetno izobrazbo ali specia-

lizacijo po visokošolskem strokovnem programu ali magi-
sterij stroke po bolonjskem študijskem programu,

– da ima vsaj pet let ustreznih delovnih izkušenj na 
vodilnih delovnih mestih.

K prijavi mora kandidat(-ka) priložiti naslednja doka-
zila:

– življenjepis,
– program oziroma vizijo razvoja javnega podjetja za 

4-letno mandatno obdobje,
– dokazilo o državljanstvu RS,
– overjeno fotokopijo diplome,
– dokazilo o delovnih izkušnjah na vodilnih delovnih 

mestih,
– potrdilo o nekaznovanosti (izda ga Ministrstvo za 

pravosodje),
– izjavo v skladu z drugim odstavkom 255. člena Za-

kona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 
60/06 – popr., 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 
– ZTFI, 10/08, 68/08, 42/09, 33/11, 91/11, 100/11 – skl. US, 
32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17), da:

– ni član drugega organa vodenja ali nadzora te 
družbe;
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– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega de-
janja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in so-
cialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, 
zoper okolje, prostor in naravne dobrine oziroma da je 
v primeru obsodbe minilo pet let od pravnomočnosti sodbe 
in dve leti od prestane kazni zapora;

– mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi 
opravljanja poklica, dokler traja prepoved;

– ni bil kot član organa vodenja ali nadzora druž-
be, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravno-
močno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu 
z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, 
o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po prav-
nomočnosti sodbe.

Direktor bo imenovan za mandatno dobo štirih let, 
s polnim delovnim časom.

Upoštevane bodo popolne prijave z zahtevanimi do-
kazili o izpolnjevanju pogojev in programom oziroma vizijo 
razvoja javnega podjetja (vse v slovenskem jeziku), ki bodo 
prispele najkasneje do 18. 5. 2018, do 12. ure, na naslov: 
Nadzorni svet Komunalnega podjetja Velenje, d.o.o., Ko-
roška cesta 37/b, 3320 Velenje, v zaprti ovojnici s pripisom 
»Ne odpiraj – Javni razpis za imenovanje direktorja Komu-
nalnega podjetja Velenje, d.o.o.«.

Prijavljeni kandidati(-ke) bodo o izbiri obveščeni naj-
kasneje v roku 45 dni po preteku roka za prijave na razpis.

Nadzorni svet Komunalnega podjetja  
Velenje, d.o.o.

 Ob-2037/18

Svet Šolskega centra Velenje razpisuje na podlagi 
58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 in spremembe)

ravnatelja
Elektro in računalniške šole

Pogoji za ravnatelja so določeni v 53. členu Zakona 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, kot je:

– izobrazba, pridobljena po študijskih programih za 
pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izo-
brazbe, pridobljena po študijskih programih, ki v skladu 
z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,

– izpolnjevanje drugih pogojev za učitelja ali za sve-
tovalnega delavca na šoli, kjer bo opravljal funkcijo rav-
natelja,

– 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let 

naziv mentor ter
– opravljen ravnateljski izpit.
Kandidat mora k vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju 

pogojev za ravnatelja, program vodenja šole ter potrdili 
o nekaznovanju (potrdilo Ministrstva za pravosodje o ne-
kaznovanju ter potrdilo pristojnega sodišča, da kandidat ni 
v kazenskem postopku).

Izbrani kandidat za ravnatelja Elektro in računalniške 
šole bo imenovan s 1. 9. 2018, mandat ravnatelja je 5 let.

Rok prijave na razpis je 8 dni od objave razpisa na na-
slov Svet Šolskega centra Velenje, Trg mladosti 3, Velenje, 
z oznako »za razpis«.

O rezultatih razpisa bodo prijavljeni kandidati obve-
ščeni v 8 dneh po imenovanju ravnatelja.

Svet Šolskega centra Velenje

 Ob-2038/18

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

eno prosto mesto notarskega pomočnika
pri notarki Nani Povšič Ružić (za določen čas,  

za čas nadomeščanja notarske pomočnice  
na porodniškem dopustu)

Za notarskega pomočnika je lahko imenovan uni-
verzitetni diplomirani pravnik z opravljenim pravniškim 
državnim izpitom, ki izpolnjuje pogoje iz 1., 2., 3., 4. in 
7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o notariatu. 
Pisne prijave na razpisano mesto notarskega pomoč-
nika, z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahte-
vanih pogojev, sprejema Notarska zbornica Slovenije, 
Ljubljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.

Notarska zbornica Slovenije

 Ob-2039/18

Svet zavoda ZD Hrastnik na podlagi določil 20. in 
21. člena statuta zavoda in na podlagi sklepa Sveta 
zavoda z dne 27. 2. 2018, 29. 3. 2018 in 16. 4. 2018 
razpisuje prosto delovno mesto

direktorja (m/ž)
za štiriletni mandat

Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, 
ki mora poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, 
izpolnjevati še:

– da ima univerzitetno izobrazbo,
– da ima 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 

3 leta na vodstvenih in vodilnih delih.
Kandidati morajo predložiti program dela zavoda 

oziroma razvoja ZD Hrastnik za mandatno obdobje 4 let.
Pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev 

naj kandidati pošljejo v osmih dneh od objave razpisa 
na naslov: Zdravstveni dom Hrastnik, Novi dom 11, 1430 
Hrastnik (za razpisno komisijo).

O izbiri bomo kandidate obvestili v 30 dneh od dne-
va objave razpisa.

Svet zavoda ZD Hrastnik

 Ob-2051/18

Na podlagi 35., 36. in 37. člena Statuta Univerzite-
tne psihiatrične klinike Ljubljana se objavi javni razpis 
za imenovanje

predstojnika
strokovne organizacijske enote:  

Center za mentalno zdravje
Kandidat za predstojnika strokovne organizacijske 

enote mora izpolnjevati naslednje razpisne pogoje:
– končano visokošolsko univerzitetno izobraževa-

nje smer medicina,
– končana specializacija z opravljenim specialistič-

nim izpitom na področju psihiatrije,
– najmanj pet let vodstvenih delovnih izkušenj kot 

specialist psihiater,
– aktivno znanje enega svetovnega jezika,
– najmanj 12 let delovnih izkušenj po opravljenem 

strokovnem izpitu, doseganje standardov in normativov 
dela zdravnika, prenos znanja na druge zdravnike in zdra-
vstvene delavce, aktivno sodelovanje z zdravniki in drugi-
mi zdravstvenimi delavci različnih specialnosti in različnih 
ravni zdravstvene dejavnosti, kreativnost in komunikativ-
nost za uspešno timsko delo, kontinuirano sodelovanje pri 
vpeljavi izboljšav na delovnem mestu, upoštevaje soraz-
mernost med stroški vpeljave izboljšav in učinkovitostjo.

Kandidat za predstojnika strokovne organizacijske 
enote mora svoji vlogi priložiti program strokovnega dela 
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in razvoja organizacijske enote za obdobje njegovega 
mandata. Mandat predstojnika organizacijske enote je 
vezan na mandat generalnega direktorja.

Kandidati naj pošljejo prijave v 30 dneh od objave 
tega razpisa na naslov: Univerzitetna psihiatrična klinika 
Ljubljana, Studenec 48, p.p. 5211, 1001 Ljubljana. Pri-
java naj bo v zaprti kuverti z oznako »Razpisni komisiji 
– za razpisano delovno mesto Višji zdravnik specialist 
PPD3 za opravljanje dela Predstojnika strokovne or-
ganizacijske enote«. Upoštevale se bodo pravočasne 
in popolne vloge z vsemi dokazili (originali ali kopije) 
o izpolnjevanju pogojev.

Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v 8 dneh 
od odločitve o izbiri.

Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana

 Ob-2057/18

Na podlagi 23. člena Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto (Uradni 
list RS, št. 43/13, Dolenjski uradni list, št. 32/16), Svet 
javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto, 
Rozmanova ulica 28, 8000 Novo mesto, objavlja javni 
razpis za zasedbo prostega delovnega mesta

direktor/direktorica
javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca  

Novo mesto
Kandidati morajo poleg zakonsko določenih pogo-

jev izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba,
– opravljen strokovni bibliotekarski izpit; če kandi-

dat še nima opravljenega strokovnega bibliotekarskega 
izpita, je pogoj, da je prijavi priložil izjavo, da prevzema 
obveznost opraviti ga v roku dveh let od imenovanja,

– opravljen strokovni izpit iz upravnega poslovanja, 
ki obsega določbe splošnega upravnega postopka; če 
kandidat še nima opravljenega strokovnega izpita iz 
upravnega poslovanja, je pogoj, da je prijavi priložil iz-
javo, da prevzema obveznost opraviti ga v roku enega 
leta od imenovanja,

– najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 
tri leta na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih,

– poznavanje področja dejavnosti javnega zavoda,
– obvladanje slovenskega jezika,
– sposobnost organiziranja in vodenja dela v ko-

lektivu,
– obvladovanje osnov računalništva,
– znanje vsaj enega svetovnega tujega jezika.
Kandidati morajo k prijavi poleg potrebnih dokazil 

priložiti tudi življenjepis in program razvoja javnega za-
voda. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo petih let.

Z njim bo sklenjeno delovno razmerje za določen 
čas, za čas trajanja mandata.

Upoštevane bodo prijave, ki bodo prispele 
v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Knjižnica Mira-
na Jarca Novo mesto, Svet javnega zavoda Knjižnice 
Mirana Jarca Novo mesto, Rozmanova ulica 28, 8000 
Novo mesto.

Prijave morajo biti predložene v zaprti ovojnici 
z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za di-
rektorja javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo 
mesto«.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakon-
skem roku.

Opomba: V besedilu javnega razpisa uporabljeni 
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so upora-
bljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Svet javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca  
Novo mesto
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 Ob-2023/18

Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, 
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih 
sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mir-
ni, Slovenska vas 14, 8233 Mirna, v skladu z Zakonom 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) in Uredbo o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 
58/16 in 11/18 – ZSPDSLS-1; uredba) objavlja

javno zbiranje ponudb
I. Naziv in sedež naročnika javnega zbiranja po-

nudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, 
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih 
sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni, 
Slovenska vas 14, 8233 Mirna.

II. Vrsta pravnega posla
Oddaja nepremičnine v najem za izvajanje trgo-

vinske dejavnosti za nakupe zaprtih oseb ter izvajanje 
storitve pogodbene pošte.

Lastnik nepremičnine je Republika Slovenija, upra-
vljavec pa Ministrstvo za pravosodje, Uprava Republike 
Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij.

III. Predmet oddaje nepremičnine v najem: pred-
met najema je poslovni prostor za izvajanje trgovinske 
dejavnosti za nakupe zaprtih oseb ter izvajanje storitve 
pogodbene pošte v Zavodu za prestajanje kazni zapora 
Dob pri Mirni, Slovenska vas 14, 8233 Mirna. Poslov-
ni prostor, v izmeri 38,35 m², se nahaja v delu stavbe 
št. 23, na zemljišču par. št. 2533/3, k.o. Straža.

IV. Način, mesto in rok oddaje ponudbe
Ponudnik mora vložiti ponudbo za najem poslovne-

ga prostora za opravljanje trgovinske dejavnosti za na-
kupe zaprtih oseb ter izvajanje storitve pogodbene pošte 
v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je vsem zainte-
resiranim ponudnikom dostopna na spletni strani MP: 
http://www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/ursiks_organ_v_
sestavi/o_ursiks/obvestila_ursiks/.

Ponudniki pošljejo ponudbo na naslov: Zavod 
za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni, Slovenska 
vas 14, 8233 Mirna. Ponudba mora prispeti na naslov 
naročnika najkasneje do 9. 5. 2018 do 8. ure. Ponudnik 
lahko pošlje ponudbo po pošti ali jo dostavi osebno v taj-
ništvo naročnika. Ponudbe prejete po navedenem roku 
bodo izločene, o čemer bo ponudnik pisno obveščen.

Ponudnik mora ponudbo poslati v zapečateni ku-
verti in izpolnjeni na naslednji način: desno navedba 
naslova naročnika, levo zgoraj navedba polnega naslo-
va ponudnika, levo spodaj z besedo: Ne odpiraj – javno 
zbiranje ponudb za najem nepremičnine za izvajanje 
trgovinske dejavnosti za nakupe zaprtih oseb.

V. Odpiranje ponudb in izbira najugodnejšega po-
nudnika

Odpiranje ponudb bo javno, dne 9. 5. 2018 ob 8.30, 
v prostorih naročnika. Odpiranje ponudb bo izvedla pri-
stojna komisija. V postopek izbire se bodo uvrstile po-
nudbe, ki bodo pravočasne in popolne. Pravočasna je 
ponudba, ki prispe na naslov naročnika na način in do 
roka, navedenega v točki IV. Popolna je ponudba, če 
vsebuje vse zahtevane podatke in priloge opredeljene 
v razpisni dokumentaciji. O odpiranju ponudb bo komi-
sija sestavila zapisnik.

Druge objave

Pristojna komisija bo izbrala najugodnejšega ponu-
dnika na osnovi naslednjih kriterijev:

– skupna vrednost artiklov navedenih v ponudbe-
nem predračunu,

– reference,
– število lastnih maloprodajnih trgovin ter obseg 

prodaje v njih.
V primeru več enakih najugodnejših ponudb bo 

naročnik pisno pozval najugodnejše ponudnike k oddaji 
nove ponudbe. Rok za oddajo nove ponudbe bo največ 
do 5 dni od prejema obvestila ponudnika za oddajo nove 
ponudbe. Če tudi v tem primeru naročnik ne bo mogel 
izbrati najugodnejšega ponudnika, bo z vsemi najugo-
dnejšimi ponudniki izvedel dodatna pogajanja.

Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika 
pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma od-
piranja ponudb.

VI. Ogled nepremičnine in dodatne informacije: po-
nudniki si lahko poslovni prostor, ki se oddaja v najem, 
ogledajo po predhodni najavi. Za ogled poslovnega pro-
stora in podrobnejše informacije glede predmeta jav-
nega zbiranja ponudb smo dostopni v času delavnika, 
med 8. in 14. uro, po tel. 07/346-66-31 ali 041/925-526, 
kontaktna oseba Mirko Jarc.

VII. Najemnina in dolžnosti izbranega ponudnika 
pri izvajanju trgovinske dejavnosti ter izvajanje storitve 
pogodbene pošte

1. Najemnina
Naročnik bo neopremljen prostor oddal najugo-

dnejšemu ponudniku s pogodbo. Višina mesečne na-
jemnine je 300,00 € in vključuje obratovalne stroške. 
Najemnino bo najemodajalec zaračunaval vsake tri 
mesece. Najemnik bo plačal najemnino na osnovi pre-
jetega računa, katerega bo najemodajalec izstavil do 
petega v mesecu za preteklo obračunsko obdobje. Na-
jemnik bo račun dolžan plačati v roku 15 dni od datuma 
izdaje računa.

2. Dolžnosti najemnika
Najemnik je dolžan:
– prostor sam opremiti na lastne stroške in z opre-

mo, ki mu omogoča normalno oskrbovanje in delovanje 
trgovine (police, pulti, hladilnik, blagajna itd.),

– poskrbeti za vzdrževanje ustrezne higiene pro-
stora,

– odpravljati pomanjkljivosti, kot je menjava žarni-
ce, higiensko beljenje, zamenjava stekel, če jih razbije 
sam ipd.,

– upoštevati obveznosti iz naslova sanitarno higien-
skih normativov in obveznosti iz naslova varstva pri delu 
ter poslovati v skladu z zakonskimi zahtevami s področja 
trgovinskega poslovanja in drugimi predpisi,

– spoštovati vse pogoje opredeljene v razpisni do-
kumentaciji glede obratovalnega časa, dovoljenih in ne-
dovoljenih prodajnih artiklov ter druge pogoje.

VIII. Sklenitev pogodbe
Za oddajo nepremičnine v najem se z najugodnej-

šim ponudnikom sklene najemna pogodba za obdobje 
treh let z možnostjo predčasne odpovedi z odpovednim 
rokom treh mesecev. Najemodajalec lahko prekine po-
godbo takoj, če bi najemnik kršil določbe, navedene 
v razpisni dokumentaciji.

Izbranemu ponudniku bo poslana v podpis najemna 
pogodba najkasneje 8 dni po izbiri.
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Ponudnik mora v roku 5 dni od prejema pogodbe 
v podpis naročniku vrniti podpisano pogodbo. Če ponu-
dnik v tem roku podpisane pogodbe ne vrne, se šteje, 
da je odstopil od sklenitve pogodbe. V tem primeru lahko 
naročnik pošlje pogodbo v podpis drugemu ponudniku, 
ki se je pri ocenjevanju uvrstil na mesto kot drugi naju-
godnejši ponudnik.

IX. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb

Ponudniki oddajo ponudbo na način, opredeljen 
v IV. točki.

Ponudnik mora imeti že odprto svojo trgovino, s či-
mer bo lahko, če bo izbran za najugodnejšega ponudni-
ka, zagotavljal ustrezno ponudbo v trgovini v prostorih 
najemodajalca.

Ponudniki svojo resnost za najem nepremičnine in 
opravljanje trgovinske dejavnosti ter izvajanje storitve 
pogodbene pošte izkažejo s ponudbo. Ponudniki so 
dolžni predložiti ponudbo v skladu s pogoji in navodili 
opredeljenimi v razpisni dokumentaciji.

Ponudbo lahko predložijo s.p., fizične in pravne 
osebe.

Sestavni del ponudbe so dokazila, opredeljena 
v razpisni dokumentaciji, ki jih mora ponudnik priložiti 
k ponudbi:

– samostojni podjetniki: izpis podatkov iz Poslov-
nega registra, izpis iz obrtnega ali drugega registra 
oziroma odločba upravnega organa o izpolnjevanju po-
gojev za opravljanje trgovinske dejavnosti ter izvajanje 
storitve pogodbene pošte, ki mora veljati za čas skleni-
tve pogodbe,

– gospodarske družbe: izpis podatkov iz sodnega 
registra oziroma odločba upravnega organa o izpolnje-
vanju pogojev za opravljanje trgovinske dejavnosti ter 
izvajanje storitve pogodbene pošte, ki mora veljati za 
čas sklenitve pogodbe,

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, in doka-
zilo o zagotovljenih finančnih sredstvih: potrdilo o sol-
ventnosti pri banki, ki vodi TRR. Potrdila in dokazila 
pa ne smejo biti starejša od 30 dni pred dnevom, ko je 
ponudnik oddal ponudbo,

– izjavo, da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik 
(če je ponudnik pravna oseba) ni bil pravnomočno obso-
jen niti ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve za 
kazniva dejanja, ki so našteta v razpisni dokumentaciji,

– izjavo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet 
postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali 
drug postopek, katerega namen ali posledica je prene-
hanje poslovanja, v skladu s predpisi države, v kateri 
ima sedež,

– krovno izjavo, katere vzorec je v razpisni doku-
mentaciji,

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj dr-
žavljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije 
v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se 
zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega 
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri 
notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovor-
nostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), ki ni 
starejše od 30 dni od dneva oddaje ponudbe,

– potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih od dneva izdaje 
potrdila ni imel blokiranega nobenega od odprtih tran-
sakcijskih računov – velja za pravne osebe in s.p.,

– tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih 
izdajo institucije v njegovi državi enakovredne instituci-
jam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne 
osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa la-
stno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko 
in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih 

mesecih ni imel blokiranega TRR. Potrdilo, ki ga izda 
banka, ki vodi TRR ponudnika, ne sme biti starejše od 
30 dni od dneva, ki je določen kot skrajni rok za oddajo 
ponudb. Ponudnik predloži potrdila za vse TRR,

– ostala dokazila, navedena v razpisni dokumen-
taciji.

X. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko s so-
glasjem predstojnika naročnika ustavi postopek javnega 
zbiranja ponudb vse do sklenitve pravnega posla. Na-
ročnik ni zavezan za povračilo stroškov, ki bi jih imeli 
ponudniki s pripravo in oddajo ponudbe.

Ministrstvo za pravosodje  
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij  

Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni

 Ob-2024/18

Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, 
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih 
sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mir-
ni, Slovenska vas 14, 8233 Mirna, v skladu z Zakonom 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lo-
kalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) in Uredbo 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 
58/16 in 11/18 – ZSPDSLS-1; uredba) objavlja

javno zbiranje ponudb
I. Naziv in sedež naročnika javnega zbiranja po-

nudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, 
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih 
sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni, 
Slovenska vas 14, 8233 Mirna.

II. Vrsta pravnega posla
Oddaja nepremičnine v najem za izvajanje gostin-

ske dejavnosti za zaprte osebe in njihove obiskovalce.
Lastnik nepremičnine je Republika Slovenija, 

upravljavec pa Ministrstvo za pravosodje, Uprava Re-
publike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij.

III. Predmet oddaje nepremičnine v najem: pred-
met najema je poslovni prostor za izvajanje gostinske 
dejavnosti za zaprte osebe in njihove obiskovalce v Za-
vodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni, Slo-
venska vas 14, 8233 Mirna. Poslovni prostor, v izmeri 
118,03 m², se nahaja v delu stavbe št. 17, na zemljišču 
par. št. 2533/9, k.o. Straža.

IV. Način, mesto in rok oddaje ponudbe
Ponudnik mora vložiti ponudbo za najem poslovne-

ga prostora za izvajanje gostinske dejavnosti za zaprte 
osebe in njihove obiskovalce v skladu z razpisno doku-
mentacijo, ki je vsem zainteresiranim ponudnikom do-
stopna na spletni strani MP: http://www.mp.gov.si/si/o_
ministrstvu/ursiks_organ_v_sestavi/o_ursiks/obvesti-
la_ursiks/.

Ponudniki pošljejo ponudbo na naslov: Zavod 
za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni, Slovenska 
vas 14, 8233 Mirna. Ponudba mora prispeti na naslov 
naročnika najkasneje do 9. 5. 2018 do 8. ure. Ponudnik 
lahko pošlje ponudbo po pošti ali jo dostavi osebno 
v tajništvo naročnika. Ponudbe prejete po navedenem 
roku bodo izločene, o čemer bo ponudnik pisno ob-
veščen.

Ponudnik mora ponudbo poslati v zapečateni ku-
verti in izpolnjeni na naslednji način: desno navedba 
naslova naročnika, levo zgoraj navedba polnega naslo-
va ponudnika, levo spodaj z besedo: Ne odpiraj – javno 
zbiranje ponudb za najem nepremičnine za izvajanje 
gostinske dejavnosti za zaprte osebe in njihove obi-
skovalce.
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V. Odpiranje ponudb in izbira najugodnejšega po-
nudnika

Odpiranje ponudb bo javno, dne 9. 5. 2018 ob 
9. uri, v prostorih naročnika. Odpiranje ponudb bo izve-
dla pristojna komisija. V postopek izbire se bodo uvrstile 
ponudbe, ki bodo pravočasne in popolne. Pravočasna 
je ponudba, ki prispe na naslov naročnika na način in 
do roka, navedenega v točki IV. Popolna je ponudba, če 
vsebuje vse zahtevane podatke in priloge, opredeljene 
v razpisni dokumentaciji. O odpiranju ponudb bo komi-
sija sestavila zapisnik.

Pristojna komisija bo izbrala najugodnejšega ponu-
dnika na osnovi naslednjih kriterijev:

– skupna vrednost artiklov navedenih v ponudbe-
nem predračunu,

– reference,
– število lastnih gostinskih lokalov.
V primeru več enakih najugodnejših ponudb bo 

naročnik pisno pozval najugodnejše ponudnike k oddaji 
nove ponudbe. Rok za oddajo nove ponudbe bo največ 
do 5 dni od prejema obvestila ponudnika za oddajo nove 
ponudbe. Če tudi v tem primeru naročnik ne bo mogel 
izbrati najugodnejšega ponudnika, bo z vsemi najugo-
dnejšimi ponudniki izvedel dodatna pogajanja.

Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika 
pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma od-
piranja ponudb.

VI. Ogled nepremičnine in dodatne informacije: po-
nudniki si lahko poslovni prostor, ki se oddaja v najem, 
ogledajo po predhodni najavi. Za ogled poslovnega pro-
stora in podrobnejše informacije glede predmeta jav-
nega zbiranja ponudb smo dostopni v času delavnika, 
med 8. in 14. uro po tel. 07/346-66-31 ali 041/925-526, 
kontaktna oseba Mirko Jarc.

VII. Najemnina in dolžnosti izbranega ponudnika pri 
izvajanju gostinske dejavnosti

1. Najemnina
Naročnik bo neopremljen prostor oddal najugo-

dnejšemu ponudniku s pogodbo. Višina mesečne na-
jemnine je 65,00 € in vključuje obratovalne stroške. 
Najemnino bo najemodajalec zaračunaval vsake tri 
mesece. Najemnik bo plačal najemnino na osnovi pre-
jetega računa, katerega bo najemodajalec izstavil do 
petega v mesecu za preteklo obračunsko obdobje. Na-
jemnik bo račun dolžan plačati v roku 15 dni od datuma 
izdaje računa.

2. Dolžnosti najemnika
Najemnik je dolžan:
– prostor sam opremiti na lastne stroške in z opre-

mo, ki mu omogoča normalno oskrbovanje in delovanje 
gostinske dejavnosti (police, pulti, hladilnik, blagajna 
itd.),

– poskrbeti za vzdrževanje ustrezne higiene pro-
stora,

– odpravljati pomanjkljivosti, kot je menjava žarni-
ce, higiensko beljenje, zamenjava stekel, če jih razbije 
sam ipd.,

– upoštevati obveznosti iz naslova sanitarno higien-
skih normativov in obveznosti iz naslova varstva pri delu 
ter poslovati v skladu z zakonskimi zahtevami s področja 
gostinskega poslovanja in drugimi predpisi,

– spoštovati vse pogoje opredeljene v razpisni do-
kumentaciji glede obratovalnega časa, dovoljenih in ne-
dovoljenih prodajnih artiklov ter druge pogoje.

VIII. Sklenitev pogodbe
Za oddajo nepremičnine v najem se z najugodnej-

šim ponudnikom sklene najemna pogodba za obdobje 
treh let z možnostjo predčasne odpovedi z odpovednim 
rokom treh mesecev. Najemodajalec lahko prekine po-

godbo takoj, če bi najemnik kršil določbe navedene 
v razpisni dokumentaciji.

Izbranemu ponudniku bo poslana v podpis najemna 
pogodba najkasneje 8 dni po izbiri.

Ponudnik mora v roku 5 dni od prejema pogodbe 
v podpis naročniku vrniti podpisano pogodbo. Če ponu-
dnik v tem roku podpisane pogodbe ne vrne se šteje, da 
je odstopil od sklenitve pogodbe. V tem primeru lahko 
naročnik pošlje pogodbo v podpis drugemu ponudniku, 
ki se je pri ocenjevanju uvrstil na mesto kot drugi naju-
godnejši ponudnik.

IX. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb

Ponudniki oddajo ponudbo na način, opredeljen 
v IV. točki.

Ponudnik mora že izvajati gostinsko dejavnost s či-
mer bo lahko, če bo izbran za najugodnejšega ponu-
dnika, zagotavljal ustrezno ponudbo v prostorih naje-
modajalca.

Ponudniki svojo resnost za najem nepremičnine in 
opravljanje gostinske dejavnosti izkažejo s ponudbo. 
Ponudniki so dolžni predložiti ponudbo v skladu s pogoji 
in navodili opredeljenimi v razpisni dokumentaciji.

Ponudbo lahko predložijo s.p., fizične in pravne 
osebe.

Sestavni del ponudbe so dokazila, opredeljena 
v razpisni dokumentaciji, ki jih mora ponudnik priložiti 
k ponudbi:

– samostojni podjetniki: izpis podatkov iz Poslovne-
ga registra, izpis iz obrtnega ali drugega registra oziro-
ma odločba upravnega organa o izpolnjevanju pogojev 
za opravljanje gostinske dejavnosti, ki mora veljati za 
čas sklenitve pogodbe,

– gospodarske družbe: izpis podatkov iz sodnega 
registra oziroma odločba upravnega organa o izpolnje-
vanju pogojev za opravljanje gostinske dejavnosti, ki 
mora veljati za čas sklenitve pogodbe,

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, in doka-
zilo o zagotovljenih finančnih sredstvih: potrdilo o sol-
ventnosti pri banki, ki vodi TRR. Potrdila in dokazila 
pa ne smejo biti starejša od 30 dni pred dnevom, ko je 
ponudnik oddal ponudbo,

– izjavo, da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik 
(če je ponudnik pravna oseba) ni bil pravnomočno obso-
jen niti ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve za 
kazniva dejanja, ki so našteta v razpisni dokumentaciji,

– izjavo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet 
postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali 
drug postopek, katerega namen ali posledica je prene-
hanje poslovanja, v skladu s predpisi države, v kateri 
ima sedež,

– krovno izjavo, katere vzorec je v razpisni doku-
mentaciji,

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj dr-
žavljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije 
v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se 
zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega 
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri 
notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovor-
nostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), ki ni 
starejše od 30 dni od dneva oddaje ponudbe,

– potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih od dneva izdaje 
potrdila ni imel blokiranega nobenega od odprtih tran-
sakcijskih računov – velja za pravne osebe in s.p.,

– tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih 
izdajo institucije v njegovi državi enakovredne instituci-
jam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne 
osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa la-
stno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko 
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in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih 
mesecih ni imel blokiranega TRR. Potrdilo, ki ga izda 
banka, ki vodi TRR ponudnika, ne sme biti starejše od 
30 dni od dneva, ki je določen kot skrajni rok za oddajo 
ponudb. Ponudnik predloži potrdila za vse TRR,

– ostala dokazila, navedena v razpisni dokumen-
taciji.

X. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko s so-
glasjem predstojnika naročnika ustavi postopek javnega 
zbiranja ponudb vse do sklenitve pravnega posla. Na-
ročnik ni zavezan za povračilo stroškov, ki bi jih imeli 
ponudniki s pripravo in oddajo ponudbe.

Ministrstvo za pravosodje  
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij  

Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni

 Ob-2048/18

Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane pri-
javitelje, da objavlja Javni poziv za izbor javnih kul-
turnih projektov mednarodnega sodelovanja na po-
dročju umetnosti, ki jih bo v letih 2018 sofinancirala 
Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za 
kulturo, oznaka JCP-MED-UM-2018.

Predmet poziva je sofinanciranje kulturnih projek-
tov predstavljanja vrhunske slovenske umetniške pro-
dukcije v tujini ter predstavljanja vrhunske tuje umetni-
ške produkcije v Sloveniji na področjih glasbenih, upri-
zoritvenih, vizualnih in intermedijskih umetnosti.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, na-
menjenih za poziv, je 520.000,00 evrov.

Poziv bo odprt od 23. 4. 2018 ob 9. uri do porabe 
sredstev, vendar najdlje do 28. 9. 2018.

Besedilo javnega poziva bo 20. 4. 2018 objavlje-
no na spletni strani Ministrstva za kulturo http://www.
mk.gov.si/si/javne_objave/javni_pozivi/.

Ministrstvo za kulturo

Št. 60404-13/2018-2 Ob-2014/18

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

Vrsta posla: odprodaja odpadnega materiala.
Lokacija odpadnega materiala:
– sklop 1 lokacija Ljubljana – Vižmarje (tir 9)
– sklop 2 lokacija Maribor.
Predmet prodaje obsega:
– sklop 1 cca 83 t odpadnega železa (vagon 

št. 25797082030-0, 25727082047-1, 25727082184-2, 
21727240067-2, 25727240063-7, 25727240064-5, 
31721903888-0)

– sklop 2 cca 20,30 t odpadnega železa (vagon 
št. 40799090910-0).

Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša za:
– za sklop 1 11.620,00 EUR brez DDV-ja
– za sklop 2 2.842,00 EUR brez DDV-ja.
Skupna ocenjena vrednost prodaje znaša: 

14.462,00 EUR brez DDV-ja.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 7. 5. 2018 ob 

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

Zainteresirani ponudniki so v 15 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 18 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 – Infrastruktura, d.o.o.

 Ob-2022/18

Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 
3320 Velenje (na podlagi dokumenta protokol prodaje 
poslovno nepotrebnega premoženja, potrjen s strani NS 
PV aprila 2015), kot organizator prodaje objavlja

javno zbiranje ponudb1

za prodajo zemljišč Lipa vzhod, Velenje podjetij 
PV Invest in HTZ (ki sta v 100 % lasti organizatorja)

1 Javno zbiranje ponudbe po tej objavi se šteje kot va-
bilo k dajanju ponudb v smislu tretjega odstavka 22. člena 
Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno 
prečiščeno besedilo).

I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja po-
nudb: Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 
3320 Velenje (v nadaljevanju »organizator«).

II. Opis predmeta zbiranja ponudb:
prodaja zemljišč, ki so v lasti PV Invest in HTZ 

obsegajo:
– Zemljišče Lipa vzhod, Velenje – Zemljišče leži 

na lokaciji Lipa (Gorica) v Velenju, k.o. 964, na parcel-
nih številkah 2397/277, 2397/278, 2397/279, 2397/280, 
2397/281, 2397/282, 2397/283, 2397/284, v velikosti 
2.912 m2. Izdano je gradbeno dovoljenje Upravne enote 
Velenje za gradnjo šestih enodružinskih hiš Lipa. La-
stništvo zemljišča si delita podjetja PV INVEST (1/2) in 
HTZ (1/2). Izhodiščna neto cena (orientacijska vrednost) 
znaša 190.000,00 EUR.

Davek od prodaje (DDV ali davek na promet nepre-
mičnin) se obračuna v skladu z zakonodajo RS. Davek 
od prodaje (DDV ali davek na promet nepremičnin) in 
drugi stroški prenosa lastništva na predmetu prodaje 
bremenijo kupca. Plačilo celotne kupnine je pogoj za 
prenos lastništva.

III. Način in rok plačila varščine za resnost ponud-
be: pogoj za sodelovanje na javnem zbiranju pisnih po-
nudb je plačana varščina za resnost ponudbe, ki znaša 
10.000,00 EUR in se najkasneje do oddaje zavezujoče 
ponudbe plača na TRR, št. SI56 0242 6001 8871 981, 
odprt pri Nova Ljubljanska banka d.d., z obveznim skli-
cem na 92231217. Potrdilo o plačani varščini je obvezna 
sestavina ponudbe.

IV. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje fizič-

ne in pravne osebe.
b) Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupni-

no. Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti in 
brez drugih obveznosti prodajalca vrnjena najkasneje 
v 14 dneh od zaključitve posla.

V. Ponudbi je potrebno predložiti:
a) Pisna ponudba mora vsebovati vse zahteve iz 

razpisne dokumentacije, ki je objavljena na spletni strani 
organizatorja.

VI. Rok za oddajo ponudbe
Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela 

najkasneje do 31. 5. 2018 do 12. ure oziroma z možno-
stjo podaljšanja zaradi objektivnih razlogov na strani 
kupca, ob dogovoru z organizatorjem prodaje na naslov: 
Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 
Velenje – kadrovsko – splošno področje – ekspedit, 
s pripisom »Ne odpiraj-ponudba javno zbiranje ponudb 
– prodaja zemljišč«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti 
označen polni naslov pošiljatelja.
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Nepravočasnih in nepopolnih ponudb prodajalec 
ne bo upošteval. Pravočasne in popolne ponudbe bo 
v roku 14 dni od dneva po preteku roka za oddajo po-
nudb obravnavala komisija. Odpiranje ponudb ni javno.

Ponudniki bodo o izidu 1. kroga izbora ponudnikov 
pisno obveščeni v roku 14 dni od določenega datuma 
za oddajo ponudb. O izidu morebitnih nadaljnjih krogov 
izbora najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki, ki 
bodo vključeni v nadaljnje kroge izbora, obveščeni pisno 
in v primernih rokih.

VII. Merilo za izbiro ponudnika: merilo za izbiro 
ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba (naj-
višja ponujena cena in najugodnejši plačilni pogoji za 
prodajalca). Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo iz-
polnjevale zahtevane pogoje. V primeru, da dva ali 
več ponudnikov ponudijo primerljive in/ali konkurenčne 
pogoje, bo naročnik z najugodnejšimi ponudniki izvedel 
dodatna pogajanja.

VIII. Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine 
je pogoj za pridobitev lastninske pravice na zemljiščih. 
Kupec bo celotno kupnino plačal kot bo dogovorjeno 
s pogodbo na račun Premogovnika Velenje št. SI56 
0242 6001 8871 981, odprt pri Nova Ljubljanska ban-
ka d.d. Po plačilu celotne kupnine in poravnanih stroških 
bo prodajalec kupcu izročil zemljišče v last in posest 
ter bremen prosto ter nanj prenesel lastninsko pravico.

IX. Drugi pogoji:
– Predmet prodaje zemljišče je naprodaj kot celo-

ta. Ponudba je veljavna samo, če je podana za celo-
ten predmet zbiranja ponudb.

– Nakup bo potekal po načelu videno – kupljeno.
– Organizator lahko odstopi od postopka izbire naj-

ugodnejšega ponudnika in/ali odstopi od pogajanj s po-
nudniki v vsakem trenutku brez stroškov in posledic. 
Organizator ni obvezen skleniti pogodbo s ponudnikom, 
ki ponudi najvišjo ceno ali s katerim koli ponudnikom.

– Izbrani najugodnejši ponudnik je dolžan z organi-
zatorjem skleniti pogodbe v čim krajšem možnem času 
po prejemu sklepa o izbiri (največ 45 dni). Če kupec 
v določenem roku ne podpiše pogodb, varščina za re-
snost ponudbe zapade v korist prodajalca in velja, da je 
kupec odstopil od ponudbe.

– Predlog za ureditev zemljiškoknjižnega stanja lah-
ko podata obe stranki.

– Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je 
150 dni od roka za oddajo ponudbe z možnostjo spora-
zumnega podaljšanja.

X. Razpisna dokumentacija je na voljo na sple-
tni strani Premogovnika Velenje d.o.o., http://www.
rlv.si/si/dezinvestiranje/1644. Dodatne informacije dobijo 
zainteresirani ponudniki na naslovu: robert.kozar@rlv.si 
ali po tel. 03/899-61-66.

Premogovnik Velenje d.o.o.

 Ob-2004/18

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, 
DARS d.d., Ul. XIV. divizije 4, Celje, kot lastnik nepremič-
nin, na podlagi sklepa o prodaji z dne 11. 4. 2018 objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja 
ponudb: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, 
DARS d.d., Ul. XIV. divizije 4, Celje.

II. Opis predmeta prodaje:
1. parc. št. 44/6, k.o. 680 – Tezno (ID 4493283), 

nezazidano stavbno zemljišče v izmeri 366,00 m2; izho-
diščna vrednost prodaje znaša 18.900,00 EUR;

i. Podatki iz potrdila o namenski rabi zemljišča 
št. 35010-1646/2017-2, ki ga je dne 8. 9. 2017 izdala 
Mestna občina Maribor:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške 
parcele: Prostorske sestavine planskih aktov občine: 
Dolgoročni plan občine Maribor za obdobje 1986–2000 
(MUV št. 1/86, 16/87, 19/87), Odlok o družbenem planu 
Mesta Maribor za obdobje 1986–1990 (MUV št. 12/86, 
20/88, 3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92); Odlok o spremem-
bah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega 
in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za 
območje mestne občine Maribor (MUV št. 7/93, 8/93, 
8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 26/98, 11/00, 2/01, 
23/02, 28/02, 19/04, 25/04, 8/08 in 17/10, tehnični po-
pravek MUV št. 17/09, 26/12 – sklep ter Uradni list RS, 
št. 72/04, 73/05, 9/07, 27/07, 36/07 in 111/08); Prostorski 
ureditveni pogoji (PUP): Odlok o prostorskih ureditvenih 
pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Mari-
bor (MUV, št. 1/14 – UPB1, 12/14, 5/15, 11/15, 20/15, 
20/16, 29/16 (popr.), 9/17 (popr.)); oznaka prostorske 
enote: Te2-C po prostorskih sestavinah planskih aktov; 
Te 2 po PUP;

b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna na-
menska raba po prostorskih sestavinah planskega akta: 
stavbna zemljišča v ureditvenem območju naselja; po-
drobnejša namenska raba po prostorskem izvedbenem 
aktu: po PUP površine za centralne dejavnosti – prosto-
stoječa posamična gradnja;

c. Varovalni pasovi objektov gospodarske javne 
infrastrukture, v katerih se nahaja zemljišče: Varovalni 
pas lokalne ceste (širina varovalnega pasu: 10 m mer-
jeno od zunanjega roba cestnega sveta); Železniška 
proga (širina varovalnega pasu: 106 m merjeno od osi 
skrajnih tirov);

d. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami 
oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Program pri-
prave Strategije prostorskega razvoja Mestne občine 
Maribor (MUV št. 26/06), Sklep o pripravi občinske-
ga prostorskega načrta Mestne občine Maribor (MUV, 
št. 22/07, 32/10, 15/13, 20/17) – faza priprave: osnutek 
akta.

2. parc. št. 40/1, k.o. 680 – Tezno (ID 1513837), 
parc. št. 40/3, k.o. 680 – Tezno (ID 2857356), parc. 
št. 41/1, k.o. 680 – Tezno (ID 1591299), nezazidano 
stavbno zemljišče v skupni izmeri 914 m2; izhodiščna 
vrednost prodaje znaša 46.270,00 EUR;

i. Podatki iz potrdila o namenski rabi zemljišča 
št. 35010-1645/2017-2, ki ga je dne 8. 9. 2017 izdala 
Mestna občina Maribor:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške 
parcele: Prostorske sestavine planskih aktov občine: 
Dolgoročni plan občine Maribor za obdobje 1986–2000 
(MUV št. 1/86, 16/87, 19/87), Odlok o družbenem planu 
Mesta Maribor za obdobje 1986–1990 (MUV št. 12/86, 
20/88, 3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92); Odlok o spremem-
bah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega 
in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za 
območje mestne občine Maribor (MUV št. 7/93, 8/93, 
8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 26/98, 11/00, 2/01, 
23/02, 28/02, 19/04, 25/04, 8/08 in 17/10, tehnični po-
pravek MUV št. 17/09, 26/12 – sklep ter Uradni list RS, 
št. 72/04, 73/05, 9/07, 27/07, 36/07 in 111/08); Prostorski 
ureditveni pogoji (PUP): Odlok o prostorskih ureditvenih 
pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Mari-
bor (MUV, št. 1/14 – UPB1, 12/14, 5/15, 11/15, 20/15, 
20/16, 29/16 (popr.), 9/17 (popr.)); oznaka prostorske 
enote: Te2-C po prostorskih sestavinah planskih aktov; 
Te 2 po PUP;
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b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna na-
menska raba po prostorskih sestavinah planskega akta: 
stavbna zemljišča v ureditvenem območju naselja; po-
drobnejša namenska raba po prostorskem izvedbenem 
aktu: po PUP površine za centralne dejavnosti – prosto-
stoječa posamična gradnja;

c. Varovalni pasovi objektov gospodarske javne 
infrastrukture, v katerih se nahaja zemljišče: Varovalni 
pas elektrovoda (širina varovalnega pasu: 1 m merjeno 
od osi električnega voda) – za parc. št. 40/1 in 41/1; 
Varovalni pas elektrovoda (širina varovalnega pasu: 
1,5 m merjeno od osi električnega voda) – za parc. 
št. 40/1; Varovalni pas lokalne ceste (širina varovalne-
ga pasu: 10 m merjeno od zunanjega roba cestnega 
sveta) – za parc. št. 40/1 in 41/1; Varovalni pas teleko-
munikacijskega vodu (širina varovalnega pasu: 1,5 od 
osi voda) – za parc. št. 40/1 in 41/1; Železniška proga 
(širina varovalnega pasu: 106 m merjeno od osi skrajnih 
tirov) – vse parcele;

d. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami 
oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Program pri-
prave Strategije prostorskega razvoja Mestne občine 
Maribor (MUV št. 26/06), Sklep o pripravi občinske-
ga prostorskega načrta Mestne občine Maribor (MUV, 
št. 22/07, 32/10, 15/13, 20/17) – faza priprave: osnutek 
akta.

3. parc. št. 477/1, k.o. 2595 – Škofije (ID 1403667), 
nezazidano stavbno zemljišče v izmeri 181,00 m2; izho-
diščna vrednost prodaje znaša 7.266,00 EUR;

i. Podatki iz potrdila o namenski rabi zemljišča 
št. 3501-2394/2017, ki ga je dne 13. 9. 2017 izdala Me-
stna občina Koper:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške 
parcele: Prostorske sestavine plana: Dolgoročni plan ob-
čine Koper (Uradne objave, št. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 
7/94, 25/94, 14/95, 11/98) in Družbeni plan občine Ko-
per (Uradne objave, št. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 
14/95, 11/98) in Odlok o spremembah in dopolnitvah 
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega 
plana Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/99, 
33/01 in Uradni list RS, št. 96/04, 97/04, 79/09); Prostor-
ski izvedbeni akti: Odlok o prostorskih ureditvenih pogo-
jih v občini Koper (Uradne objave, št. 19/1988, 7/2001 
– obvezna razlaga, 24/2001 – spremembe in dopolnitve, 
Uradni list RS, št. 49/05 – obvezna razlaga, 95/06 – 
spremembe in dopolnitve, 124/08 – obvezna razlaga, 
22/09 – spremembe in dopolnitve, 65/10 – spremembe 
in dopolnitve, 29/12 – obvezna razlaga, 50/12 – obvezna 
razlaga, 47/16 – spremembe in dopolnitve).

b. Podatki o namenski rabi prostora: Oznaka pro-
storske enote: KS-16-V; namenska raba po planu: ure-
ditveno območje za poselitev; podrobnejša namenska 
raba: območje za stanovanja; omejitve rabe po planu in 
PIA: navedena parcela se nahaja na območju vaškega 
jedra (oznaka V); opozorilo: namenska raba po planu še 
ne pomeni možnosti gradnje objekta.

c. Začasni prostorski ukrepi za zavarovanje: Odlok 
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za 
postavitev oglaševalskih objektov v Mestni občini Koper 
(Uradi list RS, št. 47/16).

d. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami 
oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Sklep o pri-
pravi občinskega prostorskega načrta (Uradni list RS, 
št. 74/07); Sklep o začetku priprave občinskega podrob-
nega prostorskega načrta »območja lokacij za postavi-
tev objektov za oglaševanje« (Uradni list RS, št. 41/16).

ii. Zemljišče nima urejenega neposrednega dostopa 
do javne ceste.

4. parc. št. 1825/2, k.o. 681 – Pobrežje (ID 652954), 
parc. št. 1825/3, k.o. 681 – Pobrežje (ID 5191595), 
parc. št. 1826/1, k.o. 681 – Pobrežje (ID 5336128), 
parc. št. 1827/1, k.o. Pobrežje (ID 3255162), nezazidano 
stavbno zemljišče v skupni izmeri 1.006 m2; izhodiščna 
vrednost prodaje znaša 70.070,00 EUR;

i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišč 
št. 35010-1643/2017-2, ki ga je dne 8. 9. 2017 izdala 
Mestna občina Maribor:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške 
parcele: Prostorske sestavine planskih aktov občine: 
Prostorske sestavine planskih aktov občine: Dolgoroč-
ni plan občine Maribor za obdobje 1986–2000 (MUV 
št. 1/86, 16/87, 19/87), Odlok o družbenem planu Mesta 
Maribor za obdobje 1986–1990 (MUV št. 12/86, 20/88, 
3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92), Odlok o spremembah 
in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in 
srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za 
območje mestne občine Maribor (MUV št. 7/93, 8/93, 
8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 26/98, 11/00, 2/01, 
23/02, 28/02, 19/04, 25/04, 8/08 in 17/10, tehnični po-
pravek MUV št. 17/09, 26/12 – sklep ter Uradni list RS, 
št. 72/04, 73/05, 9/07, 27/07, 36/07 in 111/08); Prostorski 
ureditveni pogoji (PUP): Odlok o prostorskih ureditvenih 
pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Mari-
bor (MUV, št. 1/14 – UPB1, 12/14, 5/15, 11/15, 20/15, 
20/16, 29/16 (popr.), 9/17 (popr.)); oznaka prostorske 
enote: Po5-S po prostorskih sestavinah planskih aktov; 
Po 5 po PUP.

b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna na-
menska raba zemljišč po prostorskih sestavinah plan-
skega akta: stavbna zemljišča v ureditvenem območju 
naselja; podrobnejša namenska raba po PUP: površine 
za stanovanjske in dopolnilne dejavnosti (prostostoječa 
– posamična gradnja; večstanovanjske stavbe – vila 
bloki, stolpiči, lamelni bloki);

c. Podatki o varovanju in omejitvah po poseb-
nih predpisih: Varovalni pasovi objektov gospodarske 
javne infrastrukture, v katerih se nahaja zemljišče: Varo-
valni pas elektrovoda (širina varovalnega pasu: 1 m od 
osi električnega voda) – za parc. št. 1825/2, 1826/1, 
1827/1; Varovalni pas elektrovoda (širina varovalne-
ga pasu: 1,5 m od osi električnega voda) – za parc. 
št. 1826/1; Varovalni pas lokalne ceste (širina varoval-
nega pasu: 10 m merjeno od zunanjega roba cestnega 
sveta) – za parc. št. 1825/2, 1825/3, 1826/1; Varoval-
ni pas telekomunikacijskega vodu (širina varovalnega 
pasu: 1,5 m od osi voda) – za parc. št. 1825/2, 1826/1.

d. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami 
oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Program pri-
prave Strategije prostorskega razvoja Mestne občine 
Maribor (MUV št. 26/06), Sklep o pripravi občinske-
ga prostorskega načrta Mestne občine Maribor (MUV, 
št. 22/07, 32/10, 15/13) – faza priprave: osnutek akta.

ii. Zemljišče nima urejenega neposrednega dostopa 
do javne ceste.

5. parc. št. 1034/2, k.o. 452 Dolena (ID 1120013) – 
zazidano stavbno zemljišče s stanovanjskim objektom 
na naslovu Dolena 36a (št. stavbe 46) in gospodarskim 
poslopjem (št. stavbe 208), skupna površina zemljišča 
znaša 1.151 m2 ter parc. št. 1033/1, k.o. 452 Dolena 
(ID 1024391) – deloma nezazidano stavbno zemljišče, 
deloma kmetijsko zemljišče v skupni izmeri 1.981 m2; sku-
pna izhodiščna vrednost prodaje znaša 61.460,00 EUR;

i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišča 
št. 3501-1960/2017-2 (5009), ki ga je dne 18. 9. 2017 
v imenu Občine Videm izdala Skupna občinska uprava 
občin v Spodnjem Podravju:
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a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške 
parcele: Občinski prostorski načrt: Odlok o Občinskem 
prostorskem načrtu Občine Videm (Uradno glasilo slo-
venskih občin, št. 62/15).

b. Enota urejanja prostora: Odprti prostor Haloze; 
HV01 Haloze – območje Dolene.

c. osnovna namenska raba prostora: parc. 
št. 1033/1 – parcela se večinoma nahaja v območju 
kmetijskih zemljišč, zahodni del parcele pa se nahaja 
v območju stavbnih zemljišč; parc. št. 1034/2 – območje 
stavbnih zemljišč; podrobna namenska raba prostora: 
parc. št. 1033/1 – parcela se večinoma nahaja v obmo-
čju drugih kmetijskih zemljišč (K2), zahodni del parcele 
pa v območju površin razpršene poselitve (A), kot av-
tohtoni poselitveni vzorec v krajini, nizke gostote pozi-
dave, s pojavi samotnih kmetij, zaselkov, razdrobljenih, 
razpršenih, raztresenih, razpostavljenih in razloženih 
naselij ter drugih oblik strnjenih manjših naselij (manjša 
gručasta naselja); površine razpršene poselitve so na-
menjene površinam kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi in 
bivanju ter spremljajočim dejavnostim; parc. št. 1034/2 
– podrobnejša namenski rabi prostora: območje površin 
razpršene poselitve (A), kot avtohtoni poselitveni vzo-
rec v krajini, nizke gostote pozidave, s pojavi samotnih 
kmetij, zaselkov, razdrobljenih, razpršenih, raztresenih, 
razpostavljenih in razloženih naselij ter drugih oblik str-
njenih manjših naselij (manjša gručasta naselja); površi-
ne razpršene poselitve so namenjene površinam kmetij 
z dopolnilnimi dejavnostmi in bivanju ter spremljajočim 
dejavnostim.

d. Podatki o območjih varovanj in omejitev, ki veljajo 
na območju zemljišč parc. št. 1033/1 in 1034/2: Varoval-
ni pas prometne infrastrukture – lokalne ceste; Erozijsko 
območje, kjer veljajo protierozijski ukrepi (običajni); Eko-
loško pomembno območje z oznako EPO – Vinorodne 
Haloze 42400, ki je zavarovano z Uredbo o ekološko 
pomembnih področjih (Uradni list RS, št. 48/04, 33/13, 
99/13); Območje varstva Natura 2000 z oznako pSCI – 
SI3000118 Boč-Haloze Donačka gora, ki je zavarovano 
z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (Natura 2000) 
(Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 
33/13, 35/13 – popravek, 3/14).

e. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami 
oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Sklep o za-
četku postopka priprave sprememb in dopolnitev Ob-
činskega prostorskega načrta Občine Videm, prve spre-
membe in dopolnitev (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 10/17); faza priprave: Sklep (Spremembe 1).

6. parc. št. 3717/3, k.o. 2391 – Vipavski 
križ (ID 3168410), zazidano stavbno zemljišče 
v izmeri 271,00 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 
10.500,00 EUR;

i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišča 
št. 3502-1/17-1350, ki ga je dne 15. 9. 2017 izdala Ob-
čina Ajdovščina:

a. Parcela št. 3717/3, k.o. Vipavski križ je po veljav-
nih prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega 
plana Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 96/04) opre-
deljena kot stavbno zemljišče.

b. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami 
oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Sklep o pri-
pravi prostorskega načrta Občine Ajdovščina (Uradni 
list RS, št. 120/07).

7. parc. št. 89/3, k.o. 2155 – Hraše (ID 2916007), 
nezazidano stavbno zemljišče, v izmeri 494 m2; izho-
diščna vrednost prodaje znaša 24.500,00 EUR;

i. Podatki iz potrdila o namenski rabi zemljišča 
št. 3506-0573/2017-2, ki ga je dne 15. 9. 2017 izdala 
Občina Radovljica:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške 
parcele: Občinski prostorski načrt: Strategija prostor-
skega razvoja občine Radovljica z urbanistično zasnovo 
Radovljica – Lesce (Deželne novice — Uradne objave, 
št. 159/12); Prostorski red občine Radovljica (Deželne 
novice — Uradne objave, št. 159/12, 166/12 – popra-
vek, 170/13, 178/13 – razlaga, 191/14, 194/15, 202/15); 
Prostorski izvedbeni načrt: Zazidalni načrt Center – Le-
sce (Deželne novice, Uradne objave, št. 98/08, 112/09, 
123/10, 128/10, 132/10, 150/11, 157/12).

b. Podatki o namenski rabi prostora: prostorska 
enota LE 01 – osnovna namenska raba: poselitev – me-
šana območja (M); podrobna namenska raba: osrednje 
površine (MO).

c. Podatki o varovanju in omejitvah (vrste varoval-
nega območja, ki so s posebnim aktom oziroma predpi-
som o zavarovanju opredeljena kot varovana območja): 
lega v območju, ki se ureja z ZN Center – Lesce (De-
želne novice, Uradne objave, št. 98/08, 112/09, 123/10, 
128/10, 132/10, 150/11, 157/12); potek in varovalni pas 
telekomunikacijskega voda; vplivno območje letališča 
ALC Lesce – območje »B«; varovalni pas kategorizira-
ne občinske ceste – lokalna cesta LC 348031 in javna 
pot JP 848721.

d. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami 
oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Sklep o za-
četku priprave tretjih sprememb in dopolnitev Prostor-
skega reda občine Radovljica (Deželne novice Uradne 
objave, št. 198/15) – faza: zaključena dopolnilna javna 
razgrnitev; Priprava četrtih sprememb in dopolnitev Pro-
storskega reda Občine Radovljica – javno naznanilo 
o javni razgrnitvi (DN UO, št. 229/17) – faza: zaključena 
javna razgrnitev.

8. parc. št. 1466/1, k.o. 1000 Levec (ID 4773503) 
– deloma nezazidano stavbno zemljišče, deloma kmetij-
sko zemljišče v izmeri 802 m2, parc. št. 1466/2, k.o. 1000 
Levec (ID 5276858) – nezazidano stavbno zemljišče 
v izmeri 2.164 m2, parc. št. 1466/3, k.o. 1000 Levec 
(ID 574514) – deloma nezazidano stavbno zemljišče, 
deloma kmetijsko zemljišče v izmeri 2.932 m2; izhodišč-
na vrednost prodaje znaša 100.360,00 EUR;

i. Podatki iz potrdila o namenski rabi zemljišča 
št. 350-06-0759/2017, ki ga je dne 27. 9. 2017 izdala 
Občina Žalec:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemlji-
ške parcele: Občinski prostorski načrt: Odlok o Ob-
činskem prostorskem načrtu Občine Žalec (Uradni list 
RS, št. 64/13, 91/13 – popr., 92/13 – obv. razl.); Pro-
storski izvedbeni načrt: Odlok o OPPN Spremembe in 
dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd (Uradni 
list RS, št. 10/11, 2/17), Odlok o OPPN Spremembe in 
dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd (Uradni 
list RS, št. 30/09), Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o zazidalnem načrtu Arnovski gozd (Uradni list 
RS, št. 78/03), Obvezna razlaga 31. člena Odloka o ob-
činskem podrobnem prostorskem načrtu poslovne cone 
Arnovski gozd II (Uradni list RS, št. 90/11) in Odlok o ob-
činskem podrobnem prostorskem načrtu poslovne cone 
Arnovski gozd II (Uradni list RS, št. 55/10);

b. Podatki o namenski rabi prostora: parc. 
št. 1466/2, k.o. Levec: del (36,5 %) v EUP AR-4 – osnov-
na namenska raba: stavbna zemljišča, podrobna na-
menska raba: gospodarske cone IG; del (63,5 %) EUP 
LO-4/2 – osnovna namenska raba: stavbna zemljišča, 
podrobna namenska raba: gospodarske cone IG; parc. 
št. 1466/3, k.o. Levec: del (13 %) v EUP AR-4 – osnovna 
namenska raba: kmetijska zemljišča, podrobna namen-
ska raba: druga kmetijska zemljišča K2; del (13,5 %) 
v EUP AR-4 – osnovna namenska raba: stavbna zemlji-
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šča, podrobna namenska raba: gospodarske cone IG; 
del (67 %) v EUP LO-4/2 – osnovna namenska raba: 
stavbna zemljišča, podrobna namenska raba: gospodar-
ske cone IG; del (6,5 %) v EUP LO-4/5 – osnovna na-
menska raba: kmetijska zemljišča, podrobna namenska 
raba: druga kmetijska zemljišča K2; parc. št. 1466/1, k.o. 
Levec: del (6,5 %) v EUP LO-4/2 – osnovna namenska 
raba: stavbna zemljišča, podrobna namenska raba: go-
spodarske cone IG; del (93,5 %) v EUP LO-4/5 – osnov-
na namenska raba: kmetijska zemljišča; podrobna na-
menska raba: druga kmetijska zemljišča K2;

c. Podatki o varovanju in omejitvah (vrste varoval-
nega območja, ki so s posebnim aktom oziroma predpi-
som o zavarovanju opredeljena kot varovana območja): 
Poplavno območje;

d. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitva-
mi oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Program 
priprave prostorskega akta: Sklep o začetku priprave 
sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načr-
ta Občina Žalec – SD OPN 1 (Uradni list RS, št. 16/17).

9. parc. št. 170/2, k.o. 2172 – Hrušica (ID 2363043), 
in parc. št. 167/2, k.o. 2172 – Hrušica (ID 851085), ne-
zazidano stavbno zemljišče v skupni izmeri 2.305,00 m2; 
izhodiščna vrednost prodaje znaša 86.300,00 EUR;

i. Podatki iz potrdila o namenski rabi zemljišča 
št. 3501-133/2018, ki ga je dne 29. 3. 2018 izdala Ob-
čina Jesenice:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške 
parcele: Strateški prostorski načrt: Odlok o Občinskem 
prostorskem načrtu Občine Jesenice (Uradni list RS, 
št. 110/13, 57/17); Prostorski izvedbeni načrt: Odlok 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Plavški 
travnik II – Vrbje (Uradni list RS, št. 108/09), Lokacijski 
načrt za avtocesto predor Karavanke – Bregana odsek 
Hrušica – Vrba;

b. Podatki o namenski rabi prostora: prostorska eno-
ta HRU 11-OPPN – osnovna namenska raba: I – območja 
proizvodnih dejavnosti, ki so pretežno namenjena indu-
strijskim, proizvodnim in spremljajočim storitvenim ter ser-
visnim dejavnostim; IG – gospodarske cone, večfunkcio-
nalne gospodarske cone, ki so namenjene obrtnim, skla-
diščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim, proizvodnim 
in spremljajočim dejavnostim (gostinstvo, šport, zabava);

c. Podatki o varovanju in omejitvah (vrste varoval-
nega območja, ki so s posebnim aktom oziroma predpi-
som o zavarovanju opredeljena kot varovana območja): 
Vodni in priobalni pas (Zakon o vodah – Uradni list 
RS, št. 67/02, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14); Varovalni 
pas avtoceste; Varovalni pas – podzemni kabelski vod 
20 kV; varovalni pas elektronske komunikacije; Varoval-
ni pas vodovodnega omrežja;

d. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami 
oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Državni pro-
storski načrt za prenosni plinovod M10 Vodice – Rateče 
(faza: pobuda).

10. parc. št. 566/1, k.o. 2387 – Selo (ID 3318162), 
kmetijsko zemljišče v izmeri 286 m2; izhodiščna vrednost 
prodaje znaša 500,00 EUR;

i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišča 
št. 3502-1/17-1466, ki ga je dne 10. 10. 2017 izdala 
Občina Ajdovščina:

a. Parcela št. 566/1, k.o. Selo je po veljavnih pro-
storskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana 
Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 96/04) opredelje-
na kot I. območje stavbnih zemljišč.

b. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami 
oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Sklep o pri-
pravi prostorskega načrta Občine Ajdovščina (Uradni 
list RS, št. 120/07).

V izhodiščno ceno prodaje predmetnih nepremičnin 
ni vključen 2 % davek na promet nepremičnin oziroma 
DDV po zakonsko določeni stopnji. Davek in stroški 
prenosa lastništva bremenijo kupca.

Posebni pogoji urejanja zemljišč v varovalnem pasu 
avtoceste: na zemljiščih, ki se deloma ali v celoti naha-
jajo znotraj 40-metrskega varovalnega pasu avtoceste, 
merjeno od zunanjega roba cestnega sveta, je po do-
ločbi 66. člena Zakona o cestah (ZCes-1; Uradni list RS, 
št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15 in 10/18) raba 
prostora omejena. Za gradnjo in rekonstrukcijo objektov 
ter za izvajanje kakršnih koli drugih del na zemljiščih 
v varovalnem pasu avtoceste je, ob izpolnjevanju pred-
pisanih pogojev za posege v prostor, potrebno pridobiti 
tudi soglasje DARS d.d. kot upravljavca avtocest. Pri 
izdaji soglasja se morajo upoštevati interesi varovanja 
državne ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi 
prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega vide-
za, zato bistvena opozorila in pogoji v soglasju obsegajo 
vsaj naslednja določila glede izvajanja posegov v varo-
valnem pasu avtoceste:

– ne smejo biti v nasprotju s predpisanimi ukrepi 
za varstvo cest in za varno odvijanje prometa na njih;

– da je zaradi prihodnjega razvoja prometa potreb-
no upoštevati možnost širitev avtoceste za en vozni pas, 
to je minimalno 7,0 m obojestransko;

– da morajo biti morebitni objekti odmaknjeni od 
parcelne meje avtoceste najmanj toliko, kolikor je pred-
videna višina objekta oziroma najmanj 8,0 m (torej 
15,0 m od meje cestnega sveta);

– da se parkirišče lahko izvede z odmikom najmanj 
1,0 m od parcelne meje cestnega sveta;

– da morajo biti vsi komunalni vodi odmaknjeni od 
meje cestnega sveta najmanj 2,0 m (cca 4,0 m od va-
rovalne ograje);

– da mora investitor morebitnega objekta zagotoviti 
njegovo pasivno zaščito skladno s Pravilnikom o za-
ščiti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, št. 10/12 
in 61/17 – GZ) in Tehničnimi smernicami za graditev 
»TSG-1-005 Zaščita pred hrupom«;

– da je izvedba vseh ukrepov za zaščito pred vpli-
vi ceste in prometa na njej za nove objekte in njihove 
funkcionalne površine, umeščene v varovalni pas avto-
cest, obveznost investitorjev (četrti odstavek 66. člena 
ZCes-1);

– da meteorna voda z objektov in njihove funk-
cionalne površine ne sme biti speljana v naprave za 
odvodnjavanje avtoceste in njenega cestnega sveta, 
sama ureditev odvodnje meteornih voda pa ne sme po-
slabšati ali ogroziti obstoječega sistema odvodnjavanja 
avtoceste;

– če bi zaradi gradnje prišlo do uničenja mejnih 
kamnov, je le-te investitor dolžan na svoje stroške po 
pooblaščeni organizaciji za geodetske meritve postaviti 
v prvotno stanje;

– da mora biti osvetlitev skladna z Uredbo o mejnih 
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni 
list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13);

– da se zaradi varovanja videza avtoceste in var-
nosti prometa na njej v njenem varovalnem pasu ne 
sme postavljati nikakršnih reklam, svetlobnih napisov in 
drugih za prometno varnost motečih dejavnikov, kot to 
določa 78. člen ZCes-1;

– da se s posegi v varovalni pas avtoceste se ne 
sme onemogočati ali ovirati izvajanja rednih vzdrževal-
nih del na avtocesti in na njenih spremljajočih objektih.

III. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna ku-
pnino v roku 15 dni od prejema obvestila prodajalca, da 
je overil svoj podpis na pogodbi. Plačilo kupnine v roku 
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15 dni je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, ko je 
kupec proračunski uporabnik, veljajo plačilni roki, kot jih 
določa 32. člen Zakona o izvrševanju proračunov Re-
publike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, 
št. 80/16, 33/17, 59/17 in 71/17 – ZIPRS1819).

IV. Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je 
pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini.

V. Pogoji sodelovanja:
a.) Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne 

osebe.
b.) Za resnost ponudbe morajo ponudniki do roka, 

ki velja za oddajo ponudbe, vplačati varščino v višini 
10 % od objavljene izhodiščne vrednosti prodaje na tran-
sakcijski račun prodajalca št.: SI56 05100–8000069735, 
odprt pri Abanki d.d., z obvezno navedbo namena naka-
zila: varščina, sklic na številko 231-030.

Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. 
Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnje-
na v roku 30 dni po končanem izboru najugodnejšega 
ponudnika.

c.) Pisna ponudba mora vsebovati:
– Ime in priimek oziroma podjetje, ter naslov stalne-

ga prebivališča oziroma sedež ponudnika, ter podatke 
o zastopnikih podjetja,

– Navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe,
– Višino ponujene cene brez davščin, ki ne sme biti 

nižja od izhodiščne cene,
– Davčno številko, matično številko (za pravne ose-

be) oziroma EMŠO, če je ponudnik fizična oseba, in 
telefonsko številko.

– Ponudbi je potrebno priložiti:
1. Fizične osebe morajo ponudbi predložiti kopijo 

osebne izkaznice ali potnega lista ter potrdilo o drža-
vljanstvu Republike Slovenije oziroma o državljanstvu 
druge države članice Evropske unije, ostali pa še doka-
zila, ki izkazujejo pogoje, pod katerimi lahko lastninsko 
pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji pridobi-
jo tuji državljani, kot jih določa zakon ali mednarodna 
pogodba.

2. Pravne osebe morajo ponudbi predložiti izpisek 
iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti sta-
rejši od treh mesecev.

3. V kolikor v postopku fizična ali pravna oseba 
sodeluje po pooblaščencu, je obvezno priložiti pisno 
pooblastilo, overjeno pri notarju.

4. Originalno dokazilo o plačilu varščine, s prilože-
no navedbo celotne številke računa za primer vračila 
varščine.

5. Pisno izjavo, da je ponudniku znana vsebina 
razpisa ter da brezpogojno sprejema razpisne pogoje.

VI. Rok za oddajo ponudbe
Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela 

najkasneje do 18. 5. 2018 do 12. ure na naslov: Družba 
za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Izposta-
va v Ljubljani, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, pod oznako 
»Javni razpis za prodajo nepremičnin – ne odpiraj!«. 
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov 
pošiljatelja.

Nepravočasnih in nepopolnih ponudb prodajalec 
ne bo upošteval. Pravočasne in popolne ponudbe bo 
v roku 30 dni od dneva po preteku roka za oddajo 
ponudb obravnavala komisija. Odpiranje ponudb ni 
javno.

Ponudniki bodo o izidu postopka javne ponudbe 
pisno obveščeni.

VII. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena 
cena. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjeva-
le zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne 
prodajne cene.

VIII. Drugi pogoji:
– Nepremičnine so naprodaj po načelu »vide-

no-kupljeno«;
– Nepremičnine so pod posamezno zaporedno šte-

vilko naprodaj kot celota. Ponudba je veljavna samo, če 
je podana za posamezen sklop v celoti;

– Pogodba z najugodnejšim ponudnikom bo skle-
njena, v kolikor morebitni zakoniti predkupni upraviče-
nec ne bo uveljavljal zakonite predkupne pravice pod 
enakimi ali za prodajalca ugodnejšimi pogoji;

– Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo 
s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno ali katerimkoli 
ponudnikom, je izključena. Uprava družbe lahko ka-
darkoli ustavi začeti postopek do sklenitve prodajne 
pogodbe;

– Izbrani najugodnejši ponudnik je dolžan s proda-
jalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v roku 
15 dni po prejemu sklepa o izbiri. Če kupec v določenem 
roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist pro-
dajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe;

– Predlog za ureditev zemljiškoknjižnega stanja po 
sklenjeni kupoprodajni pogodbi poda kupec;

– Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je 
120 dni od roka za oddajo ponudbe.

IX. Dodatne informacije dobijo zainteresirani po-
nudniki na naslovu: nepremicnine@dars.si oziroma 
spletni strani www.dars.si ali po tel. 01/300-98-82 ali 
01/300-98-85.

DARS d.d.

 Ob-2026/18

V skladu z določili 4. člena Zakona o prevzemih 
(ZPre-1) in 52. členom Zakona o trgu finančnih instru-
mentov (ZFTI) družba EXOTERM HOLDING, d.d., Stru-
ževo 66, 4000 Kranj, objavlja obvestilo:

Družba EXOTERM HOLDING, d.d., Struževo 66, 
4000 Kranj, je po pooblastilu 24. skupščine družbe z dne 
22. 3. 2018 pridobila po Pogodbah o nakupu in prodaji 
delnice 8.306 kosov lastnih delnic po ceni 47,00 EUR za 
eno delnico družbe EXOTERM HOLDING, d.d., Struže-
vo 66, 4000 Kranj, z oznako EXKG v skupni vrednosti 
390.382,00 EUR.

Za pridobljene lastne delnice se oblikujejo rezerve 
za lastne delnice v breme prenesenega dobička prete-
klih let.

EXOTERM HOLDING, d.d.
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Št. 2153-6/2007/23(1324-03) Ob-2018/18

V register političnih strank se pri politični stranki 
Krščanski socialisti Slovenije – Krekovi socialisti, 
s skrajšanim imenom Krekovi socialisti, s kratico 
imena KSS in s sedežem v Ljubljani, Mihov štra-
don 13, ter z matično številko: 1030132000, vpiše 
sprememba statuta, sprememba imena v: Novi soci-
aldemokrati, sprememba kratice imena v: NS, spre-
memba znaka, sprememba zastopnika in sprememba 
programa stranke ter izbriše skrajšano ime Krekovi 
socialisti. Znak stranke predstavlja stiliziran nagelj in 
kratica stranke. Nagelj je nagnjen v levo pod kotom 
45˚; cvet v smeri levo zgoraj; pecelj v smeri desno 
spodaj. Pecelj ima v zgornjem delu tanka lističa, ki 
skupaj s pecljem tvorita podobo križa. V zamišljenem 
kotu levo spodaj, ki poteka od levega roba cveta 
navzdol in od spodnjega konca peclja levo, je kratica 
NS in po dveh presledkih napis Novi socialdemokra-
ti v pisavi Times New Roman. Cvet je rdeče barve 
oznake #d83c16, čašica cveta in pecelj pa zelene 
z oznako #427d47; črke kratice NS so črne barve 
z oznako #0c0c0c. Skrajni zgornji/spodnji točki ter 
skrajni desno/levi točki samega znaka so v razmerju 
1:1. Znak stranke (nagelj in kratica) sta postavljena 
na belo podlago (z oznako #fffff) kvadratne oblike, ki 
je od samega znaka večja za 20 odstotkov. Znak je 
v sredini podlage in je v razmerju z belo kvadratno 
podlago v razmerju 1:1,20.

Kot novi zastopnik stranke se vpiše Milan Bala-
žic, roj. 19. 10. 1958, državljan Republike Slovenije, 
s stalnim prebivališčem: Dole pri Krašcah 21, Dole 
pri Krašcah.

Objave po Zakonu  
o političnih strankah
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Št. 2153-7/2018/3(1324-03) Ob-2019/18

V register političnih strank se vpiše politična stranka 
SLOGA, s sedežem v Ljubljani, Cesta v Gorice 36. 
Znak stranke je stiliziran napis SLOGA v kraljevo modri 
barvi Pantone 655C.

Kot zastopnica politične stranke SLOGA se v re-
gister političnih strank vpiše Janja Štorgelj, roj. 7. 11. 
1959, državljanka Republike Slovenije, s stalnim prebi-
vališčem: Scopolijeva ulica 16d, Ljubljana.

Matična številka politične stranke je: 4106121000.
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Št. 3832-23/2018/2 Ob-2050/18

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Re-
publike Slovenije (v nadaljevanju: Agencija) na podlagi 
četrtega odstavka 7. člena Zakona o poštnih storitvah 
(Uradni list RS, št. 51/09, 77/10, 40/14 – ZIN-B, 81/15; 
v nadaljevanju: ZPSto-2) objavlja

javni poziv
za pridobitev mnenj zainteresirane javnosti glede 
interesa za izvajanje univerzalne poštne storitve 

ter zagotovitve njene kakovosti izvajanja
1. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva je pridobitev mnenj zainte-

resirane javnosti glede obstoja interesa za trajno, redno 
in nemoteno izvajanje ene ali več poštnih storitev, ki se 
na podlagi drugega odstavka 3. člena ZPSto-2 izvajajo 
kot univerzalna storitev, in sicer s predpisano kakovostjo 
na celotnem ozemlju Republike Slovenije in po cenah, 
dostopnih za vse uporabnike poštnih storitev.

Agencija je Pošto Slovenije d.o.o. z odločbo 
št. 3831-14/2013/3 z dne 16. 4. 2013 imenovala za iz-
vajalca univerzalne poštne storitve na celotnem ozemlju 
Republike Slovenije za vse storitve iz nabora univerzal-
ne poštne storitve, ki se izvajajo v notranjem in čezmej-
nem poštnem prometu, in sicer:

– sprejem, usmerjanje, prevoz in dostava poštnih 
pošiljk do mase 2 kg,

– sprejem, usmerjanje, prevoz in dostava poštnih 
paketov do mase 10 kg,

– storitev priporočene in vrednostne poštne pošiljke in
– prenos poštnih pošiljk za slepe in slabovidne.
Pošta Slovenije d.o.o. je bila imenovana za izvajal-

ca univerzalne poštne storitve za obdobje petih let, in 
sicer od 1. 6. 2013 do 31. 5. 2018.

Agencija je na podlagi 7. člena ZPSto-2 pripravila 
analizo stanja trga poštnih storitev v Republiki Sloveniji, 
katere namen je bil ugotoviti, koliko izvajalcev poštnih 
storitev lahko zagotovi zahtevano kakovost izvajanja 
univerzalne storitve v obdobju po 1. 6. 2018. Agencija 
je v analizi ugotovila, da lahko le Pošta Slovenije d.o.o. 
zagotovi zahtevano kakovost izvajanja univerzalne sto-
ritve na ozemlju Republike Slovenije. Pri tem je Agencija 
analizirala zlasti ustreznost omrežij, število zaposlenih, 
razpoložljivost finančnih virov, izkazovanje dosedanje 
stroškovne učinkovitosti, zanesljivosti in kakovosti pri 
izvajanju poštnih storitev. Analiza je dostopna na spletni 
strani Agencije.

S predmetnim javnim pozivom želi Agencija ugo-
toviti, ali za obdobje od 1. 6. 2018 dalje obstaja interes 
za izvajanje univerzalne poštne storitve predpisane ka-
kovosti z upoštevanjem vseh obveznosti, ki jih izvajalcu 
univerzalne storitve nalaga ZPSto-2 in na njegovi podla-
gi izdani podzakonski predpisi. Agencija bo objavila vsa 
prejeta mnenja zainteresirane javnosti na svoji spletni 
strani, pri čemer bo ohranila stopnjo zaupnosti preje-
tih informacij, ki so označene kot poslovna skrivnost. 
Agencija bo obravnavala tista mnenja, ki bodo strokovno 
obrazložena in se bo do njih opredelila pisno z objavo 
na svoji spletni strani.

Na podlagi prejetih mnenj bo Agencija imenovala 
izvajalca univerzalne poštne storitve za obdobje 5 let, 

Objave po Zakonu  
o poštnih storitvah

in sicer od 1. 6. 2018 dalje ter mu naložila obveznost 
izvajanja univerzalne poštne storitve.

2. Osnovne zahteve glede izvajanja univerzalne 
storitve

Sladno s 3. členom ZPSto-2 je univerzalna poštna 
storitev trajno, redno in nemoteno izvajanje ene ali več 
s tem zakonom določenih poštnih storitev s predpisano 
kakovostjo na celotnem ozemlju Republike Slovenije ali 
na njenem delu po cenah, dostopnih za vse uporabnike 
poštnih storitev. Kot univerzalna storitev se izvajajo na-
slednje poštne storitve:

1. sprejem, usmerjanje, prevoz in dostava poštnih 
pošiljk do mase 2 kg,

2. sprejem, usmerjanje, prevoz in dostava poštnih 
paketov do mase 10 kg,

3. storitev priporočene in vrednostne poštne po-
šiljke in

4. prenos poštnih pošiljk za slepe in slabovidne.
Velikost, oprema in druge lastnosti poštnih pošiljk 

iz zgornjega odstavka morajo ustrezati določilom aktov 
Svetovne poštne zveze, ki veljajo v Republiki Sloveni-
ji, tj. Ustava Svetovne poštne zveze, Splošni pravilnik 
Svetovne poštne zveze, Svetovna poštna konvencija in 
njeni pravilniki ter sporazumi Svetovne poštne Zveze in 
njihovi pravilniki.

Glede na stanje trga poštnih storitev in glede na 
ugotovljene potrebe uporabnikov lahko Agencija s splo-
šnim aktom poveča omejitev mase poštnih paketov pri 
univerzalni storitvi do mase, ki ne presega 20 kg, in 
lahko predpiše posebne ureditve za dostavo takšnih 
paketov. V kolikor bo Agencija ugotovila, da je glede na 
stanje trga poštnih storitev in glede na potrebe uporab-
nikov potrebno povečati omejitev mase poštnih paketov 
pri univerzalni storitvi nad 10 kg, bo skladno s tretjim 
odstavkom 3. člena ZPSto-2 s splošnim aktom razširila 
storitve iz nabora univerzalne poštne storitve tako, da 
bo povečala omejitev mase iz sedanjih 10 kg na največ 
20 kg in – po potrebi – predpisala posebne ureditve za 
dostavo takšnih paketov.

Univerzalna storitev se izvaja v notranjem in čez-
mejnem poštnem prometu, pri čemer mora biti kot del 
univerzalne storitve zagotovljena dostava poštnih pa-
ketov prejetih iz drugih držav članic Evropske unije do 
mase, ki ne presega 20 kg na celotnem ozemlju Repu-
blike Slovenije.

Skladno s 5. členom ZPSto-2 se univerzalna poštna 
storitev zagotavlja v javnem interesu vsem uporabnikom 
poštnih storitev na celotnem ozemlju Republike Slovenije 
pod enakimi pogoji trajno, redno in nemoteno. Zagota-
vljanje univerzalne poštne storitve sme biti prekinjeno le 
zaradi višje sile ali v razmerah, nevarnih za dostavljavca.

Z univerzalno storitvijo se vsem uporabnikom po-
štnih storitev zagotavljata najmanj pet delovnih dni te-
densko najmanj en sprejem in ena dostava dnevno 
na dom ali v prostore vsake fizične ali pravne osebe. 
Tedenska pogostost sprejema in dostave se ob pove-
čanem številu dela prostih dni v posameznem tednu 
sorazmerno zmanjša.

Izvajalec univerzalne poštne storitve mora izpolnje-
vati naslednje zahteve:

– ponuditi mora storitev, ki zagotavlja upoštevanje 
bistvenih zahtev;
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– uporabnikom mora v primerljivih pogojih ponu-
diti enako storitev;

– storitev mora biti na voljo brez kakršnekoli obli-
ke diskriminacije, zlasti brez diskriminacije zaradi po-
litičnih, verskih ali ideoloških pomislekov;

– storitev ne sme biti prekinjena ali ustavljena, 
razen zaradi višje sile;

– storitev se mora izvajati v skladu s tehničnim, 
gospodarskim in družbenim okoljem in potrebami upo-
rabnikov.

Skladno s 6. členom ZPSto-2 mora izvajalec 
univerzalne poštne storitve vsaj enkrat letno objaviti 
dovolj natančne in posodobljene informacije o posa-
meznih lastnostih in kakovosti univerzalne storitve. 
Informacije o splošnih pogojih in cenah mora obja-
viti najmanj sedem dni pred njihovo uveljavitvijo. Te 
informacije mora izvajalec objaviti na svojih spletnih 
straneh in v poslovnih prostorih, namenjenih za ne-
posredno delo z uporabniki poštnih storitev. Kadar se 
izvajalec v teh informacijah sklicuje na tehnične stan-
darde, se mora sklicevati na standarde poštnih stori-
tev, ki so objavljeni v Uradnem listu Evropske unije.

Skladno z 19. členom ZPSto-2 je izvajalec uni-
verzalne poštne storitve upravičen do nadomestila za 
izvajanje univerzalne storitve, če obveznost izvajanja 
univerzalne storitve povzroča neto stroške in pomeni 
nepravično finančno breme za izvajalca univerzalne 
storitve. Neto strošek obveznosti univerzalne storitve 
je vsak strošek, ki je nujen za izvajanje univerzalne 
storitve in je s to storitvijo povezan. Izračuna se kot 
razlika med neto stroški imenovanega izvajalca uni-
verzalne storitve, ki posluje z obveznostmi univerzal-
ne storitve, in neto stroški istega izvajalca, ki bi jih 
imel, če bi posloval brez obveznosti univerzalne stori-
tve. Agencija na podlagi izračuna neto stroškov obve-
znosti univerzalne storitve ugotovi, ali ti res pomenijo 
nepravično breme. Izvajalcu univerzalne storitve, ki 
je upravičen do nadomestila za izvajanje univerzalne 
storitve, se na podlagi njegove zahteve izplačuje na-
domestilo za izvajanje univerzalne storitve iz kompen-
zacijskega sklada, ki ga ustanovi in upravlja Agencija.

Skladno z 32. členom ZPSto-2 mora izvajalec 
univerzalne poštne storitve ob upoštevanju določb 
o zaupnosti poštnih pošiljk in varstva osebnih podat-
kov omogočiti izvajalcem zamenljivih storitev dostop 
do poštne infrastrukture ali storitev iz nabora univer-
zalne poštne storitve, in sicer po ceni, ki temelji na 
stroških. Izvajalec univerzalne poštne storitve mora 
na podlagi splošnih pogojev za izvajanje poštnih sto-
ritev in cen storitev objaviti pregledne in nediskrimi-
nacijske pogoje za dostop do poštne infrastrukture ali 
storitev iz nabora univerzalne poštne storitve skupaj 
s ceno in načinom dostopa. Pri določitvi cene in pogo-
jev izvajalec ne sme diskriminirati različnih izvajalcev 
zamenljivih storitev.

Skladno s 34. členom ZPSto-2 je izvajalec univer-
zalne poštne storitve zavezanec za plačilo Agenciji.

Skladno s 35. členom ZPSto-2 morajo biti cene 
storitev iz nabora univerzalne storitve dostopne, stro-
škovno naravnane in za istovrstne storitve enake na 
celotnem ozemlju Republike Slovenije. Cene morajo 
biti takšne, da vsem uporabnikom omogočajo dostop 
do ponujenih storitev ne glede na njihov zemljepisni 
položaj ter da spodbujajo učinkovito zagotavljanje uni-
verzalne poštne storitve. Tarife morajo biti pregledne 
in nediskriminacijske. Razen storitev, ki so v skladu 
z ratificiranimi akti Svetovne poštne zveze oproščene 
plačila poštnine (literatura za slepe in slabovidne ose-

be), morajo biti univerzalne storitve slepim in slabovi-
dnim osebam dostopne po enakih cenah kot drugim 
uporabnikom za istovrstne storitve. Pri tem so v to 
ceno že vključene tudi morebitne dodatne storitve, 
ki jih mora izvajalec univerzalne storitve zagotoviti 
za nemoteno izvajanje univerzalne storitve slepim in 
slabovidnim. Izvajalec univerzalne storitve lahko za 
slepe in slabovidne ponudi tudi ugodnejše pogoje.

Skladno s 36. členom ZPSto-2 mora izvajalec uni-
verzalne poštne storitve voditi ločene računovodske 
evidence v svojih računovodskih sistemih, ki jasno 
ločujejo med storitvami in izdelki, ki so del univerzalne 
storitve, in tistimi, ki to niso. Taki notranji računovodski 
sistemi morajo delovati na podlagi dosledno upora-
bljenih in objektivno utemeljenih načel stroškovnega 
računovodstva.

Izvajalec univerzalne storitve ne sme z univer-
zalnimi storitvami subvencionirati preostalih poštnih 
storitev in drugih storitev, ki jih izvaja.

Skladno s tretjim odstavkom 37. člena ZPSto-2 
mora izvajalec univerzalne poštne storitve pred uve-
ljavitvijo splošnih pogojev in cen univerzalne storitve 
zanje pridobiti soglasje Agencije in jih objaviti na svo-
jih spletnih straneh ter v poslovnih prostorih, namenje-
nih za neposredno delo z uporabniki poštnih storitev 
najmanj sedem dni pred njihovo uveljavitvijo.

Zahteve glede izvajanja univerzalne poštne stori-
tve so podrobneje navedene v ZPSto-2, Splošnem aktu 
o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve (Ura-
dni list RS, št. 47/10, 14/17), Splošnem aktu o izjemah 
pri izvajanju univerzalne poštne storitve (Uradni list RS, 
št. 22/10, 58/13), Splošnem aktu o ločenih računovod-
skih evidencah in prepovedi subvencioniranja (Uradni 
list RS, št. 29/10) in Splošnem aktu o računovodskih 
informacijah in izračunu neto stroška obveznosti uni-
verzalne poštne storitve (Uradni list RS, št. 47/10).

V zvezi z osnovnimi zahtevami glede izvajanja 
univerzalne storitve Agencija pojasnjuje, da bo tudi 
v bodoče pozorno spremljala in analizirala stanje na 
trgu poštnih storitev ter hitro spreminjajoče se potre-
be uporabnikov poštnih storitev. Po potrebi in glede 
na ugotovljene spremembe na trgu bo Agencija z re-
gulatorno intervencijo zagotovila finančno vzdržnost 
izvajanja univerzalne poštne storitve ob hkratnem 
zagotavljanju razumnih potreb uporabnikov poštnih 
storitev in ob spodbujanju konkurence. Kakršnikoli 
regulatorni ukrepi Agencije bodo izvedeni nediskri-
minatorno, transparentno, tj. zlasti po izvedeni jav-
ni obravnavi, in bodo sorazmerni ciljem, ki jih bodo 
ukrepi zasledovali. Glede na intenziteto spreminjanja 
potreb uporabnikov poštnih storitev v zadnjih letih 
se zdi verjetno, da bo v času trajanja nove odločbe 
o imenovanju izvajalca univerzalne storitve potrebno 
ustrezno spremeniti predpisano kakovost univerzalne 
poštne storitve.

3. Mnenja zainteresirane javnosti
Javnost, ki izraža interes za trajno, redno in ne-

moteno izvajanje ene ali več poštnih storitev, ki se na 
podlagi drugega odstavka 3. člena ZPSto-2 izvajajo 
kot univerzalna storitev, in sicer s predpisano kako-
vostjo na celotnem ozemlju Republike Slovenije in po 
cenah, dostopnih za vse uporabnike poštnih storitev, 
mora pojasniti:

1. katere poštne storitve iz nabora univerzalne 
poštne storitve iz drugega odstavka 3. člena ZPSto-2 
namerava izvajati;

2. s kakšnim lastnim omrežjem (zlasti število in 
razporeditev kontaktnih točk) in s kolikšnim številom 
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zaposlenih namerava zagotavljati poštne storitve iz 
nabora univerzalne poštne storitve iz drugega od-
stavka 3. člena ZPSto-2 in izpolnjevati osnovne zah-
teve glede izvajanja univerzalne storitve;

3. na kakšen način namerava zagotavljati kako-
vost izvajanja univerzalne poštne storitve, kot je pred-
pisana s Splošnim aktom o kakovosti izvajanja uni-
verzalne poštne storitve (Uradni list RS, št. 47/10, 
14/17), in sicer:

3.1. najmanj pet delovnih dni tedensko najmanj 
en sprejem in eno dostavo poštnih pošiljk dnevno 
na dom ali v prostore vsake fizične ali pravne osebe,

3.2. ustrezno število in delovni čas kontaktnih 
točk za neposredno delo z uporabniki poštnih storitev,

3.3. ustrezno število poštnih nabiralnikov,
3.4. ustrezne roke prenosa poštnih pošiljk in
3.5. ustrezne postopke reševanja reklamacij in 

ugovorov.
4. Rok in način oddaje mnenj: rok za oddajo 

mnenj zainteresirane javnosti je 21. 5. 2018. Zainte-
resirana javnost lahko pošlje svoja mnenja bodisi na 
naslov: Agencija za komunikacijska omrežja in sto-
ritve Republike Slovenije, Stegne 7, p. p. 418, 1001 
Ljubljana bodisi po elektronski poti na elektronski 
naslov: info.box@akos-rs.si.

Agencija za komunikacijska omrežja  
in storitve Republike Slovenije
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Izvršbe

I 985/2016 Os-1827/18

V izvršilni zadevi upnice Republike Slovenije, 
Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, proti dolžnici Mariji 
Bednjički, Zgornja Ščavnica 118, Sv. Ana v Sloven-
skih goricah, zaradi izterjave denarne terjatve v višini 
32.325,86 EUR s pripadki, se na podlagi sklepa o iz-
vršbi, opr. št. I 985/2016 z dne 20. 9. 2016, zarubi ne-
premičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo: enosobno 
stanovanje št. 2, v izmeri 44,15 m2, v prvem nadstropju 
poslovno stanovanjske stavbe v Selnici ob Dravi, Gasil-
ska ulica 2, k.o. Spodnja Selnica.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 3. 2018

VL 29235/2017 Os-1926/18

Izvršitelj Milan Glažar, Miklošičeva 4, Maribor, 
je dne 18. 5. 2017 s pričetkom ob 11. uri, v zadevi 
VL 29235/2017, Okrajno sodišče Maribor, zoper dolžni-
ka Demiri Lavdrim, Partizanska cesta 19, 2000 Mari-
bor, za upnika Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, 
Maribor, v Mariboru, Partizanska cesta 19, opravil ru-
bež nepremičnine: dvosobno stanovanje številka 5, 
v 1. nadstropju, v izmeri 74,87 m2, na naslovu Partizan-
ska cesta 19, Maribor.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 3. 2018

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

IV P 574/2017 Os-1908/18

Okrožno sodišče v Kranju je po okrožni sodnici 
Ireni Ahačič, v pravdni zadevi tožeče stranke Skenderja 
Bytyqi, Gogalova ulica 8, Kranj, ki ga zastopa Jelka Sa-
jovic, odvetnica iz Kranja, zoper toženo stranko Dielizo 
Bytyqi z neznanim prebivališčem, zaradi razveze za-
konske zveze, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem 
postopku, Dielizi Bytyqi, z neznanim prebivališčem, po-
stavilo začasno zastopnico odvetnico Tejo Zajc Šolar, 
Trg svobode 1, Tržič.

Začasna zastopnica ima v tem postopku pravice 
in dolžnosti zakonite zastopnice in bo imenovano to-
ženo stranko zastopala od dneva postavitve in vse do 
takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne 
nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika 
(83. člen ZPP).

Okrožno sodišče v Kranju
dne 27. 2. 2018

P 2684/2016 Os-1649/18

Okrožno sodišče v Ljubljani je po višji pravosodni 
svetovalki Nadji Lebar, v pravdni zadevi tožeče stranke 

Objave sodišč

Anamarie Bajrić, Opekarna 27, Trbovlje, ki jo zastopa 
Mojca Blažič, odvetnica v Trbovljah, zoper toženo stran-
ko Danijela Bajrić, Jurija Dragašića 32, Zadar, Hrvaška, 
zaradi razveze zakonske zveze, zaupanja mladoletnega 
otroka v varstvo in vzgojo, določitve preživnine in stikov, 
o postavitvi začasnega zastopnika, 20. 2. 2018 sklenilo:

Za začasnega zastopnika tožene stranke se imenu-
je odvetnika Dina Bauka, Slomškova ulica 17, Ljubljana.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 2. 2018

VL 105598/2017 Os-1871/18

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavaro-
valnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki 
jo zastopa Maja Javornik, Verovškova 60B, Ljubljana, 
proti dolžniku Vilijamu Petrović, Povir 55, Sežana, ki 
ga zastopa zač. zast. odv. Boštjan Štrasner, Partizan-
ska 17, Sežana, zaradi izterjave 6.103,55 EUR, sklenilo:

Dolžniku Vilijam Petrović, Povir 55, Sežana, se na 
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona 
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Boštjan 
Štrasner, Partizanska 17, Sežana.

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

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 3. 2018

VL 67110/2017 Os-1925/18

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavaro-
valnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, 
ki jo zastopa Marta Goričan, Miklošičeva 19, Ljublja-
na, proti dolžniku Marku Habič, Celovška cesta 150, 
Ljubljana, ki ga zastopa zač. zast. Furlan Mojca – od-
vetnica, Dvorakova ulica 5, Ljubljana, zaradi izterjave 
11.400,38 EUR, sklenilo:

Dolžniku Zorka Zver, Celovška cesta 150, Ljubljana; 
Marko Habič, Celovška cesta 150, Ljubljana, se na pod-
lagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o iz-
vršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi Furlan Mojca – 
odvetnica, Dvorakova ulica 5, Ljubljana.

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

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 3. 2018

I N 9/2018 Os-1880/18

Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici 
Poloni Klančič v nepravdni zadevi predlagatelja Duša-



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 27 / 20. 4. 2018 / Stran 989 

na Mervič, Vitovlje 94a, Šempas, postopek o razglasitvi 
za mrtvo, in sicer Marijo Škarabot, roj. Abramič, Šem-
pas 180, sedaj neznanega prebivališča, izven naroka, 
dne 13. 3. 2018 sklenilo:

Na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člen 
Zakona o pravdnem postopku se nasprotni udeleženki 
Mariji Škarabot, neznanega bivališča, postavi začasna 
zastopnica, odvetnica Darja Pahor iz Nove Gorice, ki 
bo zastopala nasprotno udeleženko v nepravdni zadevi 
I N 9/2018, vse dokler nasprotna udeleženka 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 27. 3. 2018

N 23/2017 Os-1932/18

Okrajno sodišče v Tolminu je po okrajni sodnici Tatjani 
Lipušček v nepravdni zadevi predlagatelja Haska Taletović, 
Volče 110, Tolmin, ki ga zastopa Mirjam Kragelj Likar, od-
vetnica v Novi Gorici, zoper nasprotne udeležence: 1. Jo-
hannes Jarec, Hechtel 3568, Kerkstrasat 3, Belgija, sedaj 
5653 KA Eindhoven, Oudaen 9, Nizozemska, 2. Karel Ja-
rec, Eindhoven, Steklelrocastraar 22, Nizozemska, 3. Jo-
hannes Marinus Karel Jarec, 5237 NA S-Hertogenbosch, 
Dukastraat 18, Nizozemska, 4. Marinus Johanes Jarec, 
5628 BP Eindhoven, Baronielaan 37, Nizozemska, 5. Hu-
iberdina Maria Theresia Gertrud Jarec, 5629 NJ Eindho-
ven, Alzira 5, Nizozemska in 6. Johannes Hubertus An-
tonius Karel Franc Marie Jarec, Brouweryckeef 69, 5551 
UE Valkenswaard, Nizozemska, zaradi razdelitve stvari 
v solastnini, na podlagi določil prvega odstavka in 4. točke 
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku 
– ZPP, ki se v nepravdnem postopku uporablja na podlagi 
določila 37. člena Zakona o nepravdnem postopku – ZNP, 
nasprotnima udeležencema: Karlu Jarecu in Johannesu 
Hubertusu Antoniusu Karlu Franzu Marie Jarecu postavilo 
za začasnega zastopnika odvetnike Odvetniške pisarne 
Ivana Makuca, Rutarjeva 4, Tolmin.

Začasni zastopnik bo zastopal nasprotna udele-
ženca v tej nepravdni zadevi vse do takrat, dokler sama 
ali njun pooblaščenec/pooblaščenca ne nastopi pred 
sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve, ne sporoči sodišču, da jima je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 30. 3. 2018

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 402/2016 Os-1656/18

Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden za-
puščinski postopek po pokojni Dušanki Krstič Banjac, 
hčeri Mića Banjac, rojeni 11. 10. 1955, vdovi, umrli 7. 3. 
2016, z zadnjim stalnim prebivališčem Pod gabri 17, 
Celje, v katerem gre za zapuščino brez dedičev. Sodi-
šče na podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona 
o dedovanju (v nadaljevanju: ZD) objavlja naslednji oklic 
neznanim upnikom.

Sodišče poziva vse zapustničine upnike, da pri-
glasijo svoje terjatve pri tem sodišču najkasneje v roku 
6 mesecev od objave tega oklica, v tem roku lahko tudi 
zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v ste-
čajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določba-
mi 142.b člena ZD. Podatke o premoženju, ki sestavlja 

zapuščino in o zapustnikovih obveznostih lahko upniki 
pridobijo pri zapuščinskem sodišču.

Če noben upnik sodišču ne bo pravočasno (v 6 me-
secih od objave tega oklica) predložil prijave zahteve 
za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev in potrdila o vložitvi predloga za začetek steča-
ja zapuščine brez dedičev, bo zapuščina brez dedičev 
prešla na Republiko Slovenijo. Republika Slovenija pa 
ne odgovarja za zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Celju
dne 1. 3. 2018

D 209/2017 Os-1647/18

Pri Okrajnem sodišču v Grosupljem je v teku zapu-
ščinski postopek po pokojnem Alojzu Suhadolc, rojen 
20. 7. 1953, umrl. 9. 8. 2017, nazadnje stanujočem Mala 
Stara vas 6, Grosuplje, državljanu Republike Slovenije.

Tekom zapuščinskega postopka se je dedinja pr-
vega dednega reda odpovedala dediščini, sodišču pa 
ni uspelo ugotoviti ali obstajajo po zap. kakšni dediči 
drugega in tretjega dednega reda (torej zap. oče in mati, 
bratje in sestre, tete in strici oziroma bratranci in sestrič-
ne), ki bi prišli v poštev za dedovanje po njej. Glede na 
ugotovljeno, sodišče s tem oklicem poziva vse tiste, ki 
mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo 
sodišču v enem letu od objave oklica v Uradnem listu 
RS, na spletni strani tukajšnjega sodišča in na sodni 
deski tukajšnjega sodišča ter uveljavljajo svojo pravico 
do dediščine. Po preteku oklicnega roka bo sodišče 
razpisalo zapuščinsko obravnavo in zadevo zaključilo 
v skladu z Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 27. 2. 2018

D 386/2016 Os-1365/18

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 
po pok. Lindič Vitoslavu, EMŠO: 1411955500346, sinu 
Bogomira, roj. 14. 11. 1955, nazadnje stanujočemu Vi-
molj pri Predgradu 6, Stari trg pri Kolpi, umrlemu 17. 10. 
2016, ravno tam.

Tekom zapuščinskega postopka so se vsi dediči 
prvega, drugega in tretjega dednega reda dediščini po 
zap. odpovedali, kar pomeni, da po zapustniku ni dedi-
čev, ki bi prišli v poštev za dedovanje po njem.

Glede na ugotovljeno sodišče s tem oklicem poziva 
morebitne upnike zapustnika, da lahko v roku 6 mesecev 
od objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev 
prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skla-
du z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in 
zapustnikovih obveznostih lahko upniki pridobijo pri tu-
kajšnjem sodišču.

V primeru, če noben upnik ne bo pravočasno vložil 
zahteve za prenos zapustnikove zapuščine v stečajno 
maso stečaja zapuščine, bo zapuščina brez dedičev 
prešla na Republiko Slovenije, pri čemer slednja za za-
pustnikove dolgove ne bo odgovarjala.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 5. 2. 2018

D 109/2018 Os-1865/18

Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku zapuščinski 
postopek po zapuščinski zadevi: po pok. Blažu (Biaggiu) 
Oleniku, neznanega datuma rojstva, neznanega bivali-
šča, ki je bil razglašen za mrtvega s sklepom Okrajnega 
sodišča v Kopru, opr. št. N 54/2017 z dne 5. 12. 2017, 
ter določenim datumom smrti 1. 1. 1928.
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V predmetni zapuščinski zadevi je sodišče ugoto-
vilo, da je bil zapustnik sin Matije (Matteo) Olenika in 
vnuk Luke Olenika, da je bil imenovan Mernačič in je 
imel brata Antona (Antonio) Olenika.

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 nadalje-
valo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi 
podatkov, s katerimi razpolaga. Sodišče je neznanim 
dedičem postavilo skrbnika zapuščine Antona Medveda, 
Šared 28/h, 6310 Izola.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 28. 3. 2018

II D 1128/2017 Os-1120/18

V zapuščinski zadevi po pokojnem Jakobu Kušar-
ju, rojenem 4. 7. 1878, umrlem 10. 3. 1955, nazadnje 
stanujočem na naslovu Vesca 3, Vodice, je naslovno 
sodišče odredilo izdajo oklica.

Po podatkih iz zapuščinskega spisa zapustnik ni na-
pravil oporoke. Njegovo sorodstveno razmerje ni znano.

Ker sodišče ne razpolaga s podatki, katere osebe 
bi prišle v poštev kot zakoniti dediči iz katerega koli de-
dnega reda, na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju 
(ZD) poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
na podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču 
v roku enega leta od objave tega oklica na sodni deski in 
na spletni strani sodišča ter v Uradnem listu RS.

Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski posto-
pek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na 
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 1. 2018

IV D 3307/2017 Os-1628/18

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapu-
ščinski postopek po pok. Šlibar Jasni Bibijani, hčerki 
Štefana, rojeni dne 4. 11. 1943, umrli dne 17. 10. 2017, 
nazadnje stanujoči na naslovu Puharjeva ulica 5, Lju-
bljana, državljanki Republike Slovenije.

Ker sodišču niso znani podatki o potencialnih za-
konitih dedičih po pokojnem – konkretno sorodnikih 
III. dednega reda, sodišče na podlagi 206. člena Zakona 
o dedovanju (ZD) vse, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine oziroma do sodelovanja v zapuščinskem postop-
ku po pok. Šlibar Jasni Bibijani 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 podat-
kov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 3. 2018

I D 2943/2010 Os-1648/18

V zapuščinski zadevi po pokojnem Danyju Bar-
batovci, sinu Ameta Barbatovci, rojenem 27. 4. 1957, 
umrlem 19. 7. 2010, nazadnje stanujočem na naslovu 
Ulica 28. maja 75, Ljubljana, državljanu Republike Slo-
venije, gre za zapuščino brez dedičev, zato sodišče na 
podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedo-
vanju (ZD) izdaja sledeči oklic neznanim upnikom.

Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in (ne)znane 
upnike, da bo zapuščina brez dedičev prešla na Repu-
bliko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil 
zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 

zapuščine, in da Republika Slovenija ne odgovarja za 
zapustnikove dolgove.

Sodišče seznanja naslovnike tega oklica, da smejo 
upniki pri naslovnem sodišču pridobiti podatke o pre-
moženju, ki sestavlja zapuščino, in zapustnikovih obve-
znostih ter da lahko upniki v šestih mesecih od dneva 
objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev 
prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skla-
du z določbami 142.b člena ZD.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 3. 2018

D 208/2017 Os-1535/18

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 
po pok. Milici Schiling roj. Gregorinčič, roj. 17. 10. 1954, 
umrli dne 1. 11. 2017 v Nemčiji.

Zakoniti dediči sodišču niso znani, zato s tem okli-
cem poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave 
oklica na spletni strani in na sodni deski tukajšnjega 
sodišča ter na oglasni deski Matičnega urada Ljutomer 
in uveljavljajo svojo pravico do dediščine.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče nadaljevalo 
zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 20. 2. 2018

D 280/84 Os-1622/18

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski posto-
pek po dne 16. 3. 1984 umrli Šuligoj Frančiški, hči Ivana, 
roj. 27. 3. 1908, z zadnjim stalnim prebivališčem Avče 25.

Zapustničini zakoniti dediči sodišču niso znani.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedo-

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

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 7. 2. 2018

D 73/2018 Os-1833/18

Okrajno sodišče v Novem mestu, v zapuščinski za-
devi po dne 15. 1. 2018 umrli Mariji Pretnar, roj. 17. 3. 
1929, iz Kettejevega drevoreda 19, Novo mesto, izdaja 
naslednji oklic:

Pozivajo se neznani dediči po pokojni Mariji Pre-
tnar, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču ali pri skrb-
niku za poseben primer – Centru za socialno delo Novo 
mesto, Resslova ulica 7b, Novo mesto, v roku 1 leta od 
dneva objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega 
skrbnika in na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 23. 3. 2018

D 119/2016 Os-1552/18

Po pokojnem Džemilu Bečiroviću, rojenem 21. 8. 
1972, nazadnje prebivajočem na naslovu Gregorčiče-
va 32, Piran in umrlem dne 10. 2. 2016, ni dedičev.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapu-
stničinih obveznostih.
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Zapustnikove upnike se poziva, da lahko v šestih 
mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapu-
ščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona 
o dedovanju, ki določa, da upnik lahko zahteva, da se za-
puščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila 
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih od 
dneva objave oklica, če gre za neznanega upnika, prijavi 
to zahtevo v zapuščinskem postopku in vloži predlog za 
začetek 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.

V kolikor noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja za-
puščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko 
Slovenijo, ki ne odgovarja za zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 23. 2. 2018

D 69/1963 Os-1384/18

V zapuščinski zadevi po pok. Antonu Čendaku, sinu 
pokojnega Matije, roj. 30. 4. 1872, ki je umrl 7. 2. 1963, 
z zadnjim bivališčem Golac 92, tudi 86, 6243 Obrov, 
v zemljiški knjigi je vpisan kot Anton Čendak, Golac 86, 
6243 Obrov, sodišče za potrebe izdaje dodatnega skle-
pa o dedovanju izdaja oklic neznanim dedičem.

Zapustnik ni napravil oporoke, bil je brez otrok, 
zap. žena Frančiška Čendak, roj. Gerdevič, je umrla 
leta 1955, to je pred zapustnikom. Na podlagi poizvedb 
je sodišče ugotovilo, da je imel zapustnik sestro Marijo 
Čendak, roj. 10. 7. 1876 na Golcu 69. Njeni podatki niso 
znani. Prav tako sodišču niso znani podatki o morebitnih 
drugih dedičih.

Ker sodišče ne razpolaga s podatki, katere osebe bi 
prišle v poštev kot zakoniti dediči drugega ali tretjega de-
dnega reda, na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju 
(ZD) poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
na podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču 
v roku enega leta od objave tega oklica na spletni strani 
in na sodni deski naslovnega sodišča.

Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski posto-
pek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na 
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 12. 2. 2018

D 166/2016 Os-1701/18

Pri Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah je bil 
uveden zapuščinski postopek po pok. Berk Francu, 
roj. 8. 9. 1956, nazadnje stalno stanujočem Zgor-
nje Negonje 26, Rogaška Slatina, umrlem dne 30. 5. 
2016.

Na podlagi četrtega odstavka 142.a člena Zakona 
o dedovanju (v nadaljevanju: ZD), poziva sodišče vse 
zapustnikove upnike, da priglasijo svoje terjatve pri tem 
sodišču najkasneje v roku 6 mesecev od objave tega 
oklica, v katerem lahko zahtevajo tudi, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD. Upni-
ki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih 
obveznostih.

Če morebitni upniki v določenem roku sodišču ne 
bodo predložili prijave zahteve za prenos zapuščine 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev in potrdila 
o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez 
dedičev, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski 
postopek tako, da bo zapuščino brez dedičev izročilo 
Republiki Sloveniji.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 23. 2. 2018

Oklici pogrešanih

N 5/2018 Os-1929/18

Pri Okrajnem sodišču v Lendavi je na predlog predla-
gatelja Zoltana Prešpenger, Žitkovci 7, Dobrovnik, ki ga 
zastopa Lovro Pratnekar, odvetnik v Lendavi, v teku 
postopek, da se za mrtvega razglasi pogrešani Lajós 
Preinsperger, rojen 22. 7. 1914 v Gaberju, očetu Jánosu 
in materi Anni Preisperger, roj. Tóth, nazadnje stanujoč 
Žitkovci 26, Dobrovnik.

Pogrešanega se poziva, da se oglasi. Vsi drugi, ki 
kaj vedo o njegovem življenju, naj to javijo Okrajnemu 
sodišču v Lendavi v roku 3 mesecev po objavi tega okli-
ca, sicer bo sodišče po preteku tega roka pogrešanega 
razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Lendavi
dne 3. 4. 2018
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Zavarovalne police preklicujejo

Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska cesta 3a, 6503 
Koper, obrazce stroge evidence: tip dokumenta: 
06-ŽIV-04/15, št. dokumenta: 77600006670, tip doku-
menta: 06-ŽIV-04/15, št. dokumenta: 77600004005, tip 
dokumenta: 06-ŽIV 537, št. dokumenta: 78500012649, 
tip dokumenta: 06-ŽIV 537, št. dokumenta: 
78500012646, tip dokumenta: 06-ŽIV 536, št. dokumen-
ta: 78400000411–78400000412, tip dokumenta: 
08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2673361-2673390, tip 
dokumenta: 06-ŽIV-09/13, št. dokumenta: 76700012396, 
tip dokumenta: 06-ŽIV-09/13, št. dokumenta: 
76700012398, tip dokumenta: 06-ŽIV 536, št. dokumen-
ta: 78400002700, tip dokumenta: 06-ŽIV 536, št. doku-
menta: 78400003561–78400003564, tip dokumenta: 
06-ŽIV 537, št. dokumenta: 78500007882–78500007883, 
tip dokumenta: 06-ŽIV 537, št. dokumenta: 
78500007874, tip dokumenta: 06-ŽIV 537, št. dokumen-
ta: 78400000413, tip dokumenta: 06-ŽIV-04/15, št. do-
kumenta: 77600005966–77600005968, tip dokumenta: 
06-ŽIV 536, št. dokumenta: 78400003268–78400003271, 
tip dokumenta: 06-ŽIV-04/15, št. dokumenta: 
77600005991, tip dokumenta: 06-ŽIV 537, št. dokumen-
ta: 78500004382, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. do-
kumenta: 1931351, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 2675321, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 1751194–1751223, tip dokumenta: 
08-AZK-01/07, št. dokumenta: 1751284–1751313, tip 
dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 
2100103–2100110, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 2152685, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 2482244, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 2572041, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 2305505, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 2100973, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 2100974, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 2303306, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 2238542, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 2420780, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 2525015, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 1966112, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 1966114, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 1966115, tip dokumenta: 07-AOD-01/07, 
št. dokumenta: 00845217, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 2078022, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 2456969, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 2481018, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 2617851, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 1915110, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 1915121, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 1965605, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 2347198, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 2380310, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 2481524, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 2482736, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 2502994, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 2735321, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 2796006, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 1965985, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 1966004, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 1980911, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 

Preklici

št. dokumenta: 2098916, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 2121816, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 2121905, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 2349816, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 2349876, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 2420681, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 2456245, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 2456250, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 2456360, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 2616901, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 2795933, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 2970096, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 2119737, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 2306165, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 2419203–2419210, tip dokumenta: 
08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2453391, tip dokumenta: 
08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2482994–2482995, tip 
dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2494731, tip 
dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2502096, tip 
dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 
2572496–2572499, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 2608755–2608776, tip dokumenta: 
08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2701351, tip dokumenta: 
08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2734682–2734689, tip 
dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2794579, tip 
dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2844237, tip 
dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 1940138, tip 
dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 1940219, tip 
dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2304305, tip 
dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2305463, tip 
dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2380374, tip 
dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2502696, tip 
dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2845907, tip 
dokumenta: 07-AOD-01/07, št. dokumenta: 00846459, 
tip dokumenta: 07-AOD-01/07, št. dokumenta: 
00926307, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumen-
ta: 2078287, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. doku-
menta: 2151112, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. do-
kumenta: 2151113, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 2176755, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 2192502, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 2193514, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 2303164, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 2303176, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 2375504, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 2420258, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 1915167, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 1994195, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 1966976, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 2228677, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 2348290, tip dokumenta: 06-ŽIV-04/15, 
št. dokumenta: 77600006050, tip dokumenta: 
OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 78500001776, tip doku-
menta: OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 78500001771, PE: 
Ljubljana; tip dokumenta: OBR-ŽIV 536, št. dokumenta: 
78400003220, tip dokumenta: 06-ŽIV-04/15, št. doku-
menta: 77600006770, tip dokumenta: 06-ŽIV-04/15, 
št. dokumenta: 77600004298, tip dokumenta: 
08-AZK-01/07, št. dokumenta: 3064967, PE: Celje; tip 
dokumenta: OBR-ŽIV 549, št. dokumenta: 78600001041, 
tip dokumenta: PSZZ-01/14, št. dokumenta: 
0000841-0000845, PE: Maribor; tip dokumenta: 
OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 78500016368, tip doku-
menta: OBR-ŽIV 549, št. dokumenta: 78600001041, tip 
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dokumenta: OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 78500016362, 
tip dokumenta: OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 
78500000582–78500000583, tip dokumenta: 
08-AZK-01/07, št. dokumenta: 3088554, PE: Novo me-
sto; tip dokumenta: OBR-PZZ 468, št. dokumenta: 1802, 
tip dokumenta: OBR-PZZ 468, št. dokumenta: 
1935-1937, tip dokumenta: OBR-PZZ 468, št. dokumen-
ta: 73900000226–73900000227, tip dokumenta: 06-
ŽIV-04/15, št. dokumenta: 77600008121–77600008130, 
tip dokumenta: OBR-ŽIV 549, št. dokumenta: 
78600002784, tip dokumenta: OBR-ŽIV 536, št. doku-
menta: 78400002118–78400002119, tip dokumenta: 
OBR-ŽIV-537, št. dokumenta: 78500006472, tip doku-
menta: OBR-ŽIV-537, št. dokumenta: 78500014600, tip 
dokumenta: OBR-ŽIV 549, št. dokumenta: 78500002342, 
tip dokumenta: OBR-ŽIV 536, št. dokumenta: 
78400000397, tip dokumenta: 06-ŽIV-09/13, št. doku-
menta: 76700004563, tip dokumenta: OBR-ŽIV 549, 
št. dokumenta: 78600002329, tip dokumenta: OBR-PZZ 
468, št. dokumenta: 217–218, tip dokumenta: OBR-PZZ 
468, št. dokumenta: 220, tip dokumenta: OBR-PZZ 468, 
št. dokumenta: 1803–1807, tip dokumenta: 06-ŽIV-04/15, 
št. dokumenta: 77600004304, tip dokumenta: 
06-ŽIV-04/15, št. dokumenta: 77600004306, tip doku-
menta: OBR-ŽIV 536, št. dokumenta: 78400001608, tip 
dokumenta: OBR-ŽIV 536, št. dokumenta: 
78400002241–78400002250, tip dokumenta: 
OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 78500002296, tip doku-
menta: OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 78500005345, tip 
dokumenta: OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 78500006351, 
tip dokumenta: OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 
78500006373, tip dokumenta: OBR-ŽIV 537, št. doku-
menta: 78500007329, tip dokumenta: OBR-ŽIV 549, 
št. dokumenta: 78600001112, tip dokumenta: 
OBR-ŽIV 549, št. dokumenta: 
78600001187–78600001188, tip dokumenta: 
OBR-ŽIV 549, št. dokumenta: 78600002322, tip doku-
menta: OBR-ŽIV 549, št. dokumenta: 78600002324, tip 
dokumenta: OBR-ŽIV 549, št. dokumenta: 78600002327, 
tip dokumenta: 06-ŽIV-09-13, št. dokumenta: 
76700004601–76700004602, PE: 00. Ob-2046/18

Drugo preklicujejo

''AVTOPREV.'' VOJKO BREZNIK, S.P., Mal-
na 14A, Jurovski Dol, potrdilo za voznika, 
št. 012716/SŠD31-2-215/2016, izdano na ime Srbislav 

Savić, veljavnost do 10. 12. 2017, izdajatelj Obrtno-pod-
jetniška zbornica Slovenije. gny-339297

AA LOGISTIKA d.o.o., Cesta na Dobrovo 93, Ce-
lje, izvod licence, št. GE006374/06735/007, za vozilo 
YV2AG20A7BB574807, reg. št. CE KM 165. gnd-339293

AA LOGISTIKA d.o.o., Cesta na Dobrovo 93, Ce-
lje, izvod licence, št. GE006374/06735/003, za vozilo 
ZCFA1EJ0202440725, reg. št. CE KM 108. gnc-339294

AVTOPREV. JELOVŠEK ZDRAVKO S.P., Ce-
rovec 29, Šentjur, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500004222002, izdal Cetis Celje d.d., na ime 
Jelovšek Zdravko. gnz-339296

BZ TRANSPORT d.o.o., Letališka cesta 32J, 
Ljubljana, osnovno licenco, št. GE007470/05869. 
gng-339290

Horvat Dean, Otroška ulica 25, Črenšovci, certifi-
kat za NPK varnostnik/varnostnica, št. C 123, izdajatelj 
Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja, 
leto izdaje 2007. gns-339303

Jugovac Boris, Mandrge 5, Logatec, preklic digi-
talne tahografske kartice, objavljenega v Uradni list 
RS, št. 6 z dne 2. 2. 2018, pod oznako GNZ-339071. 
gnr-339304

Jus Anton, Prušnikova ul. 27, Vojnik, osnovno licen-
co, št. 012762, izdano na Anton Jus s.p. gnb-339295

KVB d.o.o., Tekačevo 33, Rogaška Slatina, dovo-
lilnico, št. 7105355, država Belorusija, oznaka države 
BY. gnf-339291

Mihajlović Nemanja, Grm pri Podzemlju 8b, Gradac, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500030099002, iz-
dal Cetis Celje d.d. gnu-339301

PIA-POT JANI PEČNIK S.P., Tominško-
va ulica 3, Nazarje, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500010419002, izdal Cetis Celje d.d., na ime 
Tlaker Tomaž. gnw-339299

S2S TRANSPORTI, Sanja Saboti s.p., Novo nase-
lje 23, Bistrica ob Dravi, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500004571002, izdal Cetis Celje d.d., na ime 
Sebastjan Ornik. gnx-339298

ŠTUPICA TRANSPORT d.o.o., Žlebič 20A, Ribni-
ca, izvod licence, št. 013756/013, za vozilo MAN, reg. 
št. LJ 303-BI, veljavnost do 7. 5. 2020. gnv-339300

TIRUGI d.o.o., Celovška cesta 69C, Ljubljana, 
taksi nalepko, št. G008223/07516/010, za vozilo reg. 
št. LJ141-BL, veljavnost do 25. 7. 2021. gnx-339302

Vasilić Dragiša, ŠCC, Pot na Lavo 22, Ce-
lje, certifikat NPK: Izvajalec zidanja in ometavanja, 
št. IZO-07/1787, izdajatelj Šolski center Celje, leto izda-
je 2007. gne-339292
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