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Javni razpisi

Št. 737/2015 Ob-2926/15

Obvestilo
Mariborska razvojna agencija p.o., Pobreška c. 

20, 2000 Maribor, objavlja v skladu z 8. členom Prve-
ga javnega razpisa za sofinanciranje manjših začetnih 
naložb (Uradni list RS, št. 41/15 in 43/15), da je razpis 
zaprt.

Mariborska razvojna agencija p.o.

Št. 695/14 Ob-2911/15

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
Dunajska 22, 1000 Ljub ljana (v nadaljnjem besedilu: 
MKGP), na podlagi:

– Uredbe o izvajanju Operativnega programa za ra-
zvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013 (Uradni list 
RS, št. 30/11, 8/12, 36/12, 50/14 in 46/15; v nadaljnjem 
besedilu: Uredba),

– Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 z dne 27. juli-
ja 2006 o Evropskem skladu za ribištvo (UL L št. 223 
z dne 15. 8. 2006, str. 1), zadnjič spremenjene z Ured-
bo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sve-
ta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za po-
morstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) 
št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 
in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 
Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 149 z dne 
20. 5. 2014, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
1198/2006/ES),

– Uredbe Komisije (ES) št. 498/2007 z dne 
26. marca 2007 o določitvi podrobnih pravil za iz-
vajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 o Evrop-
skem skladu za ribištvo (UL L št. 120 z dne 10. 5. 
2007, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije 
(EU) št. 1249/2010 z dne 22. decembra 2010 o spre-
membi Uredbe (ES) št. 498/2007 o določitvi podrobnih 
pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 
o Evropskem skladu za ribištvo (UL L št. 341 z dne 
23. 12. 2010, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
498/2007/ES),

– Operativnega programa za razvoj ribištva v Re-
publiki Sloveniji 2007–2013 (v nadaljnjem besedilu: OP 
2007–2013), potrjenega z Odločbo Evropske komisije 
št. CCI 2007 SI 14 F PO 001 z dne 19. novembra 2008 
in spremembo OP 2007–2013, potrjenega z izvedbenim 
sklepom Evropske Komisije z dne 30. 1. 2014 o spre-
membi Odločbe C(2008) 7279 o odobritvi Operativnega 
Programa za pomoč Skupnosti iz Evropskega sklada za 
ribištvo Sloveniji za programsko obdobje 2007–2013 št. 
CCI 2007 SI 14 F PO 001, objavlja

javni razpis
za ukrep Individualne premije za ribiče

I. Predmet javnega razpisa
1. Predmet podpore so premije za ribiče (v nadalj-

njem besedilu: premije), ki bodo po določitvi državne 
meje na morju med Republiko Slovenijo in Republiko 
Hrvaško v skladu z Zakonom o ratifikaciji Arbitražnega 
sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Republike Hrvaške (BHRAS) (Uradni list RS, št. 57/10; 
v nadaljnjem besedilu: arbitražni sporazum) lahko lovili 
na območju, določenem v 8. točki priloge I Uredbe (EU) 
št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremem-
bi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 
ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) 
št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L št. 354 
z dne 28. 12. 2013, str. 22) zadnjič spremenjene z Ured-
bo (EU) 2015/812 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 20. maja 2015 o spremembi uredb Sveta (ES) 
št. 850/98, (ES) št. 2187/2005, (ES) št. 1967/2006, (ES) 
št. 1098/2007, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 2347/2002 in 
(ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1379/2013 in (EU) 
št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede 
obveznosti iztovarjanja ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(ES) št. 1434/98 (UL L št. 133 z dne 29. 5. 2015, str. 1), 
(v nadaljnjem besedilu: območje iz 8. točke Priloge 
I Uredbe 1380/2013/ES).

2. Premije za ribiče se lahko uveljavljajo za obdobje 
od 1. januarja 2015 do 31. avgusta 2015.

3. Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev.
4. Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za pre-

mije v okviru ukrepa Individualne premije za ribiče, za 
obdobje od 1. januarja 2015 do 31. avgusta 2015, znaša 
200.000 EUR. Za izvedbo tega ukrepa je določeno 100 
odstotno javno financiranje, od tega delež prispevka 
Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) v celotnih 
javnih izdatkih znaša 75 odstotkov, delež prispevka Re-
publike Slovenije v celotnih javnih izdatkih pa znaša 25 
odstotkov.

Sredstva bremenijo proračunski postavki MKGP:
945010 – Evropski sklad za ribištvo 07-13-EU ude-

ležba, projekt NRP 2330-15-5007 »Individualne premije 
za ribiče«, konto 4102, v višini 150.000 EUR,

945110 – Evropski sklad za ribištvo 07-13-sloven-
ska udeležba, projekt NRP 2330-15-5007 »Individualne 
premije za ribiče«, konto 4102, v višini 50.000 EUR.

5. Vlagatelj lahko odda vlogo za ta javni razpis 
za obdobje od 1. januarja 2015 do 31. avgusta 2015, 
v obdobju od naslednjega dneva po dnevu objave jav-
nega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije pa do 
vključno 23. septembra 2015.
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II. Vlagatelji
1. Premije lahko pridobijo pravne osebe, samo-

stojni podjetniki posamezniki in ribiči – fizične osebe 
skladno z Zakonom o morskem ribištvu (Uradni list RS, 
št. 115/06; v nadaljnjem besedilu: ribiči – fizične osebe), 
ki so lastniki ribiških plovil z veljavnim dovoljenjem za 
gospodarski ribolov, izdanim v Republiki Sloveniji, ter so 
hkrati uporabniki plovil, na katere se sklicujejo v vlogi, 
ali ki so člani posadke (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj). 
Član posadke je tisti, ki je v dovoljenju za gospodarski 
ribolov ribiškega plovila, ki je navedeno v vlogi na raz-
pis, vpisan kot uporabnik plovila in hkrati ni lastnik tega 
ribiškega plovila.

2. Do financiranja ukrepa individualne premije za 
ribiče so upravičeni vlagatelji, katerih vloge so popolne, 
vsebinsko ustrezne ter so v skladu z določbami tega 
javnega razpisa in določbami od 11.a do 11.č člena 
Uredbe.

III. Pogoji za dodelitev sredstev
Vlagatelj mora za pridobitev premije izpolnjevati 

naslednje pogoje:

1. Dejavnost ribolova opravlja ali je opravljal na plo-
vilu, ki je navedeno v vlogi na razpis ter je registrirano 
za gospodarski ribolov oziroma je bilo registrirano za go-
spodarski ribolov v obdobju, na katero se vloga nanaša, 
v dovoljenju za gospodarski ribolov za to ribiško plovilo, 
pa je vlagatelj naveden kot uporabnik plovila.

2. Za ribiško plovilo mora biti izdano veljavno dovo-
ljenje za gospodarski ribolov za obdobje, na katero se 
vloga nanaša.

3. Za ribiško plovilo mora biti oddanih vsaj 80 la-
dijskih dnevnikov v zadnjih dveh koledarskih letih pred 
oddajo vloge na javni razpis, pri čemer je bilo v vsakem 
letu oddanih vsaj 40 ladijskih dnevnikov in

4. ribiško plovilo mora doseči vsaj četrtino pov-
prečnega letnega iztovora vseh aktivnih plovil v posa-
meznem ribolovnem segmentu v zadnjih dveh koledar-
skih letih pred oddajo vloge na javni razpis. Ribolovni 
segment se ugotavlja glede na uporabljeno ribolovno 
orodje. V Tabeli 1 so navedene količine povprečnega 
letnega iztovora glede na posamezno ribolovno orodje, 
ki ga je potrebno doseči.

Tabela 1

Ribolovno orodje Koda ribolovnega orodja ¼ povprečnega iztovora za obdobje 2013–2014, na 
ribolovno orodje (v kilogramih)

Stoječe (zasidrane) zabodne 
mreže

GNS 117

Trislojne mreže GTR 118
Zaporne plavarice PS 3.835 
Pridnene vlečne mreže OTB 2.044

Če je vlagatelj znotraj obdobja, na katerega se vlo-
ga nanaša, opravljal dejavnost ribolova le del obdobja, 
se mu le-to upošteva sorazmerno pri izračunu premi-
je. Obdobje opravljanja dejavnosti ribolova se izkazuje 
z obdobjem vpisa uporabnika plovila v dovoljenju za 
gospodarski ribolov.

5. Vlagatelj mora imeti poravnane vse finančne 
obveznosti do države. Če je vlagatelj pravna oseba ali 
samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečaj-
nem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku 
likvidacije. Če je vlagatelj ribič – fizična oseba pa ne sme 
biti v postopku osebnega stečaja.

6. Vlagatelj mora imeti za nakazilo sredstev odprt 
transakcijski račun v Republiki Sloveniji.

7. Vlagatelj ni prejel nobenih javnih sredstev Repu-
blike Slovenije ali sredstev Evropske unije kot nadome-
stila za neizvajanja gospodarskega ribolova za obdobje 
od 1. januarja 2015 do 31. avgusta 2015 na območju iz 
8. točke Priloge I Uredbe 1380/2013/ES. V primeru, da 
so mu bila odobrena javna sredstva za ta namen, mora 
vlagatelj o tem seznaniti ARSKTRP, vključno z višino 
dodeljenih sredstev.

IV. Izračun premije
Izračun premije:
1. Premija se izplača vlagatelju, ki izpolnjuje vse 

pogoje, navedene v prejšnjem poglavju, za vsak dan ne-
izvajanja gospodarskega ribolova na območju iz 8. točke 
Priloge I Uredbe 1380/2013/ES, v skladu z določbami, 
navedenimi v tem poglavju.

2. Višina premije za obdobje od 1. januarja 2015 
do 31. avgusta 2015 se izračuna po prispetju vseh po-
polnih vlog. Skupna višina premije na posameznega 
upravičenca za razpisno obdobje od 1. januarja 2014 
do 31. decembra 2014 in za razpisno obdobje od 1. ja-
nuarja 2015 do 31. avgusta 2015, za katera je mogoče 

vlagati vloge za ukrep Individualne premije za ribiče 
po Uredbi, ne sme presegati vsote mesečnih minimal-
nih plač v Republiki Sloveniji v letu 2013, kar znaša 
9.403,92 eurov (v nadaljnjem besedilu: minimalna plača 
v Republiki Sloveniji v letu 2013).

3. Za obdobje od 1. januarja 2015 do 31. av-
gusta 2015 vsi upravičenci prejmejo enako dnevno 
nadomestilo. Višina dnevnega nadomestila je odvisna 
od višine razpisanih sredstev za to obdobje in števila 
upravičencev v tem obdobju ter upošteva število ribiških 
plovil, na katere se glasijo vloge. Pri tem dnevno nado-
mestilo ne sme presegati najvišjega dnevnega nadome-
stila za upravičenca, ki se izračuna po formuli:

Najvišje dnevno nadomestilo za upravičenca = mi-
nimalna plača v Republiki Sloveniji v letu 2013/365 dni.

Dnevno nadomestilo za upravičenca, skladno z iz-
računom iz prejšnjega odstavka, ne sme presegati 25,76 
evrov.

4. Premija za posameznega upravičenca za obdo-
bje od 1. januarja 2015 do 31. avgusta 2015 se izračuna 
po formuli:

Premija za upravičenca = število dni, za katere plo-
vilo izpolnjuje pogoje in je bil ribič zaposlen na plovilu, 
pomnoženo z dnevnim nadomestilom.

V zgoraj navedeni formuli je ribič uporabnik plovila, 
ki je naveden v dovoljenju za gospodarski ribolov ribi-
škega plovila, na katero se vlagatelj sklicuje v vlogi na 
razpis. Zaposlenost ribiča predstavlja obdobje opravlja-
nja dejavnosti ribolova, ki se izkazuje z obdobjem vpisa 
uporabnika plovila v dovoljenju za gospodarski ribolov.

Določanje maksimalnega števila dni, za katere plo-
vilo izpolnjuje pogoje, ki se lahko upošteva pri izračunu 
premije:

1. Z določbami, ki sledijo, je opredeljen način, s ka-
terim se ugotavlja maksimalno število dni za ribiška 



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 64 / 4. 9. 2015 / Stran 1593 

plovila, ki se lahko upošteva pri izračunu premije, pod 
pogojem, da so za ta plovila izpolnjeni pogoji, ki so do-
ločeni v drugi, tretji in četrti alineji 1. točke, III. poglavja 
tega razpisa.

Maksimalno število dni se lahko upošteva pri izraču-
nu premije, pod pogojem, da je upravičenec znotraj obdo-
bja, na katerega se nanaša vloga (1. januar – 31. avgust 
2015), opravljal dejavnost na plovilu maksimalno število 
dni. V primeru, da je upravičenec znotraj tega obdobja na 
plovilu opravljal dejavnost manj časa, kot znaša ugoto-
vljeno maksimalno število dni za ribiško plovilo, se upra-
vičencu pri obračunu upošteva le število dni, v katerih je 
upravičenec opravljal dejavnost na plovilu.

Če je upravičenec na plovilu opravljal dejavnost več 
dni kot je ugotovljeno maksimalno število dni za ribiška 
plovila, ki se lahko upošteva pri izračunu premije, se mu 
pri izračunu premije upošteva le ugotovljeno maksimal-
no število dni za ribiška plovila.

2. Pri izračunavanju premije se upošteva, da je lah-
ko v ukrep Individualne premije za ribiče po tem razpisu 
dnevno vključenih največ 25 ribiških plovil, od tega naj-
več do pet plovil, ki uporabljajo vlečne mreže.

3. V obdobju 243 dni, od 1. januarja 2015 do 31. av-
gusta 2015, je lahko 25 plovil skupaj opravilo največ 
6.075 ribolovnih dni na morju, pri čemer so plovila, ki so 
v tem obdobju lovila z vlečnimi mrežami, lahko skupaj 
opravila največ 1.215 ribolovnih dni na morju.

4. Če se vloge znotraj razpisnega obdobja skupaj 
ne nanašajo na več kot 25 plovil, se največje možno 
število dni, za katere se upravičencu lahko izračuna 
premija, določi na naslednji način (rezultat se zaokroži 
na celo število navzdol):

I. Če je skupno število plovil enako ali manjše od 
25 in število plovil, ki je lovilo z vlečnimi mrežami, ne 
presega 5 plovil, se za posamezno plovilo pri izračunu 
upošteva največje možno število dni za obdobje, za ka-
tero je možno vlagati vloge (243 dni).

II. Če je skupno število plovil enako ali manjše 
od 25 in število plovil, ki je lovilo z vlečnimi mrežami, 
presega pet plovil, se za obdobje, za katero se vlaga 
vloga, za vsako izmed teh plovil, ki je lovilo z vlečnimi 
mrežami, sorazmerno zmanjša največje možno število 
dni na morju, tako da vsota ribolovnih dni za ta plovila 
ne preseže 1.215 dni.

Pri plovilih, ki ne lovijo z vlečnimi mrežami, se pri 
izračunu upošteva največje možno število dni na posa-
mezno plovilo (243 dni).

5. Če se vloge znotraj razpisnega obdobja nanašajo 
na več kot 25 plovil, se največje možno število dni, za 
katere se upravičencu izračuna premija, določi na nasle-
dnji način (rezultat se zaokroži na celo število navzdol):

I. Če je skupno število plovil večje od 25 plovil, šte-
vilo plovil, ki lovijo z vlečnimi mrežami, pa ne presega 
pet plovil, se največje možno število dni, za katere se 
upravičencu izračuna premija, določi tako, da se najve-
čje možno skupno število ribolovnih dni za vsa plovila 
v tem obdobju (6.075 dni) deli s skupnim številom plovil, 
za katera so oddane vloge.

II. Če je skupno število plovil večje od 25 plovil in 
skupno število plovil, ki lovijo z vlečnimi mrežami, pre-
sega pet plovil, se največje možno število dni, za katere 
se lahko upravičencu izračuna premija, določi tako, da 
se najprej največje možno skupno število ribolovnih dni 
za vsa plovila v tem obdobju (6.075 dni) deli s skupnim 
številom plovil, za katera so bile oddane vloge.

Nato se za plovila, ki uporabljajo vlečno mrežo, 
ločeno ugotovi število ribolovnih dni za ta plovila, tako, 
da se deli število dni znotraj obdobja, ki maksimalno 
pripada tem plovilom (1.215 dni), s številom teh plovil.

Nato se največje možno število dni določi glede na 
vrsto plovila na naslednji način:

a) Če je povprečno število ribolovnih dni za posa-
mezno plovilo, ki uporablja vlečne mreže, v tem obdo-
bju večje od povprečja ribolovnih dni za vsa plovila, ki 
izpolnjujejo pogoje, se pri plovilih z vlečnimi mrežami 
upošteva povprečje ribolovnih dni za vsa plovila,

b) Če je povprečno število ribolovnih dni za posa-
mezno plovilo, ki uporablja vlečne mreže, v tem obdobju 
manjše od povprečja ribolovnih dni za vsa plovila, se 
pri plovilu, ki uporablja vlečne mreže, upošteva njihovo 
povprečje, pri plovilih, ki ne uporabljajo vlečnih mrež, 
pa se največje možno število dni za posamezno plovilo 
ugotavlja tako, da se največje možno skupno število 
ribolovnih dni plovil, ki ne uporabljajo vlečnih mrež v ob-
dobju (4.860 dni), deli s skupnim številom teh plovil.

6. Pri izračunu premije se upoštevajo le tista ribiška 
plovila, za katera so izpolnjeni pogoji, določeni v drugi, 
tretji in četrti alineji 1. točke III. poglavja tega javnega 
razpisa.

7. Vlagatelju, ki izpolnjuje vse pogoje za pridobitev 
premije, ki so določeni v II. in III. poglavju tega javnega 
razpisa, vendar je bilo ribolovno dovoljenje, ki se nanaša 
na plovilo navedeno v vlogi na razpis, v obdobju za kate-
rega vlaga vlogo (1. januar – 31. avgust 2015), veljavno 
le del tega obdobja, pripada sorazmerni delež premije, 
pri čemer se upošteva število dni veljavnosti ribolovnega 
dovoljenja v tem obdobju.

V. Pošiljanje vlog
1. Vloge za javni razpis je treba poslati priporočeno 

po pošti ali oddati v glavni pisarni Agencije Republike 
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSK-
TRP).

2. Če vlagatelj pošlje vlogo priporočeno po pošti, jo 
mora poslati na naslov Agencija Republike Slovenije za 
kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, p.p. 
189, 1001 Ljub ljana, in sicer od naslednjega dneva po 
dnevu objave javnega razpisa v Uradnem listu Republi-
ke Slovenije pa do vključno 23. septembra 2015.

3. Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpi-
sne dokumentacije tega javnega razpisa, skupaj s pri-
logami in dokazili. Razpisna dokumentacija je dostopna 
na spletnih straneh ARSKTRP in MKGP. Sestavni deli 
vloge na javni razpis morajo biti speti ali vloženi v mapo 
po vrstnem redu. Na ovojnici vloge morajo biti razvidni 
datum in čas oddaje vloge (ura, minuta), ki ju označi 
pošta, oziroma prejema, ki ga označi glavna pisarna AR-
SKTRP, naslov vlagatelja ter oznaka »Ne odpiraj – vloga 
na javni razpis Individualne premije za ribiče«.

VI. Obravnava vlog
1. Odpiranje vlog ni javno. ARSKTRP odpira, obrav-

nava in zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti, so-
časno.

2. Po odprtju vloge se preveri njena popolnost. Vlo-
ga je popolna in se šteje za razumljivo, kadar so prilože-
ni vsi zahtevani dokumenti in je zahteva stranke jasna.

3. Če je vloga nepopolna, ARSKTRP od vlagatelja 
pisno zahteva, da pomanjkljivosti odpravi, in mu določi 
rok 15 dni, v katerem mora vlogo dopolniti. Dopolnjena 
vloga se obravnava v časovnem obdobju obravnave 
vlog, v katerem je dopolnitev vloge prispela. Za datum 
in čas njenega prejema se štejeta datum in čas oddaje 
na pošti ali oddaje v glavni pisarni ARSKTRP. Po preje-
mu dopolnjene vloge na ARSKTRP se dopolnjena vlo-
ga ponovno pregleda. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji 
v navedenem roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo, 
popolne pa se uvrstijo v nadaljnjo obravnavo, kjer se 
preveri, ali izpolnjujejo vse pogoje iz javnega razpisa. 
Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa, se 
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zavrnejo. Za popolne vloge, ki so vsebinsko nerazumlji-
ve, se vlagatelje pozove k razjasnitvi. Rok za razjasni-
tev določi strokovni delavec na ARSKTRP. Po prejemu 
razjasnitve se vloga na javni razpis ponovno pregleda.

4. Vloge se odobravajo po koncu obdobja, določe-
nega za oddajo vlog. Sredstva za ta ukrep se dodelijo 
glede na obseg razpisanih sredstev, število upravičen-
cev in ob upoštevanju števila ribiških plovil, na katere se 
glasijo vloge ter dnevnega nadomestila za upravičenca, 
izračunanega na podlagi določb IV. poglavja javnega 
razpisa.

5. Vloge, ki prispejo na javni razpis in so popolne, 
vsebinsko ustrezne ter izpolnjujejo vse pogoje, se odo-
bravajo in izplačujejo v skladu z razpoložljivimi sredstvi, 
določenimi v javnem razpisu.

6. Vloga, ki prispe na javni razpis za ukrep Indivi-
dualne premije za ribiče, se obravnava kot zahtevek za 
izplačilo. ARSKTRP po opravljeni administrativni kontroli 
in nadzoru na podlagi 67. člena Uredbe, odobri vlogo, 
ki izpolnjuje pogoje iz Uredbe in tega javnega razpisa 
ter sredstva nakaže na transakcijski račun upravičenca.

7. Vlogo, ki ne izpolnjuje vseh pogojev Uredbe in 
tega javnega razpisa, ARSKTRP z odločbo zavrne.

VII. Izdaja odločbe
1. Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo in 

izplačajo na podlagi te odločbe. Odločbo izda predstoj-
nik ARSKTRP.

2. Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba 
v 15 dneh od dneva njene vročitve.

VIII. Obveznosti upravičenca
1. Prejemniki sredstev, navedba, da so sredstva 

odobrena in izplačana v okviru izvajanja ukrepa Individu-
alne premije za ribiče in znesek odobrenih ter izplačanih 
javnih sredstev, se objavijo na spletnih straneh MKGP.

2. Vlagatelj mora imeti za nakazilo sredstev odprt 
transakcijski račun v Republiki Sloveniji.

3. Upravičenec mora omogočiti dostop do celotne 
dokumentacije vezane na prejeto premijo, ki je predmet 
podpore tega javnega razpisa, ARSKTRP, MKGP, revi-
zijskemu organu, Računskemu sodišču Republike Slo-
venije, Evropski komisiji, Računskemu sodišču Evrop-
skih skupnosti in drugim nadzornim organom.

IX. Neizpolnitev ali kršitev obveznosti
1. Prejemniku sredstev, pri katerem se ugotovi, da 

je sredstva pridobil na podlagi lažnih podatkov ali lažnih 
izjav, ARSKTRP izda odločbo o vračilu sredstev v prora-
čun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi.

2. Če MKGP ali ARSKTRP na podlagi uradnih do-
kumentov, evidenc inšpekcijskih zapisnikov, ladijskih 
dnevnikov, evidenc Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije ali Finančne uprave Republike Slovenije ugo-
tovita nepravilnosti, navedene v vlogi, oziroma neizpol-
njevanje pogojev, določenih z Uredbo, se vloga zavrne.

X. Nadzor nad izvajanjem ukrepov
1. MKGP kot organ za upravljanje OP 2007–2013 

v skladu z 59. členom Uredbe 1198/2006/ES opravlja 
nadzor nad izvajanjem ukrepov iz Uredbe.

2. ARSKTRP izvaja administrativne kontrole pred 
izplačilom sredstev.

XI. Razpisna dokumentacija
Javnemu razpisu za ukrep Individualne premije za 

ribiče je priložena razpisna dokumentacija, ki vsebuje:
– povabilo k oddaji vloge,
– navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
– prijavni obrazec,
– izjavo vlagatelja,
– seznam obveznih in neobveznih prilog.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 Ob-2933/15

Na podlagi šeste alinee prvega odstavka 7. člena 
Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zava-
rovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZU-
PJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 
99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZME-
PIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, in 47/15-ZZSDT), Zakona o jav-
nih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečišče-
no besedilo, 110/11 – ZDIU12, 14/13 – popr., 101/13 
in 55/15-ZFisP), Zakona o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, 
št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14, 
84/14, 95/14 – ZUJF-C, 95/14, 14/15, 46/15 in 55/15), 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Repu-
blike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – 
ZIPRS1011 in 3/13) in Proračuna Republike Slovenije za 
leto 2015 (Uradni list RS, št. 102/13 in 14/15), objavlja 
Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljub ljana

javni razpis
za izvedbo programov na področju 
medsektorskega vlaganja v zdravje  

in zmanjševanja neenakosti v zdravju za leti 2015 
in 2016

I. Namen razpisa: namen javnega razpisa je izved-
ba programov na področju medsektorskega vlaganja 
v zdravje in zmanjševanja neenakosti v zdravju za leti 
2015 in 2016.

II. Predmet razpisa
Predmet razpisa so programi na področju medsek-

torskega vlaganja v zdravje in zmanjševanja neenakosti 
v zdravju.

Programi, ki so že v celoti financirani iz proračun-
skih sredstev in drugih javnih virov, niso predmet tega 
razpisa.

Investicijski projekti niso predmet tega razpisa.
III. Prijavitelji, upravičeni do udeležbe na razpisu
1. Vlagatelj je neprofitna pravna oseba, ustanovlje-

na na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah 
in Zakona o zavodih in ima sedež v Republiki Sloveniji. 
Vlogi mora biti predložena zadnje dostopna kopija izpisa 
iz sodnega registra ali drugega registra1, kjer je vlagatelj 
registriran (izpis ne sme biti starejši od 90 dni).

1 Zadošča izpisek iz AJPES portala

2. Vlagatelj je pravno, finančno in poslovno sposo-
ben za izvedbo prijavljenega programa. Vlagatelj predlo-
ži zadnje letno finančno in vsebinsko poročilo (letno 
poročilo oddano na AJPES) o delu vlagatelja programa, 
ki ga je potrdil ustrezen organ, ali odgovorna oseba dru-
štva, ustanove, javnega zavoda ali zasebnega zavoda.

IV. Pogoji za pridobitev sredstev
1. Vlagatelj zagotavlja, da je v zadnjih 3 letih pred 

rokom za oddajo vlog javnega razpisa sodeloval v naj-
manj treh projektih s področja neenakosti v zdravju (vla-
gatelj potrdi izpolnjevanje pogoja z izpolnitvijo obrazca 
Izjava o sodelovanju v projektu v točki 5 obrazca Prijav-
nica JR 2015/16).

2. Vlagatelj zagotavlja, da je v zadnjih 3 letih pred 
rokom za oddajo vlog javnega razpisa organiziral in 
izvedel najmanj tri mednarodne dogodke z vključeno 
vsebino neenakosti v zdravju (vlagatelj potrdi izpolnje-
vanje pogoja z izpolnitvijo obrazca Izjava o organiziranju 
in izvedbi mednarodnega dogodka v točki 6 obrazca 
Prijavnica JR 2015/16«).

3. Vlagatelj ima zaposlena najmanj 2 strokovnjaka 
z najmanj triletnimi izkušnjami na področju medsektor-
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skega vlaganja v zdravje in zmanjševanja neenakosti 
v zdravju (vlagatelj potrdi izpolnjevanje pogoja tako, 
da predloži življenjepise zaposlenih strokovnjakov in 
izpolni Izjavo – organizacija ima zaposlena najmanj 2 
strokovnjaka z najmanj triletnimi izkušnjami na področju 
medsektorskega medsektorskega vlaganja v zdravje in 
zmanjševanju neenakosti v zdravju v točki 7 obrazca 
Prijavnica JR 2015/16«).

4. Vlagatelj je imel v letu 2014 najmanj 50.000,00 € 
prihodkov (dokazilo: fotokopija izkaza poslovnega izida 
od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, letno poročilo oddano 
na AJPES).

Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev iz te točke in vla-
gatelji, ki niso upravičenci do udeležbe iz prejšnje točke 
tega razpisa, ne bodo vključeni v postopek ocenjevanja.

V. Obvezna oblika in vsebina vloge
1. Vlagatelji morajo vlogo oddati na Prijavnici JR 

2015/16 »Prijava na javni razpis za izvedbo programov 
na področju medsektorskega vlaganja v zdravje in zmanj-
ševanja neenakosti v zdravju za leti 2015 in 2016«.

Razpisna dokumentacija (Prijavnica JR 2015/16) je 
vlagateljem na voljo v glavni pisarni Ministrstva za zdrav-
je, Štefanova 5, Ljub ljana, I. nadstropje, soba št. 22, 
vsak delavnik med 8. in 12. uro, oziroma na spletnem 
naslovu http://www.mz.gov.si.

2. Popolna vloga vsebuje naslednje dokumente:
a) prijavo na pravilno izpolnjeni Prijavnici JR 

2015/16, z vsemi zahtevanimi podatki in s prilogami (Pri-
javnica JR 2015/16 mora biti priložena v papirni obliki);

b) kopijo zadnjega dostopnega izpisa iz sodnega 
registra ali drugega registra1, kjer je vlagatelj registriran 
(izpis ne sme biti starejši od 90 dni);

c) zadnje dostopno finančno poročilo (letno poročilo 
oddano na AJPES), ki ga je potrdil ustrezen organ, ali 
odgovorna oseba društva, ustanove, javnega zavoda ali 
zasebnega zavoda.

Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozo-
ve tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih 
dopolnijo. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od pisnega 
poziva vlagateljev in objave o pozivu na spletni strani. 
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v navedenem roku ne 
dopolni, se zavržejo.

3. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom 
so v času objave javnega razpisa na voljo po elektron-
ski pošti. Vsa vprašanja oziroma zaprosila za dodatna 
pojasnila in informacije je potrebno nasloviti pisno na 
elektronski naslov: razpis-djz.mz@gov.si.

VI. Cilji in prednostna področja
Cilj razpisa je podpora Ministrstvu za zdravje pri 

uresničevanju družbene skrbi za zdravje, s ciljem zmanj-
ševanja razlik v zdravju med posameznimi regijami in 
skupinami prebivalstva RS ter prenos dobrih praks 
v mednarodno okolje in iz mednarodnega okolja pri:

– izgradnji kapacitet za zmanjševanje neenako-
sti v zdravju na lokalnem, regionalnem in nacional-

nem nivoju, tako znotraj zdravstvenega sistema kot 
izven, predvsem v sodelovanju s šolstvom, socialo in 
nevladnimi organizacijami,

– prenosu dobrih praks na področju socialnih de-
terminant zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju 
ter medsektorskih pristopov za v zdravje in razvoj v slo-
vensko okolje,

– razvoju baze znanja, orodij in pristopov za učinko-
vito spremljanje, preprečevanje, obvladovanje in zmanj-
ševanje neenakosti v zdravju,

– izgradnji zmogljivosti za vlaganje v zdravje in ra-
zvoj in zmanjševanje neenakosti v zdravju v okviru Zdra-
vstvene mreže jugovzhodne Evrope,

– krepitvi zmogljivosti, razvoju, prenosu znanja in 
dobrih praks ter izmenjavi izkušenj na področju zmanj-
ševanja neenakosti v zdravju,

– aktivnem vključevanju RS v programe Svetovne 
zdravstvene organizacije.

VII. Razpoložljiva sredstva, višina in odstotek ter 
opredelitev stroškov sofinanciranja

Sredstva za sofinanciranje programov za leti 2015 
in 2016 v okviru javnega razpisa znašajo 170.000,00 
evrov in so zagotovljena na proračunski postavki 4274 
– Zmanjševanje razlik v zdravju, in sicer 85.000 evrov 
za leto 2015 in 85.000 evrov za leto 2016.

Vzorec pogodbe je del javnega razpisa. Ministrstvo 
za zdravje lahko v prilogi pogodbe, glede na dodeljena 
sredstva, z vsakim izvajalcem posebej opredeli konkre-
ten obseg programa.

Sofinancirajo se samo upravičeni izdatki, pri čemer 
sofinanciranje Ministrstva za zdravje znaša največ 90 %. 
Vsaj 10 % se mora zagotoviti iz drugih evropskih/na-
cionalnih/regionalnih/lokalnih javnih virov ali lastnega 
financiranja oziroma z lastno udeležbo.

Sofinancira se izvajanje programov od 1. 1. 2015 
do 15. 11. 2016.

Prejemniki sredstev bodo morali spremljati porabo 
sredstev ločeno na posebnem stroškovnem mestu, 
s čimer se bo zagotavljala namenskost porabe sred-
stev.

VIII. Merila za dodelitev sredstev za program med-
sektorskega vlaganja v zdravje in zmanjševanje neena-
kosti v zdravju.

Le prijavljeni programi, ki izpolnjujejo pogoje za uvr-
stitev v postopek ocenjevanja, bodo nadalje ocenjeni na 
podlagi naslednjih meril za dodelitev sredstev:

Točke Pomen
0 Nezadostno Merilo ni izpolnjeno.
1 Zadostno Merilo je izpolnjeno na naj-

nižji ravni.
3 Delno ustrezno Merilo je delno izpolnjeno.
5 Ustrezno Merilo je izpolnjeno.

MERILO Utež Največje mo-
žno št. točk

A. VSEBINSKA USTREZNOST 20
Program je ustrezno utemeljen, skladen s cilji razpisa, vključuje analizo stanja problema. 2 5
Program uresničuje cilje razpisa, opredeljuje vrste dejavnosti in ima učinke na nacionalni 
ravni.

2 5

B. KAKOVOST PROGRAMA 70
Vse vrste dejavnosti so potrebne za dosego ciljev programa in zagotavljajo njegovo učin-
kovitost.

1 5

Program se izvaja znotraj nacionalnih/regionalnih ali mednarodnih mrež na področju med-
sektorskega vlaganja v zdravje in zmanjševanja neenakosti v zdravju.

2 5
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MERILO Utež Največje mo-
žno št. točk

V pripravo in izvajanje programa so vključeni strokovnjaki, ki imajo večletne delovne izku-
šnje na področju medsektorskega vlaganja v zdravje in zmanjševanja neenakosti v zdrav-
ju. Izvajalci programa imajo znanja in reference iz ustreznega področja. 

2 5

Organizacija je že izvedla aktivnosti (mednarodne dogodke in delavnice) na temo med-
sektorskega vlaganja v zdravje in zmanjševanja neenakosti v zdravju, prav tako prijavljen 
program predvideva izvedbo tovrstnih aktivnosti.

2 5

Kazalniki rezultatov so primerni, količinsko opredeljeni in dosegljivi. 1 5
Organizacija ima mednarodno priznan status na področju javnega zdravja (priložena doka-
zila) za obdobje najmanj treh let. Rezultati sodelovanja med organizacijami na mednarodni 
ravni in prenos dobrih praks imajo pozitivne učinke v slovenskem prostoru.

6 5

C. FINANCIRANJE PROGRAMA 10
Vsi stroški so potrebni in smotrno načrtovani glede na predvidene dejavnosti programa in 
učinke.

2 5

NAJVEČJE ŠTEVILO MOŽNIH TOČK 100

IX. Model dodeljevanja sredstev in postopek izbora
Prijavljeni programi bodo ocenjeni v skladu z zgor-

njimi merili za dodelitev sredstev. Programi, ki pri sklo-
pu 1. Vsebinska ustreznost ne dosegajo vsaj 10 točk, 
pri sklopu 2. Kakovost programa ne dosegajo vsaj 
35 točk in pri sklopu 3. Financiranje programa ne do-
segajo vsaj 5 točk, bodo zavrnjeni. V primeru, da je 
več programov, ki izpolnjujejo pogoje, bodo za sofinan-
ciranje izbrani programi z največ doseženimi točkami 
do meje razpoložljivih sredstev za sofinanciranje po 
posameznih področjih.

Sofinancer bo sredstva dodeljeval na podlagi toč-
kovanja vlog, začenši pri najvišje ocenjenih vlogah, do 
porabe razpoložljivih sredstev.

X. Predložitev vlog
1. Vloge z vso potrebno dokumentacijo pošljite, 

v zaprti kuverti, na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefa-
nova 5, 1000 Ljub ljana, označeni z oznako »Ne odpiraj 
– javni razpis Prijavnica JR 2015 – 2016«.

Na hrbtni strani mora biti napisan naslov vlaga-
telja.

Vsak posamezni program je treba, skupaj z zahte-
vano dokumentacijo, predložiti v posebni kuverti, ozna-
čeni na način, ki je predpisan v tej točki.

2. Rok za oddajo vlog je 18. 9. 2015.
Kot pravočasno prispele vloge bodo upoštevane 

vloge, ki bodo prispele do 18. 9. 2015, na naslov Mini-
strstva za zdravje, Štefanova 5, Ljub ljana.

Vloga, poslana po pošti, se šteje, da je prispela pra-
vočasno, če je bila poslana priporočeno v navedenem 
roku, do vključno zadnjega dne (poštni žig najkasneje 
18. 9. 2015).

Osebno dostavljena vloga se šteje, da je prispela 
pravočasno, če je bila oddana v glavno pisarno Ministr-
stva za zdravje, Štefanova 5, Ljub ljana do 18. 9. 2015 
do 13. ure.

Nepravočasno prispele ali nepravilno označene 
vloge ne bodo obravnavane in bodo neodprte vrnjene 
vlagateljem.

XI. Odpiranje vlog: odpiranje prejetih vlog se bo 
pričelo 21. 9. 2015 in ne bo javno.

XII. Izid razpisa
Vlagatelji bodo o izboru programov obveščeni naj-

kasneje v šestdesetih dneh od dneva, ko bo končano 
odpiranje vlog.

Na podlagi predloga komisije o vlogah odloči mini-
strica za zdravje s sklepom. Vlagatelj lahko na ministr-
stvo v roku 8 dni od prejema sklepa vloži zoper ta sklep 
pritožbo, o kateri bo odločala ministrica.

Ministrstvo za zdravje

 Ob-2920/15

Na podlagi Poslovnega načrta Regionalnega ra-
zvojnega centra Koper za leto 2015, Pravilnika delo-
vanja Garancijske sheme za Obalno-kraško regijo in 
Občino Ilirska Bistrica, priglasitve Garancijske sheme po 
pravilu de minimis (št. priglasitve: M001-5868696-2014) 
Regionalni razvojni center Koper – Garancijska shema 
(v nadaljevanju: RRC GS), v sodelovanju z občinami 
Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Mestna občina 
Koper, Piran, Sežana, Območnimi obrtno-podjetniškimi 
zbornicami Izola, Koper, Piran in Sežana ter bankami 
Banka Koper d.d., Abanka Vipa d.d. in Nova Ljub ljanska 
Banka d.d. Ljub ljana, objavlja

razpis
za dolgoročne kredite z garancijami namenjene 

pospeševanju razvoja podjetništva v Obalno-kraški 
regiji in Občini Ilirska Bistrica v letu 2015

1. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa je dodeljevanje ugodnih kre-

ditov z garancijami RRC GS.
Skupna višina razpisanih sredstev za ugodne kredi-

te je 836.000,00 EUR, za katere bo RRC GS dodeljeval 
garancije v višini do 50 % skupne vrednosti kreditov, kar 
znaša največ 418.000,00 EUR.

Višina razpisanih sredstev za kredite po občinah je:

EUR
Mestna občina Koper 425.000,00
Občina Izola 126.000,00
Občina Piran 82.000,00
Občina Sežana 192.000,00
OOPZ Sežana 5.000,00
Občina Hrpelje - Kozina 6.000,00
Občina Ilirska Bistrica
Skupaj 836.000,00

2. Pogoji dodeljevanja
2.1. Dolgoročni krediti
– prosilec lahko vloži vlogo za kredit v višini od naj-

manj 5.000,00 EUR do največ 85.000,00 EUR;
– obrestna mera:

– pri Banki Koper d.d.: Euribor (šestmesečni) 
+ 3,05 % letno;

– pri Abanki Vipa d.d.: Euribor (šestmesečni) 
+ 1,86 % letno;

– pri NLB d.d. Ljub ljana: Euribor (šestmesečni) 
+ 2,65 % letno;
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– doba vračanja kredita znaša od najmanj 3 leta 
do največ 5 let;

– moratorij na vračanje kredita znaša do največ 
6 mesecev, moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita;

– prosilec mora imeti med viri financiranja zagoto-
vljenih najmanj 30 % lastnih sredstev;

– prosilec zavaruje prejeti kredit pri banki z garanci-
jo RRC GS v višini do 50 % glavnice kredita brez obresti, 
preostanek pa v skladu s pogoji banke;

– bančni stroški za odobritev in vodenja kredita:
– pri Banki Koper d.d.: 0,8 % od zneska kredita, 

min 130,00 EUR,
– pri Abanki Vipa d.d.: 0,5 % od zneska kredita, 

min 130,00 EUR in 0,1 % letno od stanja glavnice,
– pri NLB d.d. Ljub ljana: 0,5 % od zneska kredita, 

min 150,00 EUR in 0,1 % letno od zneska glavnice kre-
dita ob odobritvi, min 100,00 EUR;

– krediti z garancijo RRC GS se odobrijo za upra-
vičene stroške investicije, nastale od 1. 1. 2015-31. 3. 
2016. Strošek nastane s sklenitvijo dolžniško upniškega 
razmerja.

2.2. Garancija Garancijske sheme
– vloga za kredit je hkrati vloga za garancijo;
– garancija znaša do 50 % glavnice kredita brez 

obresti, odobrenega pod pogoji pod točko 2.1.;
– prosilec zavaruje prejeto garancijo RRC GS z eno 

menico podjetja in z eno menico lastnika podjetja, za 
posamezne primere pa s poroki na podlagi notarskega 
sporazuma (odvisno od bonitete kreditojemalca);

– prosilec mora RRC GS za izdano garancijo pla-
čati 1 % od odobrenega kredita;

– garancije se izdajajo najkasneje do 31. 3. 2016. 
Garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki 
nadomeščajo stare kredite.

V skladu s Pravilnikom delovanja Garancijske she-
me, članstvo ne predstavlja avtomatično obveznosti 
RRC GS pri odobritvi posojila in garancije.

3. Upravičeni stroški investicije
– Stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške 

nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške ko-
munalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, 
stroški gradnje in nakupa objekta.

– Stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo pre-
nos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, li-
cenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja.

– Med upravičene stroške ne spada nakup cestno 
prevoznih sredstev.

4. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje 

velika podjetja (v nadaljevanju: MSP), ki so organizirana 
kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki, imajo 
sedež dejavnosti in lokacijo naložbe na območju občin 
Koper, Izola, Piran, Sežana, Hrpelje - Kozina, Divača, 
Komen in Ilirska Bistrica ali pa MSP, ki investirajo na ob-
močju teh občin, ter so plačali enkratno članarino v Ga-
rancijsko shemo pri Regionalnem razvojnem centru Ko-
per v višini 110,00 eur. Število članov sheme ni omejeno.

Za opredelitev velikosti MSP se upoštevajo določila 
iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, z dne 
6. 8. 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združlji-
ve s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogod-
be (UL EU št. 2014, z dne 9. 8. 2008). Opozarjamo na 
drugi odstavek 6. člena Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) 
št. 800/2008, ki govori o tem, da se za podjetje, ki ima 
partnerska podjetja ali povezana podjetja podatki, tudi 
glede števila zaposlenih, določijo na podlagi računovod-
skih izkazov in drugih podatkov podjetja ali na podlagi 
konsolidiranih zaključnih računov podjetja, v katerega 
je podjetje vključeno za namene konsolidacije, če ti 

obstajajo. Podatkom se prištejejo podatki za vsako par-
tnersko podjetje.

Do sredstev po tem razpisu ni upravičen vlagatelj, ki:
– opravlja dejavnost a) ribištva in akvakulture, b) 

premogovništva, c) primarne pro izvodnje kmetijskih pro-
izvodov iz seznama v Prilogi I k pogodbi o ustanovitvi 
Evropske Skupnosti, d)predelave in trženja kmetijskih 
pro izvodov kolikor je znesek pomoči določen na podla-
gi cene ali količine zadevnih pro izvodov, ki so kupljeni 
od primarnih pro izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo 
na trg ter če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali 
v celoti prenese na primarne pro izvajalce,

– deluje v aktivnostih, povezanih z izvozom, ko je 
pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, 
z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali dru-
gimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,

– bi pridobil pomoč, ki daje prednost uporabi doma-
čih pro izvodov pred uvoženimi,

– ima neporavnane obveznosti do države oziroma 
nima poravnanih obveznosti pri davčni upravi RS, ki jim 
je potekel rok plačila,

– je v postopku vračanja neupravičeno prejete dr-
žavne pomoči na osnovi določbe Komisije, ki je prejeto 
pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s sku-
pnim trgom Skupnosti,

– je v težavah v skladu s Smernicami skupnosti 
o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje pod-
jetij v težavah (UL C 244, z dne 1. 10. 2004) ter Zako-
nom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospo-
darskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07), in 
sicer je podjetje v težavah (na podlagi bilance stanja in 
izkaza poslovnega izida za zadnje leto):

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

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

– ali je podjetje v postopku prisilne poravnave, 
stečaja ali likvidacije.

5. Pravilo de minimis
Pomoč po tem razpisu se dodeljuje v skladu z Ured-

bo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 
o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije pri pomoči de minimis (UL EU L 352, 
24. 12. 2013), na osnovi katere ni možno združevanje 
pomoči za posamezen projekt, ki bi presegal zgornjo 
mejo pomoči.

Na podlagi tega pravila skupni znesek pomoči, do-
deljen enotnemu podjetju ⃰- upravičencu ne sme prese-
gati zgornje meje 200.000 eur v obdobju zadnjih treh 
proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči 
ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev drža-
ve, občine ali Unije. Omenjeni znesek se zniža na vre-
dnost 100.000 eur za podjetje, ki deluje v komercialnem 
cestnem tovornem prevozu.

⃰Enotno podjetje je opredeljeno v Pravilniku delovanja 
GS za Obalno-kraško regijo in Občino Ilirska Bistrica

Če je prejemnik za iste upravičene stroške prejel 
ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni 
znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih inten-
zivnosti državnih pomoči.
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Prejemnik pomoči mora pred dodelitvijo sredstev 
dati izjavo:

– o že prejetih de minimis pomočeh, vključno z na-
vedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v re-
levantnem obdobju še kandidiral za de minimis pomoč,

– o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za 
iste upravičene stroške,

– s seznamom vseh, z njim povezanih podjetij,
ter zagotoviti, da z dodeljenim zneskom pomoči de 

minimis, ne bo presežena gornja meja de minimis pomo-
či ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.

RRC GS bo pisno obvestil prejemnika, da je pomoč 
dodeljena po pravilu de minimis.

6. Prednostni kriteriji za dodelitev posojila in ga-
rancije

Prednost pri dodelitvi posojila in garancij bodo imeli 
prosilci:

– katerih višina lastnih sredstev med viri financira-
nja bo višja;

– katerih projekti bodo:
– razvojno naravnani (odpiranje novih delovnih 

mest, uvajanje novih tehnologij, inovacije, tržna narav-
nanost, nastop na tujih trgih);

– ekološko naravnani.
7. Vsebina vloge
Vsebina vloge za dodelitev sredstev je razvidna iz 

Obrazca: Vloga za posojilo in garancijo, ki ga lahko člani 
sheme dobijo na naslednjih mestih:

– na spletnih straneh: www.rrc-kp.si pod rubriko 
Kreditiranje podjetij;

– Regionalni razvojni center Koper, Ulica 15. maja 
19, Koper, tel. 05/663-75-83 (Irena Cergol);

– Center za pospeševanje podjetništva Piran d.o.o., 
Liminjanska cesta 96, 6320 Portorož, tel. 041/870-401 
(Alberto Manzin);

– Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov, 
Partizanska 4, Sežana, tel. 05/7344-362 (Vlasta Sluban) 
ali na www.ora.si;

– Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, Ilirska Bistri-
ca, tel. 05/7112-310 (Tina Kocjan).

Izpolnjene vloge z vso potrebno dokumentacijo se 
lahko oddajo na zgoraj navedenih mestih.

Obravnavale se bodo le vloge oddane na izvirnih 
obrazcih.

7. Rok za prijavo: rok za prijavo je odprt od dneva 
objave razpisa do dneva porabe sredstev. RRC GS bo 
javno objavil zaprtje razpisa.

8. Zavrnitev vloge
Vloga se formalno zavrne, kolikor:
– ne vsebuje zahtevane dokumentacije;
– je neustrezna (ne izpolnjuje splošnih pogojev iz 

4. točke tega razpisa).
9. Obdelava vlog
Ustrezne in popolne vloge bo obravnaval kreditni 

odbor RRC GS in izbrane banke enkrat mesečno.
RRC GS bo prosilca pisno seznanil z odločitvijo 

pristojnih organov v najkasneje 30 dneh po sprejemu 
odločitve.

10. Ostale informacije: vse ostale informacije v zve-
zi s tem razpisom dobijo prosilci na mestih, naštetih 
v 6. točki tega razpisa.

Regionalni razvojni center Koper
Garancijska shema

Št. 15016-2 Ob-2901/15

Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Ura-
dni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 – ZOPA), 
4. člena Pravilnika o načinu in postopku sofinancira-
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nja izvajalcev letnega programa športa (Uradni list RS, 
št. 95/99, 11/06) in točke 6.1.2. ReNPŠ14-23 (Uradni 
list RS, št. 26/14) objavlja Zavod za šport RS Planica

javni razpis
za sofinanciranje interesnega programa športa 
otrok in mladine »Hura, prosti čas« v letu 2015

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

2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje intere-
snih programov športa otrok in mladine, ki bodo potekali 
v obdobju jesenskih počitnic od 26. do 30. oktobra 2015. 
Interesni programi ne smejo biti del rednega programa 
šole. Zavod za šport RS Planica bo sofinanciral stro-
kovni kader pri programu Odprimo športne telovadnice 
– jesenske počitnice.

3. Na razpis se lahko prijavijo: sub jekti, ki so kot 
izvajalci letnega programa športa opredeljeni v 8. členu 
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP 
in 15/03 – ZOPA).

4. Pogoji in merila
4.1. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:
– Ponudniki (prijavitelji) lahko na razpis prijavijo 

samo tiste interesne programe, ki bodo izpeljani v ob-
dobju jesenskih počitnic od 26. do 30. oktobra 2015. Ti 
interesni programi ne smejo biti del rednega programa 
šole.

– Strokovni delavci in otroci, ki so že vključeni v pro-
gram Zdrav življenjski slog, ki ga financira Zavod za 

šport RS Planica, ne morejo biti vključeni v program 
Hura, prosti čas.

– Prijava na razpis mora biti izdelana in posredova-
na na Zavod za šport RS Planica izključno na razpisnih 
obrazcih »Hura, prosti čas« v letu 2015 (razpisni obrazci 
od 2.1. do 2.5.), ki so del razpisne dokumentacije.

– Prijavitelj lahko prijavi na razpisani program samo 
en svoj program.

– Prijavitelj mora za izvajanje programa zagotoviti 
najmanj 30 % delež finančnih sredstev celotne vrednosti 
programa iz drugih virov (v 30 % se šteje tudi športne 
površine, ki jih lokalna skupnost brezplačno odda – 
upoštevati se morata javno veljavni cenik za najem za 
športna društva) v to pa ne smejo biti všteti prispevki 
udeležencev.

– Prijavitelj mora k prijavi na ta razpis obvezno prilo-
žiti potrdilo lokalne skupnosti (razpisni obrazec 2.4.), da 
je seznanjena oziroma se strinja z izvajanjem programa 
– pogoj in kot neobvezni del, da bo za izvajanje progra-
ma zagotovila del sredstev oziroma brezplačni najem 
športnih objektov v lasti lokalne skupnosti za programa 
odprimo športne telovadnice.

– Izbrani prijavitelj mora pri izvajanju interesnih pro-
gramov upoštevati varnostne ukrepe in normative glede 
števila otrok v skupini skladno z veljavno zakonodajo 
s področja vzgoje in izobraževanja (Pravilnik o norma-
tivih in standardih za izvajanje programa osnovne šole 
oziroma Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje 
programa gimnazijskih oddelkov).

Merila za dodelitev sredstev:
4.2. Odprimo športne telovadnice

Merilo
Št. 

točk

Maks. 
št. 

točk
1 Vsebinski kriteriji 50

Širina izvajanja programa 20
– Število športnih panog v katere bodo vključeni udeleženci (do 3 panoge – 5 točk, nad 3 pano-
ge – 10 točk)

10

– Strokovni kader, ki bo delal v programu (z otroki) (učitelj ŠV – 10 točk, usposobljen kader – 
5 točk)

10

Izvajanje programa »Hura, prosti čas« v preteklih letih 10 10
Predvideno število udeležencev v programu: 20
– do 20 otrok 10
– nad 20 otrok 20

2 Razvojna regija 20
1 skupina (pomurska, notranjsko – kraška, podravska) 20
2 skupina (spodnjeposavska, zasavska, koroška) 15
3 skupina (jugovzhodna Slovenija, goriška, savinjska) 10
4 skupina (gorenjska, obalno-kraška, osrednjeslovenska) (razpisni obrazec 2.1.) 5

3 Finančni kriteriji 30
Cena, ki jo plača udeleženec: 10
– brezplačen program 10
– plačljiv program (razpisni obrazec 2.3.) 0
Sofinanciranje lokalne skupnosti: 20
– Sofinanciranje posameznega programa HPČ v višini najmanj razpisanega zneska s stani ZŠ 
RS Planica (razpisni obrazec 2.4.)

10

– Zagotovi brezplačni najem objekta za izvajanje programa (razpisni obrazec 2.4.) 10
Skupaj 100

5. Okvirna višina sredstev javnega razpisa: višina 
sredstev, ki je zagotovljena za leto 2015 in je na razpo-
lago za sofinanciranje vsebine navedene v predmetu 
javnega razpisa je 7.800 EUR.

6. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 
2015.

7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: 
vloge morajo biti poslane po pošti ali dostavljene na 
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Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljub-
ljana, najkasneje do ponedeljka, 21. septembra 2015. 
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila 
(najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na 
pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana na 
sedež Zavoda za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 
Ljub ljana. Vloga mora biti predložena v zapečatenemu 
ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji strani označen 
z napisom »Ne odpiraj – Javni razpis Hura, prosti čas 
2015«. Na hrbtni strani ovitka mora biti označen pol-
ni naslov pošiljatelja. Vloga mora biti dostavljena sku-
paj 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.

8. Datum odpiranja vlog: strokovna komisija bo 
začela odpirati vloge v torek, 22. septembra 2015. Od-
piranje vlog ne bo javno.

9. Rok za obveščanje o rezultatih javnega razpisa: 
prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni 
najkasneje do petka, 9. oktobra 2015.

10. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zaintere-
sirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna do-
kumentacija je na voljo na spletnem naslovu: www.
sportmladih.net. Za dodatne informacije lahko piše-
te na elektronski naslov: mateja.rebersak@sport.si. 
Prijava na razpis mora vsebovati izpolnjene, s strani 
pooblaščene osebe prijavitelja podpisane in ožigosa-
ne razpisne obrazce za prijavo na razpis. Podpisane 
in ožigosane obrazce prijavitelji pošljejo ali dostavijo 
v skladu s 7. točko razpisa.

Zavod za šport RS Planica

Št. 1487/15 Ob-2914/15

Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o ure-
sničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, 
št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 
20/11 in 111/13), prvega odstavka 11. člena Zakona 
o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republi-
ke Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10, 40/12 – ZUJF in 
19/14 – odl. US), drugega odstavka 27. člena, Pravil-
nika o izvedbi postopka izbire projektov, pogojih in me-
rilih za izbor projektov ter postopku sklepanja pogodb, 
vsebine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem 
pogodb Slovenskega filmskega centra, javne agencije 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 60/11 in 62/12), 
Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slo-
venije objavlja naslednje javne razpise (v nadaljevanju: 
razpis): javni razpis za sofinanciranje realizacije 
študijskih filmov in študijskih televizijskih del za 
študijsko leto 2015/16.

Besedilo razpisov bodo objavljena na spletnem me-
stu agencije Slovenskega filmskega centra, javne agen-
cije Republike Slovenije: www.film-center.si, v zavihku 
javni natečaji od 4. 9. 2015 dalje.

Slovenski filmski center, javna agencija
Republike Slovenije

Št. 110-22/2015 Ob-2902/15

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 
Ilirska Bistrica, na podlagi Odloka o proračunu Občine 
Ilirska Bistrica za leto 2015 (Uradni list RS, št. 19/15, 
z dne 20. 3. 2015) ter na podlagi 12. člena Pravilnika 
o dodeljevanju kadrovskih štipendij (Uradne objave gla-
sila Bistriški odmevi, št. 13, leto 2, 30. 12. 2009, Uradne 
objave glasila Bistriški odmevi, št. 2, leto 4, 31. 3. 2011), 
objavlja

javni razpis
za kadrovske štipendije Občine Ilirska Bistrica za 

šolsko oziroma študijsko leto 2015/2016
1. Občina Ilirska Bistrica razpisuje kadrovske šti-

pendije za šolsko oziroma študijsko leto 2015/2016 za 
naslednje programe in smeri izobraževanja:

– 1 štipendija: strojni tehnik,
– 1 štipendija: elektrotehnik,
– 1 štipendija: profesor/ica biologije in gospodinj-

stva,
– 1 štipendija: profesor/ica matematike in računal-

ništva,
– 1 štipendija: profesor/ica biologije in kemije,
– 1 štipendija: profesor/ica slovenščine in/ali an-

gleščine,
– 1 štipendija: profesor/ica glasbe,
– 1 štipendija: profesor/ica tolkal,
– 1 štipendija: profesor/ica saksofona,
– 1 štipendija: profesor/ica violončela,
– 1 štipendija: profesor/ica kitare,
– 1 štipendija: doktor medicine,
– 1 štipendija: diplomirani inženir okoljskega grad-

beništva,
– 1 štipendija: inštalater strojnih instalacij.
2. Pogoji za uveljavitev pravice do štipendije
Na razpis se lahko prijavi oseba s statusom dijaka 

ali oseba s statusom študenta, ki se izobražuje po do-
diplomskih oziroma podiplomskih študijskih programih 
z javno veljavnostjo. Štipendije so namenjene rednim 
dijakom in študentom.

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti mora državljanstvo Republike Slovenije,
– imeti mora stalno prebivališče na območju Občine 

Ilirska Bistrica,
– kandidat ne sme prejemati druge štipendije (ob 

prijavi na javni razpis mora izpolniti posebno izjavo, ki 
se nanaša na prejemanje drugih štipendij; na izjavi mora 
navesti tudi kje oziroma pri katerem delodajalcu je še 
zaprosil za štipendijo),

– ob prvem vpisu v prvi letnik srednje šole ne sme 
biti starejši/a od 17 let oziroma ob prvem vpisu v prvi 
letnik dodiplomskega izobraževanja starejši/a od 21 let,

– ne sme biti v delovnem razmerju oziroma ne sme 
opravljati samostojne registrirane dejavnosti,

– za štipendijo za srednjo šolo mora imeti kandi-
dat povprečje ocen vseh predmetov zaključnega razre-
da osnovne šole najmanj tri oziroma povprečje ocen 
vseh predmetov zaključnega letnika srednje šole naj-
manj tri,

– za štipendijo za dodiplomski študij mora imeti v za-
dnjem letniku srednje šole povprečje ocen vseh predme-
tov zaključnega letnika srednje šole najmanj tri in na 
maturi mora doseči najmanj 70 % vseh možnih točk,

– kandidat, ki se prijavlja na javni razpis za štipen-
dijo za nadaljnje letnike dodiplomskega izobraževanja 
ali podiplomskega izobraževanja mora imeti povprečje 
ocen posameznih predmetov v preteklem študijskem 
letu najmanj 7.

3. Na javni razpis se prijavijo kandidati s pisno 
prijavo, ki je del razpisne dokumentacije ter ji priložijo 
naslednjo dokumentacijo (razpisna dokumentacija je na 
voljo v sprejemni pisarni ter na spletni strani Občine 
Ilirska Bistrica):

– fotokopija potrdila o državljanstvu Republike Slo-
venije,

– fotokopijo potrdila o stalnem prebivališču,
– izjavo, da ne prejema druge štipendije (priloga 

vloge),
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– izjavo, da ni v delovnem razmerju oziroma ne 
opravlja samostojne registrirane dejavnosti (priloga vlo-
ge),

– dokazilo o učnem uspehu preteklega šolskega 
oziroma študijskega leta,

– potrdilo o doseženem uspehu na maturi,
– potrdilo o vpisu v šolskem oziroma študijskem 

letu 2015/2016,
– dokazilo o materialnem stanju družine – odločbo 

o odmeri dohodnine za leto 2014,
– potrdilo o višini katastrskega dohodka za leto 

2014 in
– kratek življenjepis.
4. Rok za oddajo prijav je 9. 10. 2015 do 10. ure.
Upoštevane bodo popolne prijave, ki bodo prispele 

najpozneje do 9. 10. 2015, do 10. ure, na naslov: Občina 
Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistri-
ca, ali bodo do tega roka oddane v sprejemni pisarni 
Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska 
Bistrica, pritličje levo. Na kuverti mora biti navedeno 
»Javni razpis za kadrovske štipendije za šolsko oziroma 
študijsko leto 2015/2016«. Prijavi priložite zahtevano 
dokumentacijo.

Prijave, prispele po razpisnem roku, ne bodo upo-
števane pri obravnavi za dodelitev štipendije. Kandidati 
bodo o izbiri obveščeni predvidoma v roku 30 dni od 
odločitve komisije.

Podrobnejše informacije so na voljo pri Eriki Vrh, 
tel. 05/711-23-33.

Občina Ilirska Bistrica

 Ob-2936/15

Občina Ribnica na Pohorju, Ribnica na Pohorju 1, 
2364 Ribnica na Pohorju (v nadaljevanju koncedent) na 
podlagi 20., 21., 26. in 27. člena Zakona o žičniških na-
pravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03, 56/13, 
33/14) in 16. člena Statuta Občine Ribnica na Pohorju 
(MUV, št. 35/07) objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za gradnjo in obratovanje 
žičniških naprav – vlečnic na Ribniškem Pohorju

Naziv in sedež koncedenta: Občina Ribnica na Po-
horju, Ribnica na Pohorju 1, 2364 Ribnica na Pohorju.

Predmet javnega razpisa: koncesija za gradnjo in 
obratovanje žičniških naprav – vlečnic na Ribniškem 
Pohorju.

Rok za prijavo na razpis: 30 dni od dneva objave 
razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.

1. Povabilo k prijavi na javni razpis
Koncedent, Občina Ribnica na Pohorju, Ribnica 

na Pohorju 1, 2364 Ribnica na Pohorju, vabi vse zain-
teresirane sub jekte, da se skladno z javnim razpisom, 
objavljenim na spletni strani Občine Ribnica na Pohorju 
in v Uradnem listu Republike Slovenije ter v skladu s to 
razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami prijavijo na 
javni razpis.

Razpisna dokumentacija je dostopna na sple-
tni strani koncedenta, tj. Občina Ribnica na Pohorju, 
in sicer na naslovu http://www.ribnicanapohorju.si/in-
dex.php/razpisi-vloge.

Predmet javnega naročila je podelitev koncesije 
za gradnjo in obratovanje žičniških naprav – vlečnic na 
Ribniškem Pohorju, in sicer:

– vlečnica »Velka«, ki bo potekala po parcelah 
1061/1, 1061/2, 1060/1, 1375/8, vse k.o. Hudi kot, v dol-
žini približno 404 m,

– vlečnica »Črni vrh«, ki bo potekala po parcelah 
1060/1, 1049/3, 1053/3, vse k.o. Hudi kot, v dolžini pri-
bližno 210 m,

– vlečnica »Ribnica 1«, ki bo potekala po parcelah 
91/7, 94/5, 95/3, 103/1, 130/10, vse k.o. Ribnica na Po-
horju, v dolžini približno 280 m,

– vlečnica »Ribnica 2«, ki bo potekala po parcelah 
85/1, 130/10, 104, 492/1, 493/1, vse k.o. Ribnica na 
Pohorju, v dolžini približno 525 m.

Koncedent bo oddal koncesijo za eno ali več vlečnic 
koncesionarju brezplačno.

Na podlagi javnega razpisa bo izbran en ali več 
sub jektov, s katerimi bo sklenjena koncesijska pogod-
ba z izključno pravico graditi in obratovati vlečnice, ki 
so predmet koncesije, za obdobje 15 let, z možnostjo 
podaljšanja. Prednost pri izbiri bo imel prijavitelj, ki bo 
bolj poskrbel za širši razvoj območja, predvidenega za 
izgradnjo žičniških naprav in bo ponudil širši turistični 
program in ponudil ustreznejše vzdrževanje, obnovo in 
razvoj žičniške infrastrukture.

Prijavitelj mora svojo prijavo predložiti na naslov 
Občina Ribnica na Pohorju, Ribnica na Pohorju 1, 2364 
Ribnica na Pohorju.

Prijava enega prijavitelja mora biti zapakirana v eni 
ovojnici z napisom »Prijava na javni razpis – Ne od-
piraj«. Prijavitelj lahko odda samo eno prijavo, lahko 
pa do roka za oddajo prijave svojo vlogo spremeni ali 
umakne, vendar mora biti na ovojnici prijave dodatno 
označeno »Sprememba« ali »Umik«. V primeru umika 
bo koncedent prijavo izločil iz postopka odpiranja in jo 
neodprto vrnil prijavitelju. Po poteku roka za prijavo na 
razpis prijavitelj ne more več spremeniti oddane prijave, 
je dopolniti ali nadomestiti z novo, koncedent pa je ne 
sme prevzeti.

Prijavitelji lahko svoje prijave oddajo:
– s priporočeno pošto, na naslov Občina Ribnica 

na Pohorju, Ribnica na Pohorju 1, 2364 Ribnica na 
Pohorju, ali

– osebno, v glavni pisarni koncedenta, v prostorih 
Občine Ribnica na Pohorju (Ribnica na Pohorju 1, 2364 
Ribnica na Pohorju).

Za pravočasno se šteje prijava, ki je bila na sedež 
Občine Ribnica na Pohorju, Ribnica na Pohorju 1, 2364 
Ribnica na Pohorju ne glede na način dostavljena do 
30. 9. 2015, do 10. ure.

Vse pravočasno oddane prijave bo pregledala 
s strani koncedenta ustanovljena komisija, ki bo opra-
vila izbirni postopek in izbrala koncesionarja, ki bo 
v svoji prijavi izkazal najširši in najobsežnejši načrt za 
širši razvoj območja, na katerem je predvidena izgra-
dnja žičniških naprav in ki bo ponudil čim bolj pester 
turistični program. S tako izbranim koncesionarjem bo 
koncedent sklenil izključno koncesijsko pogodbo, kot je 
deloma že opredeljena v Odloku o koncesiji za gradnjo 
in obratovanje žičniških naprav na Ribniškem Pohor-
ju, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Ribnica na 
Pohorju na svoji 2. dopisni seji dne 13. 8. 2015 (MUV 
16/2015, 24. 8. 2015), in sicer za obdobje 15 let z mo-
žnostjo podaljšanja.

Kontaktne osebe koncedenta so:
– za postopek izvedbe javnega razpisa: Branko 

Malek,
– za tehnična vprašanja: Branko Malek, e-pošta: 

branko.malek@slovenjgradec.si, tel. 02/88-121-46, 
051/320-982.

2. Pogoji udeležbe na javnem razpisu
Prijavitelj mora izpolnjevati pogoje, ki so določeni 

v 8. členu Odloka o koncesiji za gradnjo in obratovanje 
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žičniških naprav na Ribniškem Pohorju (MUV 16/2015), 
in sicer:

– da je registriran za opravljanje žičniške dejavnosti,
– da je organizacijsko, kadrovsko in tehnično uspo-

sobljen za izvajanje žičniške dejavnosti,
– da ima ustrezna dovoljenja za izvajanje dejavno-

sti, ki so z zakonom predpisana,
– da ima poravnane vse davke, prispevke in druge 

obvezne dajatve,
– da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali 

likvidacije.
Koncesionar priloži k vlogi za pridobitev koncesije 

dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka.
Če koncesionar ne izpolnjuje pogojev iz prve, druge 

in tretje alinee prvega odstavka tega člena, mora naj-
kasneje v 3 mesecih po sklenitvi koncesijske pogodbe 
določiti osebo, ki bo obratovala žičniške naprave in ki 
izpolnjuje pogoje iz prve, druge in tretje alineje prvega 
odstavka tega člena.

3. Pogoji koncesijskega razmerja in vsebina vloge
Z izbranim prijaviteljem na javni razpis bo sklenjena 

koncesijska pogodba z vsebino, kot je delno že oprede-
ljena v Odloku o koncesiji za gradnjo in obratovanje žični-
ških naprav na Ribniškem Pohorju (MUV 16/2015). Vloga 
za prijavo na razpis mora vsebovati (7. člen odloka):

– navedbo točne lokacije vlečnice in njene zmo-
gljivosti;

– način obratovanja vlečnice;
– podatke o obstoječi in predvideni turistični opre-

mljenosti območja in gostoti poselitve območja v nepo-
sredni bližini lokacije vlečnice;

– podatke o dostopnosti do vlečnic in podatke 
o ustreznem številu parkirnih mest;

– podatke v zvezi z ureditvijo smučarskih prog ali 
drugih rekreacijskih oziroma turističnih površin ali objek-
tov, vključno z njihovimi pomožnimi objekti in napravami 
(zasneževanje in podobno);

– izračun usklajenosti kapacitete vlečnic s propu-
stnostjo smučišča;

– vozni red vlečnic in obratovalni čas;
– podatke o morebitni ostali turistični ponudbi, orga-

nizaciji letnih dejavnosti ter podatke o urejanju ali širitvi 
smučarskih prog;

– soglasja vseh lastnikov parcel – fizičnih oseb, na 
katerih bo stala vlečnica ter morebitni ostali pomožni 
objekti, vključno s parkiriščem;

– zemljišča v lasti Sklada kmetijskih zemljišč in goz-
dov RS – dokazilo, da je sprožen postopek za pridobitev 
soglasja.

4. Razpisna dokumentacija
Razpisana dokumentacija je sestavni del tega jav-

nega razpisa in je dostopna na spletni strani koncedenta 
Občina Ribnica na Pohorju na naslovu: http://www.ribni-
canapohorju.si/index.php/razpisi-vloge.

Kontaktne osebe koncedenta so:
– za postopek izvedbe javnega razpisa: Branko 

Malek,
– za tehnična vprašanja: Branko Malek, e-pošta: 

branko.malek@slovenjgradec.si, tel. 02/88-121-46, 
051/320-982.

5. Merila izbire: prijavitelj mora izpolnjevati vse zgo-
raj navedene pogoje in oddati popolno vlogo, prednost 
pri izbiri pa bo imel tisti prijavitelj, ki bi zagotovil večji 
vpliv na razvoj območja ter ponudil širši turistični pro-
gram in ponudil ustreznejše vzdrževanje, obnovo in 
razvoj žičniške infrastrukture.

6. Način oddaje prijave
Prijava na javni razpis se predloži v zaprti ovojnici 

z navedbo »Ne odpiraj – prijava na javni razpis konce-

sija za žičniške naprave«, naslovljeno na koncedenta, 
Občino Ribnica na Pohorju, Ribnica na Pohorju 1, 
2364 Ribnica na Pohorju. Naročniku (vložišče) mora 
biti vročena (osebno ali po pošti) do izteka roka (da-
tum in ura) določenega v objavi in povabilu k prijavi na 
razpis, sicer šteje za nepravočasno. Vložišče naroč-
nika na ovojnici označi datum in točen čas prevzema 
ponudbe. Nepravočasna ponudba oziroma ponudba 
z nepravilno opremljeno ovojnico bo izločena in zaprta 
vrnjena ponudniku.

Do izteka roka za oddajo je prijavo možno umakniti 
in predložiti novo.

7. Pregled in presoja prijav ter izbira koncesionarja
Pri pregledu prijav se presojajo le tiste listine in 

navedbe, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji. Gle-
de predloženih listih in navedb (izjav) se od prijavitelja 
lahko zahteva pojasnila ali dodatna (stvarna) dokazila 
o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz razpi-
sne dokumentacije.

Prijavo se izloči, če prijavitelj v roku, ki ga določi 
koncedent, ne predloži zahtevanih pojasnil ali stvarnih 
dokazil, ali če ne dopolni formalno nepopolne prijave.

Prijavo se izloči, če prijavitelj ne izpolnjuje pogojev 
za priznanje sposobnosti ali zahtev iz razpisne doku-
mentacije.

Prijavo se lahko izloči kot neprimerno in zavajajo-
čo, če se izkaže, da je prijavitelj samovoljno spremenil 
kakšen dokument, ki je priložen razpisni dokumentaciji.

Prijavo se izloči, če se izkaže, da vsebuje zavajajo-
če ali neresnične navedbe.

Prijavo se izloči tudi v primeru če:
– prijava ne ustreza razpisnim pogojem,
– prijavitelj nima soglasij lastnikov zemljišč, ki so 

fizične osebe in če ni predložil potrdila, da je sprožen 
postopek za pridobitev soglasja pri pravnih osebah.

Koncedent bo ustanovil posebno komisijo, ki bo 
pregledala in presodila vse prejete prijave ter v skladu 
z merili izbrala koncesionarja, s katerim bo koncedent 
nato sklenil koncesijsko pogodbo.

Izbrani prijavitelj je dolžan najkasneje v osmih dneh 
po prejemu pogodbe v podpis koncedentu vrniti podpi-
sano pogodbo, sicer koncedent lahko sklepa, da ponu-
dnik od podpisa pogodbe odstopa. Pogodba je sklenje-
na, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

Koncedentu je z zakonom prepovedano skleniti po-
godbo s prijaviteljem, ki je uvrščen v evidenco poslovnih 
sub jektov iz 35. člena Zakona o integriteti in prepreče-
vanju korupcije, že sklenjene pogodbe s takšnim ponu-
dnikom pa so nične.

8. Navodila za izdelavo prijave in vsebina prijave
Prijavna dokumentacija mora biti napisana v sloven-

skem jeziku ter izdelana skladno z zahtevami in predlo-
gami iz razpisne dokumentacije. Listine se izpolni ter 
podpiše in žigosa, kjer je to določeno. Zloži se jih po 
spodnjem zaporedju. Navedbe v predloženih listinah 
morajo izkazovati aktualna in resnična stanja ter morajo 
biti dokazljive.

Enakovredno veljajo kopije zahtevanih potrdil in 
izpiskov razen, če izvirnik ni posebej zahteven.

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednje li-
stine v vrstnem redu kot sledi:

1. podatki o gospodarskem sub jektu (izpolnjen in 
podpisan obrazec 1);

2. izjava o pogojih razpisa (izpolnjen in podpisan 
obrazec 2);

3. izjava o izpolnjevanju osnovnih pogojev (izpol-
njen in podpisan obrazec 3);

4. dokazilo, da je oseba registrirana za opravlja-
nje žičniške dejavnosti (kopija registracije);
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5. izjava o izpolnjevanju ekonomsko – finančnih 
pogojev (izpolnjen in podpisan obrazec 4);

6. izjava o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih 
za izvajanje žičniške dejavnosti (izpolnjen in podpisan 
obrazec 5);

7. izjava o zagotovljenih kadrovskih zmogljivostih 
ter organizacijski, kadrovski in tehnični usposobljenosti 
za izvajanje žičniške dejavnosti (izpolnjen in podpisan 
obrazec 6)

8. dokazila o usposobljenosti kadra v skladu 
s Pravilnikom o žičniških napravah za prevoz oseb;

9. dokazilo o dovoljenjih za izvajanje žičniške 
dejavnosti, kot jo določa zakonodaja;

10. fotokopijo izdelanih obratnih dokumentov za 
vlečnico;

11. koncesijska pogodba (parafirana vsaka stran 
vzorca pogodbe);

12. elaborat projekta s sledečimi podatki:
– prikaz predvidene lokacije vlečnic z opisom 

njene zmogljivosti,
– način obratovanja vlečnic,
– obstoječa in predvidena turistična opremljenost 

območja in gostota poselitve območja v neposredni bli-
žini lokacije vlečnice;

– program vzdrževanja, obnove in razvoj žični-
ške infrastrukture;

– dostopnost do vlečnic in podatki o ustreznem 
številu parkirnih mest ter način vodenja prometa na tem 
območju s priloženimi soglasji lastnikov parcel, katerih 
lastniki so fizične osebe in dokazilo, da je sprožen po-
stopek za pridobitev soglasja za zemljišča v lasti pravnih 
oseb;

– način ureditve smučarskih prog ali drugih re-
kreacijskih oziroma turističnih površin ali objektov, 
vključno z njihovimi pomožnimi objekti in napravami 
(zasneževanje in podobno),

– izračun usklajenosti kapacitete vlečnice s pro-
pustnostjo smučišča;

– vozni red vlečnice in obratovalni čas;
– morebitna ostala turistična ponudba, organiza-

cija letnih dejavnosti ter predvidene ureditve ali širitve 
smučarskih prog;

– soglasja vseh lastnikov parcel – fizičnih oseb, 
na katerih bo stala vlečnica ter morebitni ostali pomožni 
objekti, vključno s parkiriščem;

– zemljišča v lasti pravnih oseb – dokazilo, da je 
sprožen postopek za pridobitev soglasja.

Za navedbe, ki jih ni možno preveriti v uradnih evi-
dencah državnih organov ali organov lokalnih skupno-
sti si koncedent pridržuje pravico, da zahteva dodatna 
(stvarna) dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave, po-
dane pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem 
ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih sub-
jektov v državi, kjer ima gospodarski sub jekt svoj sedež.

Občina Ribnica na Pohorju
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Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, 
Poljanska cesta 31, Ljub ljana, na podlagi 20. člena 
Akta o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike 
Slovenije kot javnega sklada (Uradni list RS, št. 6/11), 
prve alineje prvega odstavka 20. člena, tretjega od-
stavka 21. člena Zakona o stvarnem premoženju dr-
žave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 
– ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO) in 30.–34. člena Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 
10/14) razpisuje

elektronsko javno dražbo, št. 5-2015
za prodajo poslovnih prostorov v Zelenem gaju na 

Brdu v Ljub ljani
I. Predmet prodaje in izklicna cena:
1. Poslovni prostor s komercialno oznako 

LBR5FL04 v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe 
z naslovom Ljub ljana, Ulica Angele Vode 7, v izmeri 
38,4 m², k.o. Vič (1723) – identifikator: 1723-9927-53. 
Vrednost: 48.100,00 EUR, brez 22 % DDV-ja ter

– pripadajoči parkirni mesti s komercialnima 
oznakama 133 in 134, v 1. etaži (podzemni garaži), 
v skupni izmeri 25,0 m², k.o. Vič (1723) – identifika-
torja: 1723-9926-128 in 1723-9926-129. Vrednost: 
18.400,00 EUR, brez 22 % DDV-ja ter

– nadkrit prostor pred lokalom, v izmeri 12,0 m², 
k.o. Vič (1723), z ID znakom 1723-1393/42-0. Vrednost: 
2.000,00 EUR, brez 22 % DDV-ja.

Izklicna cena za nepremičnine pod točko 1. skupaj 
znaša 83.570,00 EUR z vključenim 22 % DDV-jem.

2. Poslovni prostor z oznako LBR5FL05 v pritličju 
poslovno-stanovanjske stavbe z naslovom, Ulica Angele 
Vode 7, v izmeri 73,0 m², k.o. Vič (1723) – identifikator: 
1723-9927-54. Vrednost: 79.000,00 EUR, brez 22 % 
DDV-ja ter

– pripadajoči parkirni mesti 193 in 194 v 1. etaži 
(podzemni garaži), v skupni izmeri 25,0 m², k.o. Vič 
(1723) – identifikator: 1723-9926-179 in 1723-9926-180. 
Vrednost: 18.400,00 EUR, brez 22 % DDV-ja ter

– nadkrit prostor pred lokalom, v izmeri 21,0 m², 
k.o. Vič (1723), z ID znakom 1723-1393/43-0. Vrednost: 
3.500,00 EUR, brez 22 % DDV-ja.

Izklicna cena za nepremičnine pod točko 2. skupaj 
znaša 123.098,00 EUR z vključenim 22 % DDV-jem.

3. Poslovni prostor z oznako LBR5FL02, v pritličju 
poslovno-stanovanjske stavbe z naslovom, Ulica Angele 
Vode 17, v izmeri 38,3 m², k.o. Vič (1723) – identifikator: 

Javne dražbe

1723-9928-80. Vrednost: 48.000,00 EUR, brez 22 % 
DDV-ja ter

– pripadajoči parkirni mesti, 255 in 256, v 1. eta-
ži (podzemni garaži), v skupni izmeri 25,0 m² k.o. Vič 
(1723) – identifikator: 1723-9926-259 in 1723-9926-260. 
Vrednost: 18.400,00 EUR, brez 22 % DDV-ja ter

– nadkrit prostor pred lokalom, v izmeri 12,0 m², 
k.o. Vič (1723) z ID znakom 1723-1393/45-0. Vrednost: 
2.000,00 EUR, brez 22 % DDV-ja.

Izklicna cena za nepremičnine pod točko 3. skupaj 
znaša 83.448,00 EUR z vključenim 22 % DDV-jem.

Opis predmeta prodaje
Splošen opis
Poslovni prostori se nahajajo v novozgrajeni sose-

ski Zeleni gaj na Brdu v Ljub ljani. Nahajajo se v sklo-
pu dveh stanovanjsko-poslovnih stavb. Zgrajeni so bili 
na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja, 
št. 351-2399/2007-38 z dne 5. 2. 2009, izdajateljice 
Upravne enote Ljub ljana, Izpostava Vič - Rudnik in ni-
majo pridobljenega uporabnega dovoljenja, ki ga bo mo-
ral za vsak poslovni prostor pridobiti novi lastnik glede 
na dokončanje.

Na nadkritih prostorih pred lokali – parc. št. 1393/42, 
1393/43 in 1393/45, vse k.o. Vič (1723), sta trenutno 
vknjiženi dve nepravi stvarni služnosti, in sicer v ko-
rist Elektro Ljub ljane, d.d. (za potrebe elektro kabelske 
kanalizacije) in v korist Mestne občine Ljub ljana (za 
izgradnjo javne ceste in komunalne infrastrukture) – ID 
omejitve 11089322 in 14626365. Služnostni pravici sta 
v postopku izbrisa.

Podrobnejši opis: izhaja iz tehnično komercialnega 
opisa in komercialnih skic, ki so skupaj priloge besedila 
te elektronske javne dražbe in so objavljene na spletni 
strani Stanovanjskega sklada RS: http://ssrs.si/elektron-
ska-javna-drazba-za-poslovne-prostore-zeleni-gaj-na-b
rdu-v-Ljub ljani.

II. Ogled nepremičnin, številka sklica, znesek var-
ščine, način poteka elektronske javne dražbe in datum 
izvedbe elektronske javne dražbe:

a.) Ogled nepremičnin bo možen na sami lokaciji 
dne 22. 9. 2015, v času med 10. in 14. uro po predho-
dnem dogovoru preko e-naslova: projekti@ssrs.si ali na 
tel. 01/471-05-77, in sicer mora biti dogovor o ogledu 
potrjen najkasneje do dne 21. 9. 2015 do 10. ure. Možen 
je tudi ogled izven postavljenega termina, vendar izključ-
no na osnovi predhodno potrjenega dogovora preko 
e-naslova: projekti@ssrs.si – in sicer se bo lahko zadnji 
ogled izvedel najkasneje dne 25. 9. 2015 do 12. ure.

b.) Podatki o sklicu, znesku varščine v višini 10 % 
izklicne cene predmeta draženja, datum in ura izvedbe 
javne dražbe:

nepremičnina številka sklica znesek varščine v višini 10 % iz-
klicne cene

datum in ura izvedbe
elektronske javne dražbe

1 00 7182 8.357,00 EUR 30. 9. 2015 ob 9.00 uri
2 00 7182 12.310,00 EUR 30. 9. 2015 ob 10.00 uri
3 00 7182 8.345,00 EUR 30. 9. 2015 ob 11.00 uri

c.) Elektronska javna dražba se bo izvedla v skla-
du z Zakonom o stvarnem premoženju države in samo-
upravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 

75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 
14/15 – ZUUJFO – v nadaljevanju: ZSPDSLS) in Ured-
bo o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
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lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 
24/13, 10/14 – v nadaljevanju: Uredba) ter pravili jav-
ne e-dražbe objavljenimi na https://edrazbe.si/sl/Splo-
sni-pogoji.

d.) Elektronska javna dražba bo potekala skladno 
z določilom tretjega odstavka 21. člena ZSPDSLS-ja, in 
sicer na spletnem naslovu: http://www.edrazbe.si. Javna 
dražba bo potekala na način videno – kupljeno glede 
na tehnično komercialni opis, ki je objavljen na spletni 
strani prodajalca in ne na stanje razvidno na ogledu 
nepremičnin.

III. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
Na javno dražbo lahko kot dražitelji pristopijo sub-

jekti, ki bodo najkasneje do 28. 9. 2015 do 12. ure po-
sredovali izpolnjen obrazec »Podatki o dražitelju« in 
potrdilo o vplačani varščini iz točke IV. te objave, ter so:

1. pravne ali fizične osebe iz Republike Slovenije 
ali tiste osebe, ki imajo sedež oziroma državljanstvo 
v eni od držav članic Evropske unije, kar izkažejo z iz-
piskom iz ePRS (AJPES) oziroma drugimi ustreznimi 
dokazili v primeru, da v ePRS ni vpisano ažurno stanje 
(v tem primeru se predloži npr. kopija notarskega zapi-
sa predlaganega vpisa, spremembe in dopolnitve itd.). 
Izpisek iz ePRS (AJPES) – sodnega registra oziroma 
druge ustrezne evidence, je lahko star največ 30 dni;

2. tujci lahko pridobijo lastninsko pravico na nepre-
mičninah pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna 
pogodba, ki jo ratificira Državni zbor.

IV. Varščina
Dražitelji morajo najkasneje do roka, ki je postavljen 

za dostavo izpolnjenega obrazca 'Podatki o dražitelju' iz 
točke III. te objave plačati varščino v višini opredeljeni 
v točki II.b.). Varščino je potrebno nakazati na transak-
cijski račun, št. SI5601100-6270960211, odprt pri Banki 
Slovenije, z navedbo sklica iz točke II.b.) in namena: 
»Plačilo varščine 5-2015«.

Dražitelj mora najkasneje do dne 28. 9. 2015 do 
12. ure dostaviti Stanovanjskemu skladu RS, Poljanska 
cesta 31, 1000 Ljub ljana, podpisan in (v primeru pravne 
osebe) žigosan:

1. obrazec s podatki o dražitelju (Obrazec »Podatki 
o dražitelju«);

2. kopijo potrdila o plačilu varščine, skladno z zgor-
njimi zahtevami.

Z vplačilom varščine sprejme dražitelj obveznost 
pristopiti k elektronski javni dražbi. Vplačilo varščine se 
šteje kot sprejem izklicne cene ne glede na to ali dražitelj 
dejansko pristopi k elektronski javni dražbi. Če dva ali 
več dražiteljev vplača varščino, pa ne dražijo – potem iz 
tega izhaja, da so podali enako ceno. Uspešen bo tisti, 
ki je prvi vplačal varščino.

Stanovanjski sklad RS bo podatke, potrebne za 
pristop k elektronski javni dražbi, posredoval na elek-
tronski naslov, naveden na obrazcu »Podatki o draži-
telju« izključno dražiteljem, od katerih bo do dne 28. 9. 
2015 do 12. ure na naslov: Stanovanjski sklad RS, 
Poljanska cesta 31, 1000 Ljub ljana, s pripisom »Jav-
na elektronska dražba 5-2015«, prejel zgoraj navede-
na dokumenta. Dražitelji lahko namesto pisnih doku-
mentov posredujejo skenirane izpolnjene obrazce tudi 
na elektronski naslov: ejavnedrazbe@ssrs.si do dne 
28. 9. 2015 do 12. ure. Prejem dokumentov poslanih 
s strani dražiteljev na naslov izvajalca javne dražbe do 
postavljenega termina je pogoj, da bo lahko izvajalec 
javne dražbe pravočasno posredoval na elektronske 
naslove dražiteljev potrebne podatke za sodelovanje 
na elektronski javni dražbi.

Plačana varščina se bo uspešnemu dražitelju (kup-
cu) vračunala v kupnino.

Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli, bo varšči-
na vrnjena brez obresti v 10 dneh po končani elektronski 
javni dražbi.

V. Pravila elektronske javne dražbe:
1. javna dražba poteka izključno elektronsko pre-

ko portala na spletnem naslovu: http://www.edrazbe.si 
(dostop je mogoč z aktualnim spletnim brskalnikom, kot 
je Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari ipd., vse ak-
tualne verzije) ali preko namenske aplikacije za pametni 
telefon (aplikacija e-Drazbe na Google Play – za Android 
platformo). Ponudb, ki ne bodo oddane skladno s temi 
pravili, Stanovanjski sklad RS ne bo upošteval.

2. Dražiteljem, ki bodo pravočasno posredovali Sta-
novanjskemu skladu RS podatke – dokumente na način, 
kot je navedeno zgoraj, bodo najkasneje do dne 29. 9. 
2015 do 10. ure, na elektronski naslov, ki ga bodo po-
sredovali, prejeli potrebne identifikacijske podatke za 
dostop do posamezne elektronske javne dražbe. Iden-
tifikacijski podatki enolično določajo dražitelja, zato jih 
morajo kot take ustrezno varovati in jih ne razkriti tretjim 
osebam, da ne bi prišlo do zlorab. Dražijo lahko le dra-
žitelji, ki bodo pravočasno posredovali v celoti izpolnjen 
obrazec »Podatki o dražitelju« s priloženim potrdilom 
o plačani varščini – v zneskih in sklicem kot navedeno 
v točki II.b.).

3. Dražitelj bo za vsako dražbo prejel svoj identifi-
kacijski podatek (žeton) – v elektronskem sporočilu bo 
natančno navedeno, za katero dražbo velja identifikacij-
ski podatek (žeton) ter kdaj se začne elektronska javna 
dražba. Posamezen žeton je uporaben samo za dražbo, 
ki ji je namenjen (če je npr. dražitelj vplačal varščino za 
vse štiri predmete draženja, bo prejel štiri elektronska 
sporočila s štirimi različnimi identifikacijskimi podatki 
(žetoni)).

4. V primeru, če dražitelj do navedenega roka ne 
bo prejel elektronskega sporočila z identifikacijskimi po-
datki za dostop do elektronske javne dražbe, naj najprej 
preveri, če je bil sporočilo preusmerjeno med »Neza-
želena sporočila«, sicer naj kontaktira tehnično pomoč 
(tel. 05/90-75-608 ali podpora@praetor.si). Tehnično 
pomoč lahko dražitelj kontaktira tudi za druga tehnična 
vprašanja.

5. Za elektronsko javno dražbo veljajo splošni po-
goji uporabe sistema edrazbe.si, ki so dosegljivi na 
https://www.edrazbe.si/sl/Splosni-pogoji in jih dražitelji 
potrdijo pri identifikaciji v informacijski sistem.

6. V primeru, da bo varščino plačal le en dražitelj 
se šteje, da z vplačilom varščine draži z izklicno ceno. 
Vplačnik varščine v tem primeru ne bo prejel žetona iz 
3. točke tega poglavja, temveč bo na elektronski na-
slov, ki ga je vpisal na Obrazec »Podatki o dražitelju« 
za namene posredovanja podatkov potrebnih za vstop 
v sistem elektronskih dražb, prejel obvestilo o uspehu na 
javni dražbi. V primeru, da ne bo noben ponudnik vpla-
čal varščine, pa se bo javna dražba štela za neuspešno.

7. V primeru več dražiteljev, se bo javna dražba šte-
la za uspešno, kolikor bo vsaj en dražitelj podal v sistem 
vsaj eno ponudbo, ki bo višja najmanj za najmanjši ko-
rak višanja. V primeru, da noben dražitelj ne poda izbolj-
šane ponudbe, se šteje, da je uspešen tisti med njimi, ki 
je prvi vplačal varščino. Kot dokazilo o času izvedbe pla-
čila varščine se šteje zaporedna številka in čas knjiženja 
nakazila na transakcijski račun Stanovanjskega sklada 
RS iz portala »Elektronsko bančništvo UJP NET«.

8. Prva elektronska dražba za poslovni prostor pod 
zaporedno številko 1. I. točke se bo začela dne 30. 9. 
2015 ob 9. uri, ostale pa po urniku, navedenem v točki 
II.b.). Posamezna elektronska javna dražba bo potekala 
30 minut z možnostjo podaljšanja največ za 30 minut. 
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Sistem pogojnega podaljševanja je zastavljen na sledeči 
način: če bo v zadnjih dveh minutah pred iztekom javne 
dražbe katerikoli dražitelj uspešno zvišal ceno, se bo 
dražba avtomatično podaljšala za nadaljnji dve minuti 
(kar bo razvidno vsem ponudnikom v realnem času 
znotraj sistema). Če bo nato manj kot dve minuti pred 
iztekom novega (podaljšanega roka) spet katerikoli dra-
žitelj uspešno zvišal ceno, se bo dražba spet podaljšala 
za nadaljnji dve minuti in tako dalje. To pomeni, da se 
bo dražba podaljševala, dokler je interes dražiteljev za 
draženje, vendar največ za pol ure. Po eni uri se javna 
dražba ne bo več podaljševala in bo aktualno zadnje 
draženje najuspešnejšega dražitelja.

9. Najmanjši možni korak višanja cene v dražbe-
nem postopku znaša 3.000,00 EUR. Dražiteljem bo 
sistem ves čas, od začetka elektronske javne dražbe, 
ko bodo identificirani v sistem, kazal preostanek časa 
do zaključka elektronske dražbe, morebitna podaljšana 
elektronske javne dražbe, trenutno najboljšo ponudbo, 
vendar brez identifikacijske navedbe, kateri dražitelj jo 
je podal, ter zadnjo podano ceno dražitelja, ki je vpisan 
v sistem. Sistem bo nudil možnost draženja (podaje 
nove cene, ki bo najmanj za 3.000,00 EUR višja od vsa-
kokratne trenutno aktualne cene, ali višja). V primeru, da 
ponudnik želi zvišati ceno za več kot trikratnik najmanj-
šega možnega koraka višanja cene, ga informacijski 
sistem pred samo oddajo take ponudbe z dodatnim 
opozorilom opozori na toliko višji znesek in ponudnik 
mora tako ceno ponovno potrditi, šele nato se le-ta po-
šlje v informacijski sistem.

10. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni 
podana višja ponudba, na dražbi pa uspe dražitelj, ki 
ponudi najvišjo ceno.

11. Ponudba veže do zaključka dražbe in dražitelj 
do tedaj ne more odstopiti, ali jo na kakršen drugi način 
razveljaviti.

12. Neposredno po zaključku elektronske javne 
dražbe sistem vsem vpisanim dražiteljem izpiše dnev-
nik s potekom draženja, iz katerega je razviden celoten 

potek draženja, prejete uspešne in neuspešne ponudbe 
vsakega od dražiteljev s časi draženja, ter najuspešnejši 
dražitelj z uspešno ponudbo.

13. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogo-
če podati pisno, priporočeno s povratnico, na naslov: 
Stanovanjski sklad RS, Poljanska cesta 31, 1000 Ljub-
ljana, najkasneje dva dni po zaključku elektronske javne 
dražbe. O rešitvi ugovora bosta obveščena pritožnik in 
najugodnejši dražitelj.

VI. Z najugodnejšim dražiteljem se bo sklenila pro-
dajna pogodba v 15 dneh po končani elektronski javni 
dražbi. Stanovanjski sklad RS lahko najugodnejšemu 
dražitelju podaljša rok za podpis pogodbe za največ 
15 dni. Če izbrani dražitelj v podaljšanjem roku ne pod-
piše pogodbe, se šteje, da je izbrani ponudnik odstopil 
od podpisa pogodbe, Stanovanjski sklad RS pa zadrži 
vplačano varščino.

Kupnina mora biti v celoti plačana v roku trideset 
dni po izdaji računa na podlagi veljavno sklenjene pro-
dajne pogodbe.

Vplačana varščina se všteje v kupnino. Kupnina se 
vplača na transakcijski račun Stanovanjskega sklada 
RS. Z vplačilom celotnega pogodbenega zneska – ku-
pnine, prejme kupec zemljiško knjižno dovolilo.

Plačilo celotne kupnine v navedenem roku, je bi-
stvena sestavina prodajne pogodbe. Vračunana var-
ščina v kupnini se od dneva vplačila do dneva vštetja 
v kupnino ne obrestuje.

Davčne dajatve in vse ostale stroške, kot npr. ove-
ritev pogodbe in vknjižba lastninske pravice v zemljiško 
knjigo plača izbrani dražitelj.

VII. Postopek elektronske javne dražbe se lahko 
ustavi kadarkoli vse do sklenitve pravnega posla, pri 
čemer se dražiteljem ne povrnejo stroški. Dražiteljem 
se bo v tem primeru najkasneje v 8 delovnih dneh vrnila 
vplačana varščina brez obresti.

VIII. Podrobnejše informacije so interesentom elek-
tronske javne dražbe na voljo na Stanovanjskem skladu 
RS, preko e-naslova: ejavnedrazbe@ssrs.si.
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Obrazec 'Podatki o dražitelju' 
 
Navodilo: dražitelj izpolni in podpiše obrazec, ter ga skupaj s kopijo potrdila o 
plačani varščini posreduje Stanovanjskemu skladu RS na način in do roka, kot je 
to navedeno v razpisnih pogojih elektronske javne dražbe. 
 

Podatki o elektronski dražbi: JAVNA DRAŽBA 5-2015 za prodajo   
poslovnih prostorov v Zelenem gaju na Brdu v Ljubljani 

 
Podatki o dražitelju: 
 
(se izpolni, če je dražitelj pravna oseba) 
Firma/naziv:                    ........................................................... 
 
Sedež/Naslov (ulica, hišna št.):  ........................................................... 
 
Poštna št., kraj, država:   ........................................................... 
 
Matična številka pravne osebe:  ........................................................... 
 
Kontaktna oseba (ime, priimek):........................................................... 
 
 
(se izpolni, če je dražitelj fizična oseba) 
Ime in priimek dražitelja:  ........................................................... 
 
EMŠO:    ........................................................... 
 
 
Naslov (ulica, hišna št.):  ........................................................... 
 
Poštna št., kraj, država:   ........................................................... 
 
 
(se izpolni v vsakem primeru): 
Elektronski naslov: ........................................................... 
(elektronski naslov, na katerega bodo posredovani podatki, potrebni za vstop v sistem elektronskih 
dražb) 
 
Telefonska (GSM) številka za kontakt: .................................................. 
 
TRR, na katerega Stanovanjski sklad RS vrne vplačano varščino: 
 
Številka TRR:   ........................................................... 
 
Odprt pri banki:   ........................................................... 
 
 
Izjavljam, da izpolnjujem pogoje za pridobitev nepremičnine, kot so navedeni v 
točki III. objave razpisa javne elektronske dražbe. Zavedam se, da v primeru, da 
ne bom mogel pridobiti lastninske pravice na nepremičnini zaradi zakonskih 
omejitev na moji strani, Stanovanjskemu skladu RS zapade moja varščina. 

Priloga: Obrazec »Podatki o dražitelju
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Izjavljam, da sem razumel pravila elektronske javne dražbe in se z njimi 
v celoti strinjam ter jih potrjujem. 
 
 
Kraj in datum:     Ime in priimek/Zakoniti zastopnik                        
 
.....................................   ..................................... 
 
       Lastnoročni podpis:  
 
 
 
 
 
Stanovanjski sklad RS se zavezuje osebne podatke varovati skladno z veljavno 
zakonodajo in jih uporabiti izključno za potrebe postopka izvedbe razpisane 
elektronske dražbe ter vračila vplačane varščine. 
 
 
 
 
 
OBVEZNA PRILOGA: 

1. Sken Izpisa potrdila o vplačani varščini! 
 

Stanovanjski sklad RS 
Stanovanjski sklad RS
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Ob-2927/15

Na podlagi 21. člena Zakona o upravljanju s stvar-
nim premoženjem države (Uradni list RS, št. 86/10 in 
naslednji) ter 30. člena Uredbe o upravljanju s stvarnim 
premoženjem države (Uradni list RS, št. 34/11 in nasle-
dnji) javni zavod Center slepih, slabovidnih in starejših 
Škofja Loka, Stara Loka 31, 4220 Škofja Loka, objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnin v lasti javnega zavoda 

Center slepih, slabovidnih  
in starejših Škofja Loka

1. Opis predmeta prodaje in izklicna cena

ZŠ ID znak Tip nepremičnine Površina Delež pro-
daje 

Izklicna cena

1 2304-308-221 posamezni del stavbe
posamezni del št. 221 v stavbi 
št. 308, k.o. 2304 – Nova Gorica 
(ID 5572206)

Garaža z neto tlorisno po-
vršino 13,30 m2

Celota 1/1 7400,00 EUR

se2 2315-277-1 posamezni del stavbe
posamezni del št. 1 v stavbi 
št. 277, k.o. 2315 – Šempeter 
(ID 5626884)

Stanovanje z neto tlorisno 
površino 30,26 m2

Celota 1/1 30900,00 EUR

3 2344-386-108 posamezni del stavbe
posamezni del št. 108 v stavbi 
št. 386, k.o. 2344 – Cerkno (ID 
5425363)

Stanovanje z neto tlorisno 
površino 29,77 m2

Celota 1/1 21200,00 EUR

V izklicni ceni niso vključene davščine, stroški po-
godbe in zemljiško knjižnega urejanja, ki jih plača kupec.

Najnižji znesek, za katerega lahko dražitelj viša 
ceno, je 100,00 EUR.

Na javni dražbi uspe dražitelj, ki bo ponudil najvišjo 
ceno za nepremičnino, ki je predmet javne dražbe. Če 
izklicna cena ne bo dosežena, je javna dražba neuspe-
šna.

Uspešni dražitelj je dolžan v 15 dneh po končani 
javni dražbi oziroma po poteku roka z uveljavitev pred-
kupne pravice skleniti prodajno pogodbo in plačati ku-
pnino v roku 30 dni od dneva sklenitve pogodbe. Plačilo 
celotne kupnine je bistvena sestavina prodajne pogod-
be.

Prodaja nepremičnin se izvede po načelu »vide-
no–kupljeno«.

Varščina znaša 10 % od izklicne cene.
2. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala na sedežu javnega za-

voda Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka, 
Stara Loka 31, 4220 Škofja Loka, dne 29. 9. 2015, v Bur-
nikovi dvorani, ob 13.30.

Komisija bo javno dražbo izvedla v skladu z določili 
Uredbe o upravljanju s stvarnim premoženjem države 
(Uradni list RS, št. 34/11 in naslednji).

Vplačana varščina se kupcu vračuna v kupnino, 
neuspelemu dražitelju pa se vrne brezobrestno v roku 

8 dni od dneva opravljene javne dražbe. V primeru, da 
dražitelj, ki bo vplačal varščino, ne bo pristopil k javni 
dražbi, ali da bo uspeli dražitelj odstopil od nakupa ne-
premičnine in ne bo sklenil pogodbe, zapade vplačana 
varščina v korist javnega zavoda Center slepih, slabovi-
dnih in starejših Škofja Loka.

3. Možnosti sodelovanja
Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in pravne 

osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije 
lahko postanejo lastniki nepremičnin ter pred začetkom 
javne dražbe predložijo komisiji naslednje dokumente:

– fotokopijo osebnega dokumenta in davčno šte-
vilko za fizične osebe, izpisek iz ustrezne evidence AJ-
PES-a ali izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, 
ki ne sme biti starejši od 30 dni,

– potrdilo o plačilu varščine v višini 10 % od izklicne 
cene nepremičnine, ki jo bodo dražili, vplačano na tran-
sakcijski račun javnega zavoda Center slepih, slabovi-
dnih in starejših Škofja Loka, št. SI56 0110 0603 0300 
980, odprt pri UJP, z navedbo »Plačilo varščine za javno 
dražbo nepremičnin«,

– pooblaščenci fizičnih in pravnih oseb mora-
jo predložiti overjeno pooblastilo za zastopanje na javni 
dražbi.

4. Ogled nepremičnin
Zainteresirani dražitelji se lahko udeležijo ogleda 

nepremičnin, ki bo izveden:

ZŠ ID znak Datum in ura ogleda Rok za prijavo na ogled
1 2304-308-221 17. 9. 2015 ob 9:00 16. 9. 2015 do 12:00
2 2315-277-1 17. 9. 2015 ob 11:00 16. 9. 2015 do 12:00
3 2344-386-108 17. 9. 2015 ob 14:00 16. 9. 2015 do 12:00

Zainteresirani dražitelj mora pred ogledom svo-
jo prisotnost obvezno sporočiti na elektronski naslov: 
info@css-sl.si, do navedenega roka.

5. Dodatne informacije
Pojasnila v zvezi z javno dražbo in o nepre-

mičninah lahko dobijo interesenti v javnem za-
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vodu po tel. 04/620-72-05 ali po elektronski pošti: 
info@css-sl.si.

Fotografije nepremičnin, ki so predmet javne draž-
be, so objavljene na spletni strani: www.css-sl.si.

Javni zavod Center slepih, slabovidnih in starejših 
Škofja Loka lahko na podlagi te objave postopek prodaje 
ustavi do sklenitve pogodbe o prodaji nepremičnin brez 
obrazložitve in odškodninske odgovornosti.

Javni zavod Center slepih, slabovidnih  
in starejših Škofja Loka
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 Ob-2903/15

Na podlagi 53.a člena Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) 
in sklepa Sveta Zavoda Vrtca Kurirček Logatec, z dne 
4. 6. 2015, razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

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

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

Predvideni začetek dela je 1. 2. 2016, oziroma ob 
pravnomočnem končanju postopka imenovanja ravna-
telja vrtca.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Kandidati naj pisno prijavo z dokazili o izpolnje-

vanju zahtevanih pogojev pošljejo v zaprti ovojnici na 
naslov Svet zavoda Vrtca Kurirček Logatec, Notranjska 
cesta 7A, 1370 Logatec, s pripisom Ne odpiraj – Prijava 
na razpis za ravnatelja, v roku 10 dni od objave tega 
razpisa. Vloga se bo štela za pravočasno, če bo s pripo-
ročeno pošiljko oddana na pošto zadnji dan roka.

Kandidati morajo k vlogi priložiti:
– potrdilo o izobrazbi,
– potrdilo o nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu – 

kandidat lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, 
mora pa si ga pridobiti najpozneje v enem letu po za-
četku mandata,

– potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše 
od 30 dni,

– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem po-
stopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,

– najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobra-
ževanju (dokazilo o delovnih izkušnjah),

– program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
– kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih 

izkušenj.
Kandidati bodo pisno obveščeni o imenovanju v za-

konitem roku.
Svet zavoda Vrtca Kurirček Logatec

Št. 72/2015-1 Ob-2904/15

Svet zavoda Osnovne šole Trebnje, Kidričeva 
ulica 11, 8210 Trebnje, na podlagi sklepa 5. redne seje 
Sveta Osnovne šole Trebnje z dne 29. 6. 2015, razpisuje 
delovno mesto

ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

Osnovne šole Trebnje izpolnjevati pogoje v skladu z Za-
konom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraže-

Razpisi delovnih mest

vanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF).

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene in or-
ganizacijske sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Predviden začetek dela bo 31. 12. 2015.
Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev – izobrazba, naziv, strokovni izpit, ravnateljski 
izpit, delovne izkušnje v vzgoji in izobraževanju (navedi-
te v prijavi), potrdilo oziroma izpis iz kazenske evidence 
(izda ga Ministrstvo za pravosodje in javno upravo), 
potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku 
(izda ga krajevno pristojno okrajno sodišče), pisna izja-
va kandidata, da pri katerem koli drugem sodišču zoper 
kandidata ni uveden kazenski postopek za kaznivo de-
janje zoper spolno nedotakljivost – pošljite v 15 dneh 
po objavi razpisa (rok za prijavo je 19. 9. 2015) v zaprti 
ovojnici na naslov: Svet Osnovne šole Trebnje, Kidriče-
va ulica 11, 8210 Trebnje, z oznako “Prijava na razpis 
za ravnatelja”.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje, kratek življenjepis, nave-
de pa naj tudi dosedanje izkušnje na področju šolstva.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Trebnje

 Ob-2905/15

Na podlagi 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Ura-
dni list RS, št. 87/01) in 17. člena Odloka o ustanovi-
tvi javnega zavoda Knjižnica Mozirje (Uradni list RS, 
št. 76/09) Svet Osrednje knjižnice Mozirje objavlja javni 
razpis za imenovanje

direktorja knjižnice (m/ž)
Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje 

naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na področju dela 

javnega zavoda,
– da ima sposobnost za vodenje in organizacijo 

dela,
– da ima opravljen strokovni izpit iz bibliotekarske 

stroke,
– znanje slovenskega jezika,
– aktivno znanje enega tujega jezika.
Mandat direktorja traja pet let.
Kandidat/ka mora prijavi priložiti naslednja pisna 

dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o opravljenem bibliotekarskem 

izpitu,
– izpis dosedanje delovne dobe,
– programske usmeritve in razvoj knjižnice v nasle-

dnjem obdobju,
– dokazilo o aktivnem znanju tujega jezika, kolikor 

kandidat nima že opravljenega bibliotekarskega izpita.
Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju razpisnih po-

gojev naj kandidati/ke pošljejo v 15 dneh po objavi na 
naslov: Osrednja knjižnica Mozirje, Hribernikova ulica 1, 
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3330 Mozirje, z oznako »Prijava na razpis za direktorja 
«. O izboru bodo kandidati/ke pisno obveščeni v zakon-
sko določenem roku.

Osrednja knjižnica Mozirje
Svet zavoda

Su 040501/2015-13/2 Ob-2913/15

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

1 prosto mesto višjega sodnika
na Višjem delovnem in socialnem sodišču, 

s predvideno razporeditvijo na pravno področje 
individualnih in kolektivnih delovnih sporov
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik ali strokovna na-

slova diplomirani pravnik (UN) in magister prava, ki 
izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena in 
posebne pogoje za izvolitev na mesto višjega sodnika, 
določene v 11. členu Zakona o sodniški službi.

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 in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, 

če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki 
Sloveniji.

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

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

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

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

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 
naslov kandidata.

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

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Št. 701-62/2015 Ob-2918/15

Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 118. člena Zakona 

o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1, 
21/12 – ZDU-1F, 47/12 – ZDT-1A, 15/13 – ZODPol, 
47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1 in 19/15 – 
ZDT-1B):

prosto mesto vodje Okrožnega državnega tožilstva 
v Kopru

Razpisni pogoji
V skladu s tretjim odstavkom 117. člena ZDT-1 je za 

vodjo okrožnega državnega tožilstva lahko imenovan dr-
žavni tožilec, ki je ob prijavi mlajši od 64 let in izpolnjuje 
pogoje za imenovanje v naziv višjega državnega tožilca.

Vsi kandidati morajo prijavi priložiti:
– življenjepis z opisom strokovne dejavnosti;
– program vodenja državnega tožilstva, ki mora 

skladno s četrtim odstavkom 118. člena ZDT-1 vsebovati 
zlasti oceno stanja na državnem tožilstvu, oceno tveganj 
in priložnosti za izboljšanje njegovega delovanja, način 
zagotavljanja izvajanja politike pregona, področja pred-
nostnega obravnavanja zadev ter navedbo ukrepov in 
rokov za dosego ciljev;

– dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev iz tre-
tjega odstavka 117. člena ZDT-1.

Skladno s prvim odstavkom 117. člena ZDT-1 vodjo 
okrožnega državnega tožilstva imenuje Državnotožilski 
svet, na obrazložen predlog ministra po predhodnem 
mnenju generalnega državnega tožilca, za šest let z mo-
žnostjo ponovnega imenovanja.

Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosod-
je, Ljub ljana, Župančičeva 3, 30 dni po objavi razpisa, 
z oznako na ovojnici »Prijava za 701-62/2015 – Koper«.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 701-63/2015 Ob-2919/15

Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 118. člena Zakona o dr-

žavnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1, 21/12 
– ZDU-1F, 47/12 – ZDT-1A, 15/13 – ZODPol, 47/13 – 
ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1 in 19/15 – ZDT-1B):

prosto mesto vodje Okrožnega državnega tožilstva 
v Krškem

Razpisni pogoji
V skladu s tretjim odstavkom 117. člena ZDT-1 je za 

vodjo okrožnega državnega tožilstva lahko imenovan dr-
žavni tožilec, ki je ob prijavi mlajši od 64 let in izpolnjuje 
pogoje za imenovanje v naziv višjega državnega tožilca.

Vsi kandidati morajo prijavi priložiti:
– življenjepis z opisom strokovne dejavnosti;
– program vodenja državnega tožilstva, ki mora 

skladno s četrtim odstavkom 118. člena ZDT-1 vsebovati 
zlasti oceno stanja na državnem tožilstvu, oceno tveganj 
in priložnosti za izboljšanje njegovega delovanja, način 
zagotavljanja izvajanja politike pregona, področja pred-
nostnega obravnavanja zadev ter navedbo ukrepov in 
rokov za dosego ciljev;

– dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev iz tre-
tjega odstavka 117. člena ZDT-1.

Skladno z prvim odstavkom 117. člena ZDT-1 vodjo 
okrožnega državnega tožilstva imenuje Državnotožilski 
svet, na obrazložen predlog ministra po predhodnem 
mnenju generalnega državnega tožilca, za šest let z mo-
žnostjo ponovnega imenovanja.

Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosod-
je, Ljub ljana, Župančičeva 3, 30 dni po objavi razpisa, 
z oznako na ovojnici »Prijava za 701-63/2015 – Krško«.

Ministrstvo za pravosodje

 Ob-2934/15

Svet zavoda Glasbene šole »Risto Savin« Žalec, 
na podlagi 53.a in 58. člena Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni 
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list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 
65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D 
in 47/15) razpisuje prosto delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat-ka mora za imenovanje za ravnatelja iz-

polnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje 
v skladu s 53., 58., 92., 95., 100. in 107.a členom ZO-
FVI, in sicer:

1. da ima izobrazbo druge stopnje, pridobljeno 
z univerzitetnim študijskim programom ali z magistrskim 
študijskim programom druge stopnje,

2. da izpolnjuje druge pogoje za učitelja v glasbeni 
šoli,

3. ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje 
in izobraževanja,

4. ima pridobljeno pedagoško-andragoško izobraz-
bo,

5. ima naziv svetovalec ali svetnik oziroma najmanj 
pet let naziv mentor,

6. ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo 
pridobil najkasneje v 1 letu po začetku mandata,

7. ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in 
izobraževanju,

8. ni bil-a pravnomočno obsojen-a zaradi naklepne-
ga kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžno-
sti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest 
mesecev,

9. ni bil-a pravnomočno obsojen-a zaradi kaznivega 
dejanja zoper spolno nedotakljivost

10. ni bil-a zoper njega/njo uveden kazenski posto-
pek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotaklji-
vost (potrdilo sodišča),

11. da predloži svoj program vodenja glasbene šole.
Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki iz-

polnjujejo pogoje po 143. in 145., členu ZOFVI (Ura-
dni list RS, št. 12/96 in 64/01), po 43. členu Zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI -A (Uradni 
list RS, št. 64/01) ter 9. členu Zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja – ZOFVI-H (Uradni list RS, št. 58/09 in 
popr. 64/09 ter 65/09 in 20/11).

Kandidat-ka mora imeti pedagoško-andragoške, 
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za 
uspešno vodenje šole.

Izbrani-a kandidat-ka bo imenovan-a za 5 let.
Predviden pričetek dela je s 1. 1. 2016. Pogodba 

o zaposlitvi se lahko v primeru izbire zunanjega kandi-
data-ke sklene za določen čas mandata.

Kandidati lahko v roku 8 dni od objave tega raz-
pisa na naslov: »Svet zavoda, Glasbena šola »Risto 
Savin« Žalec, Aškerčeva ulica 9, 3310 Žalec z oznako: 
»prijava na razpis za ravnatelja« pošljete: pisno prijavo 
z navedbo kratkega življenjepisa, programom vodenja in 
s priloženimi overjenimi kopijami dokazil o izpolnjevanju 
zahtevanih pogojev ter z originalnim potrdilom ministr-
stva, pristojnega za pravosodje, o nekaznovanosti in 
pristojnega Okrajnega sodišča o ne pričetem kazen-
skem postopku v skladu s 107.a členom ZOFVI, ki ob 
oddaji vloge ne sme biti starejše od 15 dni. Kandidati 
posredujte tudi e-naslov za obveščanje med razpisnim 
postopkom.

Vloge morajo biti popolne. Nepopolne vloge bodo 
izločene iz nadaljnje obravnave.

Prijavljeni kandidati boste pisno obvestilo o imeno-
vanju prejeli v zakonitem roku.

Svet zavoda Glasbene šole »Risto Savin« Žalec
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Št. 478-37/2015 Ob-2912/15

Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec, ob-
javlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ura-
dni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G in 50/14) 
in Načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
Občine Logatec za leto 2015, ki je priloga Odloka o pro-
računu Občine Logatec za leto 2015 (Logaške novice, 
št. 1-2/15)

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

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

2. A/ Predmet prodaje je nezazidano komunalno 
opremljeno stavbno zemljišče namenjeno poslovni gra-
dnji v IOC Logatec, sestavljeno iz naslednjih parcel:

– del parc. št. 375/474, v izmeri cca 3400 m2,
– del parc. št. 375/158, v izmeri cca 600 m2,
– del parc. št. 375/127, v izmeri cca 200 m2,
– del parc. št. 506/8, v izmeri cca 3166 m2,
– del parc. št. 375/478, v izmeri cca 400 m2,
– parc. št. 789/84, v izmeri 495 m2,
– parc. št. 789/85, v izmeri 213 m2,
– parc. št. 375/481, v izmeri 2958 m2,
– parc. št. 375/377, v izmeri 605 m2,
– parc. št. 754/20, v izmeri 901 m2

– parc. št. 375/382, v izmeri 4297 m2,
– parc. št. 502/8, v izmeri 777 m2,
– parc. št. 375/66, v izmeri 480 m2,
– del parc. št. 754/4, v izmeri cca 1800 m2,
– parc. št. 375/480, v izmeri 346 m2,
– parc. št. 510/1, v izmeri 338 m2, vse k.o. 2017 – 

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

munalno opremo, ki vključuje: kanalizacijo, vodo, javno 
razsvetljavo, elektriko 3x35A in asfaltno cesto. Parcelo 
je možno deliti in se prodaja po delih – velikost delov bo 
določena na podlagi želja ponudnikov.

Izklicna cena za komunalno opremljeno neporav-
nano zemljišče je 45,00 EUR za m2 oziroma 54,90 EUR 
za m2 z vključenim 22 % DDV.

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

– del parc. št. 754/4, v izmeri cca 8894 m2,
– parc. št. 375/420, v izmeri 468 m2,
– parc. št. 789/418, v izmeri 166 m2, vse k.o. 2017 

– Dol. Logatec.
Gradbena parcela se prodaja delno poravnana, 

s komunalno opremo, ki vključuje: kanalizacijo, vodo, 
javno razsvetljavo, elektriko 3x35A in asfaltno cesto. 
Parcelo je možno deliti in se prodaja po delih – velikost 
delov bo določena na podlagi želja ponudnikov.

Izklicna cena za komunalno opremljeno del-
no poravnano zemljišče je 60,00 EUR za m2 oziroma 
73,20 EUR za m2 z vključenim 22 % DDV.

C/ Predmet prodaje je nezazidano komunalno 
opremljeno stavbno zemljišče del parc št. 375/474, 
v izmeri cca 3400 m2 in del parc. št. 375/158, v izmeri 

Druge objave

cca 5500 m2, obe k.o. Dol. Logatec, namenjeno poslovni 
gradnji v IOC Logatec. Predmetno zemljišče se nahaja 
pod daljnovodom, zato je zazidljivo z omejitvami.

Gradbena parcela se prodaja neporavnana, s ko-
munalno opremo, ki vključuje: kanalizacijo, vodo, javno 
razsvetljavo, elektriko 3x35A in asfaltno cesto.

Izklicna cena za komunalno opremljeno neporav-
nano zemljišče je 30,00 EUR za m2 oziroma 36,60 EUR 
za m2 z vključenim 22 % DDV.

D/ Predmet prodaje je nezazidano komunalno opre-
mljeno stavbno zemljišče del parc št. 506/8, v izmeri 
cca 3000 m2, k.o. Dol. Logatec, namenjeno poslovni 
gradnji v IOC Logatec. Predmetno zemljišče se nahaja 
pod daljnovodom, zato je zazidljivo z omejitvami. Zemlji-
šče je v naravi 11 m globoka z odpadki zasuta vrtača.

Gradbena parcela se prodaja neporavnana, s ko-
munalno opremo, ki vključuje: kanalizacijo, vodo, javno 
razsvetljavo, elektriko 3x35A in asfaltno cesto.

Izklicna cena za komunalno opremljeno neporav-
nano zemljišče je 27,00 EUR za m2 oziroma 32,94 EUR 
za m2 z vključenim 22 % DDV.

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

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

šemu ponudniku;
c) izbrani ponudnik bo sklenil prodajno pogodbo 

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

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

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

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

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

4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb

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

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

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

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

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

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

poslati s priporočeno pošiljko s povratnico do vključ-
no 16. 9. 2015 do 10. ure na naslov: Občina Logatec, 
Tržaška cesta 50 A, Logatec, s pripisom »Javni razpis 
nepremičnine – Ne odpiraj«.

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

6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
a) javno odpiranje ponudb bo 16. 9. 2015, ob 

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

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

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

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

Občina Logatec
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Št. 101-64/2014-5 Ob-2896/15

Pri Upravni enoti Ljub ljana, Izpostava Šiška, se je 
z dnem 23. 12. 2014 v evidenci statutov sindikatov pod 
zaporedno številko 23 izbrisal Sindikat Iskra varjenje 
d.o.o., Stegne 21c, 1000 Ljub ljana.

Evidence sindikatov
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 Ob-2932/15

Skladno z določilom drugega odstavka 75. člena 
v zvezi z drugim odstavkom 670. člena ZGD-1, pod-
jetnik Gostilna Hren, Manica Hren s.p., s poslovnim 
naslovom Vinska Gora 31A, 3320 Velenje, matična šte-
vilka 5360413, obvešča upnike, da bo prenesel dejav-
nost na novoustanovljeno družbo, po postopku in na 
način, kot je opredeljen v 668.–672. členu ZGD-1 ter da 
bo z dnem vpisa prenosa podjetja na novo kapitalsko 
družbo v sodni register, prenehal opravljati dejavnost 
kot samostojni podjetnik.

Gostilna Hren, Manica Hren s.p.

Objave gospodarskih družb
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Oklici o začetku vzpostavitve 
pravnega naslova

N 266/2009 Os-2827/15

Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici 
Katji Rožič Bračko, v nepravdni zadevi za vzpostavitev 
etažne lastnine na stavbi z naslovom Maribor, Cesta 
zmage 92, 94, 96, 98, 100 in 102, na predlog priglasi-
teljice: Zavarovalnice Maribor d.d., Cankarjeva ulica 3, 
Maribor, zoper nasprotno udeleženko Mestno občino 
Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, 10. 8. 2015 iz-
dalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnega 
naslova: kupoprodajne pogodbe št. 2322-461-5/52-4-
RB/KAL, z dne 21. 12. 1977, sklenjene med prodajal-
cem Gradbenim podjetjem Stavbar Maribor, z n.sol.o., 
Maribor, Industrijska ulica 13, Tozd Visoke gradnje Ma-
ribor, z n.sol.o., Maribor, Industrijska ulica 13, ki ga je 
zastopal glavni direktor Valentin Breznik in kupovalko 
Zavarovalno skupnostjo Triglav, Območno skupnostjo 
Maribor, Maribor, Partizanska cesta 47, ki jo je zastopal 
direktor Edo Žitko, s katero je prodajalec kupovalki pro-
dal stanovanje št. 10, v 1. nadstropju v objektu A S-23, 
Cesta zmage 92 v Mariboru, v izmeri 50,60 m², s kle-
tno shrambo, v izmeri 3,00 m², na parceli št. 2405, k.o. 
Tabor in na prodanem dovolil vknjižbo pravice uporabe 
v korist kupovalke.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj nave-
deni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega 
oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo 
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-
raj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo 
lastninske pravice v korist Zavarovalnice Maribor d.d.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 8. 2015

N 61/2010 Os-2837/15

Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici 
Mojci Kac, v nepravdni zadevi za vzpostavitev etažne 
lastnine na stavbi z naslovom Maribor, Mlinska ulica 28, 
30 in 32, stoječi na parc. št. 1794/1, 1798 in 1889 vse 
k.o. 657 Maribor – Grad, na predlog priglasitelja: Nikolaj 
Grgurevič, Mlinska ulica 28, Maribor, zoper nasprotne-
ga udeleženca: Gradis GP Maribor p.o. v stečaju, Go-
sposvetska cesta 29, Maribor, ki ga zastopa skrbnik za 
poseben primer Robert Pungerl, odvetnik v Mariboru, 
10. 8. 2015 izdalo sklep o začetku postopka za vzpo-
stavitev pravnih naslovov:

– prodajne pogodbe št. 18-91/B3, z dne 28. 11. 
1991, sklenjene med prodajalcem Gradis, Gradbeno 
podjetje Maribor, Gosposvetska cesta 29, ki ga je za-
stopal glavni direktor Franc Gačnik in kupcem Nikola-
jem Grgurevičem, stanujočim Medvedova 7, Maribor, 
s katero je prodajalec kupcu prodal stanovanje št. 1, 
v objektu B3, na Mlinski ulici v Mariboru, v I. nadstropju, 
v izmeri 54,66 m² s kletno shrambo, stoječo na parcelah 
št. 1788/1, 1789/1, 1798, 1799/1, 1889, 1789/2, 1890, 
2175/2, vse k.o. Maribor – Grad in na prodanem sta-
novanju dovolil vknjižbo etažne lastnine v korist kupca,

Objave sodišč

– prodajne pogodbe št. 7-91/B2, z dne 20. 1. 1992, 
sklenjene med prodajalcem Gradis, Gradbeno podjetje 
Maribor, Gosposvetska cesta 29, ki ga je zastopal glavni 
direktor Franc Gačnik in kupcem Nikolajem Grgurevi-
čem, stanujočim Medvedova 7, Maribor, s katero je pro-
dajalec kupcu prodal stanovanje št. 2 v objektu B2-1S-A 
na Mlinski ulici v Mariboru, v I. nadstropju, v izmeri 36,36 
m² s kletno shrambo, stoječo na parcelah št. 1788/1, 
1789/1, 1798, 1799/1, 1889, 1789/2, 1890, 2175/2, vse 
k.o. Maribor – Grad in na prodanem stanovanju dovolil 
vknjižbo etažne lastnine v korist kupca.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navede-
nih nepremičninah, da v enem mesecu od objave tega 
oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo 
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj 
navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo la-
stninske pravice v korist Nikolaja Grgureviča.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 8. 2015

N 61/2010 Os-2838/15

Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici 
Mojci Kac, v nepravdni zadevi za vzpostavitev etažne 
lastnine na stavbi z naslovom Maribor, Mlinska ulica 28, 
30 in 32, stoječi na parc. št. 1794/1, 1798 in 1889 vse 
k.o. 657 Maribor – Grad, na predlog priglasitelja Boja-
na Wutt, Mlinska ulica 28, Maribor, zoper nasprotnega 
udeleženca Gradis GP Maribor p.o. v stečaju, Gospo-
svetska cesta 29, Maribor, ki ga zastopa skrbnik za 
poseben primer Robert Pungerl, odvetnik v Mariboru, 
10. 8. 2015 izdalo sklep o začetku postopka za vzposta-
vitev pravnega naslova: prodajne pogodbe št. 20-92/B2, 
z dne 28. 12. 1992, sklenjene med prodajalcem Gradis, 
Gradbeno podjetje Maribor, Gosposvetska cesta 29, ki 
ga je zastopal v.d. glavnega direktorja Miro Primorac in 
kupcem dr. Bojanom Wuttom, Grgurevičem, stanujočim 
Razlagova 5, Maribor, s katero je prodajalec kupcu pro-
dal stanovanje št. 3-4fa, v objektu B2, na Mlinski ulici 
v Mariboru, v I. nadstropju, v izmeri 97,64 m² s kletno 
shrambo, stoječo na parcelah št. 1788/1, 1789/1, 1798, 
1799/1, 1889, 1789/2, 1890, 2175/2, vse k.o. Maribor – 
Grad in na prodanem stanovanju dovolil vknjižbo pravice 
uporabe etažne lastnine v korist kupca.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj nave-
deni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega 
oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo 
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj 
navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo la-
stninske pravice v korist Bojana Wutta.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 8. 2015

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

P 2291/2014 Os-2812/15

Okrožno sodišče v Ljub ljani je po višji pravosodni 
svetovalki mag. Barbari Mazovec Kšela, v pravdni zade-
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vi tožene stranke Alija Ćeman, Pot k Savi 19, Ljub ljana, 
ki ga zastopa zakonita zastopnica Azemina Ćeman, Pot 
k Savi 19, Ljub ljana, oba pa Odvetniška družba Grilc, 
Starc in partnerji, o.p, d.o.o., iz Krškega, zoper toženo 
stranko Mirsada Badić, Grillparzerstrasse 2, Celovec, 
Republika Avstria, dejanski naslov neznan, zaradi ugo-
tovitve očetovstva, dne 5. avgusta 2015,sklenilo:

za začasnega zastopnika tožene stranke se ime-
nuje odvetnik Mitja Stražar, Kolodvorska 11, Ljubjana.

Okrožno sodišče v Ljub ljani
dne 5. 8. 2015

In 85/2009 Os-2818/15

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, je v izvršilni 
zadevi upnice Poštne banke Slovenije d.d. – bančna 
skupina, Ul. Vita Kraigherja 5, Maribor, proti dolžniku 
Francu Gajšek, Arzobispo Merino 263, Santa Domingo, 
(prej: Gregorčičeva 11, Ljub ljana, oziroma Lastnič 49, 
Buče), zaradi izterjave 109,497,82 EUR s pp. dne 8. 7. 
2015 sklenilo:

dolžniku Francu Gajšku, se na podlagi 5. točke dru-
gega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku 
(ZPP) v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavaro-
vanju (ZIZ) postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Aleš 
Pegan iz Ljub ljane.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika se 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 Šmarju pri Jelšah
dne 8. 7. 2015

Oklici dedičem

D 139/2014 Os-2867/15

Zapuščinska zadeva po pokojni Senica Frančiški, 
rojena 3. 12. 1876, nazadnje stanujoča Zazid 11, Črni 
Kal, umrla 31. 8. 1916.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Bistra 
Podgornik Tonello, Dekani 209/a, 6271 Dekani.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 17. 7. 2015

I D 1905/2012 Os-2314/15

V zapuščinski zadevi po pokojni Mariji Ani Gaeta 
Habe, rojeni dne 20. 7. 1944, umrli dne 17. 6. 2012, 
nazadnje stanujoči na naslovu Prešernova cesta 14, 
Ljub ljana, državljanki Republike Slovenije, je naslovno 
sodišče odredilo izdajo oklica.

Zapustnica je bila ob smrti poročena z Marjanom 
Habetom in ni imela otrok.

Po materini strani je imela polbrata Gregorja Berde-
na in polsestro Barbaro Patrizio Berden.

Imela je brata dvojčka Andrea in Pasqualeja, oba 
rojena dne 16. 6. 1943, ki sta umrla 9. 7. 1943. Po ločitvi 
se je zapustničin oče še enkrat poročil in imel ženo na 
Capriu in je verjetno, da je imel tudi z drugo ženo otroke 

(povzeto iz navedb Gregorja Berdena na naroku z dne 
5. 9. 2013).

Zapustnica je imela še štiri polbrate, in sicer Carla 
Gaeta, roj. 1. 3. 1945, v Neaplju, Pasqualeja Gaeta, 
roj. 11. 5. 1951, na Anacapriju, Antonia Gaeta, roj. 1. 2. 
1953, na Anacapriju in Claudia Gaeta, roj. 14. 8. 1956 
na Anacapriju (povzeto iz pisne vloge Gregorja Berdena 
z dne 3. 10. 2013).

Zap. vdovec Marjan Habe je dne 31. 3. 2013 umrl. 
S pravnomočnim sklepom o dedovanju Okrajnega so-
dišča v Ljub ljani, opr. št. II D 1212/2013 z dne 22. 11. 
2013, sta bila kot dediča na podlagi zakonitega dedova-
nja proglašena hči Mirjam Habe Klopčič, roj. 5. 8. 1961 
in sin Miran Habe, roj. 2. 11. 1958.

Zapustnica je dne 31. 5. 2012 napravila lastnoroč-
no oporoko, s katero je vse svoje premoženje zapustila 
Mateji Indihar Jaklič, roj. 9. 3. 1976, Rašica 10, Velike 
Lašče, ki pa se je dedovanju po zapustnici odpovedala.

Ker sodišče ne razpolaga z več podatki o osebah, 
ki bi prišle v poštev kot zakoniti dediči, zlasti glede oseb 
v Italiji, 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, 
na spletni strani sodišča in 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 Ljub ljani
dne 27. 5. 2015

III D 862/2015 Os-2719/15

V zapuščinski zadevi po pokojni Tatjani Magušar, 
rojeni 17. 8. 1960, umrli 4. 3. 2015, nazadnje stanujoči 
na naslovu Albrehtova ulica 26, Škofljica, državljanki 
Republike Slovenije, je naslovno sodišče odredilo iz-
dajo oklica.

Zapustnica je bila ob smrti samska in brez otrok. 
Njeni starši so umrli pred njo.

Zapustnica je dne 9. 2. 2010 napravila pisno oporo-
ko, s katero je vse svoje premoženje zapustila Matjažu 
Fonu.

Ker sodišče ne razpolaga s podatki, katere osebe 
bi še prišle v poštev kot dediči iz drugega in 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 sodni deski, 
na spletni strani sodišča in 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 Ljub ljani
dne 17. 7. 2015

D 188/2015 Os-2806/15

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-
stopek po pok. Humar Mariji, poročeni Jolič, roj. 14. 9. 
1932, iz Kanade, 1740 Winston Ave Suite 7, Ontario 
ML3JJA8, Toronto, ki je bila na podlagi sklepa Okrajne-
ga sodišča Nova Gorica, opr. št. IN 29/2014 z dne 6. 1. 
2015 razglašena za mrtvo, kot datum smrti pa se šteje 
15. 9. 2002.

Kot zakoniti dedič bi za dedovanje prišel v poštev 
zap. sin Jolič John, o katerem drugi podatki niso znani.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju 
poziva zap. sina Jolič Johna, da se priglasi tukajšnjemu 
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sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo sodi-
šče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini na 
osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skladu 
z določbami Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 7. 7. 2015

D 385/2015 Os-2865/15

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-
stopek po pok. Janes Ani, roj. Secli, roj. 24. 7. 1875 iz 
Scrio v Dolegna del Colio, ki je umrla dne 27. 10. 1955.

Zapustničini zakoniti dediči sodišču niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedova-

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

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 30. 7. 2015

D 425/2014 Os-2809/15

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne 
17. 5. 1969 umrlem Ravnik Andreju, nazadnje stanujo-
čem Bohinjska Bela 64. Vsi zakoniti dediči niso znani. 
Zato se jih poziva, da v roku enega leta od objave tega 
oklica lahko uveljavljajo dedno pravico, sicer bo odloče-
no na podlagi podatkov v spisu.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 14. 7. 2015

D 249/2015 Os-2688/15

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. 
Angeli Coloni, roj. Žnidarčič, roj. 18. 10. 1920, ki je umr-
la dne 12. 8. 1998, z zadnjim prebivališčem Via Vignetti 
18, Trst, Italija.

Sodišče ne razpolaga s podatki o nekaterih zapu-
stničinih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebi-
tne dediče, da se v roku enega leta od objave tega oklica 
in oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo 
pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta 
zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 15. 7. 2015
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Zavarovalne police preklicujejo

Vzajemci svetovanje d.o.o., Litostrojska cesta 44e, 
Ljub ljana, dokumente od zavarovalnice Wiener Stad-
tische, Masarykova 14, Ljub ljana: 120000327061, 
120000327096, 120000327114, 120000327115, 
300000003952, 300000003992, 300000004001, 
300000004003, 300000004198, 300000004201, 
300000004202, 300000004350, 300000004514, 
300000004628. Ob-2931/15

Zavarovalnica Tilia, d.d., Novo mesto, Seidlo-
va cesta 5, 8000 Novo mesto, zelene karte: števil-
ka: ZK0001401041, ZK0001401042, ZK0001401043, 
ZK0001401044, ZK0001401045, ZK0001401046, 
ZK0001401047, ZK0001401048, ZK0001401049, 
ZK0001401050, ZK0001401051, ZK0001401052, 
ZK0001401053, ZK0001401054, ZK0001401055, 
ZK0001401056, ZK0001401057, ZK0001401058, 
ZK0001401059, ZK0001401060, ZK0001401061, 
ZK0001401062, ZK0001401063, ZK0001401064, 
ZK0001401065, ZK0001401066, ZK0001401067, 
ZK0001401068, ZK0001401069, ZK0001401070. 
Ob-2928/15

Spričevala preklicujejo

Kozina Petra, Žlebič 1, Ribnica, spričevalo Osnov-
ne šole dr. Franceta Prešerna Ribnica, izdano leta 
2007/2008. gno-335657

Mohar Blaž, Lovska ulica 10, Ljub ljana, o konča-
nem 7. razredu OŠ Zalog, izdano 2014. gnl-335664

Razboršek Anže, Čopova ulica 7, Laško, spričevalo 
za 7. razred OŠ Primoža Trubarja Laško, izdano leta 
2009/2010. gnx-335648

Sadiki Mirza, Vrtnarija 1a, Vrhnika, spričevalo 
o končani OŠ Andragoški zavod Maribor - Ljudska uni-
verza. gnj-335666

Turk Andrej, Hrib 11, Pobegi, letno spričevalo za 9. 
razred OŠ Elvire Vatovec Prade, izdano leta 2005–2006. 
gnd-335647

Drugo preklicujejo

AUTO-GYRO d.o.o, Griže 125, Griže, dovoljenje za 
letenje, št. 940, reg. oznaka S5-JAE, ser. št. M00985, 
izdalo Ministrstvo za promet. gni-335663

Bijelić Poredoš Sara, Melikova ulica 23, Ljub ljana, 
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Jožeta Plečnika, 
št. 558B703E. gnq-335655

Ćirković Predrag, Rifengozd 4B, Laško, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500040623000, izdajatelj 
Cetis Celje, d.d. gnk-335661

IVAN ARAUŠ S.P., Črneče 1, Dravograd, licenco 
št. 013056/BGD17-4-229/2013, za vozilo ford tranzit 300 
S 2,2/TD, reg. št. SGUR-196. gnr-335654

Preklici

Jamnik Maruška, Setnikarjeva 11, Ljub ljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 25100129, izdala Fakulteta za 
arhitekturo, UL. gnu-335651

Janev Aleksandar, Švabičeva ulica 1, Ljub ljana, 
študentsko izkaznico, št. 31120249, izdala Fakulteta za 
farmacijo. gns-335653

Junkar Klara, Zgornje Gameljne 17, Ljub ljana 
Šmartno, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Jožeta 
Plečnika. gnv-335650

Kojzek Žan, Šmartno 234, Slovenj Gradec, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500026178010, izdajatelj 
Cetis Celje, d.d. gnt-335652

Mandl Polona, Bilečanska ulica 2, Ljub ljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 01006114, izdala Pedagoška fa-
kulteta. gnp-335656

Musič Sergej Matija, Ferberjeva ulica 23, Ljub ljana, 
študentsko izkaznico, št. 18110633, izdala Filozofska 
fakulteta, UL. gnw-335649

Radivojević Agnes, Za Gradom 2, Koper - Ca-
podistria, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Koper, 
št. 0000000291822. gnl-335660

Ravnjak Aleš, Miklošičeva ulica 5, Celje, študent-
sko izkaznico, št. 18110804, izdala Filozofska fakulteta. 
gng-335665

Reja Tomaž, Kozana 23A, Dobrovo v Brdih, digital-
no tahografsko kartico, št. 1070500025917001, izdaja-
telj Cetis Celje, d.d. gny-335672

Rešetič Nina, Groblje pri Prekopi 3, Šentjernej, štu-
dentsko izkaznico, št. 37140041, izdala Univerza v Ljub-
ljani. gnd-335668

Ristovski Boris, Sv. Lovrenc 37, Prebold, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500040870000, izdajatelj 
Cetis Celje, d.d. gnj-335662

Spirit Slovenija, javna agencija, Dimičeva ulica 13, 
1000 Ljub ljana, žig številka 6, okrogle oblike premera 
35 mm, v sredini je slovenski grb, napis: REPUBLI-
KA SLOVENIJA (velike črke) Javna agencija Republi-
ke Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, 
razvoja investicij in turizma 06 Ljub ljana (male črke). 
Ob-2906/15

Stanišič Dany, Marušičeva 14, Piran - Pira-
no, študentsko izkaznico, št. 09070024, izdala Uni-
verza v Ljub ljani, Fakulreta za pomorstvo in promet. 
gnn-335658

Šuštar Aleks, Senčna ulica 9, Izola - Isola, študent-
sko izkaznico, št. 41060199, izdala Medicinska fakulteta 
v Ljub ljani. gnm-335659

Tancer Vid, Preški Vrh 25, Ravne na Koroškem, 
študentsko izkaznico, št. 25100201, izdala Fakulteta za 
arhitekturo. gne-335667

TREVEN d.o.o., Obrtna cona Logatec 22, Lo-
gatec, osnovno licenco št. GE006044/05171, za 
vozilo GE006044/05171/005, reg. št. LJ-UZ-516. 
gnc-335669

TREVEN d.o.o., Obrtna cona Logatec 22, Lo-
gatec, osnovno licenco št. GE006044/05171, za 
vozilo GE006044/05171/007, reg. št. LJ-Y4-40C. 
gnb-335670

Verbič Rajko, Na Lipico 1, Šentjur, osnovno licenco 
št. 10915, veljavnost do 29. 5. 2017. gnz-335671
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