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Javni razpisi

 Ob-2963/16

Sprememba

Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo vse-
bine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije 
za podjetništvo z oznako P7 sop 2016 – Mikrokrediti za 
podjetja s statusom socialnega podjetja, ki je bil objavljen 
v Uradnem listu RS, št. 19 z dne 11. 3. 2016, Ob-1617/16.

Sprememba se nanaša na dodatni rok za predložitev 
vlog, zato se spremeni naslednja točka Javnega razpisa:

7. Roki za predložitev vlog, črpanje kredita in nasta-
nek upravičenih stroškov

Se v celoti nadomesti z:
Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo 

vloge: 31. 3. 2016, 10. 4. 2016, 10. 5. 2016, 10. 7. 2016, 
10. 9. 2016 in 30. 9. 2016

s skrajnim rokom črpanja kredita 10. 10. 2016 in skraj-
nim rokom nastanka upravičenih stroškov 15. 10. 2016.

Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig od-
tisnjen na ovojnici, ki za obravnavo na posameznem roku 
ne sme biti kasnejši od datuma roka za predložitev vlog. 
V primeru neposredne predložitve vloge pa datum, vpisan 
na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke.

Vloge, ki bodo prispele po prijavnem roku 30. 9. 2016, 
se kot prepozne zavržejo.

Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, v 
kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega 
sofinanciranja opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, 
ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.

Slovenski podjetniški sklad

Št. 5442-152/2016 Ob-2962/16

Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evrop-
skega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 
o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skla-
du, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja 
in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih 
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evrop-
skem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem 
skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe 
Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, 
str. 320; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU), 
Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem 
skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470), Uredbe (EU, 
Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo 
za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, 

Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, 
str. 1), Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 
– uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – 
ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 
12/14 in 90/14), Zakona o integriteti in preprečevanju ko-
rupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno be-
sedilo), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 
– ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Zakona o izvrševanju pro-
računov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni 
list RS, št. 96/15), Proračuna Republike Slovenije za leto 
2016 (DP2016) (Uradni list RS, št. 96/15), Proračuna Re-
publike Slovenije za leto 2017 (DP2017) (Uradni list RS, 
št. 96/15), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 
– ZIPRS1011 in 3/13), Uredbe o porabi sredstev evropske 
kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem ob-
dobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta 
(Uradni list RS, št. 29/15), Partnerskega sporazuma med 
Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, 
št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014, Ope-
rativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske po-
litike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, 
z dne 11. 12. 2014, Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – 
popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15), 
Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF 
in 63/13) in odločitve Službe Vlade Republike Slovenije 
za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa 
upravljanja o podpori št. 10-1/3/MIZŠ/0 za javni razpis, 
št. 3032-105/2016/6, z dne 8. 9. 2016, Republika Slovenija, 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 
16, Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za izbor operacij »Popestrimo šolo 2016–2021 – 
Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev 

kompetenc šolajočih«
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, 

ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 
Ljub ljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa ter regija 
izvajanja

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evrop-
ska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni 
razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega 
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v ob-
dobju 2014–2020, prednostne osi: 10. »Znanje, spretnosti 
in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, predno-
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stne naložbe: 10.1 »Izboljšanje enakega dostopa do vse-
življenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, 
neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev 
znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbu-
janje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in 
potrjevanjem pridobljenih kompetenc«, specifičnega cilja: 
10.1.3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora ka-
kovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh 
ravneh izobraževalnega sistema«.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti 
programa Popestrimo šolo 2016–2021 (POŠ), namenje-
nih profesionalnemu usposabljanju strokovnih delavcev 
v osnovni in srednji šoli, s pomočjo katerih se bo izbolj-
šalo kompetence učencev in dijakov (šolajočih), skladno 
s specifičnem ciljem 3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja 
ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se 
mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.

Javni razpis spodbuja k uporabi novih pedagoških 
strategij in oblik dela, v okviru katerih bodo strokovni de-
lavci izvajali dejavnosti, ki prispevajo k razvoju ključnih 
kompetenc skladno s Priporočili Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 18. decembra 2006 o ključnih kompeten-
cah za vseživljenjsko učenje (2006/962/ES) (UL L 394/10 
z dne 30. 12. 2006).

Namen ukrepa je prispevek k razvoju inovativnih učnih 
okolij, v okviru katerih se ustvarjajo možnosti za krepitev 
ključnih kompetenc, ki so bistvena podlaga za učenje, ki 
podpira vse učne dejavnosti. Z ukrepom bodo ustvarje-
ni pogoji za izvajanje neposrednih vzgojno-izobraževalnih 
aktivnosti, ki niso del rednega izobraževalnega programa 
in niso financirane iz javnih sredstev, in sicer preko finan-
ciranja zaposlitev strokovnih delavcev. Strokovni delavci 
bodo kot multiplikatorji POŠ izvajali individualne in skupin-
ske neposredne vzgojno-izobraževalne aktivnosti z učenci 
oziroma dijaki tako, da se bodo posvečali njihovim indivi-
dualnim potrebam, primanjkljajem oziroma nadarjenostim, 
še posebej s spodbujanjem bralne pismenosti, dviga jezi-
kovnih in socialnih kompetenc, kompetence učenja učenja, 
kritičnega mišljenja, razmišljanja na višjih taksonomskih 
ravneh, raziskovanja, inovativnosti, ustvarjalnosti, trajno-
stne naravnanosti, uporabe pametne tehnologije ter pod-
jetništva in podjetnosti v povezavi s karierno orientacijo. 
Obenem bodo ustvarjene možnosti za razvijanje že pri-
dobljenih kompetenc in spretnosti strokovnih delavcev, in 
sicer z diseminacijo naštetih vsebin na strokovne delavce 
vzgojno-izobraževalnega zavoda preko usposabljanj pred-
vsem na izkustveni ravni, kar bo dodatno prispevalo k dvigu 
splošnih kompetenc učencev in dijakov, s tem pa k boljši 
učni uspešnosti, večjim možnostim za uspešno izobraževa-
nje, boljši socialni vključenosti in višjemu standardu vzgoj-
no-izobraževalnega dela v osnovni in srednji šoli. V sklopu 
izvajanja ukrepa se bo spodbujalo sodelovanje šol prijavi-
teljic z drugimi javnimi zavodi, gospodarskimi družbami in 
nevladnimi organizacijami v lokalnem in strokovnem okolju.

Operacije se bodo izvajale v vzhodni in zahodni ko-
hezijski regiji.

Način delitve sredstev po regijah: 56 % za vzhodno 
kohezijsko regijo in 44 % za zahodno kohezijsko regijo od 
okvirne višine sredstev, ki so na razpolago za javni razpis. 
Sredstva niso prenosljiva med kohezijskima regijama.

Za namen izvajanja programa Popestrimo šolo 
2016–2021 je v okviru javnega razpisa predvidena zapo-
slitev 50 strokovnih delavcev v 50 vzgojno-izobraževalnih 
zavodih, in sicer 28 v vzhodni in 22 v zahodni kohezijski 
regiji. Zaposlitve za obdobje trajanja projekta se predvide-
vajo na projektnem delovnem mestu multiplikatorja POŠ 
v osnovni ali srednji šoli v javnoveljavnem programu oziro-
ma v programu s pridobljeno javno veljavnostjo, za katere-
ga so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov 
vzgoje in izobraževanja, skladno z veljavno zakonodajo na 
področju vzgoje in izobraževanja.

Cilj javnega razpisa je uspešno zaključeno profesio-
nalno usposabljanje najmanj 10.900 strokovnih in vodstve-
nih delavcev na področjih osnovnošolskega izobraževanja 
ter srednjega poklicnega, strokovnega in splošnega izo-
braževanja, in sicer 6.104 za vzhodno kohezijsko regijo in 
4.796 za zahodno kohezijsko regijo.

Ciljne skupine javnega razpisa so strokovni in vod-
stveni delavci na področju osnovnošolskega izobraževa-
nja ter srednjega poklicnega, strokovnega in splošnega 
izobraževanja (v nadaljevanju: osnovne in srednje šole).

V nadaljevanju so navedene vsebinske zahteve oziro-
ma pričakovane aktivnosti in obvezni rezultati.

I. Predstavitev projekta na spletni strani upravičenca 
najkasneje v enem mesecu od podpisa pogodbe o sofi-
nanciranju

II. Vzpostavitev strokovnega tima POŠ in zaposlitev 
multiplikatorja POŠ

Posamezni prijavitelj, vzgojno-izobraževalni zavod, 
mora z namenom načrtovanja in izvajanja programa Po-
pestrimo šolo 2016–2021 (v nadaljevanju program POŠ) 
vzpostaviti strokovni tim POŠ, pri čemer mora biti ena 
oseba tima, ki izpolnjuje z zakonom in drugimi predpisi 
določene pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalnega 
dela učitelja oziroma svetovalnega delavca na področju 
osnovnošolskega izobraževanja, srednjega poklicnega, 
strokovnega ali splošnega izobraževanja zaposlena za čas 
trajanja projekta, za obdobje od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2021 
ali od 1. 11. 2016 do 30. 9. 2021, s polnim delovnim časom 
kot multiplikator POŠ na šoli. V primeru, da oseba še ni 
opravila strokovnega izpita, lahko sklene delovno razmerje 
za obdobje enega leta. Najkasneje do izteka tega leta mora 
opraviti strokovni izpit, v nasprotnem primeru se ji zaradi 
neizpolnjevanja pogojev delovno razmerje ne podaljša.

Multiplikator POŠ bo v okviru svoje delovne obve-
znosti z namenom krepitve splošnih kompetenc šolajočih 
izvajal individualne in skupinske neposredne vzgojno-izo-
braževalne aktivnosti z učenci oziroma dijaki tako, da se bo 
posvečal njihovim individualnim potrebam, primanjkljajem 
oziroma nadarjenostim, še posebej s spodbujanjem bralne 
pismenosti, dviga jezikovnih in socialnih kompetenc, kom-
petence učenja učenja, kritičnega mišljenja, razmišljanja 
na višjih taksonomskih ravneh, raziskovanja, inovativnos-
ti, ustvarjalnosti, trajnostne naravnanosti, uporabe pame-
tne tehnologije ter podjetništva in podjetnosti v povezavi 
s karierno orientacijo. Nadalje bo multiplikator POŠ preko 
usposabljanj prenašal navedene vsebine na strokovne 
delavce svojega vzgojno-izobraževalnega zavoda, krepil 
svoje kompetence v obliki lastnega profesionalnega uspo-
sabljanja ter izvajal druge spremljajoče strokovne aktiv-
nosti v okviru projekta (npr. priprave na delo, usklajevanje 
z vodstvom vzgojno-izobraževalnega zavoda, izdelava 
učnih pripomočkov, priprava gradiv, informiranje in obve-
ščanje javnosti ipd.). V okviru programa POŠ morajo biti 
načrtovane zgoraj navedene aktivnosti tako, da multiplika-
tor POŠ vsaj 75 odstotkov svojega delovnega časa izvaja 
vzgojno-izobraževalne aktivnosti neposredno z učenci in 
dijaki, preostanek delovnega časa pa nameni usposablja-
nju strokovnih delavcev, lastnemu profesionalnemu razvo-
ju in vsem spremljajočim strokovnim aktivnostim.

III. Izvedba programa POŠ 2016–2021 v šolskih letih 
2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20 in 2020/21 z obvezno 
vključitvijo aktivnosti:

– izvajanje neposrednih vzgojno-izobraževalnih aktiv-
nosti z učenci in dijaki,

– usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev 
vzgojno-izobraževalnih zavodov v Republiki Sloveniji, 
ki izvajajo izobraževalne programe osnovne šole, izo-
braževalne programe gimnazij, izobraževalne programe 
poklicnega in strokovnega izobraževanja. Posamezni 
prijavitelj mora zagotoviti doseganje kazalnika usposo-
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Prijavitelj, ki kandidira na javnem razpisu, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

Pogoji Dokazila
1 je vzgojno-izobraževalni zavod, ki izvaja javnoveljavni izobraževalni 

program osnovnošolskega oziroma srednjega poklicnega, 
strokovnega in splošnega izobraževanja, za katerega je vpisan 
v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja,

– Pogoji se bodo preverili v razvidu 
izvajalcev javnoveljavnih programov na 
področju vzgoje in izobraževanja, ki ga 
vodi ministrstvo

2 ni sofinanciran za isti namen iz drugih sredstev državnega ali 
lokalnega proračuna,

– Pogoji se bodo preverili v aplikaciji 
Erar

3 ni prejel niti ni v postopku za pridobitev drugih javnih sredstev 
financiranja, vključno s sredstvi Evropske unije, za stroške, ki 
so predmet tega javnega razpisa,

– Izjava o izpolnjevanju obveznih 
pogojev

4 ima na dan oddaje ponudbe v skladu z drugim odstavkom 75. člena 
Zakona o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15) 
poravnane vse zapadle obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za 
socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.
Šteje se, da gospodarski sub jekt ne izpolnjuje obveznosti iz 
prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni 
imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke 
iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje 
ponudbe ali prijave,

– Pogoji se bodo preverili v uradnih 
evidencah
– Izjava o izpolnjevanju obveznih 
pogojev

5 mu ni izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, 
taksativno naštetih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3 (Uradni list RS, 
št. 91/15),

6 ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, 
z njegovimi posli ne upravlja sodišče,

– Pogoji se bodo preverili v uradnih 
evidencah
– Izjava o izpolnjevanju obveznih 
pogojev

7 zoper njega ni začet postopek z upniki, ni opustil poslovne dejavnosti 
oziroma ni v kateri koli podobni okoliščini,

– Pogoji se bodo preverili v uradnih 
evidencah
– Izjava o izpolnjevanju obveznih 
pogojev

8 izkazuje realno izvedljivost, ustreznost in sposobnost za izvedbo 
projekta,

– Pogoji se bodo preverili v prijavni vlogi 
za projekt
– Izjava o izpolnjevanju obveznih 
pogojev

9 izkazuje ustreznost ciljnih skupin, – Pogoji se bodo preverili v prijavni vlogi 
za projekt

10 je pred prijavo v skladu z veljavno delovno pravno zakonodajo 
oziroma zakonodajo s področja zaposlovanja objavil prosto projektno 
delovno mesto strokovnega delavca v javnoveljavnem programu 

– Izjava o izpolnjevanju obveznih 
pogojev

oziroma programu s pridobljeno javno veljavnostjo, ki ga izvaja 
vzgojno-izobraževalni zavod, in opravil izbirni postopek za zaposlitev 
multiplikatorja POŠ.

– Dokazila o izobrazbi multiplikatorja 
POŠ

5. točka zgoraj navedenih pogojev velja kot pogoj 
tudi za osebo, ki je članica upravnega, vodstvenega ali 
nadzornega organa ali ki ima pooblastila za njegovo 
zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

Izpolnjevanje zgoraj naštetih pogojev bodo prijavi-
telji, člani upravnega, vodstvenega, nadzornega organa 
ali oseba, ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje 
potrdili s podpisano izjavo.

4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo po-
goje (navedba, opis, ovrednotenje meril)

Prijave, za katere bo ugotovljeno, da izpolnjujejo 
vse formalne pogoje v skladu z določbami razpisa in 
razpisne dokumentacije ter v nadaljevanju navedena 
izločitvena merila, bo ocenila komisija za izvedbo po-
stopka javnega razpisa po merilih za ocenjevanje prijav.

4.1. Merila za ocenjevanje prijav
4.1.1. Izločitvena merila
Če je katero od izločitvenih meril ovrednoteno z NE, 

komisija za izvedbo postopka javnega razpisa prijavo izloči 
in je ne ocenjuje po ostalih merilih ter jo s sklepom zavrne.

Predlog projekta je skladen s predmetom, namenom in cilji javnega razpisa. DA NE
(izločitveno merilo)

Predlog projekta upošteva aktivnosti v časovnem in finančnem okviru, določenim s tem
razpisom in razpisno dokumentacijo.

DA NE
(izločitveno merilo)

bljenih najmanj 218 strokovnih in vodstvenih delavcev 
s področja osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega 
in strokovnega izobraževanja ter srednjega splošnega 
izobraževanja, ki prihajajo iz iste kohezijske regije kot 
prijavitelj.

Prijavitelj mora načrtovati aktivnosti, ki jih v okviru za-
poslitve na programu POŠ 2016–2021 izvaja multiplikator.

IV. Izdelava in objava poročila o rezultatih in evalvaciji 
projekta

3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Posamezni prijavitelj lahko na javni razpis odda le eno 

prijavo z enim kandidatom za multiplikatorja POŠ. Popolna 
prijava mora vsebovati izpolnjeno prijavno vlogo s priloga-
mi iz razpisne dokumentacije.
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4.1.2. Merila za ocenjevanje prijav
Vloge, ki bodo izpolnjevale vsa izločitvena merila 

in pogoje za kandidiranje, bodo ocenjene na osnovi 
naslednjih meril:

Merilo Vrednotenje Točke Največje 
možno 

število točk
1. PRISPEVANJE K URAVNOTEŽENEMU REGIONALNEMU RAZVOJU 20
Sedež prijavitelja glede na 
območje stopnje tveganja 
socialne izključenosti1

Vzhodna kohezijska regija Zasavska 5

5

Pomurska 5
Posavska 5
Podravska 4
Koroška 3
Jugovzhodna Slovenija 2
Savinjska 2
Primorsko-notranjska 2

Zahodna kohezijska regija Obalno-kraška 5
Goriška 4
Gorenjska 3
Osrednjeslovenska 2

Razvitost občine2 prijavitelja Za občine s koeficientom razvitosti

15

– 0,00–0,79 15
– 0,80–0,89 12
– 0,90–0,99 10
– 1,00–1,09 7
– 1,10–1,19 5
– 1,20–1,29 3
– 1,30 in več 1

2. USPOSOBLJENOST UPRAVIČENCA ZA IZVEDBO OPERACIJE 5
Število že izvedenih projektov 
oziroma operacij prijavitelja 
kot upravičenca na področju 
evropske kohezijske politike

– 6 ali več referenc. 5

5

– Do 5 referenc. 4
– Do 4 reference. 3
– Do 3 reference. 2
– Do 2 referenci. 1
– Ni referenc. 0

3. KAKOVOST NAČRTA AKTIVNOSTI 25
Sistematičnost, preglednost 
in jasnost vključevanja 
strokovnih in vodstvenih 
delavcev ter učencev in 
dijakov

Načrt aktivnosti sistematično, pregledno in jasno predvideva 
vključevanje strokovnih in vodstvenih delavcev ter učencev ter 
dijakov.

8

8
Načrt aktivnosti delno sistematično, pregledno in 
jasno predvideva vključevanje strokovnih in vodstvenih 
delavcev ter učencev in dijakov.

5

Načrt aktivnosti nesistematično, nepregledno in 
nejasno predvideva vključevanja strokovnih in vodstvenih 
delavcev ter učencev in dijakov.

0

Inovativnost Načrt aktivnosti vsebuje inovativne aktivnosti. 2
2Načrt aktivnosti vsebuje manj inovativnih aktivnosti. 1

Načrt aktivnosti ne vsebuje inovativnih aktivnosti. 0
3.1. Vpetost v okolje
Sodelovanje z gospodarskimi 
sub jekti v okolju

Načrt aktivnosti je podpisan s strani sodelujočih sub jektov. 5
5

Načrt aktivnosti ni podpisan s strani sodelujočih sub jektov. 0
Sodelovanje z javnimi zavodi 
v okolju (izobraževanje, 
šport, kultura, turizem)

Načrt aktivnosti je podpisan s strani sodelujočih sub jektov. 5
5Načrt aktivnosti ni podpisan s strani sodelujočih sub jektov. 0

Sodelovanje z nevladnimi 
organizacijami v okolju

Načrt aktivnosti je podpisan s strani sodelujočih sub jektov. 5
5

Načrt aktivnosti ni podpisan s strani sodelujočih sub jektov. 0
Največje možno število točk – SKUPAJ 50

1 Na podlagi podatkov Statističnega Urada Republike Slovenije za leto 2014
2 Na podlagi podatkov Ministrstva za finance za leto 2016 in 2017 (podatki so razvidni v prilogi 11 javnega razpisa)
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Največje možno število točk, ki jih lahko dobi posa-
mezna vloga, je 50. Ministrstvo bo izbralo vloge, ovredno-
tene z najmanj 20 točkami.

Na podlagi meril bodo izmed prijaviteljev, ki bodo 
izpolnjevali vse razpisne pogoje, izbrani tisti, ki bodo s pri-
javo zbrali večje število točk v posamezni kohezijski regiji, 
in sicer 28 prijaviteljev z najvišjim številom točk v vzhodni 
kohezijski regiji in 22 prijaviteljev, ki bodo zbrali največje 
število točk v zahodni kohezijski regiji.

V primeru, da bi bilo po merilih za izbor vlog na za-
dnje razpoložljivo mesto mogoče uvrstiti dve ali več vlog, 
bo izbran tisti prijavitelj, ki s prijavo doseže večje števi-
lo točk pod merilom »Razvitost občine prijavitelja«. Če 
dosegajo prijavitelji tudi pod merilom »Razvitost občine 
prijavitelja« enako število točk, se izbere tisti, ki ima večje 
število točk pod merilom »Sistematičnost, preglednost in 
jasnost vključevanja strokovnih in vodstvenih delavcev ter 
učencev in dijakov«. Če dosegajo prijavitelji tudi pod meri-
lom »Sistematičnost, preglednost in jasnost vključevanja 
strokovnih in vodstvenih delavcev ter učencev in dijakov« 
enako število točk, se izbere tisti, ki ima večje število točk 
pod merilom »Kakovost načrta aktivnosti« in na koncu 
glede na glede na datum in uro prejema popolne vloge 
(šteje se dan oddaje priporočene pošiljke na pošto ozi-
roma čas, ko je prijava prispela v vložišče ministrstva).

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

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za 
javni razpis znaša največ do 6.000.000,00 EUR, od tega 
je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih 
programskih območjih in po posameznih proračunskih 
letih naslednja:

– za proračunsko leto 2016: 500.000,00 EUR, od 
tega:

– za vzhodno kohezijsko regijo 280.000,00 EUR, 
od tega:

– 224.000,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-EU (80,00 %) in

– 56.000,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-slovenska udeležba (20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo 220.000,00 EUR, 
od tega:

– 176.000,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-EU (80,00 %) in

– 44.000,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-slovenska udeležba (20,00 %),

– za proračunsko leto 2017: 1.300.000,00, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 728.000,00 EUR, 

od tega:
– 582.400,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Iz-

boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-EU (80,00 %) in

– 145.600 EUR s PP 150046 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-slovenska udeležba (20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo 572.000,00 EUR, 
od tega:

– 457.600,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-EU (80,00 %) in

– 114.400,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-slovenska udeležba (20,00 %),

– za proračunsko leto 2018: 1.200.000,00 EUR, od 
tega:

– za vzhodno kohezijsko regijo 672.000,00 EUR, 
od tega:

– 537.600,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-EU (80,00 %) in

– 134.400,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-slovenska udeležba (20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo 528.000,00 EUR, 
od tega:

– 422.400,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-EU (80,00 %) in

– 105.600,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-slovenska udeležba (20,00 %),

– za proračunsko leto 2019: 1.200.000,00, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 672.000,00 EUR, 

od tega:
– 537.600,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Iz-

boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-EU (80,00 %) in

– 134.400,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-slovenska udeležba (20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo 528.000,00 EUR, 
od tega:

– 422.400,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-EU (80,00 %) in

– 105.600,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-slovenska udeležba (20,00 %),

– za proračunsko leto 2020: 1.200.000,00 EUR, od 
tega:

– za vzhodno kohezijsko regijo 672.000,00 EUR, 
od tega:

– 537.600,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-EU (80,00 %) in

– 134.400,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-slovenska udeležba (20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo 528.000,00 EUR, 
od tega:

– 422.400,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-EU (80,00 %) in

– 105.600,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-slovenska udeležba (20,00 %),

– za proračunsko leto 2021: 600.000,00 EUR, od 
tega:

– za vzhodno kohezijsko regijo 336.000,00 EUR, 
od tega:

– 268.800,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-EU (80,00 %) in

– 67.200,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-slovenska udeležba (20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo 264.000,00 EUR, 
od tega:

– 211.200,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-EU (80,00 %) in

– 52.800,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-slovenska udeležba (20,00 %).
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Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na raz-
položljiva sredstva po posameznih proračunskih letih, 
izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike 
sofinanciranja. Kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja 
s predlogom ministrstva se šteje, da odstopa od vloge.

Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na 
proračunske zmogljivosti ministrstva.

6. Shema in stopnja intenzivnosti ali najvišja dovo-
ljena višina sofinanciranja v skladu s shemo državnih 
pomoči ali pomoči de minimis: ni relevantno.

7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dode-
ljena sredstva (predvideni datum začetka in konca črpa-
nja sredstev): ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene 
stroške (datum opravljene storitve oziroma dobavlje-
nega blaga), nastale od dne 1. 10. 2016 do dne 30. 9. 
2021. Obdobje upravičenosti izdatkov (datum plačila 
računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je 
od dne 1. 10. 2016 do dne 12. 10. 2021.

8. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Javni razpis obsega naslednje dokumente:
1. Javni razpis za izbor operacij »Popestrimo šolo 

2016-2021 – Izobraževanje strokovnih delavcev za kre-
pitev kompetenc šolajočih«

2. Obrazec za oddajo prijave
3. Navodila za prijavo na javni razpis »Popestrimo 

šolo 2016-2021 – Izobraževanje strokovnih delavcev za 
krepitev kompetenc šolajočih«

4. Prijavna vloga na razpis s prilogama Izjavi o iz-
polnjevanju obveznih pogojev

5. Vzorec pogodbe o sofinanciranju
6. Ocenjevalni list
7. Seznam kazalnikov
8. Obračun SSE
9. Časovnica
10. Kohezijske statistične regije Republike Slovenije
11. Koeficient razvitosti občin za 2016 in 2017
12. Stopnja tveganja socialne izključenosti
13. Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost 

in šport za izvajanje operacij EKP v programskem ob-
dobju 2014–2020 s Prilogo 5 in Prilogo 8

14. Navodila OU o upravičenih stroških za sredstva 
EKP v obdobju 2014–2020

15. Navodila organa upravljanja za spremljanje iz-
vajanja OP z informacijskim sistemom ISARR2.

Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje 
naslednje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane 
obrazce ter dokazila:

– Prijavna vloga na javni razpis
– Priloge k prijavni vlogi
a) Dokazila o izobrazbi multiplikatorja POŠ
b) Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev prija-

vitelja
c) Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev čla-

na/članice sveta
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz raz-

pisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati.
9. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih 

sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slo-
venske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike

Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za 
kohezijsko politiko: 80,00 %

Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za so-
financiranje kohezijske politike: 20,00 %

10. Delež prispevka EU: delež prispevka EU je 
80,00 %.

11. Upravičeni stroški, način financiranja in pred-
plačila

V skladu s pravili evropske kohezijske politike in za-
konodaje s področja javnih financ se financiranje opera-

cij izvaja po principu povračil za nastale in plačane stro-
ške. Izjema so predplačila in izjeme, določene v skladu 
z veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije. Upravičenec bo prejel sredstva 
sofinanciranja na osnovi pravilno izdanih in popolnih 
zahtevkov za izplačila za upravičene stroške izvajanja 
operacije, ki so nastali in bili plačani v preteklem (in 
upravičenem) obdobju.

11.1. Upravičeni stroški javnega razpisa
I. Stroški izvajanja:
– Standardni strošek na enoto Izvedba progama 

POŠ: mesečni strošek za izvedbo programa POŠ
Upravičeni strošek javnega razpisa je v okviru stro-

ška izvajanja mesečni strošek zaposlitve multiplikatorja 
POŠ.

Za potrebe izvajanja programa »Popestrimo šolo 
2016–2021« se uporabi standardni strošek na enoto za 
izvedbo programa POŠ 2016–2021. Enota standardne 
lestvice stroškov za izvedbo programa POŠ 2016–2021 
je mesečni strošek zaposlitve multiplikatorja v programu 
POŠ 2016–2021. Skladno z Metodologijo za določitev 
višine stroška na enoto Izvedba programa Popestrimo 
šolo 2016–2021, št. 5442-152/2016/3, ki jo je ministrstvo 
sprejelo dne 11. 8. 2016, je vrednost mesečnega stroška 
za izvedbo programa POŠ (bruto bruto vrednost):

– 2.000,00 EUR za strošek mesečne zaposlitve 
multiplikatorja POŠ.

Dokazilo o nastanku navedenega stroška za po-
samezni mesec je časovnica multiplikatorja POŠ in po-
godba o zaposlitvi. Upravičenci bodo strošek uveljavljali 
na podlagi izstavljenega obračuna stroška na enoto in 
zahtevka za izplačilo s prilogami.

Način uveljavljanja upravičenih stroškov je nave-
den v razpisni dokumentaciji (tč. 10 in 12 Navodil za 
prijavo na javni razpis, tč. 3 in 4 Navodil Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij 
evropske kohezijske politike v programskem obdobju 
2014–2020 in v veljavnih Navodilih organa upravljanja 
o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014–2020, dostopna na spletni stra-
ni: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).

Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo 
o sofinanciranju podrobneje dogovorila obseg in dina-
miko sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih ak-
tivnosti, podanih v vlogi na javni razpis.

V skladu z določili vsakokrat veljavnega Zakona 
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije lahko mi-
nistrstvo upravičencu za namen izvajanja operacije iz-
plača predplačilo v višini do 30 % od vrednosti predvide-
nih izplačil sredstev, na osnovi predloženega zahtevka 
za izplačilo predplačila s strani upravičenca. Upravičene 
prejemnike in pogoje za izplačilo predplačila določa ve-
ljavni zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije. Predplačila se izvajajo po sistemu izplačila 
večkratnih predplačil pri izvajanju operacije, s sprotnim 
poračunavanjem vsakega posameznega predplačila 
v celoti. Upravičenec bo v primeru prejetega predplačila 
dolžan ministrstvu predložiti zahtevek/e za izplačilo z ob-
veznimi dokazili v višini izplačanega predplačila v roku 
najkasneje 120 dni po prejemu predplačila. To pomeni, 
da se bodo predplačila iz proračuna Republike Slovenije 
izplačevala največ v višini kot je v prihodnjem obdobju 
120 dni dejansko potrebno za izvajanje operacije, pri 
čemer višina posameznega predplačila ne sme prese-
gati odstotka, določenega v veljavnem zakonu, ki ureja 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Po celotnem 
poračunu predhodnega predplačila upravičenec lahko 
pridobi novo predplačilo za pokrivanje izdatkov za priho-
dnje obdobje 120 dni. Za vsako predplačilo v višini nad 
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100.000,00 EUR je potrebno pred podpisom pogodbe 
o sofinanciranju oziroma pred podpisom aneksa k po-
godbi o sofinanciranju v primeru uveljavljanja več pred-
plačil nad 100.000,00 EUR, pridobiti soglasje ministra, 
pristojnega za finance. Soglasje se izda pod pogoji, 
navedenimi v veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (pogoji, ki jih mora izpol-
njevati prejemnik predplačila so: pozitivno poslovanje 
v preteklem letu, poravnane davčne obveznosti in sol-
ventnost v preteklih treh mesecih). Izbrani prijavitelj, ki 
želi uveljavljati predplačilo v višini nad 100.000,00 EUR, 
bo hkrati s sklepom o izboru pozvan k predložitvi ustre-
znih dokazil.

12. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja jav-
no naročanje: upravičenec bo moral pri porabi teh sred-
stev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, v kolikor 
so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu ali pogoji iz 
Navodil MIZŠ za izvajanje operacij EKP v programskem 
obdobju 2014–2020.

13. Zahteve glede informiranja in obveščanja javno-
sti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in 
116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa 
upravljanja

Upravičenec bo moral pri informiranju in obve-
ščanju javnosti upoštevati 115. in 116. člen Uredbe 
1303/2013/EU in veljavna Navodila organa upravljanja 
na področju komuniciranja vsebin na področju evropske 
kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 
(dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).

Sprejetje financiranja s strani upravičenca pomeni 
tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, ki bo jav-
no objavljen.

14. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno 
financiranje med ESS in ESRR, skladno z 98. členom 
Uredbe 1303/2013/EU, ni predvideno.

15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o ope-
raciji in spremljanja ter evidentiranja operacije

Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne 
originalne dokumentacije, vezane na operacijo ter zago-
tavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe 
bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in 
nacionalno zakonodajo.

V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bo 
moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh do-
kumentov o izdatkih operacije v obdobju dveh let od 
31. decembra po predložitvi obračunov Evropski ko-
misiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. 
O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo 
upravičenec po končani operaciji pisno obveščen s stra-
ni ministrstva.

Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo 
sredstev za operacijo računovodsko ločeno na poseb-
nem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski 
kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo in za vsako 
operacijo posebej, tako da je v vsakem trenutku zagoto-
vljen pregled nad namensko porabo sredstev. Navedeno 
ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev 
in vračljive podpore, za katere pa bo upravičenec dolžan 
voditi in spremljati prejeta sredstva za operacijo.

16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije 
o operaciji nadzornim organom

Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, admini-
strativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, 
katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na pod-
lagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja 
s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa 
upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa 
ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizij-
skih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).

Upravičenec bo moral nadzornim organom predlo-
žiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in 
skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. 
V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec 
omogočil vpogled v računalniške programe, listine in 
postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate 
operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju 
samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko 
opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. 
Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz 
končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati 
ministrstvo o izvedenih ukrepih.

V kolikor se bo v okviru kateregakoli preverjanja 
s strani nadzornih organov ugotovila nepravilnost pri iz-
vajanju operacije, bodo nadzorni organi skladno z veljav-
nimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih 
preverjanj po 125. členu Uredbe 1303/2013/EU za pro-
gramsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.
eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami za določanje fi-
nančnih popravkov pri izdatkih, financiranih s strani Uni-
je v okviru deljenega upravljanja, ki jih izvede Komisija 
zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih (dostopne 
na http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docof-
fic/cocof/2013/cocof_13_9527 _annexe_sl.pdf), Smerni-
cami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo 
uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih komisija 
izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) 
št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 oziroma drugimi akti, ki 
so podlaga za določanje finančnega popravka, določili 
ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja 
upravičenih stroškov in izdatkov, upravičenec pa bo 
dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti.

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

Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje ena-
kih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno 
diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, 
med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvaja-
nje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu 
z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih 
možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 7. in 
8. členom Uredbe 1304/2013/EU.

V okviru javnega razpisa bomo zagotavljali ena-
ko obravnavo vseh vključenih. Sam javni razpis ne bo 
omejeval prijaviteljev in vključenih glede na osebne oko-
liščine.

Vsem vzgojno-izobraževalnim zavodom, ki izpolnju-
jejo pogoje javnega razpisa, bo torej zagotovljena mo-
žnost, da se vključijo v aktivnosti javnega razpisa. Prav 
tako pa bo na ravni posameznih vzgojno izobraževalnih 
zavodov vsem strokovnim delavcem dana možnost, da 
se vključijo v aktivnosti v okviru javnega razpisa. Glede 
na navedeno, bo torej načelo nediskriminacije oziroma 
enakosti integrirano v vse aktivnosti javnega razpisa.

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

18. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skriv-
nosti

Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil 
z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.

Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so infor-
macije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji 
posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni 
podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu 
do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 
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– UPB2 in 117/06 – ZDavP-2, v nadaljnjem besedilu: 
ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti raz-
krite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se 
lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, 
ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji 
morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti 
dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če 
prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, 
bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču 
prijavitelja ne vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti 
razkrite oziroma dostopne javnosti.

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno 
v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varova-
nje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe 
št. 1303/2013/EU.

19. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov ope-
racije

Upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in 
prikazovati neto prihodke operacije skladno s 65. čle-
nom Uredbe 1303/2013/EU. Prihodke je potrebno evi-
dentirati in spremljati na posebnem stroškovnem mestu 
ali ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo možen 
ločen izpis iz računovodskih evidenc. Če se bodo pri 
izvajanju operacije ustvarili neto prihodki, bo treba za 
višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.

Prihodke, ki nastajajo tekom izvajanja operacije, 
pa je potrebno upoštevati že pri zahtevku za izplačilo, 
saj se ustvarjeni neto prihodki odbijejo od zahtevanega 
zneska. Poračun se izvede najkasneje ob predložitvi 
zadnjega zahtevka za izplačilo. O neto prihodkih, ki na-
stajajo med izvajanjem operacije, je upravičenec dolžan 
poročati sproti, med izvajanjem operacije.

Za operacije, ki so predmet državnih pomoči, se 
prihodki spremljajo skladno s priglašeno shemo držav-
nih pomoči.

20. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja dose-
ganja ciljev in kazalnikov operacije

Upravičenec bo za namen spremljanja in vredno-
tenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom 
Uredbe 1303/2013/EU, 5. in 19. členom ter Prilogo 
I Uredbe 1304/2013/EU dolžan spremljati in ministrstvu 
zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov 
operacije, vključno s podatki po vprašalniku.

Kazalniki (vključno s podatki po vprašalniku), ki jih 
bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vredno-
tenja operacije, so natančneje opredeljeni v razpisni 
dokumentaciji (tč. 12 Navodil za prijavo na javni razpis).

21. Omejitve glede sprememb operacije v skladu 
s 71. členom Uredbe 1303/2013/EU: ni relevantno.

22. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potr-
jevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih 
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v ko-
likor se ugotovi, da upravičenec ministrstva ni seznanil 
z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu 
morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, 
nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril infor-
macije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan 
razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o do-
delitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva 
po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi 
ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upraviče-
nec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj 
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila 
na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila 
v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje 
namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.

23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje 
posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja ope-
racije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno 

uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni 
iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno. V kolikor se 
ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo 
zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja 
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila 
sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transak-
cijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v pro-
račun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje 
stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot 
goljufija. Vrnjeni zneski bodo za upravičenca izgubljeni.

24. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev 
sredstev

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 3. 10. 
2016 do 10. ure.

Vloga mora prispeti v celoti v enem pisnem izvodu 
skupaj z vsemi obrazci in v enem elektronskem izvodu 
na USB ključku, v zaprti ovojnici, opremljeni z obrazcem 
z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na Javni razpis 
za izbor operacij »Popestrimo šolo 2016–2021 – Izo-
braževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc 
šolajočih««, ki je del razpisne dokumentacije, z navedbo 
polnega naziva in naslova pošiljatelja, na naslov: Mini-
strstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 
cesta 16, 1000 Ljub ljana. V primeru neskladnosti po-
datkov v tiskani in elektronski obliki se šteje, da je za 
presojo pomembna tiskana oblika.

Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo, 
v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele 
v vložišče ministrstva.

Vloge v neustrezno označenih in nepravočasno 
prispelih ovojnicah se ne bodo obravnavale, s sklepom 
bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.

25. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter 
postopek in način izbora

Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo 
postopka javnega razpisa, ki jo imenuje ministrica za 
izobraževanje, znanost in šport ali od nje pooblaščena 
oseba (v nadaljnjem besedilu: komisija).

Ker se pričakuje večje število vlog, bo v prostorih 
ministrstva potekalo nejavno odpiranje vlog v prisotnosti 
članov komisije. Vloge se bodo v prostorih Ministrstva 
za izobraževanje, znanost in šport odpirale dne 3. 10. 
2016. Pri odpiranju vlog komisija ugotavlja popolnost 
vlog. Vloga je popolna, če so bili predloženi vsi doku-
menti tako, kot je določeno v 8. točki javnega razpisa.

Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno 
pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso 
popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine 
zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na 
tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elemen-
tov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno 
razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih 
je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Ne-
popolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu 
s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.

Na podlagi meril bodo izmed prijaviteljev, ki bodo iz-
polnjevali vse razpisne pogoje, izbrani prijavitelji, ki bodo 
zbrali višje število točk v posamezni kohezijski regiji, kot 
je opredeljeno v 4. točki javnega razpisa.

Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je dolo-

čen v 24. točki razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokumentov, kot jih 

zahteva besedilo razpisa in ne bodo dopolnjene v skladu 
s pozivom za dopolnitev vlog.

Zavrnjene bodo vloge:
– tistih prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev 

iz 3. točke razpisa,
– ki ne bodo zbrale vsaj 20 točk,
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– ki bodo v primeru, da bi bilo po merilih za izbor 
vlog mogoče izbrati dva ali več prijaviteljev, ki kandidi-
rajo z istim kandidatom za multiplikatorja POŠ, zbrale 
manj točk kot vloga prijavitelja, ki kandidira z istim kan-
didatom za multiplikatorja POŠ ali

– ki bodo v primeru, če bo podanih prijav več, kot 
je razpisanih sredstev, po številu točk uvrščene na nižje 
mesto na prednostnem vrstnem redu, ki več ne omogo-
ča izbora operacije.

O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na 
podlagi predloga komisije s sklepom odločila ministrica.

Postopek in način izbora je podrobneje opredeljen 
v razpisni dokumentaciji v Navodilih za prijavo na javni 
razpis ter v Ocenjevalnem listu.

Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o so-
financiranju. Vzorec pogodbe in Navodila Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij 
evropske kohezijske politike v programskem obdobju 
2014–2020, ki jih bo izbrani prijavitelj dolžan spoštovati 
pri izvajanju operacije, sta sestavni del razpisne doku-
mentacije.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis 
kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z obja-
vo v Uradnem listu RS.

26. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o iz-
idu javnega razpisa

Prijavitelji bodo s sklepom ministrice oziroma po-
oblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni 
najkasneje v roku 60 dni od izteka roka za oddajo vlog.

Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila 
iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupra-
vičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od 
prejema sklepa ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni 
spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike 
Slovenije.

27. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresi-
rane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna 
dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu mini-
strstva, http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_raz-
pisi/javni_razpisi/. Za dodatne informacije lahko pišete 
na elektronski naslov maja.gluecks(at)gov.si ali med 
10.30 in 11.30 ter 13.30 in 14.30 vsak delovni dan po-
kličete Majo Glücks (tel. 01/400-52-65) ali mag. Eriko 
Grošelj (tel. 01/400-57-56).

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Št. 430-40/2016-1 Ob-2932/16

V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremični-
nami, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 
Slovenije (v nadaljevanju: Sklad) objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč

Zaporedna št. 1
Parc. št. 348/9 v izmeri 453 m2, k.o. 591 – Slatin-

ski Dol, osnovna namenska raba: stavbno zemljišče 
izven ureditvenih območij za poselitev, izklicna cena za 
nepremičnino znaša 6.631,92 EUR (v izklicno ceno je 
vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine zna-
ša 387,34 EUR (z vključenim 22 % DDV). Na zemljišču 
stojita dva objekta (stavba št. 187 in stavba št. 188), ki 
nista last prodajalca in nista predmet prodaje. Nepremič-
nina je obremenjena s stvarno služnostjo (ID omejitve 
12679486) in z zakupom do 31. 12. 2023.

Zaporedna št. 2
Parc. št. 948/5 v izmeri 476 m2, k.o. 1712 – Zapo-

tok, osnovna namenska raba: območje stanovanj, na 
zemljišču stoji objekt, ki se prodaja skupaj z zemljiščem, 

izklicna cena za zemljišče z objektom skupaj znaša 
54.920,52 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV), 
pri čemer znaša kupnina za zemljišče 49.361,20 EUR (z 
22 % DDV), kupnina za objekt pa znaša 5.559,32 EUR 
(z 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 
212,16 EUR (z vključenim 22 % DDV).

Zaporedna št. 3
Parc. št. 421/0 v izmeri 1007 m2, k.o. 1847 – 

Šmartno, osnovna namenska raba: območje stavb-
nih zemljišč, izklicna cena za nepremičnino znaša 
55.284,30 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). 
Strošek cenitve nepremičnine znaša 58,56 EUR (z vklju-
čenim 22 % DDV).

Zaporedna št. 4
Parc. št. 422/6 v izmeri 1976 m2, k.o. 1847 – 

Šmartno, osnovna namenska raba: območje stavb-
nih zemljišč, izklicna cena za nepremičnino znaša 
108.482,40 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). 
Strošek cenitve nepremičnine znaša 58,56 EUR (z vklju-
čenim 22 % DDV).

Zaporedna št. 5
Parc. št. 148/4 v izmeri 239 m2 in parc. št. 148/5 

v izmeri 314 m2, obe k.o. 590 – Špičnik, osnovna na-
menska raba: stavbno zemljišče izven ureditvenih ob-
močij za poselitev, izklicna cena za nepremičnine sku-
pno znaša 22.263,78 EUR (v izklicno ceno je vklju-
čen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnin znaša 
220,44 EUR (z vključenim 22 % DDV). Nepremičnini se 
prodajata v kompletu.

Zaporedna št. 6
Parc. št. 852/2 v izmeri 324 m2, k.o. 1413 – Laknice, 

osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, 
na zemljišču stoji del objekta (stavba št. 345), ki ni last 
prodajalca in ni predmet prodaje, izklicna cena za nepre-
mičnino znaša 7.905,60 EUR (v izklicno ceno je vklju-
čen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 
194,96 EUR (z vključenim 22 % DDV). Nepremičnina je 
obremenjena z zakupom do 31. 12. 2016.

Zaporedna št. 7
Parc. št. 1780/9 v izmeri 861 m2, k.o. 1257 – Bi-

zeljsko, do deleža ½, osnovna namenska raba: obmo-
čje stavbnih zemljišč, na zemljišču stoji objekt (stavba 
št. 776), ki ni last prodajalca in ni predmet prodaje, iz-
klicna cena za nepremičnino znaša 12.605,04 EUR (v 
izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve ne-
premičnine znaša 173,41 EUR (z vključenim 22 % DDV).

Zaporedna št. 8
Parc. št. 323/60 v izmeri 7094 m2, k.o. 1307 – Ceri-

na, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, 
izklicna cena za nepremičnino znaša 579.863,56 EUR (v 
izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve ne-
premičnine znaša 161,66 EUR (z vključenim 22 % DDV). 
Nepremičnina je obremenjena s stvarnimi služnostmi 
(ID omejitev 16318616 in 17678360) in z zakupom do 
31. 12. 2016.

Zaporedna št. 9
Parc. št. 1752/5 v izmeri 163 m2, k.o. 1515 – Metli-

ka, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, 
na zemljišču stoji objekt (stavba št. 180), ki ni last proda-
jalca in ni predmet prodaje, izklicna cena za nepremični-
no znaša 3.977,20 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % 
DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 173,55 EUR 
(z vključenim 22 % DDV).

Zaporedna št. 10
Parc. št. 89/2 v izmeri 3172 m2, k.o. 1140 – Krajnči-

ca, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, 
izklicna cena za nepremičnino znaša 127.704,72 EUR (v 
izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve ne-
premičnine znaša 412,99 EUR (z vključenim 22 % DDV).
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Zaporedna št. 11
Parc. št. 408/0 v izmeri 336 m2, k.o. 1847 – Šmartno, 

osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, iz-
klicna cena za nepremičnino znaša 18.446,40 EUR (v 
izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve ne-
premičnine znaša 58,56 EUR (z vključenim 22 % DDV).

Zaporedna št. 12
Parc. št. 409/0 v izmeri 1844 m2, k.o. 1847 – 

Šmartno, osnovna namenska raba: območje stavb-
nih zemljišč, izklicna cena za nepremičnino znaša 
101.235,60 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). 
Strošek cenitve nepremičnine znaša 58,56 EUR (z vklju-
čenim 22 % DDV).

Zaporedna št. 13
Parc. št. 410/4 v izmeri 344 m2, k.o. 1847 – Šmartno, 

osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, iz-
klicna cena za nepremičnino znaša 18.885,60 EUR (v 
izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve ne-
premičnine znaša 58,56 EUR (z vključenim 22 % DDV).

Zaporedna št. 14
Parc. št. 2398/1 v izmeri 779 m2, k.o. 400 – Ptuj, 

osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, 
izklicna cena za nepremičnino znaša 38.015,20 EUR 
(v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek ceni-
tve nepremičnine znaša 84,79 EUR (z vključenim 22 % 
DDV). Nepremičnina je obremenjena z zakupom do 
31. 12. 2016.

Zaporedna št. 15
Parc. št. 2398/2 v izmeri 1007 m2, k.o. 400 – Ptuj, 

osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, 
izklicna cena za nepremičnino znaša 49.141,60 EUR 
(v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek ceni-
tve nepremičnine znaša 84,79 EUR (z vključenim 22 % 
DDV). Nepremičnina je obremenjena z zakupom do 
31. 12. 2016.

Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s se-
dežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod 
pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki 
jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične 
osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu 
in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe pa izpis 
iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo 
o plačilu varščine.

Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti v zaprti 
kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljub ljana, naj-
kasneje do 23. 9. 2016, do 12. ure. Na kuverti mora biti 
pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo 
»Ponudba za nakup stavbnega zemljišča pod zapore-
dno št. _____ – Ne odpiraj«.

Interesenti morajo v roku za oddajo vpla-
čati varščino v višini 10 % od izklicne cene na ra-
čun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, 
št. 01100-6030960677 pri Upravi RS za javna plačila, 
s sklicevanjem na št. 430-40/2016 za javni razpis. Po-
nudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani 
znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh po odpira-
nju javnih ponudb. V primeru uveljavljanja predkupne 
pravice s strani občine bo vplačani znesek varščine 
brezobrestno vrnjen v petih dneh po sprejemu ponud-
be s strani občine oziroma v petih dneh po poteku 
roka za sprejem ponudbe s strani občine, v primeru 
uveljavljanja predkupne pravice s strani solastnikov 
pa bo vplačani znesek varščine brezobrestno vrnjen 
v petih dneh po sprejemu ponudbe s strani solastni-
kov oziroma v petih dneh po poteku roka za sprejem 
ponudbe s strani solastnikov.

Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo po-
nudil najvišjo ceno.

Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo 
prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v na-
sprotju s tem razpisom in ponudb, za katere ne bo vpla-
čana celotna varščina, se ne bodo upoštevale.

Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – 
kupljeno«.

V skladu s 87. členom Zakona o urejanju prostora 
na nepremičnini pod zaporedno št. 1 občina na območju 
katere leži nepremičnina uveljavlja predkupno pravico. 
V skladu z 88. členom Zakona o urejanju prostora bo 
prodajalec po izvršenem komisijskem odpiranju ponudb 
podal pisno ponudbo za prodajo nepremičnine občini, na 
območju katere leži predmetna nepremičnina, po najviš-
je doseženi ceni iz tega razpisa. Občina se mora o po-
nudbi izjaviti najpozneje v petnajstih dneh, sicer se šteje, 
da nepremičnine ne bo kupila. Če občina v petnajstih 
dneh sprejme ponudbo, bo Sklad z njo sklenil prodajno 
pogodbo. Če občina ponudbe ne bo sprejela, bo Sklad 
sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom 
v postopku javnega zbiranja ponudb.

V skladu s 66. členom Stvarnopravnega zakonika 
lahko solastniki na nepremičnini pod zaporedno št. 7 
uveljavljajo predkupno pravico. Če predkupno pravico 
uveljavlja hkrati več solastnikov, lahko vsak od njih uve-
ljavlja predkupno pravico v sorazmerju s svojim idealnim 
deležem. Prodajalec bo po izvršenem komisijskem od-
piranju ponudb podal pisno ponudbo za prodajo sola-
stniškega dela nepremičnine po najvišje doseženi ceni 
iz tega razpisa solastnikom. O ponudbi se morajo sola-
stniki izjaviti najpozneje v petnajstih dneh od prejema 
ponudbe, sicer se šteje, da nepremičnin ne bodo kupili. 
Če solastniki ponudbe ne sprejmejo, bo Sklad sklenil 
prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom v po-
stopku javnega zbiranja ponudb.

Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo 
najpozneje v petnajstih dneh po prejemu pisnega obve-
stila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino 
pa mora plačati v celoti najkasneje v osmih dneh od 
izstavitve računa, pri čemer se položena varščina všteje 
v kupnino. Plačilo kupnine v zgoraj navedenem roku je 
bistvena sestavina pogodbe. Če ponudnik v petnajstih 
dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot 
najugodnejši ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe, 
Sklad zadrži njegovo varščino. V primeru, da kupec ne 
plača celotne kupnine v osmih dneh od izstavitve raču-
na, pa velja, da je pogodba razvezana na podlagi same-
ga zakona, Sklad pa zadrži njegovo varščino.

Kupec se zaveže poleg kupnine za zemljišče plačati 
strošek sestave kupoprodajne pogodbe, strošek overi-
tve podpisa prodajalca, strošek cenitve nepremičnin, 
vse stroške povezane z vložitvijo zk predloga in vpisom 
lastninske pravice na ime kupca in morebitne druge 
stroške v zvezi s kupoprodajno pogodbo. Predlog za 
vpis lastninske pravice v korist kupca se zaveže vlo-
žiti prodajalec. Kupec se nadalje zaveže plačati davek 
na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč. 
V skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ 
(Uradni list RS, št. 40/12) se z davkom na dobiček zaradi 
spremembe namembnosti zemljišč obdavči kapitalski 
dobiček od prodaje zemljišč, ki se ob odsvojitvi štejejo 
za zemljišča za gradnjo stavb. Zemljišča za gradnjo 
stavb za namene tega zakona so zemljišča, ki so kot 
zemljišča za gradnjo stavb evidentirana v registru ne-
premičnin, v skladu s predpisi o množičnem vrednotenju 
nepremičnin, ali zemljišča, ki so stavbna zemljišča, za 
katera občina potrdi, da ustrezajo kriterijem za določitev 
zemljišč za gradnjo stavb.

Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne za-
vezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom 
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sklenil prodajno pogodbo za nepremičnine, ki so pred-
met razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odško-
dninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla pre-
kine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to 
navedel razloge.

Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 27. 9. 
2016 ob 13. uri, na sedežu Sklada kmetijskih zemljišč in 
gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljub-
ljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi poobla-
ščenci s pisnim pooblastilom.

Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si 

ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem 
dogovoru (tel. 01/43-41-100).

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov  
Republike Slovenije

Št. 410-0082/2016-4 Ob-2928/16

Na podlagi Odloka o rebalansu proračuna Občine 
Divača za leto 2016 (Uradno glasilo slovenskih občin 
št. 20/2016), 3. člena Odloka o porabi koncesijske da-
jatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradni list 
RS, št. 75/10) v povezavi z Zakonom o divjadi in lovstvu 
(Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08) 
objavlja Občina Divača

javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega 

gospodarjenja z divjadjo
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivno-

sti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, in sicer na-
slednjih ukrepov:

– Biomeliorativni ukrepi:
– vzdrževanje pasišč in grmišč,
– vzdrževanje gozdnega roba,
– izdelava in vzdrževanje kaluž ter vzdrževanje 

večjega vodnega vira.
– Tehnični ukrep: nabava preventivnih zaščitnih 

sredstev za zaščito kmetijskih površin (poljščin) – 
električnih pastirjev, kemičnih odvračal in drugih zašči-
tnih sredstev varovanja pred divjadjo.

Predmet tega razpisa so posamezna lovišča, kate-
rih lovna površina leži na območju Občine Divača. S tem 
želimo vzpodbuditi upravljavce lovišč k še boljšemu traj-
nostnemu gospodarjenju z divjadjo in loviščem.

Pri tehničnih ukrepih bo komisija upoštevala maksi-
malno pet objektov – lokacij, ki so bile ustrezno zašči-
tene. Upoštevajo se računi za nakup tehničnih ukrepov 
v leto 2016 oziroma je potrebno preventivna zaščitna 
sredstva kupiti najkasneje do 2. 11. 2016.

Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s to pogodbo, 
koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z div-
jadjo, programi in načrti upravljanja z divjadjo, predpisi 
s področja lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja in 
zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi.

2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu

Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska dru-

žina,
– ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za 

trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži 
v občini,

– ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvi-
dacijskem postopku,

– ima poravnane davke, prispevke in druge obve-
zne dajatve državi in občini.

3. Merila za dodelitev sredstev
Pri razdelitvi sredstev se bodo upoštevala nasle-

dnja merila:
50 % razpisanih sredstev v višini 1.136,78 EUR za 

tehnični ukrep.
50 % razpisanih sredstev v višini 1.136,78 EUR za 

biomeliorativne ukrepe, in sicer:
– 40 % za vzdrževanje pasišč = 454,70 EUR,
– 40 % za izdelavo in vzdrževanje kaluž in vzdrže-

vanje vodnih virov = 454,70 EUR,
– 10 % za vzdrževanje grmišč = 113,69 EUR,
– 10 % za vzdrževanje gozdnega roba = 

113,69 EUR.
4. Višina sredstev: višina razpisanih sredstev znaša 

2.273,56 EUR in je zagotovljena na proračunski po-
stavki 150100 »Aktivnosti trajnostnega gospodarjenja 
z divjadjo«.

5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sred-
stva se nanašajo na aktivnosti za leto 2016.

6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za vlogo na javni razpis 

za sofinanciranje aktivnosti za trajnostno gospodarjenje 
z divjadjo vsebuje:

– Povabilo k oddaji vloge,
– Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
– Postopek za izbor sofinancerja,
– Vzorec pogodbe,
– Navodila vlagateljem za izpolnjevanje obrazcev,
– Obrazce:

– Obrazec – Prijava na razpis,
– Obrazec – Izjava vlagatelja o izpolnjevanju po-

gojev.
Vloga mora biti izdelana v skladu z razpisno doku-

mentacijo.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo 

na spletni strani Občine Divača na naslovu: http://www.
divaca.si ali pa v času uradnih ur v sprejemni pisarni 
Občine Divača.

7. Način, čas in kraj oddaje prijav na javni razpis
Vlagatelji morajo vloge oddati najkasneje do 30. 9. 

2016.
Vlagatelj odda vloge po pošti na naslov: Občina Di-

vača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača ali pa osebno 
v sprejemno pisarno Občine Divača.

Na hrbtni strani ovojnice ali prednji strani levo zgo-
raj mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Vloga 
mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo 
razpisnega področja na prednji strani ovojnice:

– Ne odpiraj – vloga na Javni razpis za sofinancira-
nje trajnostnega gospodarjenja z divjadjo 2016;

– Ime lovišča na katerega se vloga nanaša.
Nepravočasne in nepravilno opremljene vloge bodo 

zavržene.
8. Čas in kraj odpiranja prispelih vlog
Odpiranje vlog bo izvedeno v prostorih Občine Di-

vača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, v roku sedmih 
dneh od dneva zaključka razpisa.

Odpiranje vlog ni javno.
9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 

razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na 
spletni strani Občine Divača, na naslovu: http://www.
divaca.si ali pa v času uradnih ur v sprejemni pisarni 
Občine Divača.

10. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse 
dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom so na 
voljo na sedežu Občine Divača ali po tel. 05/73-10-938 
– kontaktna oseba Nataša Macarol.

Občina Divača
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Št. 41011-0011/2016 Ob-2929/16

Na podlagi 114. člena Zakona o uresničevanju jav-
nega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – 
UPB1, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), 5. in 7. člena Pra-
vilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne 
dejavnosti in ljubiteljskih kulturnih projektov v Občini 
Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2012 in 
4/2016), sprejetega Odloka o proračunu Občine Pre-
valje za leto 2016 (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 4/2016 in 29/2016), Lokalnega programa kulture 
v Občini Prevalje za obdobje 2016–2018 in Izvedbene-
ga načrta kulture Občine Prevalje za leto 2016 Občina 
Prevalje objavlja

javni razpis
za sofinanciranje kulturnega projekta »Sušnikovi 

dnevi 2016«
I. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega razpi-

sa je Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje.
II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-

pisa je sofinanciranje kulturnega projekta »Sušnikovi 
dnevi 2016«, ki se bo predvidoma odvijal od 4. do 
12. novembra 2016 in se bo sofinanciral iz proračuna 
Občine Prevalje.

III. Področja kulturnega projekta, ki so predmet 
javnega razpisa

Iz proračuna Občine Prevalje se bo sofinanciral 
kulturni projekt »Sušnikovi dnevi 2016«.

Za sofinanciranje kulturnega projekta »Sušnikovi 
dnevi 2016« lahko kandidirajo izvajalci, če izkažejo:

– vsebinsko vezanost projekta na območje Občine 
Prevalje,

– vsebinsko vezanost projekta na življenje in delo 
našega rojaka dr. Franca Sušnika,

– da projekt ne more biti predmet programa redne 
ljubiteljske kulturne dejavnosti,

– da za projekt obstaja širši družbeni interes,
– da projekt sodi na področje ljubiteljske kulturne 

dejavnosti, kar pomeni, da se projekt smatra kot ljubitelj-
ski, v kolikor ocenjena vrednost prostovoljnih ur v celotni 
vrednosti projekta znaša 80 % vrednosti projekta,

– da je projekt nekomercialne narave,
– da bo projekt v celoti izveden v tekočem letu,
– da bo projekt izveden v Občini Prevalje,
– da za isti projekt ni vložil vloge že drugi prijavitelj 

in
– da zaprošeni znesek sofinanciranja ne presega 

70 % celotne predvidene vrednosti prijavljenega pro-
jekta.

Projekt nakupa osnovnih sredstev in opreme 
ni predmet sofinanciranja iz občinskega proračuna.

IV. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javnem razpisu lahko kandidirajo naslednji izva-

jalci kulturnih projektov:
a) kulturna društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirana v skladu z Zakonom o društvih, 

s sedežem v Občini Prevalje in imajo v svoji dejavnosti 
registrirano kulturno dejavnost,

– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, or-
ganizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrto-
vanih kulturnih programov oziroma kulturnih projektov,

– da na območju Občine Prevalje delujejo že naj-
manj eno leto,

– da imajo urejeno evidenco članstva;
b) javni zavodi na področju vzgoje in izobraževanja 

s sedežem v Občini Prevalje, katerih ustanoviteljica je 
Občina Prevalje, za kulturne programe oziroma projek-
te, ki presegajo osnovno dejavnost iz ustanovitvenega 

akta javnega zavoda in niso financirani na podlagi letne 
pogodbe o sofinanciranju dejavnosti in imajo zagotovlje-
ne ustrezne kadrovske, prostorske in druge pogoje za 
kakovostno izvedbo projekta.

V. Posebni pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Za sodelovanje na javnem razpisu morajo izvajalci 

izpolnjevati posebne pogoje, in sicer:
– da ne prijavijo kulturnega projekta, ki je že bil 

izbran na javnih razpisih občine in je sofinanciran iz 
proračuna občine;

– da prijavljajo kulturni projekt z uravnoteženo fi-
nančno zgradbo (odhodki = prihodki, zaprošena sred-
stva pa ne smejo biti višja od okvirne razpisane vre-
dnosti);

– da pri načrtovanju predstavitve projekta upošte-
vajo prostorske, kadrovske in finančne zmožnosti za 
realizacijo kulturnega projekta;

– da imajo izkušnje z organiziranjem podobnih kul-
turnih projektov (organizacijo vsaj 5 podobnih prireditev 
v zadnjih petih letih).

Izvajalec kulturnega projekta glede izpolnjevanja 
posebnih pogojev predloži ustrezna dokazila oziroma 
poda podpisano izjavo na obrazcih iz razpisne doku-
mentacije.

VI. Merila in kriteriji za vrednotenje projektov
Projekti ljubiteljske kulture, s katerimi posamezni 

izvajalci kandidirajo na tem javnem razpisu, bodo vre-
dnoteni na osnovi meril in kriterijev Pravilnika o sofi-
nanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti in 
ljubiteljskih kulturnih projektov v Občini Prevalje (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 5/2012 in 4/2016).

Za sofinanciranje iz občinskega proračuna je lahko 
izbran kulturni projekt, ki bo v postopku vrednotenja do-
segel najmanj 50 % vseh možnih točk.

VII. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje kul-
turnega projekta

Sredstva za sofinanciranje kulturnega projekta »Su-
šnikovi dnevi 2016« so zagotovljena v sprejetem prora-
čunu občine za leto 2016 na postavki 43041849/412000 
Sušnikovi dnevi v višini 3.043 €.

Projekt mora biti v celoti izveden v letu 2016. Do-
deljena sredstva za sofinanciranje kulturnega projekta 
morajo biti porabljena v letu 2016.

VIII. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija
Vloga za sofinanciranje kulturnega projekta »Sušni-

kovi dnevi 2016« mora biti izdelana izključno na obraz-
cih iz razpisne dokumentacije.

Razpisna dokumentacija obsega: prijavne obrazce 
z navodili za izpolnjevanje, merila in kriterije za dodelitev 
sredstev ter vzorec pogodbe.

Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumen-
tacijo na Občini Prevalje, Trg 2/a, Prevalje, pri Mariji 
Orešnik, v času uradnih ur, od objave do izteka roka 
javnega razpisa. Razpisna dokumentacija je na voljo 
tudi na spletni strani: www.prevalje.si.

IX. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne 
informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresira-
ni dobijo v času uradnih ur na Občini Prevalje, pri Mariji 
Orešnik, na tel. 02/82-46-100.

X. Razpisni rok in način oddaje prijav
Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti kuverti 

najpozneje do 10. 10. 2016, do 12. ure, na naslov: Ob-
čina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje, s pripisom: »Prija-
va na javni razpis – ne odpiraj!« in z oznako: »Kulturni 
projekt Sušnikovi dnevi 2016«.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je do 
naročnika prispela najkasneje na zadnji dan roka za 
oddajo prijav, do 12. ure.
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Na ovojnici mora biti napisan naziv in naslov izva-
jalca programa in naslov prejemnika (Občina Prevalje).

XI. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo komisija opravila 11. 10. 2016, ob 

9. uri, v sejni sobi Občine Prevalje.
Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi 

obveščeni o izidu javnega razpisa.
Z izbranim izvajalcem bo občina sklenila pogodbo 

o sofinanciranju kulturnega projekta »Sušnikovi dnevi 
2016«.

Občina Prevalje

Št. 163-2/2016-002 Ob-2930/16

Na podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona 
o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 
– UPB2, 15/08 – ZPacP, 23/08 – ZZdrS-E, 77/08 – 
ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13), 8. člena Statuta Občine 
Železniki (Uradni list RS, št. 88/15) in 16. člena Odloka 
o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opra-
vljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti 
na področju patronažnega varstva in nege na domu 
v Občini Železniki (Uradni list RS, št. 9/16) Občina 
Železniki objavlja

javni razpis
za dodelitev koncesije za opravljanje javne službe 

v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju 
patronažnega varstva in nege na domu  

v Občini Železniki
1. Koncedent/naročnik javnega razpisa: Občina Že-

lezniki, Češnjica 48, 4228 Železniki.
2. Jezik javnega razpisa: vloga mora biti izdelana 

v slovenskem jeziku.
3. Predmet javnega razpisa: podelitev koncesije za 

opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavno-
sti na področju patronažnega varstva in nege na domu 
v Občini Železniki (v nadaljevanju: podelitev koncesije 
na področju patronažnega varstva in nege na domu).

4. Kraj izvajanja dejavnosti: dejavnost se bo opra-
vljala v prostorih Zdravstvenega doma Železniki, Ra-
covnik 29, 4228 Železniki ter na terenu območja Občine 
Železniki.

5. Trajanje koncesijskega razmerja: koncesijsko 
razmerje se sklepa s koncesijsko pogodbo za določen 
čas 5 let. Koncesijsko dejavnost bo koncesionar izvajal 
v skladu s pogodbo, ki mora biti sklenjena najkasneje 
v 30 dneh po dokončnosti odločbe o podelitvi koncesije.

6. Osebe, ki se lahko prijavijo na javni razpis: kon-
cesionar je lahko samo fizična oseba, če izpolnjuje 
pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesi-
onirane negospodarske javne službe.

7. Predpisani pogoji, ki jih mora izpolnjevati vla-
gatelj

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za opra-
vljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane javne 
službe, so:

– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki 

je predmet javne službe,
– da je organizacijsko, kadrovsko in tehnično uspo-

sobljen za izvajanje javne službe,
– da razpolaga s tehničnimi sredstvi za izvajanje 

javne službe,
– opravljen vozniški izpit B kategorije,
– lastništvo ustreznega avtomobila oziroma dokazi-

lo o razpolaganju z ustreznim avtomobilom,
– da ima ustrezna dovoljenja za izvajanje dejavno-

sti, če so z zakonom predpisana,

– da bo dejavnost opravljal na območju Občine 
Železniki,

– da bo imel sedež dejavnosti v prostorih Zdravstve-
nega doma Železniki, Racovnik 29, 4228 Železniki,

– da bo prevzel vse paciente-bolnike dosedanje 
koncesionarke na določenem območju dela,

– da izpolnjuje pogoje iz 35. člena Zakona 
o zdravstveni dejavnosti:

– da ima zahtevano izobrazbo za opravlja-
nje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samo-
stojno delo,

– da ni v delovnem razmerju oziroma bo z začet-
kom opravljanja javne zdravstvene službe na podlagi 
podeljene koncesije iz tega javnega razpisa prekinil 
delovno razmerje,

– da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepo-
vedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica 
(potrdilo ne sme biti starejše od 3 mesecev),

– da izbrani kandidat sklene s koncedentom 
ustrezno pogodbo o najemu oziroma uporabi poslovnih 
prostorov v Zdravstvenem domu Železniki, v katerih bo 
opravljal zdravstveno dejavnost, da ima kandidat zago-
tovljeno opremo,

– da pridobi pozitivno mnenje pristojne zbornice,
– da predloži program opravljanja dejavnosti jav-

ne službe z oceno stroškov.
8. Kriteriji in merila za ovrednotenje vlog
Naročnik javnega razpisa (koncedent) bo pri izbiri 

vlog za podelitev koncesije uporabil naslednje kriterije:
– delovne izkušnje v zdravstvu na delih zdravstve-

nega tehnika ali diplomirane medicinske sestre,
– dodatna strokovna znanja in veščine za izvajanje 

zdravstvene dejavnosti,
– oddaljenost med dejanskim prebivališčem kon-

cesionarja in ZD Železniki v smislu ogljičnega odtisa 
zaradi prevoza z avtomobilom (ogljični odtis je skupek 
toplogrednih plinov, ki se jih spusti v okolje).

9. Navodila, obvezni obrazci k vlogi in potrebna do-
kumentacija so razvidni v razpisni dokumentaciji.

10. Postopek in rok za oddajo vlog
10.1. Vloge in razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni 

strani Občine Železniki www.zelezniki.si/Razpisi, lahko 
pa jo dobite tudi v sprejemni pisarni Občine Železni-
ki, Češnjica 48, Železniki. Ponudnik za podelitev kon-
cesije lahko zahteva dodatna pojasnila in informacije 
v zvezi z razpisno dokumentacijo osebno pri Martini 
Logar na Občini Železniki, Češnjica 48, Železniki, po 
tel. 04/500-00-15, po pošti ali elektronski pošti: marti-
na.logar@obcina.zelezniki.si, do štiri dni pred potekom 
roka za oddajo ponudbe.

10.2. Rok za oddajo vlog
Vloge morajo biti oddane na originalni razpisni 

dokumentaciji, na kateri je lahko samo en ponudnik. 
Razpisno dokumentacijo je potrebno dosledno izpolniti 
in predložiti vse zahtevane priloge. Vlogo mora ponudnik 
oddati na naslov Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 
Železniki, do 30. 9. 2016 do 12. ure. Vlogo je potrebno 
poslati po pošti oziroma osebno predložiti v zaprti ovoj-
nici, na kateri mora biti vidna označba »Ne odpiraj – Pri-
java na javni razpis za podelitev koncesije na področju 
patronažnega varstva in nege na domu«, na hrbtni strani 
ovojnice mora biti naslov ponudnika.

10.3. Razpisna komisija, ki jo imenuje župan
Razpisna komisija, ki jo imenuje župan, bo oce-

njevala le pravočasne, pravilne in popolne vloge, ki 
ustrezajo dodatnim pravilom pri oddaji vloge ter posre-
dovala predlog o izbiri pristojnemu upravnemu organu. 
Po pridobitvi mnenj Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
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Slovenije in pristojne zbornice ter soglasja Ministrstva za 
zdravje, bo koncesija podeljena z odločbo.

Prepozne, nepravilne, nepopolne vloge in vloge, ki 
ne ustrezajo pravilom pri oddaji vloge, bo pristojni organ 
izločil iz nadaljnjega postopka.

Za izvedbo javnega razpisa je pooblaščena stro-
kovna komisija za izbiro koncesionarja na področju pa-
tronažnega varstva in nege na domu, ki jo je imenoval 
župan.

11. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo dne 30. 9. 
2016 ob 13. uri, v sejni sobi Občine Železniki. Odpiranje 
vlog bo javno.

12. Izid razpisa: vsi vlagatelji bodo o izidu javnega 
razpisa pisno obveščeni v roku sedem dni po izbiri.

13. Prednostne kategorije vlagateljev in žreb
Če dosežeta dva ali več vlagateljev na podlagi 

postavljenih meril enako število točk, se prednost do-
loči glede na to, kdo je v zadnjih petih letih pridobil več 
funkcionalnih znanj.

Če bo tudi po upoštevanju zgoraj navedenega še 
vedno več kandidatov z enakim številom točk, bo izve-
den žreb.

V primeru, da razpisna komisija oceni, da nihče od 
vlagateljev ni primeren za podelitev koncesije, se kon-
cesije ne podeli.

Občina Železniki
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Družba FORIS NEPREMIČNINE, d.o.o., Puhova 
ulica 17, 2000 Maribor (v nadaljevanju: sklicatelj ali za-
stavni upnik) sklicuje in objavlja

javno dražbo premičnine,
ki bo potekala dne 27. septembra 2016 v Mariboru, 

na sedežu sklicatelja, na naslovu Puhova ulica 17, s pri-
četkom ob 9. uri, in bo potekala skladno z naslednjimi 
Pravili dražbe:

1. Predmet prodaje na javni dražbi je premič-
nina – zemeljski valjar BOMAG BW 213 DH-4 TCD 
2013; tip 58300014; tov. št.: 10158314045; dimenzije: 
5.808 mm x 2.270 mm x 2.985 mm; 119kW/2.200; 
delovna obremenitev: 12.700 kg; maksimalna obre-
menitev: 15.500 kg; delovnih ur: 3.962,9; z vgrajeno 
klimatsko napravo, letnik 2007, ki je v lasti družbe 
GRANIT NG d.o.o. – v stečaju, Ljub ljanska cesta 69, 
2310 Slovenska Bistrica (dolžnik), ki je bila predmet 
zastave, skladno s Sporazumom o zavarovanju de-
narne terjatve po 171. členu Stvarnopravnega zako-
nika (SPZ), z dne 18. 6. 2008, sklenjenega v notarski 
pisarni notarke Ines Bukovič (opr. št. SV 1088/2008). 
Sklicatelj, ki je na podlagi navedenih podlag zastavni 
upnik, upoštevajoč drugi odstavek 167. člena SPZ skli-
cuje predmetno javno dražbo zaradi izvensodne pro-
daje zastavljene premičnine. Ogled predmeta dražbe 
je mogoč ob predhodnem telefonskem dogovoru glede 
termina na podlagi predhodnega klica interesenta na 
tel. +386/41/653-175 ali +386/51/313-466. Premični-
na se na javni dražbi prodaja skupaj, kot zaključena 
celota (ni prodaje po delih). Dražitelj, ki bo na javni 
dražbi uspel, bo kupil in prevzel predmet prodaje prost 
vseh bremen. Predmet prodaje se prodaja po načelu 
»videno – kupljeno«. Kupec glede prodane stvari nima 
pravic iz jamčevanja za napake stvari.

2. Javna dražba bo potekala na sedežu sklicatelja, 
na naslovu Puhova ulica 17, 2000 Maribor.

3. Izklicna cena predmeta prodaje je 29.100,00 €.
4. Varščina za predmet prodaje znaša 10 % od 

izklicne cene predmeta prodaje, in sicer 2.910,00 €. 
Varščino je v celoti potrebno vplačati pred pričetkom 
dražbe, najkasneje do vključno 23. 9. 2016, na TRR 
sklicatelja z IBAN številko SI56 3500 1000 0245 807. 
Varščina šteje za plačano, ko je nakazilo razvidno iz 
sklicateljevega transakcijskega računa. Plačilo varšči-
ne se pred začetkom javne dražbe izkaže s potrdilom 
o vplačani varščini. Varščina se ne obrestuje. Dražitelju, 
ki je na dražbi uspel, se varščina všteje v kupnino, osta-
lim dražiteljem se varščina brezobrestno vrne v roku treh 
dni po končani dražbi.

5. DDV se obračuna v skladu z veljavno zakonodajo 
in se prišteje k prodajni ceni, ki bo dosežena na dražbi.

6. Na dražbi lahko sodelujejo domače in tuje pravne 
ter fizične osebe, ki so pravočasno vplačale varščino. 

Javne dražbe

Udeleženec mora pred začetkom dražbe svojo identiteto 
izkazati z ustrezno listno:

– domača pravna oseba z izpiskom iz sodnega re-
gistra, ki ne sme biti starejši od tedna dni;

– tuja pravna oseba z overjenim izpiskom iz ustre-
znega registra svojega sedeža, ki je preveden v slo-
venski jezik s strani sodnega tolmača in ni starejši od 
enega meseca;

– domača fizična oseba z veljavno osebno izkazni-
co ali veljavnim potnim listom;

– tuja fizična oseba z veljavnim potnim listom.
Zastopnik pravne osebe svojo identiteto pred za-

četkom dražbe izkaže z osebnim dokumentom, poobla-
ščenec dražitelja pa mora dodatno predložiti še notarsko 
overjeno pooblastilo. V kolikor je pooblastilo izdano v tu-
jem jeziku, mora biti prevedeno v slovenski jezik s strani 
sodnega tolmača.

7. Javno dražbo vodi s strani sklicatelja pooblaščeni 
voditelj. V kolikor dražbo vodi zakoniti zastopnik sklicate-
lja, pooblastilo ni potrebno. Voditelj mora z dražbo začeti 
točno ob času, določenem v oklicu.

8. Način poteka dražbe: po preteku najmanj pet-
najst minut od začetka dražbe, določenega v oklicu, in 
po podanih uvodnih pojasnilih, voditelj pozove udeležen-
ce javne dražbe k dajanju ponudb (draženju). Dražba 
traja, dokler udeleženci javne dražbe podajajo nove po-
nudbe za nakup premičnin po višji ceni. Voditelj doma-
kne stvar najboljšemu ponudniku, če tudi po dvakratnem 
pozivu na morebitno višjo ponudbo slednja ni podana. 
Voditelj objavi, da je dražba končana, če: 1) je predmet 
prodaje prodan, s čimer je bila dražba uspešna; 2) je 
dražba s strani voditelja dražbe prekinjena; 3) predme-
ta prodaje ni bilo mogoče prodati, s čimer se šteje, da 
dražba ni uspela. O poteku dražbe se vodi zapisnik. In-
teresent, ki bi imel pripombe na potek javne dražbe, je 
dolžan svoje pripombe podati na zapisnik preden voditelj 
ugotovi, da je dražba zaključena.

9. Dražitelj, ki je na dražbi uspel, je dolžan nemudo-
ma po končani dražbi skleniti prodajno pogodbo. Kupec 
poravna kupnino v roku osmih dni po končani dražbi, 
v nasprotnem primeru se šteje, da je kupec odstopil od 
dane ponudbe in je bila dražba neuspešna. Kupec od 
prodajalca po plačilu celotne kupnine prevzame premič-
nino, ki je predmet prodaje, o čemer stranki pogodbe 
sestavita predajno-prevzemni zapisnik.

10. Vsi morebitni stroški in davščine v zvezi s pre-
mičnino, ki je predmet prodaje, bremenijo kupca pred-
meta prodaje.

11. Sklicatelj si pridržuje pravico, da lahko dražbo, 
kadar koli in iz katerega koli razloga, prekliče. Poten-
cialni interesenti iz tega naslova ne morejo uveljavljati 
nikakršnih zahtevkov zoper sklicatelja. Sklicatelj je v ta-
kšnem primeru dolžan vrniti vsem interesentom vse, kar 
je od njih prejel v povezavi s predmetno dražbo.

FORIS NEPREMIČNINE, d.o.o.
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Št. 0141-8/2016/1 Ob-2922/16

Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javne-
ga interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno 
prečiščeno besedilo ZUJIK-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11 
in 111/13), 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 121/91, 451/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 
Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) in 
tretjega odstavka 8. člena Sklepa o ustanovitvi javnega 
zavoda Prirodoslovni muzej Slovenije (Uradni list RS, 
št. 60/03 in 11/09), Ministrstvo za kulturo objavlja javni 
razpis za delovno mesto

direktorja
javnega zavoda Prirodoslovni muzej Slovenije

Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, 
ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:

– univerzitetna izobrazba ene izmed strok, zastopa-
nih v dejavnosti muzeja;

– najmanj pet let delovnih izkušenj in poznavanje 
področja dela muzeja;

– sposobnost za organiziranje in vodenje dela;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– znanje najmanj enega svetovnega jezika na višji 

ravni in znanje najmanj enega svetovnega jezika na 
osnovni ravni.

Za aktivno znanje slovenskega jezika na visoki rav-
ni se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo 
dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko šti-
riletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih 
slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo 
s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževal-
ne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja 
slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem pro-
gramu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem 
se šteje, da visoko raven znanja slovenščine obvlada, 
kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem 
programu za slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno 
štiriletno šolo.

Izpolnjevanje pogoja višje ravni znanja svetovne-
ga jezika se izkazuje s potrdilom oziroma certifikatom 
o aktivnem znanju tujega jezika ali s potrdilom, da se je 
kandidat šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe 
– osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v ka-
teri je to materni jezik) ali s potrdilom, da je kandidat 
dosegel VII. stopnjo izobrazbe v okviru študija tujega 
jezika ali s potrdilom, da je kandidat 6 mesecev ali več 
opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini v tujem 
jeziku ali je uspešno opravil izpit iz svetovnega jezika na 
dodiplomskem študiju.

Izpolnjevanje pogoja osnovne ravni znanja sve-
tovnega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem 
izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola 
tujega jezika), potrdilom o udeležbi na strokovnih sre-
čanjih ali dokazilom o uspešno zaključenem srednješol-
skem izobraževanju (V. stopnja izobrazbe), iz katerega 
je razvidno, da je bilo izobraževanje iz svetovnega jezika 
uspešno zaključeno oziroma drugim ustreznim dokazi-
lom, ki izkazuje znanje svetovnega jezika.

Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti:
– program delovanja zavoda v prihodnjih petih letih;
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane 

izobrazbe, iz katere mora biti razvidna vrsta študijskega 

Razpisi delovnih mest

programa in smer izobrazbe ter datum zaključka štu-
dija (diploma) in ustanova, na kateri je bila izobrazba 
pridobljena;

– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno 
izpolnjevanje naslednjih pogojev:

– zahtevane delovne izkušnje,
– poznavanje področja dela muzeja,
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela
(opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziro-

ma druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat 
opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela 
ter opis dela);

– izjavo, da obvlada visoko raven aktivnega znanja 
slovenskega jezika;

– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika 
na višji ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraže-
vanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo 
znanje pridobljeno;

– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika 
na osnovni ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izo-
braževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je 
bilo znanje pridobljeno.

Minister za kulturo bo izbranega kandidata, po pred-
hodnem mnenju sveta in strokovnega sveta javnega za-
voda, imenoval za direktorja javnega zavoda za obdobje 
petih let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi 
za določen čas s predsednikom sveta javnega zavoda 
Prirodoslovni muzej Slovenije.

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

Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pri-
pisom »Javni razpis – direktor – Prirodoslovni muzej 
Slovenije« v enaindvajsetih dneh po objavi javnega raz-
pisa na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 
1000 Ljub ljana ali na elektronski naslov ministrstva: 
gp.mk@gov.si.

Oseba, pristojna za posredovanje informacij 
v zvezi z javnim razpisom je Marjana Cvenkel Lesjak, 
tel. 01/369-59-99.

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

Ministrstvo za kulturo

 Ob-2923/16

Na podlagi 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni 
list RS, št. 87/01, 96/02), 36. člena Zakona o uresničeva-
nju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, 
št. 96/02), 35. člena Zakona o Zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91 in 8/96), 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda splošne knjižnice Litija (Uradni list RS, št. 3/04), 
Svet Knjižnice Litija razpisuje prosto delovno mesto

direktorja
javnega zavoda Knjižnice Litija

Za direktorja je lahko imenovan, kdor poleg splo-
šnih zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:

– ima najmanj univerzitetno izobrazbo družboslov-
ne ali humanistične smeri,

– ima opravljen izpit iz bibliotekarske stroke in 
osnov računalništva,
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– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na knjižni-
čarskem področju,

– ima najmanj 4 leta delovnih izkušenj na vodilnih 
ali vodstvenih delih,

– kdor strokovno pozna delo knjižnice in predloži 
program dela knjižnice za naslednje mandatno obdobje 
(2017–2021).

Direktorja se imenuje s 1. 1. 2017, mandat traja 
pet let.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, krat-
kim življenjepisom in programom dela naj kandidati/tke 
v zaprti kuverti pošljejo v 8 dneh od objave razpisa na 
naslov: Knjižnica Litija, Parmova ulica 9, 1270 Litija, 
s pripisom »Ne odpiraj – prijava na razpis za direktorja 
knjižnice«.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet Knjižnice Litija

Št. 8/2016 Ob-2925/16

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Zakona 
o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 92/15), dru-
gega odstavka 8. člena Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi (Ura-
dni vestnik Zasavja, št. 4/03 in Uradni list RS, št. 22/06) 
svet javnega zavoda Knjižnice Mileta Klopčiča Zagorje 
ob Savi razpisuje delovno mesto

direktorja
Knjižnice Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi

Za direktorja knjižnice je lahko imenovan, kdor ima:
– najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri,
– opravljen izpit iz bibliotekarske stroke za naziv 

bibliotekar,
– 5 let delovnih izkušenj v knjižnični dejavnosti,
– vsaj 1 leto delovnih izkušenj na vodilnih ali vod-

stvenih delih,
– aktivno znanje angleškega jezika.
Ob prijavi na razpis morajo kandidati obvezno predlo-

žiti program dela in načrt razvoja knjižnice. Direktor opra-
vlja funkcijo poslovnega in programskega direktorja.

Mandat direktorja traja pet let. Delo nastopi 1. 1. 
2017.

Kandidati naj prijave z dokazili o izpolnjevanju po-
gojev pošljejo v osmih dneh po objavi razpisa v zaprti 
ovojnici na naslov: Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob 
Savi, Cesta 9. avgusta 1, 1410 Zagorje ob Savi, s pri-
pisom »Razpis za direktorja Knjižnice Mileta Klopčiča 
Zagorje ob Savi«. Prijavljeni kandidati bodo o izbiri ob-
veščeni v zakonitem roku.

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

Svet Knjižnice Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi

 Ob-2926/16

Svet zavoda Osnovne šole Glazija, Oblakova 
ulica 15, 3000 Celje, je na svoji seji dne 30. 8. 2016 
sprejel sklep, da se objavi razpis za delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

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

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

Predvideni začetek dela bo dne 17. 1. 2017.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 

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

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

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo 
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni 
v kazenskem postopku) pošljite v 10 dneh po objavi 
razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Glazija 
Celje, Oblakova ulica 15, 3000 Celje, z oznako »Prijava 
na razpis za ravnatelja«.

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

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Glazija Celje

 Ob-2935/16

Svet zavoda Zdravstvenega doma Medvode na 
podlagi Zakona o zdravstveni dejavnosti, Odlokom 
o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstvenega doma 
Medvode, Statutom Zdravstvenega doma Medvode ter 
sklepom Sveta zavoda z dne 1. 9. 2016 razpisuje prosto 
delovno mesto

direktorja
zdravstvenega doma  

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

področja tudi delo na ustreznem delovnem mestu iz 
svoje stroke.

Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, mo-
rajo kandidati izpolnjevati še naslednje:

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

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

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

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

– kratkim življenjepisom in
– programom dela oziroma razvoja ZD

naj kandidati pošljejo v 15 dneh po objavi razpisa na na-
slov: Zdravstveni dom Medvode, Ostrovrharjeva ulica 6, 
1215 Medvode (Za razpisno komisijo).

O izboru bomo kandidate obvestili v 45 dneh po 
objavi razpisa.

Svet zavoda Zdravstvenega doma Medvode
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 Ob-2941/16

Svet zavoda OŠ Gustava Šiliha Velenje, Vodnikova 
3, 3320 Velenje, na osnovi seje, ki je bila 5. 9. 2016 in 
sklepa o razpisu, razpisuje delovno mesto

ravnatelja (m/ž)
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

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

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

Predvideni začetek dela bo dne 1. 1. 2017.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 

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

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

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo 
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni 
v kazenskem postopku pošljite v 8 dneh po objavi raz-
pisa na naslov: Svet zavoda OŠ Gustava Šiliha Velenje, 
Vodnikova 3, 3320 Velenje z oznako »Prijava na razpis 
za ravnatelja«.

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

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda OŠ Gustava Šiliha Velenje

Št. 704-26/2016 Ob-2947/16

Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona 
o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08 in 91/13) ter skladno 
z Odredbo o številu in sedežih notarskih mest (Uradni 
list RS, št. 40/94, 8/95, 16/97, 24/98, 117/05, 68/06, 
7/07, 8/07, 69/08, 23/09 in 38/09), Ministrstvo za pra-
vosodje razpisuje

eno prosto notarsko mesto  
s sedežem v Novem mestu

Razpisni pogoji:
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogo-

je iz 8. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08 
in 91/13, v nadaljevanju: ZN). Uporabljeni izrazi, zapisa-
ni v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot 
nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti (2. toč-

ka prvega odstavka 8. člena ZN),
2. opis praktičnih (delovnih) izkušenj in dokazila, 

iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja iz 5. točke 
prvega odstavka 8. člena ZN,

3. dokazilo, da ima kandidat opremo in prostore, ki 
so potrebni in primerni za opravljanje notariata (8. točka 
prvega odstavka 8. člena ZN), pri čemer morajo biti iz 
dokazila o izpolnjevanju pogojev glede prostorov razvi-
dni zemljiško knjižni podatki, v primeru neskladja med 
dejanskim in zemljiško knjižnim stanjem pa tudi vse pred-

hodne listine, iz katerih bo razvidno, da je zadnjo pogod-
bo podpisala upravičena oseba,

4. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije ali druge države 

članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega 
prostora ali državljan Švicarske konfederacije ali države 
članice Organizacije za gospodarsko sodelovanje in ra-
zvoj (1. točka prvega odstavka 8. člena ZN),

– je poslovno sposoben (2. točka prvega od-
stavka 8. člena ZN),

– ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni na-
slov univerzitetni diplomirani pravnik ali strokovna naslo-
va diplomirani pravnik (UN) in magister prava oziroma 
je v tujini končal primerljivo izobraževanje s področja 
prava, ki se dokazuje s tujo listino o izobraževanju in 
priloženim mnenjem o izobraževanju ali z odločbo o pri-
znavanju izobraževanja za namen zaposlovanja ali z od-
ločbo o nostrifikaciji (3. točka prvega odstavka 8. člena 
ZN),

– je opravil pravniški državni izpit, z navedbo datu-
ma opravljenega izpita (4. točka prvega odstavka 8. čle-
na ZN),

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega de-
janja, zaradi katerega je moralno nevreden za opravlja-
nje notariata (6. točka prvega odstavka 8. člena ZN),

– še ni dopolnil 64 let (9. točka prvega od-
stavka 8. člena ZN).

5. izjavo, da lahko Ministrstvo za pravosodje za na-
men tega razpisnega postopka pridobi podatke iz prve 
do šeste alinee 4. točke iz uradnih evidenc.

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

V primeru pisnega preizkusa usposobljenosti in/ali 
ustnega razgovora (10.a člen ZN), bodo kandidati ob-
veščeni pisno, ustno in/ali preko elektronskega naslova.

Kandidati naj se v primeru prijave na prosto no-
tarsko mesto s sedežem v Novem mestu sklicujejo na 
številko 704-26/2016. Izbrani kandidat bo na omenjeno 
notarsko mesto lahko imenovan najprej z dnem 1. 12. 
2016.

Pisne prijave na razpisano notarsko mesto spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljub ljana, Župančičeva 3, 
15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

 Ob-2954/16

Na podlagi 17. člena Odloka o ustanovitvi javnega 
podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. 
(Uradni list RS, št. 34/08, 54/09 in 67/10) in 17. čle-
na Pogodbe o ustanovitvi javnega podjetja Center za 
ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. z dne 27. 6. 2011, 
Svet ustanoviteljic javnega podjetja Center za ravnanje 
z odpadki Puconci d.o.o. objavlja javni razpis za delov-
no mesto

direktor
javnega podjetja CEROP d.o.o.

Kandidat za direktorja javnega podjetja mora poleg 
splošnih zakonskih pogojev izpolnjevati še naslednje 
pogoje:

– ima najmanj 7. stopnjo izobrazbe (univerzitetna 
ali 2. bolonjska stopnja) ekonomske, pravne, organiza-
cijske ali druge ustrezne smeri,

– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih 
delovnih mestih,

– ima ustrezne organizacijske in vodstvene spo-
sobnosti,



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 59 / 9. 9. 2016 / Stran 1985 

– strokovno poznavanje dela in področja delovanja 
podjetja,

– je državljan Republike Slovenije.
Kandidat mora poleg dokazil o izpolnjevanju zgoraj 

navedenih pogojev k prijavi priložiti še:
1. življenjepis,
2. program dela in vizija razvoja podjetja,
3. izjavo v skladu z drugim odstavkom 255. čle-

na Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) (Uradni 
list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 
91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15), da:

– ni že član drugega organa vodenja ali nadzora 
te družbe,

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega de-
janja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in so-
cialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, 
zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Ta oseba ne 
sme biti član organa vodenja ali nadzora pet let od prav-
nomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora,

– mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opra-
vljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved,

– ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, 
nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno 
obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z do-
ločbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, 
o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po 
pravnomočnosti sodbe,

4. izjavo, da za namen tega postopka, organu, ki 
objavlja javni razpis, dovoljuje pridobitev podatkov iz 
druge, tretje in četrte alineje 3. točke iz uradnih evidenc.

Izpolnjevanje pogojev kandidatov in izbira kandi-
data se bo presojala na podlagi predloženih dokazil. 
Med kandidati, ki bodo izpolnjevali zahtevane pogoje, 
ima lahko prednost kandidat, ki ima delovne izkušnje 
s področja poznavanja okoljske zakonodaje in proble-
matike, predvsem s področja komunalnih dejavnosti 
– področje ravnanja z odpadki in področja delovanja 
javnih podjetij.

Pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogo-
jev in zahtevane priloge kandidati pošljejo priporočeno, 
v zaprti ovojnici, na naslov: CEROP d.o.o., Vaneča 81B, 
9201 Puconci, s pripisom: »Ne odpiraj – javni razpis 
za direktorja«. Rok za prijavo je 8 dni od dneva objave 
razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. V izbirni 
postopek se bodo uvrstile samo popolne in pravočasno 
prispele vloge kandidatov, ki bodo izpolnjevale razpisne 
pogoje. Za nepopolno vlogo bo štela tudi vloga, ko kan-
didat ne priloži v objavi razpisa zahtevane dokumenta-
cije ter vloga, iz katere ni mogoče razbrati ali kandidat 
izpolnjuje razpisne pogoje.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 8 dneh od spre-
jetja sklepa o imenovanju oziroma sklenitve pogodbe 
o zaposlitvi z izbranim kandidatom.

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

Svet ustanoviteljic javnega podjetja  
Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.
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Št. 700-52/2016 Ob-2942/16

Na podlagi drugega odstavka 71. člena Zakona o so-
dniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13 in 17/15) Ministrstvo 
za pravosodje objavlja

javni poziv
okrajnim sodnikom, k vložitvi prijav za dodelitev enega 

okrajnega sodnika na Vrhovno sodišče Republike Sloveni-
je, za delo na Upravnem oddelku.

Predvideni čas dodelitve je tri leta.
Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh od objave 

poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov: 
Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljub ljana.

Ministrstvo za pravosodje

 Ob-2927/16

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metel-
kova 2b, 1000 Ljub ljana, na podlagi Zakona o Javni agen-
ciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 
40/12 in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa 
v kulturi (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 
20/11 in 111/13), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega 
poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list 
RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne 
agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 19/09 in 10/14) objavlja Javni poziv za sofinanciranje 
projektov, izbranih na razpisih programa EU Ustvar-
jalna Evropa, v okviru podprograma KULTURA za leto 
2016 (v nadaljevanju: JP10–USTVARJALNA-EVRO-
PA–2016).

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletni 
strani www.jakrs.si.

Javni poziv je odprt od objave obvestila v Uradnem 
listu RS dne 9. 9. 2016 pa vse do porabe sredstev, vendar 
najdlje do 31. 10. 2016.

Javna agencija za knjigo RS

 Ob-2933/16

Notarska zbornica Slovenije, Tavčarjeva ul. 2, Ljub-
ljana, skladno s 17. členom Zakona o notariatu (Uradni list 
RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07, 45/08 
in 91/13) določa in objavlja datum nastopa poslovanja no-
tarja: 12. 9. 2016 prične s poslovanjem notar Valter Vindiš 
v Ljutomeru, Glavni trg 4.

Notarska zbornica Slovenije

Št. 04/2016 Ob-2934/16

Na podlagi sklepa upravnega odbora Odvetniške 
zbornice Slovenije z dne 6. 7. 2004 v zvezi z 31. členom 
Zakona o odvetništvu in 67. členom Statuta Odvetniške 
zbornice Slovenije, 9. člena Pravilnika Odvetniške zbornice 
Slovenije o vodenju imenika odvetnikov, imenika odvetni-
ških kandidatov in imenika odvetniških pripravnikov ter 
7. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o merilih 
in postopkih za ugotavljanje primernosti poslovnih pro-
storov in opreme, potrebne za opravljanje odvetniškega 
poklica, objavljamo obvestila:

I. V imenik odvetnikov se vpišejo:

Druge objave

Obveščamo vas, da je z dnem 14. 6. 2016 vpisana 
v Imenik tujih odvetnikov pri Odvetniški zbornici Slovenije 
po 34.b in 34.c členu Zakona o odvetništvu:

Patricia Gannon Nikolić, rojena 1. 9. 1968 v kraju Sli-
go, Irska, s pisarno v Ljub ljani, Dunajska cesta 167.

Patricia Gannon Nikolić opravlja svojo dejavnost pod 
poklicnim nazivom »solicitor«.

Obveščamo vas, da se Božena Dobočnik, rojena 
30. 8. 1983 v Mariboru, z dnem 19. 7. 2016 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Slo-
venski Bistrici, Trg svobode 21 (zaposlena pri odvetnici 
Sergeji Repič).

Obveščamo vas, da se Miha Šošić, rojena 9. 4. 1985 
v kraju Makarska, Hrvaška, z dnem 19. 7. 2016 vpiše 
v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pi-
sarno v Mariboru, Tyrševa ulica 4.

Obveščamo vas, da se Nina Škrlec, rojena 21. 1. 
1985 Mariboru, z dnem 19. 7. 2016 vpiše v imenik odve-
tnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Mariboru, 
Cankarjeva ulica 6c.

Obveščamo vas, da se Urška Pintarič, rojena 2. 11. 
1974 v Mariboru, z dnem 1. 8. 2016 vpiše v imenik odve-
tnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Mariboru, 
Ulica heroja Bračiča 22.

Obveščamo vas, da se Monika Markelj, rojena 9. 6. 
1985 na Jesenicah, z dnem 19. 7. 2016 vpiše v imenik od-
vetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ilirski 
Bistrici, Gubčeva ulica 7 (zaposlena pri odvetniku Roku 
Jenku).

Obveščamo vas, da se mag. Barbara Mejač, rojena 
5. 11. 1981 v Ljub ljani, z dnem 1. 9. 2016 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Gro-
supljem, Adamičeva cesta 14.

Obveščamo vas, da se Anže Arko, rojen 24. 8. 1982 
v Ljub ljani, z dnem 1. 8. 2016 vpiše v imenik odvetnikov 
Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljub ljani, Davč-
na ulica 1.

Obveščamo vas, da se Glorija Dominko, rojena 15. 1. 
1987 v Ljub ljani, z dnem 19. 7. 2016 vpiše v imenik odve-
tnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljub ljani, 
Šlandrova ulica 4 (zaposlena v Odvetniški pisarni Ulčar & 
partnerji d.o.o.).

Obveščamo vas, da se Ines Grah, rojena 22. 12. 1984 
v Ljub ljani, z dnem 1. 9. 2016 vpiše v imenik odvetnikov 
Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljub ljani, Trdi-
nova ulica 7, 1000 Ljub ljana.

Obveščamo vas, da se Ivo Grlica, rojen 2. 12. 1987 
v Ljub ljani, z dnem 19. 7. 2016 vpiše v imenik odvetnikov 
Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljub ljani, Davč-
na ulica 1 (zaposlena v Odvetniški Družbi Ilić & Partnerji 
o.p. d.o.o.).

Obveščamo vas, da se Špela Petrovič, 22. 10. 1985 
v Kranju, z dnem 19. 7. 2016 vpiše v imenik odvetnikov Od-
vetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljub ljani, Čufarjeva 
ulica 3 (zaposlena pri odvetnici Ireni Urbanc).

Obveščamo vas, da se Maja Šubic, rojena 29. 3. 1986 
v Kranju, z dnem 19. 7. 2016 vpiše v imenik odvetnikov 
Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljub ljani, Bar-
janska cesta 3 (zaposlena v Odvetniški pisarni Miro Senica 
in odvetniki, d.o.o.)

II. Iz imenika odvetnikov se izbrišejo:
Obveščamo vas, da se Bojana Škrk, rojena 6. 5. 

1953 v Ljub ljani, odvetnica iz Ljub ljane, Cigaletova ulica 7, 
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z dnem 14. 9. 2016 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetni-
ške zbornice Slovenije, ker se je sama odrekla opravljanju 
odvetniškega poklica zaradi upokojitve.

Prevzemnik odvetniške pisarne Bojane Škrk je Primož 
Cegnar, odvetnik iz Ljub ljane, Cigaletova ulica 7.

Obveščamo vas, da se Gregor Hieng, rojen 24. 4. 
1952 v Ljub ljani, odvetnik iz Ljub ljane, Stari trg 2, z dnem 
30. 6. 2016 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbor-
nice Slovenije, ker se je sam odrekel opravljanju odvetni-
škega poklica zaradi upokojitve.

Prevzemnica poslov odvetniške pisarne Gregorja Hi-
enga je Polonca Šrot, odvetnica iz Ljub ljane, Stari trg 2.

Obveščamo vas, da se Marko Zupančič, rojen 
18. 5. 1979 v Brežicah, odvetnik iz Ljub ljane, Prešernova 
cesta 14, z dnem 31. 5. 2016 izbriše iz imenika odvetni-
kov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sam odrekel 
opravljanju odvetniškega poklica.

Prevzemnica poslov odvetniške pisarne Marka Zu-
pančiča je Andrejka Ribnikar, odvetnica iz Ljub ljane, Pre-
šernova cesta 14.

Obveščamo vas, da se Tamara Fugina, rojena 29. 9. 
1978 v Mariboru, odvetnica iz Maribora, Titova cesta 2a 
(zaposlena pri odvetnici Mojci Veljkovič), z dnem 26. 6. 
2016 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice 
Slovenije, ker se je sama odrekla opravljanju odvetniške-
ga poklica.

Obveščamo vas, da se Metod Kovač, rojen 2. 7. 1936 
v Ržišah, odvetnik iz Odvetniške pisarne Alič & Kovač 
d.o.o., Šmartinska cesta 130, Ljub ljana, z dnem 15. 7. 
2016 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice 
Slovenije, ker se je sam odrekel opravljanju odvetniškega 
poklica zaradi upokojitve.

Prevzemnica poslov odvetniške pisarne Metoda Ko-
vača je Lucija Kovač, odvetnica iz Odvetniške pisarne Alič 
& Kovač d.o.o., Šmartinska cesta 130, 1000 Ljub ljana.

Obveščamo vas, da se Matej Petrišič, rojen 8. 9. 1986 
v Kranju, odvetnik iz Krškega, Cesta krških žrtev 135c 
(zaposlen v Odvetniški družbi Grilc, Starc in partner, o.p., 
d.o.o.), z dnem 30. 6. 2016 izbriše iz imenika odvetnikov 
Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sam odrekel opra-
vljanju odvetniškega poklica.

Obveščamo vas, da se Mojca Marovt, rojena 17. 8. 
1984 v Celju, odvetnica iz Ljub ljane, Kersnikova 12 (za-
poslena v Odvetniški pisarni Žibret, d.o.o.), z dnem 24. 6. 
2016 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice 
Slovenije, ker se je sama odrekla opravljanju odvetniške-
ga poklica.

Obveščamo vas, da se mag. Marija Karlovšek, rojena 
26. 5. 1959 v Selcih, odvetnica iz Celja, Savinova ulica 7 
(zaposlena pri odvetniku mag. Igorju Karlovšku), z dnem 
30. 6. 2016 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbor-
nice Slovenije, ker se je sama odrekla opravljanju odvetni-
škega poklica.

Obveščamo vas, da se Biserka Grmek, rojena 14. 4. 
1956 v Mariboru, odvetnica iz Maribora, Ulica heroja Bra-
čiča 22, z dnem 25. 8. 2016 izbriše iz imenika odvetnikov 
Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sama odrekla 
opravljanju odvetniškega poklica zaradi upokojitve.

Prevzemnica odvetniške pisarne Biserke Grmek je 
Urška Pintarič, odvetnica iz Maribora, Ulica heroja Bra-
čiča 22.

Obveščamo vas, da se Martina Radonić, rojena 8. 6. 
1976 v Kopru, odvetnica iz Ljub ljane, Brdnikova ulica 44 
(zaposlena v Odvetniški pisarni Mužina, Žvipelj in partnerji 
d.o.o.), z dnem 11. 9. 2016 izbriše iz imenika odvetnikov 
Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sama odrekla 
opravljanju odvetniškega poklica.

III. Spremembe
Obveščamo vas, da bo Ajda Arnol, rojena 24. 2. 1983 

v Kopru, odvetnica iz Ljub ljane, Barjanska cesta 3, z dnem 

31. 8. 2016 prenehala opravljati odvetništvo kot samostoj-
na odvetnica in se bo z dnem 1. 9. 2016 zaposlila v družbi 
Avbreht, Zajc in partnerji odvetniška družba o.p., d.o.o., 
Šestova ulica 2, 1000 Ljub ljana.

Obveščamo vas, da Marjeta Šinkovec, rojena 4. 3. 
1957 v Kranju, odvetnica iz Škofje Loke, Kapucinski trg 7, 
dalj časa ne more opravljati odvetniškega poklica.

Za začasno prevzemnico odvetniške pisarne Marjete 
Šinkovec je določena odvetnica Ana Javh iz Škofje Loke, 
Kapucinski trg 7.

Obveščamo vas, da se je Barbara Knez Kostrevc, 
rojena 21. 4. 1978 v Novem mestu, odvetnica iz Ljub ljane, 
z dnem 15. 8. 2016 zaposlila v Odvetniški pisarni Kostrevc 
d.o.o., Štihova ulica 14, 1000 Ljub ljana.

Obveščamo vas, da je Peter Lipoglavšek, rojen 
11. 2. 1981 v Ljub ljani, odvetnik iz Ljub ljane, Trdinova 
ulica 4, z dnem 9. 6. 2016 prenehal opravljati odvetništvo 
kot samostojni odvetnik in se je z dnem 10. 6. 2016 za-
poslil v Odvetniški pisarni Zaman d.o.o., Trdinova ulica 4, 
1000 Ljub ljana.

Obveščamo vas, da je Gregor Verbajs, rojen 8. 5. 
1983 v Ljub ljani, odvetnik iz Ljub ljane, Trdinova ulica 4, 
z dnem 9. 6. 2016 prenehal opravljati odvetništvo kot 
samostojni odvetnik in se je z dnem 10. 6. 2016 zapo-
slil v Odvetniški pisarni Zaman d.o.o., Trdinova ulica 4, 
1000 Ljub ljana.

Obveščamo vas, da je odvetniku Petru Finguštu, roj. 
9. 5. 1981 v Mariboru z dnem 31. 5. 2016 prenehalo delov-
no razmerje v odvetniški pisarni Jožice Vindiš, odvetnice iz 
Maribora, Partizanska cesta 32.

Odvetnik Peter Fingušt z dnem 1. 6. 2016 odvetniški 
poklic opravlja v okviru poslovanja Odvetniške pisarne Vin-
diš & Fingušt d.o.o., Partizanska cesta 32, 2000 Maribor.

Obveščamo vas, da bo Andrej Borštnar, rojen 20. 2. 
1968 v Kranju, odvetnik iz Kopra, Vojkovo nabrežje 23, 
z dnem 30. 6. 2016 prenehal opravljati odvetništvo kot sa-
mostojni odvetnik in se bo z dnem 1. 7. 2016 zaposlil v Od-
vetniški pisarni Ozbič d.o.o., Ulica 1. maja 5, 6210 Sežana.

Obveščamo vas, da bo Jan Zupančič, rojen 7. 10. 
1983 v Ljub ljani, odvetnik iz Ljub ljane, Hacquetova ulica 8, 
z dnem 30. 6. 2016 prenehal opravljati odvetništvo kot od-
vetnik zaposlen pri odvetnici Ili Zupančič.

Odvetnik Jan Zupančič z dnem 1. 7. 2016 nada-
ljuje odvetniško dejavnost kot samostojni odvetnik na 
istem naslovu: Hacquetova ulica 8, 1000 Ljub ljana, 
tel. 01/437-63-11, faks 01/437-61-55.

Obveščamo vas, da bo Nina Lunaček, rojena 19. 4. 
1976 v Ljub ljani, odvetnica iz Ljub ljane, z dnem 30. 6. 2016 
prenehala opravljati odvetništvo kot odvetnica zaposle-
na pri Carmen Dobnik, odvetnici iz Ljub ljane, Likozarjeva 
ulica 6.

Odvetnica Nina Lunaček z dnem 1. 7. 2016 nadaljuje 
odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica na naslo-
vu: Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljub ljana, tel. 01/530-21-50, 
faks 01/530-21-59.

Obveščamo vas, da se je spremenil priimek odvetni-
ce Tajke Golob iz Ljub ljane, Ilirska ulica 16, v nov priimek: 
Tajka Golob Obrenović.

Obveščamo vas, da mag. Neža Dular, rojena 13. 6. 
1979 v Kranju, odvetnica iz Grosupljega, z dnem 30. 6. 
2016 preneha opravljati odvetništvo kot odvetnica zapo-
slena v Odvetniški družbi Čeferin in partnerji, o.p., d.o.o., 
Taborska cesta 13, 1290 Grosuplje.

Odvetnica mag. Neža Dular z dnem 1. 7. 2016 na-
daljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetni-
ca na naslovu: Beethovnova ulica 7, 1000 Ljub ljana, 
tel. 08/200-43-40, faks 08/200-43-41.

Obveščamo vas, da je Boštjan Grešak, rojen 23. 12. 
1981 v Trbovljah, odvetnik iz Ljub ljane, Šestova ulica 2, 
z dnem 30. 6. 2016 prenehal delovno razmerje v odve-
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tniški družbi Avbreht, Zajc in partnerji odvetniška družba 
o.p., d.o.o.,, Ljub ljana in se je z dnem 1. 7. 2016 zaposlil 
v Odvetniški družbi Grešak o.p., d.o.o., Vojkova cesta 63, 
1000 Ljub ljana.

Obveščamo vas, da je Dominik Nemec, rojen 27. 5. 
1978 v Ljub ljani, odvetnik iz Ljub ljane, z dnem 15. 7. 2016 
prenehal opravljati odvetništvo kot odvetnik zaposleni 
v družbi Avbreht, Zajc in partnerji odvetniška družba o.p., 
d.o.o., Šestova ulica 2, Ljub ljana, glede na to, da je pričela 
poslovati odvetniška družba Godec Nemec odvetniška 
družba, o.p., d.o.o., Šestova ulica 2, 1000 Ljub ljana.

Odvetnik Dominik Nemec z dnem 16. 7. 2016 odve-
tniški poklic opravlja v okviru poslovanja družbe Godec 
Nemec odvetniška družba, o.p., d.o.o., Šestova ulica 2, 
1000 Ljub ljana.

Obveščamo vas, da je Anže Godec, rojen 27. 9. 1978 
v Ljub ljani, odvetnik iz Ljub ljane, z dnem 15. 7. 2016 pre-
nehal opravljati odvetništvo kot odvetnik zaposleni v družbi 
Avbreht, Zajc in partnerji odvetniška družba o.p., d.o.o., 
Šestova ulica 2, Ljub ljana, glede na to, da je pričela poslo-
vati odvetniška družba Godec Nemec odvetniška družba, 
o.p., d.o.o., Šestova ulica 2, 1000 Ljub ljana.

Odvetnik Anže Godec z dnem 16. 7. 2016 odvetniški 
poklic opravlja v okviru poslovanja družbe Godec Nemec 
odvetniška družba, o.p., d.o.o., Šestova ulica 2, 1000 Ljub-
ljana.

Obveščamo vas, da se na podlagi izpiska iz matične-
ga registra o sklenjeni zakonski zvezi Upravne enote Ka-
mnik spremeni priimek odvetnice Urške Gliha iz Ljub ljane, 
Bleiweisova cesta 30, v: Urška Gliha Škrjanec.

Obveščamo vas, da se na podlagi izpiska iz matič-
nega registra o sklenjeni zakonski zvezi Upravne enote 
Ljub ljana spremeni priimek odvetnice Tatjane Kotar iz Od-
vetniške družbe Kotar o.p., d.o.o., Glavni trg 28, 8000 Novo 
mesto, v: Tatjana Kotar Barle.

Obveščamo vas, da se na podlagi izpiska iz matič-
nega registra o sklenjeni zakonski zvezi Upravne enote 
Ljub ljana spremeni priimek odvetnice Katje Plauštajner 
LL.M iz Ljub ljane, Miklošičeva 4 (zaposlena pri odvetniku 
dr. Konradu Plauštajnerju), v: Katja Plauštajner Metelko.

Obveščamo vas, da bo Dušanka Murko, rojena 2. 8. 
1982 na Ptuju, odvetnica s Ptuja, z dnem 10. 8. 2016 
prenehala opravljati odvetništvo kot odvetnica zaposlena 
v Odvetniški pisarni Mayr & Pavlovič, d.o.o., Osojnikova 3, 
Ptuj in se bo z dnem 11. 8. 2016 zaposlila pri odvetniku Kle-
mnu Vogrincu, Trg svobode 26, 2310 Slovenska Bistrica.

Obveščamo vas, da bo Mirko Filipović, roj. 15. 9. 
1986 v Ljub ljani, odvetnik iz Ljub ljane, Dunajska cesta 129, 
z dnem 17. 8. 2016 prenehal poslovati kot samostojni 
odvetnik, glede na to, da je pričela poslovati odvetniška 
družba Odvetniška pisarna Filipović, o.p., d.o.o., Dunajska 
cesta 129, 1000 Ljub ljana.

Odvetnik Mirko Filipović z dnem 18. 8. 2016 odvetni-
ški poklic opravlja v okviru poslovanja Odvetniške pisarne 
Filipović, o.p., d.o.o., Dunajska cesta 129, 1000 Ljub ljana.

Obveščamo vas, da se na podlagi odločbe Upravne 
enote Šentjur pri Celju, številka: 211-37/2016-4-210 z dne 
9. 8. 2016 spremeni priimek odvetnice Ines Ocepek Ko-
privc iz Šentjurja, Cesta Valentina Orožna 8 (zaposlena 
v Odvetniški družbi Gregorovič – Pungartnik, o.p.-d.o.o.), 
v: Ines Koprivc.

Obveščamo vas, da se bo Grega Rutar, rojen 3. 1. 
1985 v Postojni, odvetnik iz Ljub ljane, z dnem 24. 8. 2016 
zaposlil pri Nejcu Novaku, odvetniku iz Ljub ljane, Barjan-
ska cesta 3.

Obveščamo vas, da bo Uroš Čop, rojen 3. 3. 1981 
v Brežicah, odvetnik iz Ljub ljane, z dnem 31. 8. 2016 pre-
nehal opravljati odvetništvo kot odvetnik zaposlen v Od-
vetniški pisarni Miro Senica in odvetniki, d.o.o., Barjanska 
cesta 3, 1000 Ljub ljana.

Odvetnik Uroš Čop z dnem 1. 9. 2016 nadaljuje odve-
tniško dejavnost kot samostojni odvetnik na istem naslovu: 
Barjanska cesta 3, 1000 Ljub ljana, tel. 01/252-80-00, faks 
01/252-80-80.

Obveščamo vas, da je bila z dnem 27. 6. 2016 vpisa-
na v sodni register odvetniška družba Odvetniška družba 
Grešak o.p., d.o.o., Vojkova cesta 63, 1000 Ljub ljana.

Odvetnik Klemen Grešak, Vojkova cesta 63, Ljub ljana 
od dne 1. 7. 2016 opravlja odvetniško dejavnost tudi preko 
Odvetniške družbe Grešak o.p., d.o.o., Vojkova cesta 63, 
Ljub ljana.

Obveščamo vas, da je bila z dnem 23. 6. 2016 vpisa-
na v sodni register odvetniška družba Odvetniška pisarna 
Goričar d.o.o., Litostrojska cesta 40B, 1000 Ljub ljana.

Odvetnik Jernej Goričar od dne 23. 6. 2016 odvetniški 
poklic opravlja v okviru poslovanja Odvetniške pisarne Go-
ričar d.o.o., Litostrojska cesta 40B, 1000 Ljub ljana.

Obveščamo vas, da zaradi prenehanja Odvetniške 
družbe Štampar Strojin in partner, o.p.-d.n.o., Dunajska 
cesta 56, Ljub ljana z dnem 30. 6. 2016, odvetnik Aljoša 
Štampar Strojin, Dunajska cesta 56, 1000 Ljub ljana nada-
ljuje odvetniško dejavnost kot samostojni odvetnik.

Obveščamo vas, da je firma odvetniške družbe: 
Škerlj, Bobnar, odvetniška pisarna, d.o.o., Novo mesto, 
Vrhovčeva ulica 1 spremenjena, in sicer se spremenjena 
firma glasi: Škerlj, odvetniška pisarna, d.o.o., Novo mesto, 
Vrhovčeva ulica 1.

VI. Preselitve
Obveščamo vas, da Nejc Novak, rojen 20. 2. 1987 

v Novem mestu, odvetnik iz Ljub ljane, z dnem 30. 8. 2016 
preseli sedež pisarne z naslova Barjanska cesta 3, Ljub-
ljana, na novi naslov: Vošnjakova ulica 3, 1000 Ljub ljana, 
tel./faks 059/010-076, e-pošta: info@nno.si.

Obveščamo vas, da Mojca Primožič Kužner, roje-
na 4. 2. 1983 v Postojni, odvetnica iz Kozine, z dnem 
15. 6. 2016 preseli sedež pisarne z naslova Bazoviška 
cesta 16A, Kozina, na novi naslov: Regentova ulica 4a, 
6280 Ankaran, tel./faks 05/915-47-89.

Obveščamo vas, da bo Radoslav Sukič, rojen 28. 6. 
1947 v Gornjih Petrovcih, odvetnik iz Murske Sobote, 
z dnem 1. 7. 2016 preselil sedež pisarne z naslova Slom-
škova 31, Murska Sobota, na novi naslov: Ulica Staneta 
Rozmana 1, 9000 Murska Sobota, GSM: 031/407-766, 
e-pošta: radoslav.sukic@t-2.net.

Obveščamo vas, da je Vojka Lampič Božič, rojena 
18. 5. 1960 v Ljub ljani, odvetnica iz Ljub ljane, z dnem 
1. 6. 2016 preselila sedež pisarne z naslova Dunajska 
cesta 405, 1231 Ljub ljana Črnuče, na novi naslov: Jaz-
bečeva pot 20, 1231 Ljub ljana Črnuče, tel. 01/537-16-11, 
faks 01/561-32-50.

Obveščamo vas, da bo Maja Kristan, rojena 10. 5. 
1958 na Jesenicah, odvetnica iz Ljub ljane, z dnem 25. 7. 
2016 preselila sedež pisarne z naslova Miklošičeva 18, 
Ljub ljana, na novi naslov: Dalmatinova ulica 11, 1000 Ljub-
ljana, tel. 01/439-19-00, faks 01/439-19-05.

Obveščamo vas, da bo Klemen Valter, rojen 22. 5. 
1978 v Kranju, odvetnik iz Ljub ljane, z dnem 1. 9. 2016 
preselil sedež pisarne z naslova Slovenska cesta 55a, 
Ljub ljana, na novi naslov: Dunajska cesta 5, 1000 Ljub-
ljana, tel./faks 01/620-22-80, e-pošta: klemen.valter@val-
ter-op.si.

Obveščamo vas, da je odvetniška družba Godec Ne-
mec odvetniška družba, o.p., d.o.o. (odvetnik Anže Go-
dec in odvetnik Dominik Nemec) z dnem 18. 8. 2016 
preselila sedež pisarne z naslova Šestova ulica 2, Ljub-
ljana, na novi naslov: Železna cesta 14, 1000 Ljub ljana, 
tel. 08/205-32-10, faks 08/205-32-11.

Obveščamo vas, da je Barbara Krajnc, rojena 
8. 8. 1979 v Kranju, odvetnica iz Trzina, z dnem 1. 6. 
2016 preselila sedež pisarne z naslova Motnica 13, Tr-
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zin, na novi naslov: Hacquetova ulica 9, 1000 Ljub ljana, 
tel./faks 01/230-11-22, GSM: 040/522-715, e-pošta: bar-
bara@krajnc-odvetnica.si.

V. Družbe
Obveščamo vas, da je bila z dnem 16. 8. 2016 vpisa-

na v sodni register odvetniška družba Odvetnik Marovt in 
partnerji d.o.o., o.p., Prešernova ulica 6, 3000 Celje.

Obveščamo vas, da je bila z dnem 25. 7. 2016 vpisa-
na v sodni register odvetniška družba Odvetniška družba 
Zakrajšek, o.p., d.o.o., Leskoškova cesta 6, 1000 Ljub-
ljana.

Odvetniška zbornica Slovenije

Št. 1/2016 Ob-2953/16

CeROD d.o.o., j.p., Kettejev drevored 3, 8000 Novo 
mesto, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 
– ZDU1I in 14/15, ZUUJFO) v povezavi s 35. členom 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 
in 10/14) objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo rabljenega delovnega vozila (vlačilec): 

Unimog U 300 7.5, s priključki
1. Ime in sedež organizatorja zbiranja ponudb: Ce-

ROD d.o.o., j.p., Kettejev drevored 3, 8000 Novo mesto; 
upravljavec odlagališča.

2. Predmet prodaje
Predmet prodaje: delovno vozilo/vlačilec: Unimog 

U 300 7.5, s 5 priključki (mulčer, snežna freza in plug, tro-
silec soli/peska, pometalna naprava)

Pro izvajalec vozila: Mercedes Benz
Tip: 405.120; komercialni naziv: Unimog U 300
Leto izdelave: 2006
Datum prve registracije: 23. 5. 2006; veljavnost regi-

stracije: 18. 5. 2017
Delovna prostornina motorja: 4249 ccm3

Moč motorja: 110 kW
Skupna masa vozila: 7.500 kg
Vrsta pogonskega goriva: diesel
Prevoženi km: 9.290 km; število delovnih ur: 1021
Barva vozila: MB 2603 oranžna (S2B)
Delovno vozilo ni odjavljeno iz prometa.
Priključki:
1. delovni priključek: mulčer
– pro izvajalec: MULAG GmbH
– tip: MFK 5OO
– leto izdelave: 2007
– masa: 900 kg
2. delovni priključek: snežna freza
– pro izvajalec: SCHMIDT GROUP
– tip: FS 75 220
– leto izdelave: 2006
– masa: 890 kg
– širina čiščenja: 2200 mm
3. delovni priključek: snežni plug
– pro izvajalec: RIKO EKOS
– tip: SPN 30 T
– leto izdelave: 2006
– masa: 850 kg
4. delovni priključek: trosilec soli in peska
– pro izvajalec: RIKO EKOS
– tip: PTN
– leto izdelave: 2006
5. delovni priključek: pometalna naprava (bočna krta-

ča, vodni rezervoar, smetišnica)
– pro izvajalec: RIKO EKOS

– tip: P2
– leto izdelave: 2006
– masa: 410 kg
– širina: 2300 mm
– oprema: bočna krtača, vodni rezervoar, smetišnica.
3. Vrsta pravnega posla in način prodaje
Z izbranim ponudnikom bo sklenjena prodajna pogod-

bo najkasneje v roku 8 dni od dneva zaključka izbirnega 
postopka (izvedbe pogajanj).

Delovno vozilo s 5 priključki se prodaja po načelu 
»videno-kupljeno«, zato kupec nima pravice uveljavljati 
kasnejših reklamacij.

Morebitne dajatve in stroške, ki bi nastali pri prodaji 
oziroma prenosu lastništva, v celoti plača kupec.

Na vozilu, ki je predmet prodaje, ne obstaja predku-
pna pravica.

4. Izhodiščna cena: delovno vozilo in priključki (pro-
daja v kompletu): skupna izhodiščna cena (delovno vozilo 
Unimog in priključki) znaša 87.400 EUR (neto) in je dolo-
čena na podlagi ocenjevalnega poročila, ki ga je pripravil 
Incoma, Igor Šmajdek, s.p., sodni cenilec strojev, vozil in 
opreme, dne 10. 8. 2016.

5. Pogoji za udeležbo v postopku
5.1 Plačilo varščine
Ponudnik je dolžan vplačati varščino za resnost po-

nudbe v višini 5 % izhodiščne vrednosti vozila na račun 
CeROD d.o.o. št.: 03150-1000380475, odprt pri SKB, in 
sicer do izteka roka za oddajo ponudbe. Izbranemu ponu-
dniku se bo varščina štela v kupnino.

Ponudnikom, ki na javni ponudbi ne bodo uspeli, 
bomo varščino vrnili 30 dni po dnevu odpiranja ponudb. 
Varščina se ne obrestuje.

Naročnik ima pravico zadržati varščino, v primeru, da 
izbrani ponudnik:

– ne podpiše pogodbe v roku 8 dni od dneva izvedbe 
pogajanj,

– odstopi od ponudbe,
– ne plača kupnine v roku 8 dni od izdaje računa in 

prodajalec zaradi tega odstopi od pogodbe.
5.2 Način, mesto in rok za oddajo ponudbe
Ponudbe je potrebno oddati v zaprti ovojnici na naslov 

CeROD d.o.o., j.p., Kettejev drevored 3, 8000 Novo mesto. 
Na ovojnici mora biti vidna oznaka »Ne odpiraj – ponudba 
za Unimog s priključki«. Na hrbtni strani kuverte morata 
biti označena polni naziv in naslov pošiljatelja ponudbe.

Upoštevane bodo samo tiste ponudbe, ki bodo prispe-
le na naslov ponudnika do torka, 27. 9. 2016, do 12. ure. 
Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo predložena do 
navedenega datuma in ure. Ponudba, ki bo prispela na 
naslov prodajalca po poteku roka za oddajo ponudbe, bo 
v zaprti kuverti vrnjena ponudniku. Ponudba, ki bo oddana 
na pošto pred potekom roka, a bo prispela na naslov druž-
be CeROD d.o.o., j.p., po poteku roka za oddajo ponudbe, 
ni pravočasna ponudba in bo neodprta vrnjena ponudniku.

Ponudniki lahko oddajo ponudbo v roku za oddajo 
ponudb tudi osebno v glavni pisarni upravljavca na naslovu 
Kettejev drevored 3, 8000 Novo mesto, vsak delovni dan 
v poslovnem času družbe.

5.3 Vsebina zavezujoče ponudbe
Ponudba mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec »Podatki o ponudniku« (prilo-

ga 1),
– izpolnjen obrazec »Izjava o sprejemanju pogojev 

javnega zbiranja ponudb« (priloga 2),
– izpolnjen obrazec »Ponudba« (priloga 3),
– potrdilo o plačilu varščine v predpisani višini.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj 

navedene sestavine.
Vsak ponudnik sme oddati le eno ponudbo. Ponudba 

mora biti veljavna najmanj 60 dni od objave tega javnega 
poziva.
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Po prejemu ponudb bomo s ponudniki izvedli dodatna 
pogajanja.

6. Odpiranje ponudb
Strokovna komisija bo opravila odpiranje ponudb 

28. 9. 2016 ob 9. uri, v prostorih družbe CeROD d.o.o., 
Kettejev drevored 3, 8000 Novo mesto. Odpiranje ponudb 
ne bo javno.

Strokovna komisija bo 28. 9. 2016 po elektronski 
pošti obvestila ponudnike, s katerimi bo izvedla pogajanja 
o ceni, ki bodo 29. 9. 2016, ob 12. uri, v sejni sobi družbe 
CeROD d.o.o., Kettejev drevored 3, 8000 Novo mesto. 
O izboru bodo vsi ponudniki obveščeni v 8 dneh od dneva 
izvedbe pogajanj.

Strokovna komisija bo upoštevala samo pravilne po-
nudbe (pravočasne, pravilno označene in popolne) in po-
nudbene cene, ki bodo enake ali višje od izhodiščne cene.

7. Kriteriji za določitev najugodnejšega ponudnika
Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je naj-

višja ponudbena cena, ki ne sme biti nižja od izhodiščne 
cene. O najugodnejšem ponudniku bo odločila strokovna 
komisija, ki bo opravila odpiranje ponudb in pogajanja 
s ponudniki.

Ponudnike bomo o izbiri najugodnejšega ponudnika 
obvestili naslednji delovni dan po dnevu izvedbe pogajanj.

8. Rok za sklenitev pogodbe: izbrani ponudnik bo 
moral s prodajalcem skleniti prodajno pogodbo najkasneje 
v roku 8 dni od dneva izvedbe pogajanj, sicer bomo šteli, 
da je odstopil od sklenitve pogodbe. Pri navedbi prodajal-
ca se upošteva dokumente, na katere se glasi lastništvo 
(upravljavec stroja: Cerod d.o.o.; kot lastnik navedena MO 
Novo mesto).

9. Način in rok plačila kupnine
Izbrani ponudnik mora kupnino plačati v roku 8 dni od 

izstavitve računa. Kupnina se plača na račun pravne osebe 
(lastnik vozila MO Novo mesto), ki je določen v pogodbi. 
Priložena varščina izbranega ponudnika se všteje v ceno.

Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sesta-
vina prodajne pogodbe.

10. Informacije in ogled
Vsa dodatna pojasnila in ostale informacije o pogo-

jih in postopku javnega razpisa interesenti dobijo na šte-
vilki 07/39-17-862 (Gregor Vovko), natančnejše podatke 
o vozilu, izvedbi ogleda vozila in priključkov pa na številki: 
Odlagališče Leskovec, 07/33-46-740 (Silvo Srebernjak ali 
David Hudoklin).

Ponudniki si lahko pred oddajo ponudbe po predho-
dnem dogovoru ogledajo predmet prodaje, ki se naha-
ja na lokaciji Odlagališča Leskovec, Leskovec 30, 8321 
Brusnice.

11. Drugi pogoji: prodajalec lahko postopek, ne gle-
de na prejete ponudbe, kadarkoli do sklenitve prodajne 
pogodbe ustavi. Obveznost prodajalca, da sklene pogod-
bo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena in ni od-
škodninsko odgovoren zaradi nesklenitve pravnega posla 
s katerimkoli ponudnikom.

12. Objava: besedilo javnega zbiranja ponudb se ob-
javi v Uradnem listu in na spletni strani družbe Cerod d.o.o. 
– www.cerod.org, na kateri so objavijo tudi vsi obrazci, 
potrebni za izdelavo popolne ponudbe.

CeROD d.o.o., j.p.

 Ob-2924/16

Občina Vojnik na podlagi 23. člena Pravilnika o do-
deljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, 
št. 14/04, 34/04, 62/06, 114/06, 11/09, 81/11 in 47/14) in 
javnega razpisa za oddajo neprofitnih stanovanj v najem 
(Ogledalo št. 107/2015, ter Uradni list RS, št. 67/15) ob-
javlja

dokončni prednostni listi
upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj  

v najem
Lista A
(Na listo so se uvrstili prosilci, katerih gospodinjstva 

so glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o do-
deljevanju neprofitnih stanovanj v najem oproščena plačila 
lastne udeležbe in varščine) 

Zap. št. Ime in priimek vlagatelja Št. točk
1 Luka Prevoršek 570
2 Milena Terglav 550
3 Barbara Matjaž 490
4 Natalija Libnik 440
5 Bojan Kukovič 440
6 Daniel Klaneček 430
7 Špela Steble 415
8 Ivan Brložnik 410
9 Katarina Zuanič 400

10 Jože Zupanek 390
11 Sanja Ramšak 370
12 Nina Mlinar 350
13 Gal Slavči 340
14 Silvija Dorič 310
15 Danijela Došen 310

Lista B
(Na listo B so se uvrstili prosilci, ki izpolnjujejo kriterij 

»mladi in mlade družine, ki prvič rešujejo svoj stanovanjski 
problem«)

Zap. št. Ime in priimek vlagatelja Št. točk
1 Luka Prevoršek 570
2 Natalija Libnik 440
3 Daniel Klaneček 430
4 Špela Steble 415
5 Sanja Ramšak 370
6 Nina Mlinar 350
7 Gal Slavči 340
8 Silvija Dorič 310
9 Danijela Došen 310

Stanovanja namenjena za listo A bodo na območju 
Občine Vojnik, ki se bodo sprostila v času razpisa. Stano-
vanja namenjena za oddajo mladim in mladim družinam, 
ki se bodo uvrstili na prednostno listo B so predvidena na 
lokaciji Nova Cerkev, ki so v fazi obnove. Dokler se nova 
stanovanja ne bodo vzpostavila, bodo prosilci, ki so uvr-
ščeni na prednostno listo B, uvrščeni na prednosti listi A, 
po kriterijih za to listo. V kolikor bo število upravičencev za 
stanovanja, namenjena mladim in mladim družinam, večje 
od razpisanega števila stanovanj, se ti prosilci avtomatično 
uvrstijo na listo A s pogoji za to listo.

Pri prosilcih, ki imajo na prednostni listi enako število 
točk, imajo prednost tisti, ki imajo dalj časa stalno bivališče 
na območju Občine Vojnik.

Od razpoložljivih stanovanj se bodo stanovanja do-
deljevala po vrstnem redu na prednostni listi, upoštevaje 
površinske normative, navedene v razpisu.

Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo občina ponov-
no preverila, če udeleženec razpisa še izpolnjuje meri-
la za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja 
v najem. V primeru bistvenih sprememb, ki vplivajo na 
upravičenost, se lahko postopek obnovi in se prosilca črta 
s seznama upravičencev.

Občina Vojnik
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SV 504/16 Ob-2961/16

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega za-
pisa notarke mag. Karin Schöffmann z Jesenic, opr. št. 
SV 504/16 z dne 8. 9. 2016, je bila nepremičnina – ident. 
št. 2175-462-41, trosobno stanovanje št. 57 v X. nad-
stropju večstanovanjske stavbe na naslovu Cesta mar-
šala Tita 63, 4270 Jesenice, last zastavitelja Denisa 
Bektaševića, stanujočega Cesta maršala Tita 63, 4270 
Jesenice, zastavljena v korist upnice Banka Sparkasse 
d.d., matična številka: 2211254000, s sedežem v Ljub-
ljani, Cesta v Kleče 15, za zavarovanje denarne terjatve 
v višini 44.000,00 EUR s pripadki.

Zavarovanja terjatev
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Izvršbe

3186 VL 62652/2015 Os-2838/16

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča 
v Ljub ljani, opr. št. VL 62652/2015 z dne 15. 6. 2015 je 
bil dne 27. 8. 2015 opravljen v korist upnika Marjana 
Pišljarja, Rovtarske Žibrše 35, Rovte, rubež stanova-
nja v 1. nadstropju, v skupni izmeri 250 m2, na naslovu 
Šujica 71, 1356 Dobrova, ki se nahaja v stavbi na ne-
premičnini z ID znakom: 1982-764/8-0 (ID 2763319), 
last dolžnika Matevža Plestenjaka, Šujica 71, Dobrova. 
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 12. 8. 2016

3186 VL 133286/2015 Os-2839/16

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča 
v Ljub ljani, opr. št. VL 133286/2015 z dne 9. 11. 2015 
je bil dne 18. 12. 2015 opravljen v korist upnika Metal-
ka stanovanjske storitve d.o.o., Industrijska cesta 1, 
Ljub ljana, rubež stanovanja št. 40, v 6. nadstropju, 7. 
etaža, št. stavbe 78, k.o. 1722 Trnovsko predmestje, 
ID stavbe 1722-7624, št. parcele 44/5, zemljiško knjižni 
vložek 5501, v izmeri 28,33 m2 (po geodetskih podat-
kih 28,30 m2), na naslovu Švabičeva ulica 5, Ljub ljana, 
last dolžnice Nevenke Rakočević, Kumrovška ulica 21, 
Ljub ljana. Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe 
izvršbe.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 12. 8. 2016

In 767/2015 Os-2770/16

Izvršitelj Denis Paternost je dne 13. 7. 2016, s pri-
četkom ob 13.45, ob prisotnosti Sašo Kavčič, pomoč-
nik izvršitelja, Borut Kveder, pomočnik izvršitelja, Lejla 
Baručič, sestra dolžnika, opravil rubež nepremičnine, ki 
ni vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje v II. nad-
stropju, v izmeri 64,97 m2, ident. št.: 0665-01884-005, 
na naslovu Areška cesta 15, 2342 Ruše.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 7. 2016

Oklici o začetku vzpostavitve 
pravnega naslova

N 2/2009 Os-2748/16

Okrajno sodišče na Ptuju je po okrajnem sodni-
ku-svétniku Benjaminu Auerju, v nepravdni zadevi 
vzpostavljanja etažne lastnine na stavbi z ID znakom 
400-1338 na Ptuju, v nepravdni zadevi predlagate-
ljev: 1. Carmen Maunaga Čokl, Miklošičeva 6, Ptuj, 
2. Elizabeta Gregorec, Miklošičeva 8, Ptuj, 3. Jasmi-
na Gregorec, Miklošičeva 8, Ptuj, 4. Erika Butolen, 

Objave sodišč

Miklošičeva 6, Ptuj, 5. Jana Korošec, Miklošičeva 6, 
Ptuj, 6. Terezija Kovačič, Miklošičeva 8, Ptuj, 7. Smi-
ljan Vidovič, Miklošičeva 8, Ptuj, 8. Samo Cobelj, 
Miklošičeva 8, Ptuj, 9. Janko Koderman, Vičava 13/a, 
Ptuj, 10. Igor Jakolič, Volkmerjeva cesta 11, Ptuj in 
11. Nataša Jakolič, Volkmerjeva cesta 11, Ptuj, ki 
jih vse zastopa PSS Ptuj d.o.o., Vošnjakova 6, Ptuj, 
zoper nasprotne udeležence: 1. Mestna občina Ptuj, 
Mestni trg 1, Ptuj, 2. Mikroprimar d.o.o., Miklavčeva 
ulica 7, Maribor, 3. Ksenija Kozar, Ulica Vide Alič 9, 
Ptuj in 4. Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10, Ptuj, 
ob udeležbi priglasiteljev: 1. Alojzij Fajt, Miklošičeva 
ulica 6, Ptuj, 2. Irena Meznarič, Reševa ulica 7, Ptuj, 
3. Ana Vnuk, Miklošičeva 6, Ptuj, ki jo zastopa Tomaž 
Alič, odvetnik na Ptuju, 4. Mladinska knjiga Trgovi-
na d.o.o., Slovenska 29, Ljub ljana, 5. Nataša Petro-
vič, Miklošičeva 6, Ptuj, 6. Marjan Šeguula, Reševa 
ulica 7, Ptuj, 7. Primož Brodnjak, Skorba 55/a, Hajdi-
na, 8. Zlatko Kureti, Miklošičeva 8, Ptuj in 9. Avgust 
Ducman, Miklošičeva 8, Ptuj, zaradi vpisa lastninske 
pravice pri večstanovanjski stavbi na naslovu Miklo-
šičeva ulica 6, 8 in 10 ter Novi trg 2, 4 in 6, dne 3. 8. 
2016 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve 
zemljiško knjižne listine z naslednjimi podatki: pro-
dajna pogodba z dne 13. 3. 1992, sklenjena med 
prodajalko Marijo Urbas in kupcema Nado Herga in 
Julijusem Hergo, s katero je prodajalka kupcema pro-
dala stanovanje v zgradbi Miklošičeva 8, Ptuj, ki stoji 
na parc. št. 1148/3, k.o. 400-Ptuj (sedaj 1148/7, k.o. 
400-Ptuj), ki obsega kuhinjo, sobo, hodnik, kopalnico 
in druge pomožne prostore v skupni izmeri 40,18 m2, 
in na katerem je prodajalka dovolila vknjižbo etažne 
lastninske pravice v korist kupcev.

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 udeleženca postopka Primoža 
Brodnjaka.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 3. 8. 2016

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

VL 33911/2016 Os-2509/16

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Šani 
Ganiu, Dvořakova ulica 14, Maribor, ki ga zastopa 
zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, 
Maribor; Dominik Ladič, Dvořakova ulica 14, Maribor, 
ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorči-
čeva ulica 19, Maribor; Alenka Labović, Dvořakova 
ulica 14, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest 
d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Danilo Colja, 
Dvořakova ulica 14, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. 
Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, proti 



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 59 / 9. 9. 2016 / Stran 1993 

dolžnici Emi Amann, Dvořakova ulica 14, Maribor, ki 
ga zastopa zač. zast. Breda Senčar-Leljak odvetnica, 
Partizanska 20, Maribor – dostava, zaradi izterjave 
69,54 EUR, sklenilo:

Dolžnici Emi Amann, Dvořakova ulica 14, Maribor, 
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna 
zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi Senčar-Leljak 
Breda – odvetnica, Partizanska 20, 2000 Maribor.

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

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 21. 6. 2016

1913 Z 83/2016 Os-2710/16

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni zadevi upni-
ka Republika Slovenija (Ministrstvo za finance, Finančna 
uprava RS), Davčna ulica 1, Ljub ljana – dostava, ki ga 
zastopa zak. zast. Državno pravobranilstvo Republike 
Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljub ljana, proti dolžnici Mi-
leni Pokrivač, Zaloška cesta 69, Ljub ljana – dostava, 
zaradi izterjave 6.177,07 EUR, sklenilo:

Dolžnici Mileni Pokrivač, Zaloška cesta 69, Ljub-
ljana, sedaj neznanega prebivališča, se na podlagi 
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku – ZPP v zvezi s 15. in 239. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni 
zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Jure 
Lukančič, Nazorjeva ulica 12, Ljub ljana.

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

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 28. 7. 2016

VL 66203/2016 Os-2882/16

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Domplan, 
d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj, ki ga zastopa zk. zast. 
Vera Zevnik, Bleiweisova cesta 14, Kranj, proti dolžniku 
Gregorju Fučka, Via Ernesto Masi 6/1, Bologna, ki ga 
zastopa zak. zast. odv. Bernard Zupanc, Kersnikova 
1, Ljub ljana – dostava, zaradi izterjave 360,44 EUR, 
sklenilo:

Dolžniku Gregorju Fučka, Via Ernesto Masi 6/1, Bo-
logna, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. čle-
na Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. čle-
nom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi za-
časni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Bernard 
Zupanc, Kersnikova 1, 1000 Ljub ljana.

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

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 25. 8. 2016

Oklici dedičem

D 80/2016 Os-2677/16

Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski 
postopek po pokojnem Noč Janezu, rojenem 29. 6. 
1872, nazadnje stanujoč Stranska pot 3, Jesenice, ki je 
umrl dne 21. 10. 1957.

V zapuščino spadajo nepremičnine v k.o. Koroška 
Bela.

Do zapuščine so upravičeni zakoniti dediči I. dedne-
ga reda, tudi vnukinja Viktorija Mrak in pravnuk Vilijem 
Bernik, ki pa sodišču nista dosegljiva.

Na podlagi določila 206. člena Zakona o dedovanju, 
pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
po pokojnem Noč Janezu, naj se priglasijo pri naslov-
nem sodišču v roku enega leta po objavi tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 18. 7. 2016

D 29/2016 Os-2683/16

Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski 
postopek po pokojni Alojziji Rajnhart, rojeni 31. 5. 1876, 
nazadnje stanujoči Stranska pot 8, Jesenice, ki je umrla 
dne 11. 1. 1957.

V zapuščino spadajo nepremičnine v k.o. Koroška 
Bela.

Ker dediči zapustnice niso znani, na podlagi določi-
la 206. člena Zakona o dedovanju, pozivamo vse, ki mi-
slijo, da imajo pravico do dediščine po pokojni Rajnhart 
Alojziji, naj se priglasijo pri naslovnem sodišču v roku 
enega leta po objavi tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 14. 7. 2016

D 224/2016 Os-2798/16

Emilio Stefani (Stepančič Emilio-Emil) iz Trsta, Via 
Benussi 20, Italija, je dne 21. 3. 1986 umrl in ni zapustil 
oporoke.

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

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

Okrajno sodišče v Kopru
dne 19. 7. 2016

III D 510/2014 Os-1992/16

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapuščin-
ski postopek po pok. Vidi Pevec, roj. 1. 5. 1917, umr-
la 4. 2. 2014, nazadnje stanujoča Mijavčeva ulica 23, 
Škofljica.

Zapustnica je bila vdova in brez potomcev. Starša 
sta umrla pred njo. Imela je sestri Tilko (Matildo) Steiner 
in Mimi (Marijo) Kraševec ter brata Vojka Kunca, ki so 
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prav tako že pokojni in potomcev niso zapustili. Sodišče 
tako ne razpolaga z nobenim podatkom o zapustnikovih 
sorodnikih, ki bi prišli v poštev kot njegovi dediči.

Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena 
Zakona o dedovanju (ZD) poziva vse, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine po pok. Vidi Pevec, da se priglasijo 
sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku 
tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo 
ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podat-
kov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 25. 2. 2016

D 170/2015 Os-2879/16

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski 
postopek po dne 9. 3. 2015 umrli Romani Žižmond, 
roj. Sismond, roj. 5. 1. 1936, Šmartno 25.

Kot zakonita dedinja bi za dedovanje prišla v poštev 
tudi zap. sestra Cena oziroma njena potomca Marjan in 
Albin, ki sodišču nista znana.

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

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 7. 2016

Oklici pogrešanih

I N 11/2016 Os-2878/16

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predla-
gatelja Martina Paglovec, Čepovan 40, Čepovan, ki ga 
zastopa odv. pisarna Devetak in partnerji d.o.o. iz Nove 
Gorice, postopek o razglasitvi za mrtvo, in sicer Ano Pa-
glavec, roj. 17. 7. 1842, Čepovan, ki jo zastopa skrbnik 
za posebni primer, in sicer Center za socialno delo Nova 
Gorica po pooblaščencu.

O pogrešani razen izpiska iz zemljiške knjige, da 
je bila pogrešana oseba živa, ne obstaja noben drug 
podatek.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju 
in smrti pogrešane Ane Paglavec naj javijo tukajšnjemu 
sodišču v roku treh mesecev po objavi tega oklica, sicer 
bo po poteku tega roka sodišče pogrešano razglasilo 
za mrtvo.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 11. 7. 2016
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Zavarovalne police preklicujejo

GRAWE zavarovalnica d.d., Gregorčičeva ul. 39, 
2000 Maribor, kot izdajatelj, dokumente: police za skle-
nitev GRAWE avtomobilskega zavarovanja: 8569960, 
8574049, 1098366, 8574005. Ob-2931/16

Spričevala preklicujejo

Bešar Alma, CKŽ 109, Krško, indeks, št. 59030013, 
izdala VŠUP Novo mesto, leto izdaje 2003. gnx-336998

Donko Anja, Latkova vas 80, Prebold, indeks, 
št. 18050239, izdala Filozofska fakulteta, leto izdaje 
2005. gno-337007

Kogovšek Anja, Brezje pri Dobrovi 55, Dobrova, in-
deks, št. 18060594, izdala Filozofska fakulteta, Univerza 
v Ljub ljani, leto izdaje 2006. gnk-337011

Remic Nataša, Kranjska cesta 21, Radovljica, in-
deks, št. 71040090, izdala Biotehniška fakulteta, Univer-
za v Ljub ljani, leto izdaje 2004. gnm-337009

Turkuš Marko, Čufarjeva 12, Ptuj, indeks, 
št. 71040093, izdala Univerza v Ljub ljani, Biotehniška 
fakulteta, leto izdaje 2004. gnw-337024

Drugo preklicujejo

Anžlovar Marko, Pod gozdom c. 5/10, Grosuplje, štu-
dentsko izkaznico, št. 09041085, izdala Univerza v Ljub-
ljani, Fakulteta za pomorstvo in promet. gnp-337006

Bavcon Nejc, Ulica Bibe Roecka 4, Celje, študent-
sko izkaznico, št. 09050103, izdala Fakulteta za pomor-
stvo in promet. gns-337003

Biljecki Dejan, Cankarjeva 4, Šoštanj, digitalno ta-
hografsko kartico, št. 1070500023995010, izdal Cetis 
Celje d.d. gnu-337026

Fikon Dean, Sveti Anton 6, Pobegi, študentsko izka-
znico, št. 63050440, izdala Univerza v Ljub ljani, Fakulte-
ta za računalništvo in informatiko. gnb-337020

Humar Jordan, Banjšice 110, Grgar, študentsko 
izkaznico, št. 09995167, izdala Univerza v Ljub ljani. 
gnd-337018

KRSTAKO LOGISTIKA d.o.o., Gospodinjska ulica 8, 
Ljub ljana, izvod licence št. GE005280/06274/004, za vo-
zilo reg. št. LJ DV-613. gnv-337000

Krulec Rok, Zagrad 6, Celje, študentsko izkaznico, 
št. 63030382, izdala Univerza v Ljub ljani. gnq-337005

Kumelj Špela, Erbežnikova 28, Ljub ljana, dijaško 
izkaznico, izdala Gimnazija Vič. gnn-337008

Lautar Monika, Primšarjeva ul. 19, Cerknica, štu-
dentsko izkaznico, št. 63960306, izdala Fakulteta za 
računalništvo in informatiko. gns-337028

Leben Frumen Mojca, Vir, Umekova 19, Domžale, 
študentsko izkaznico, št. 09992893, izdala Fakulteta za 
pomorstvo in promet. gne-337017

Preklici

Mitev Oliver, Puhova 13, Ljub ljana, dijaško izkazni-
co, izdala Gimnazija Bežigrad. gnw-336999

Moličnik David, Luče 35, Luče, študentsko izkazni-
co, št. 24950384, izdala Fakulteta za računalništvo in 
informatiko. gnz-336996

Nedič Nina, Pod Strahom 40a, Škofljica, študentsko 
izkaznico, št. 41100139, izdala Univerza v Ljub ljani, Me-
dicinska fakulteta. gnt-337027

Pernat Marko, Lovrenc na Dravskem polju 98a, 
Lovrenc na Dravskem polju, dijaško izkaznico, izdala 
SERŠ Maribor, št. 8319518. gnx-337023

Pesko David, Gotovlje 152, Šempeter v Savinjski 
dolini, študentsko izkaznico, št. 09992194, izdala Fa-
kulteta za pomorstvo in promet, Portorož. gnb-336995

Peterlin Jakob, Predjamska cesta 11, Ljub ljana, 
študentsko izkaznico, št. 27152007, izdala Fakulteta za 
matematiko in fiziko. gnf-337016

Potokar Borut, Tomšičeva 34, Slovenska Bistrica, 
študentsko izkaznico, št. 09990484, izdala Univerza 
v Ljub ljani. gnv-337025

Pukl Klemen, Lipce 7b, Blejska Dobrava, študent-
sko izkaznico, št. 63010266, izdala Univerza v Ljub ljani. 
gny-336997

Purg Ivana, Litijska cesta 12a, Ljub ljana, dijaško 
izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gnt-337002

Rihtaršič Anja, Golo Brdo 28, Medvode, študentsko 
izkaznico, št. 41100090, izdala Medicinska fakulteta. 
gng-337015

Roth Leo, Starše 78c, Starše, digitalno tahografsko 
kartico, št. 1070500009224012, izdal Cetis Celje d.d. 
gnc-336994

Šeligo Andrej, Sp. Kostrivnica 20, Podplat, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500005403001, izdal Cetis 
Celje d.d. gnz-337021

Štrukelj Irena, Strunjan 52, Portorož - Portorose, 
študentsko izkaznico, št. 09992492, izdala Fakulteta za 
pomorstvo in promet, Univerza v Ljub ljani. gnl-337010

Tatović Dejan, Pokopališka ulica 6, Ljub ljana, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500017840004, izdal 
Cetis d.d. gnh-337014

Tomaševič Tomica, Planina 166, Postojna, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500037754000, izdal Cetis 
Celje d.d. gnu-337001

Topič Tadej, Slavniška cesta 5, Kozina, študentsko 
izkaznico, št. 09050895, izdala Univerza v Ljub ljani. 
gnc-337019

Vemoil d.o.o., Gojače 5F, Črniče, potrdilo za voz-
nika št. 012929/AD11-2-4014/2015, izdano leta 2015, 
veljavnost do 15. 4. 2017, izdala Obrtno podjetniška 
zbornica na ime Mijkić Najil. gnj-337012

Vemoil d.o.o., Gojače 5F, Črniče, potrdilo za voz-
nika št. 012929/RB11-4-2010/2013, izdano leta 2013, 
veljavnost do 13. 2. 2015, izdala Obrtno podjetniška 
zbornica na ime Skaljić Esad. gni-337013

VITEL d.o.o., Pražakova 18, Ljub ljana, izvod licen-
ce, št. GE006240/02023/005, za vozilo MAN, reg. št. 
LJ U9-59X, veljavnost do 24. 4. 2018. gnr-337004

Žnidaršič Primož, Matije Tomca 2, Domžale, štu-
dentsko izkaznico, št. 9980591, izdala Univerza v Ljub-
ljani, FPP. gny-337022
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Drugo preklicujejo 1995
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