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Javni razpisi

Št. 3/2015 Ob-1070/15

Zaprtje javnih razpisov
Razvojni center Novo mesto, Svetovanje in razvoj, 

d.o.o., Ljub ljanska cesta 26, 8000 Novo mesto, na pod-
lagi pravil o delovanju Garancijske sheme za Dolenj-
sko (Pravilnik št. 002/2009 – GSD Garancijske sheme 
za Dolenjsko) objavlja, da so z 23. januarjem 2015 zaprti:

1. Razpis dolgoročnih posojil  in garancij Garancij-
ske sheme za Dolenjsko (GSD) za leto 2014.

2. Razpis posojil za nova delovna mesta in obratna 
sredstva (Mikrokrediti) za leto 2014.

Navedeni razpisi si bili objavljeni v Uradnem listu 
RS, št. 24/14, z dne 4. 4. 2014. Razpisi za leto 2015 
bodo predvidoma objavljeni v aprilu 2015.

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Št. 430-1528/2014/14 Ob-1100/15

Ministrstvo za notranje zadeve je 31. 12. 2014 
v Uradnem listu RS, št. 98/14 objavilo Javni razpis 
za  izvedbo programa spodbujanja socialne vključeno-
sti  posebnih  ciljnih  skupin  –  državljanov  tretjih  držav, 
št. 430-1528/2014, ki se financira iz Evropskega sklada 
za vključevanje državljanov tretjih držav in sredstev pro-
računa RS – slovenske udeležbe.

Obveščamo vas, da je skladno s točko 12. Navodil 
prijaviteljem za izdelavo vloge razpisne dokumentaci-
je predmetnega javnega razpisa, za predmetni javni 
razpis  na  internetnem  naslovu  naročnika:  http://www.
mnz.gov.si/, zgornji meni “o ministrstvu“, levi meni “Jav-
na naročila“, naročnik objavil dokument “Dodatna poja-
snila v zvezi s pripravo vloge, z dne 16. 1. 2015“.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 430-279/2014/94 Ob-1071/15

Ministrstvo za notranje zadeve objavlja izbor pro-
gramov oziroma izid javnega razpisa za izvajanje pro-
gramov spodbujanja medkulturnega dialoga z državljani 
tretjih držav, št. 430-279/2014, ki se financira iz sredstev 
Evropskega  sklada  za  vključevanje  državljanov  tretjih 
držav – EIF (letni program 2013) in sredstev proračuna 
Republike Slovenije, objavljenega 8. 8. 2014 v Uradnem 
listu RS, št. 61/14, pod št. objave Ob-3157/14 in na sple-
tni strani Ministrstva za notranje zadeve:

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 
ulica 2, 1501 Ljub ljana.

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izvajanje programov 

spodbujanja medkulturnega dialoga z državljani  tretjih 
držav, ki obsega naslednje sklope:

Sklop 1: Program spodbujanja medkulturnega dia-
loga v Mariboru;

Sklop 2: Program spodbujanja medkulturnega di-
aloga v Celju;

Sklop 3: Program spodbujanja medkulturnega dia-
loga v Novem mestu;

Sklop 4: Program spodbujanja medkulturnega di-
aloga v Kopru;

Sklop 5: Program spodbujanja medkulturnega dia-
loga v Velenju;

Sklop 6: Program spodbujanja medkulturnega dia-
loga na Jesenicah.

3. Izid javnega razpisa po posameznih sklopih, iz-
brani prijavitelji ter vrednost izbranega programa

Za sklop 1: Program spodbujanja medkulturnega 
dialoga v Mariboru, je bila izbrana vloga skupine pri-
javiteljev Društvo odnos, Mladinski kulturni center Ma-
ribor in Zavod mednarodni Afriški forum, v vrednosti 
19.920,91 EUR.

Za sklop 2: Program spodbujanja medkulturnega 
dialoga v Celju, je bila izbrana vloga prijavitelja UPI – 
Ljudska univerza Žalec, v vrednosti 13.009,82 EUR.

Za sklop 3: Program spodbujanja medkulturnega 
dialoga v Novem mestu, je bila izbrana vloga prijavitelja 
Razvojno izobraževalni center Novo mesto, v vrednosti 
19.634,60 EUR.

Za sklop 4: Program spodbujanja medkulturnega di-
aloga v Kopru, je bila izbrana vloga prijavitelja Univerza 
na Primorskem, v vrednosti 17.760,00 EUR.

Za sklop 5: Program spodbujanja medkulturnega 
dialoga v Velenju, je bila izbrana vloga prijavitelja Kultur-
no-umetniško, izobraževalno društvo Hibrid, v vrednosti 
19.688,40 EUR.

Za sklop 6: Program spodbujanja medkulturnega 
dialoga na Jesenicah, je bila izbrana vloga prijavitelja 
Slovenska filantropija – združenje za promocijo prosto-
voljstva, v vrednosti 18.784,70 EUR.

4.  Vir  sredstev,  iz  katerih  se  program  financira: 
sredstva za izvajanje predmetnega javnega razpisa so 
zagotovljena  s  strani  Evropskega  sklada  za  vključe-
vanje državljanov tretjih držav – letni program 2013 in 
sredstev  proračuna Republike Slovenije  –  slovenske 
udeležbe.

Ministrstvo za notranje zadeve
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 Ob-1089/15

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Trža-
ška cesta 2, 1000 Ljub ljana, na podlagi Zakona o Javni 
agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št.  112/07,  40/12  in  63/13),  Zakona  o  uresničeva nju 
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – 
UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 in 111/13), Pravilnika 
o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa 
s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/09 in 90/11) ter 
Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za 
knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/09 in 
10/14) objavlja javni razpis za sofinanciranje kultur-
nih programov knjigarn za leto 2015 (v nadaljevanju: 
JR1–KG–2015).

Prijavitelji morajo vlogo oziroma razpisne obrazce 
izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na 
naslovu https://jakrs.e-razpisi.si, povezava do nje pa 
tudi na naslovu: www.jakrs.si. Podrobnejša navodila za 
uporabo aplikacije in izpolnjevanje vloge se nahajajo 
na  spletnem naslovu:  https://jakrs.e-razpisi.si  in www.
jakrs.si. Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave 
obvestila v Uradnem listu RS dne 23. 1. 2015 in se izte-
če dne 24. 2. 2015.

Javna agencija za knjigo RS

 Ob-1090/15

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Trža-
ška cesta 2, 1000 Ljub ljana, na podlagi Zakona o Javni 
agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št.  112/07,  40/12  in  63/13),  Zakona  o  uresničevanju 
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – 
UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 in 111/13), Pravilnika 
o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa 
s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/09 in 90/11) ter 
Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za 
knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/09 in 
10/14) objavlja javni razpis za izbor kulturnih projek-
tov poklicnega usposabljanja na področju knjige za 
leto 2015 (v nadaljevanju: JR2–USP–2015).

Prijavitelji morajo vlogo oziroma razpisne obrazce 
izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na 
naslovu https://jakrs.e-razpisi.si, povezava do nje pa 
tudi na naslovu: www.jakrs.si. Podrobnejša navodila za 
uporabo aplikacije in izpolnjevanje vloge se nahajajo 
na  spletnem naslovu:  https://jakrs.e-razpisi.si  in www.
jakrs.si. Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave 
obvestila v Uradnem listu RS dne 23. 1. 2015 in se izte-
če dne 24. 2. 2015.

Javna agencija za knjigo RS

 Ob-1091/15

Izvršni odbor Slovenskega konservatorskega dru-
štva na podlagi 20. člena Statuta Slovenskega konser-
vatorskega društva in Pravilnika o Steletovi nagradi in 
Steletovih priznanjih objavlja

razpis
za Steletovi nagradi in Steletova priznanja  

za leti 2013 in 2014
Kandidate za nagradi in priznanja lahko predlagajo 

strokovne organizacije, ki opravljajo naloge varstva na-
ravnih vrednot in kulturne dediščine, in člani Slovenske-
ga konservatorskega društva.

Steletovo nagrado lahko prejmejo člani društva za 
vrhunske dosežke, ki so pomemben prispevek k ohra-
nitvi in predstavitvi naravnih vrednot in kulturne dedi-

ščine  v  Republiki  Sloveniji.  Steletovo  nagrado  lahko 
prejmejo člani društva  tudi za  izredno pomembno ži-
vljenjsko delo.

Steletovo  priznanje  lahko  prejmejo  člani  društva 
za  pomembne dosežke,  ki  so  sad  izvirnih  strokovnih, 
tehnoloških ter drugih prizadevanj in iskanj pri ohranitvi 
in  predstavitvi  naravnih  vrednot  in  kulturne  dediščine 
v Republiki Sloveniji.

Steletovo priznanje lahko prejmejo tudi imetniki kul-
turnih spomenikov in območij kulturne krajine za izjemna 
prizadevanja pri vzdrževanju, obnovi in revitalizaciji kul-
turnih spomenikov in območij kulturne krajine, za sode-
lovanje pri njihovi celoviti prezentaciji ali drugi za poseb-
ne zasluge pri ohranjanju naravnih vrednot in kulturne 
dediščine na območju Republike Slovenije.

Predlogi za Steletovi nagradi in Steletova priznanja 
morajo biti pisni in utemeljeni predvsem s sledečimi kri-
teriji: zaključenost projekta, objava v strokovni publika-
ciji, prispevek k razvoju stroke, prispevek k revitalizaciji 
in korektnost strokovnih odločitev.

Predloge, ki morajo vsebovati tudi natančno opre-
delitev za katero leto se nanaša predlog, sprejemamo 
30 dni po objavi, pošljite pa jih na naslov: Izvršni odbor 
Slovenskega konservatorskega društva, Ljub ljana, Po-
ljanska 40, v zaprti ovojnici, z oznako na prednji strani: 
»Ne odpiraj – Steletova nagrada in priznanja«.

Slovensko konservatorsko društvo

 Ob-1087/15

Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Ve-
lenje za leto 2015 (Uradni vestnik MOV, št. 39/2014) in 
Pravilnika o sofinanciranju letnih programov veteranskih 
in častniških organizacij ter projektov gasilskih organi-
zacij  v  Mestni  občini  Velenje  (Uradni  vestnik  Mestne 
občine Velenje, št. 20/2012; v nadaljevanju: pravilnik) 
objavlja Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje

javni razpis
za izbiro letnih programov veteranskih  
in častniških organizacij ter projektov  

gasilskih organizacij v Mestni občini Velenje,  
ki jih bo v letu 2015 sofinancirala  

Mestna občina Velenje
I. Predmet javnega razpisa:
Predmet  javnega  razpisa  je  sofinanciranje  letnih 

programov veteranskih in častniških organizacij ter pro-
jektov gasilskih organizacij v Mestni občini Velenje, ki jih 
bodo izvajalci realizirali v letu 2015.

Mestna občina Velenje bo sofinancirala letne pro-
grame veteranskih in častniških organizacij ter projekte 
gasilskih organizacij, ki ne predstavljajo izvajanja obve-
zne lokalne javne gasilske službe.

Med  upravičene  stroške  letnih  programov  in  pro-
jektov ne štejejo:

– plače in drugi prejemki v zvezi z delom,
– stroški vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje ne-

premičnin ali opreme, ki jih ima prijavitelj v lasti, najemu 
ali upravljanju,

– materialni stroški, potrebni za delovanje prijavi-
telja (stroški telefona, elektrike, vode, ogrevanja, ipd.).

II. Razpisna področja:
Področje 1: Letni programi veteranskih in častniških 

organizacij
Na razpis se lahko prijavijo veteranske organiza-

cije  (društva,  zveze  društev,  združenja),  ustanovljene 
na osnovi Zakona o vojnih veteranih (Uradni list RS, 
št. 59/06 – UPB2, 61/06 – ZDru-1, 101/06 – Odl. US, 
5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 40/12 – ZUJF in 32/14) 
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ter častniške organizacije  (društva, zveze, združenja), 
ki združujejo častnike in podčastnike, kot jih opredeljuje 
Zakon o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – UPB1, 
138/04 – Skl. US, 53/05 – Skl. US in 96/12 – ZPIZ-2);

Sofinancirajo  se  naslednje  vsebine  letnih  progra-
mov veteranskih in častniških organizacij:

1. organizacija prireditev občinskega pomena (pro-
slave, žalne/spominske slovesnosti);

2. organizacija ali soorganizacija družabnih in dru-
gih oblik društvenih dejavnosti (pohodi, srečanja, tekmo-
vanja, obletnice ipd.), ki pomenijo prispevek k zadovo-
ljevanju javnih potreb;

3. skrb za spomenike in spominska obeležja;
4. izdajanje monografij in spominskih publikacij;
5. postavljanje in oblikovanje spominskih razstav;
6. obveščanje in svetovanje svojim članom;
7. obujanje in negovanje tradicij;
8. spodbujanje k strpnosti in nenasilju;
9. kulturno izražanje in kreativnost.
Področje 2: Projekti gasilskih organizacij
Na razpis se lahko prijavijo gasilske organizacije, 

ustanovljene na osnovi Zakona o gasilstvu (Uradni list 
RS, št. 113/05 – UPB1).

Sofinancirajo se naslednje vsebine projektov gasil-
skih organizacij:

1. organizacija prireditev občinskega pomena;
2. organizacija ali soorganizacija družabnih in dru-

gih oblik društvenih dejavnosti (pohodi, srečanja, tekmo-
vanja, obletnice ipd.), ki pomenijo prispevek k zadovo-
ljevanju javnih potreb;

3. izdajanje monografij in spominskih publikacij ter 
preventivnega gradiva;

4. postavljanje in oblikovanje spominskih razstav;
5. obujanje in negovanje tradicije;
6. spodbujanje dela z mladimi in upokojenci.
Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– delujejo najmanj dve leti,
–  imajo sedež ali podružnico na območju Mestne 

občine Velenje, oziroma ne glede na sedež, če je letni 
program  zastavljen  tako,  da  aktivno  vključuje  občane 
Mestne občine Velenje,

– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom 
in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,

–  imajo  urejeno  evidenco  o  članstvu  in  pobirajo 
članarino,

–  imajo  izdelano  finančno  konstrukcijo,  v  kateri 
so predvideni prihodki in odhodki za izvedbo letnega 
programa ali projekta,

– svojo dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
– so v celoti in pravočasno izpolnili vse pogodbene 

obveznosti do Mestne občine Velenje, če  te obstajajo 
ali so obstajale.

III. Vsebina, način in rok oddaje prijav
Prijava mora zajemati:
A) za razpisno področje 1:
a. izpolnjen prijavni obrazec,
b. program dela za leto 2015,
c. parafiran vzorec pogodbe.
B) za razpisno področje 2:
a. izpolnjen prijavni obrazec,
b. parafiran vzorec pogodbe.
Vse obrazce razpisne dokumentacije podpiše in 

žigosa zakoniti zastopnik društva oziroma od njega po-
oblaščena oseba.

Prijavitelji morajo vloge oddati do 23. februarja 2015 
do 10. ure na naslov: Mestna občina Velenje – Spreje-
mna pisarna, Titov trg 1, 3320 Velenje.

Prijave morajo biti poslane v zaprtih kuvertah in 
opremljene z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na javni raz-
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pis – letni programi veterani/častniki 2015« oziroma »Ne 
odpiraj – Prijava na javni razpis – gasilski projekti 2015«.

Na kuverti mora prijavitelj zapisati svoj naslov ozi-
roma sedež.

Vsak prijavitelj lahko odda le eno vlogo.
Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, ki 

ne bodo oddane pravočasno  in  ki  jih ne bodo podale 
upravičene osebe, ne bodo obravnavane.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vse-
mi pogoji, kriteriji in merili javnega razpisa.

IV. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo komisija opra-
vila 24. februarja 2015 ob 10.30, v sejni sobi Urada za 
razvoj in investicije, 3. nadstropje Mestne občine Vele-
nje, Titov trg 1, Velenje. Odpiranje prejetih vlog je javno.

V. Merila za ocenjevanje in vrednotenje vlog:
Razpisno področje1: Letni programi vlagateljev ve-

teranskih in častniških organizacij:

a) Ocena letnega programa glede na vsebino, določeno s 4. členom pravilnika: 0 – 27 točk
1) organizacija prireditev občinskega pomena (proslave, žalne/spominske slovesnosti)  3 točke
2) organizacija ali soorganizacija družabnih in drugih oblik društvenih dejavnosti (pohodi, srečanja, 
tekmovanja, obletnice, ipd.) 3 točke
3) redna skrb za spomenike in spominska obeležja 3 točke
4) izdajanje monografij in spominskih publikacij, vsaj 1 na leto 3 točke
5) postavljanje in oblikovanje spominskih razstav, vsaj 1 na leto 3 točke
6) informiranje in svetovanje svojim članom 3 točke
7) obujanje in negovanje tradicij 3 točke
8) spodbujanje k strpnosti in nenasilju 3 točke
9) kulturno izražanje in kreativnost 3 točke
b) Številčnost članov – občanov v društvu s plačano članarino 0 – 10 točk
1) do 50 članov iz Mestne občine Velenje  3 točke
2) od 51 in do 100 članov iz Mestne občine Velenje 6 točk
3) od 101 in nad 100 članov iz Mestne občine Velenje 10 točk
c) Sodelovanje v akcijah, dogodkih, projektih, ki jih je organizirala Mestna občina Velenje  
(preteklo leto) 0 – 5 točk
1) ni bilo sodelovanja 0 točk
2) je bilo sodelovanje v 1 – 3 aktivnostih 3 točke
3) je bilo sodelovanja v 4 ali več aktivnostih 5 točk
d) Delež lastnih sredstev za izvedbo letnih programov 0 – 10 točk
1) do 40 % 1 točka
2) od 41 % do 80 % 5 točk
3) nad 81 % 10 točk
Točke posameznih meril se seštevajo. Največje skupno število točk je 52.
Razpisno področje 2: Projekti vlagateljev gasilskih organizacij:
a) Ocena projekta glede na vsebino, določeno s 5. členom pravilnika 0 – 15 točk
1) organizacija prireditev občinskega pomena,  3 točke
2) organizacija ali soorganizacija družabnih in drugih oblik društvenih dejavnosti (pohodi, srečanja, 
športna tekmovanja, ipd.), 3 točke
3) izdajanje monografij in spominskih publikacij, izdajanje preventivnega gradiva 3 točke
4) postavljanje in oblikovanje spominskih razstav o gasilstvu, 3 točke
5) obujanje in negovanje tradicij gasilstva, 3 točke
b) Številčnost članov – občanov v društvu s plačano članarino 0 – 10 točk
1) do 50 članov iz Mestne občine Velenje 3 točke
2) od 51 in do 100 članov iz Mestne občine Velenje 6 točk
3) nad 100 članov iz Mestne občine Velenje 10 točk
c) Sodelovanje v akcijah, dogodkih, projektih, ki jih je organizirala Mestna občina Velenje (preteklo 
leto) 0 – 5 točk
1) ni bilo sodelovanja 0 točk
2) je bilo sodelovanje v 1 – 3 aktivnostih 3 točke
3) je bilo sodelovanja v 4 ali več aktivnostih 5 točk
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d) Delež lastnih sredstev za izvedbo projekta 0 – 10 točk
1) do 40 % 1 točka
2) od 41 % do 80 % 5 točk
3) nad 81 % 10 točk
e) Pomen projekta za mladino 0 – 10 točk
1) je v celoti namenjen mladim 10 točk
2) je delno namenjen mladim 5 točk
f) Pomen projekta za starejše 0 – 10 točk
1) je v celoti namenjen starejšim 10 točk
2) je delno namenjen starejšim 5 točk

Točke  posameznih  meril  se  seštevajo.  Največje 
skupno število točk je 50.

VI. Okvirna višina razpisanih sredstev
Za izvedbo javnega razpisa so v proračunu zagoto-

vljena sredstva v višini:
– za razpisno področje 1 (letni programi veteranskih 

in častniških organizacij): 7.000,00 €
– za razpisno področje 2 (projekti gasilskih organi-

zacij): 2.000,00 €
VII. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: do-

deljena proračunska sredstva za  izbrane programe ali 
projekte  morajo  biti  porabljena  v  proračunskem  letu 
2015. Izjema velja samo za projekte, ki bodo izvedeni 
v mesecu decembru 2015. Mestna občina Velenje bo 
z izbranim prijaviteljem sklenila pogodbo o sofinancira-
nju programa ali projekta v letu 2015.

VIII. Postopek: župan izda sklepe o izbiri prejemni-
kov sredstev na podlagi predloga komisije.

Upravičenec lahko vloži na Mestno občino Velenje 
pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa. Vložena pritož-
ba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranimi upravičenci. 
Pritožnik mora  v  pritožbi  natančno  navesti  pritožbene 
razloge.  Predmet  pritožbe  ne  morejo  biti  postavljena 
merila  za  dodelitev  sredstev.  O  pritožbi  odloči  župan 
v roku 15 delovnih dni s sklepom.

IX.  Kraj  in  čas,  kjer  lahko  zainteresirani  dvignejo 
razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija zajema:
– Besedilo razpisa
– Prijavni obrazec 1 – letni programi
– Prijavni obrazec 2 – gasilski projekti
– Pravilnik o sofinanciranju letnih programov vete-

ranskih in častniških organizacij ter projektov gasilskih 
organizacij v Mestni občini Velenje(Uradni vestnik MOV, 
št. 20/2012)

Razpisna dokumentacija je od dneva objave javne-
ga razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na sple-
tni  strani Mestne občine Velenje: http://www.velenje.si 
(priložnosti/razpisi)  ali  pa  jo  v  tem  roku  zainteresirani 
dvignejo  vsak  delovni  dan  na  naslovu:  Mestna  obči-
na Velenje – Sprejemna pisarna (kletni prostori, soba 
št. 10), Titov trg 1, 3320 Velenje.

X. Dodatne informacije v zvezi z razpisom do-
bijo zainteresirani po telefonu vsak delovni dan, na 
tel. 03/896-18-68 ali 041/793-64-5 (Andrej Rupreht) ali 
po elektronski pošti: andrej.rupreht@velenje.si.

Mestna občina Velenje

Št. 610-5/2015-3 Ob-1099/15

Na podlagi 74. člena  in smiselne uporabe členov 
od 100. do 105. Zakona o uresničevanju javnega inte-
resa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 65/07 – Odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 
100/11 – Odl. US in 111/13; v nadaljevanju: Zakon), 
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v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in jav-
nega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih 
projektov (Uradni list RS, št. 43/10, v nadaljevanju: Pra-
vilnik) in s Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list 
RS, št. 109/02, 25/04, 104/05 in 38/12) ter na podlagi 
51. člena Statuta Mestne občine Ljub ljana (Uradni  list 
RS,  št.  66/07 – uradno prečiščeno besedilo  in 15/12) 
Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1 (v nadaljevanju: 
MOL), objavlja

javni ciljni razpis
za izbor programskega upravitelja Vodnikove 

domačije, za obdobje od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2020  
(v nadaljevanju: ciljni razpis, oznaka JPR1-

Vodnikova domačija 2015-2020)
1. Predmet in cilji razpisa ter programski parametri
1.1. Predmet razpisa
Predmet ciljnega razpisa je izbira programskega 

upravitelja  Vodnikove  domačije,  Vodnikova  65,  Ljub-
ljana (v nadaljevanju: Vodnikova domačija) za obdobje 
od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2020. Obvezen del programa 
Vodnikove domačije se osredotoča na dve glavni vse-
binski področji:

– prezentacijo in popularizacijo dediščine Valentina 
Vodnika;

– knjigo, literaturo in slovenski jezik v kontekstu 
projekta  Ljub ljana-mesto  literature  (http://www.Ljub-
ljana.si/si/mol/mestna-uprava/oddelki/kultura/).

Program naj vsebuje tudi druge prireditvene, pro-
dukcijske in izobraževalne vsebine s področja umetnosti 
in kulture, ki so v skladu s programskimi smernicami 
prijavitelja.

Predmet ciljnega razpisa je tudi oddaja prostorov 
Vodnikove domačije v brezplačno uporabo, skladno z do-
ločbami Zakona.

MOL bo z izbranim predlagateljem sklenil pogodbo 
o sofinanciranju programskega upravljanja za navedeno 
obdobje. Hkrati bo izbranemu predlagatelju dana v brez-
plačno uporabo  javna kulturna  infrastruktura – prostori 
v Vodnikovi domačiji,  skladno z določbami Zakona  ter 
z obveznostmi plačevanja stroškov, ki iz Zakona izhajajo.

Podatki o prostorih javne kulturne infrastrukture Vo-
dnikova domačija na Vodnikovi 65, Ljub ljana:

– glavno  poslopje  Vodnikove  domačije,  v  izme-
ri 447,60 m2, ID stavbe 1739-2987;

– dvorana Pri kamnitni mizi, v izmeri 87,20 m2, ID 
stavbe 1739-2942;

– kurilnica, v izmeri 25,10 m2, ID stavbe 1739-2986.
Vsi prostori oziroma objekti iz prejšnjega odstavka 

stojijo na parc. št. 821/1, k.o. 1739 Zgornja Šiška, povr-
šina parcele je 999 m2.

1.2. Cilji razpisa
MOL bo zagotovila pogoje za programsko upravlja-

nje prostorov Vodnikove domačije v skladu z naslednjimi 
dolgoročnimi cilji:

– nadaljevanje oživljanja in prenavljanja programske 
zasnove Vodnikove domačije,

– popularizacija literature in branja;
– skrb za hranjenje in prezentacijo dediščine Vodni-

kove domačije v sodelovanju z javnim zavodom Muzej 
in galerije mesta Ljub ljane;

– povezovanje programa Vodnikove domačije z lo-
kalnim okoljem,  četrtno skupnostjo,  vrtci,  osnovnimi  in 
srednjimi šolami;

– doseči najmanj 3000 obiskovalcev letno.
1.3. Programski parametri
Programska  shema Vodnikove  domačije mora  na 

letni ravni obsegati naslednje minimalne programske 
deleže:

– izvedba najmanj 20 dogodkov s področja literature 
in promocije branja;

– izvedba najmanj 20 dogodkov drugih prireditvenih, 
produkcijskih in izobraževalnih vsebin s področja ume-
tnosti in kulture;

– izvedba najmanj 10 dogodkov, povezanih z mla-
dimi (15–29 let), v sodelovanju z institucijami oziroma 
organizacijami mladinskega sektorja;

– izvedba najmanj 30 organiziranih vodstev po Vo-
dnikovi zbirki za vrtce, osnovne in srednje šole;

– v  programsko  shemo  Vodnikove  domačije  so 
poleg  programskega  upravitelja  vključeni  najmanj  trije 
programski partnerji, ki so pravne osebe in delujejo na 
področju kulture in letno vsak izvede najmanj po pet do-
godkov v Vodnikovi domačiji.

1.4. Pomen izrazov
Nevladne in zasebne kulturne organizacije s sta-

tusom pravne osebe so: društva, ustanove, fundacije 
in druge nevladne organizacije ter zasebni nepridobitni 
zavodi, ki delujejo na področju kulture (v nadaljevanju: 
upravičene osebe).

Finančna  uravnoteženost  pomeni,  da  se  skupne 
vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega 
programa, prikazane v finančni zgradbi, ujemajo (odhod-
ki = prihodki).

Splošni stroški delovanja, ki izhajajo iz programske-
ga upravljanja, so stroški, ki niso vezani na posamezni 
program ali projekt (stroški pisarniškega poslovanja, ra-
čunovodstva, promocije in drugi materialni stroški, stroški 
strokovne podpore in drugi stroški dela) ter niso stroški 
rednega vzdrževanja ali obratovalni stroški, ki bi sodili 
v sklop stroškov, ki jih je skladno s 75. členom Zakona 
dolžan plačevati izbrani programski upravljavec.

1.5. Upravičenost stroškov
V okviru ciljnega razpisa bodo izbranemu program-

skemu  upravitelju  zagotovljena  sredstva  za  sofinanci-
ranje programskega upravljanja za posamezno leto, ki 
vključujejo splošne stroške delovanja, ki niso vezani na 
posamezni program ali projekt (stroški pisarniškega po-
slovanja,  računovodstva,  promocije  in  drugih material-
nih stroškov, stroški strokovne podpore in drugi stroški 
dela) ter niso stroški rednega vzdrževanja ali obratoval-
ni stroški, ki bi sodili v sklop stroškov, ki jih je skladno 
s 75. členom Zakona dolžan plačevati izbrani programski 
upravljavec. Okvirna celotna vrednost za izvedbo pro-
gramskega upravljanja v obdobju od 1. 4. 2015 do 31. 3. 
2020 v sklopu tega ciljnega razpisa je 300.000,00 EUR. 
Na tem ciljnem razpisu izbranemu programskemu upra-
vitelju bodo za sofinanciranje programskega upravljanja 
v letnem obdobju od 1. 4. 2015 do 31. 12. 2015 predvido-
ma zagotovljena sredstva v okvirni višini do 45.000 EUR.

Za leta 2016, 2017, 2018, 2019 in 2020 bo program-
ski  upravitelj  pozvan  k  predložitvi  programa  za  vsako 
leto posebej. Na podlagi evalvacije programa glede na 
izhodišča  in  kriterije  bodo  s  programskim upraviteljem 
sklenjene letne pogodbe za leta od 2016 do 2020. Viši-
na sredstev za sofinanciranje programskega upravljanja 
v letih 2016, 2017, 2018, 2019 in 2020 bo odvisna od 
dogovorjenega obsega programa, od višine razpoložljivih 
sredstev v proračunu MOL za sofinanciranje program-
skega upravljanja v posameznem proračunskem letu, od 
ocene izvajanja programskega upravljanja v preteklem 
letu  s  strani  pooblaščenega  predstavnika MOL  ter  od 
ocene pristojne strokovne komisije glede programskega 
upravljanja za posamezno proračunsko leto.

1.6 Brezplačna uporaba  javne  kulturne  infrastruk-
ture

Izbranemu programskemu upravitelju bo za obdobje 
od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2020 dana v uporabo javna kul-
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turna infrastruktura – prostori v Vodnikovi domačiji, kot 
je opredeljeno v točki 1.1. tega ciljnega razpisa. Skladno 
s  75.  členom Zakona  se  javna  kulturna  infrastruktura, 
kamor sodijo prostori v Vodnikovi domačiji, kot je opre-
deljeno v točki 1.1. tega ciljnega razpisa, daje v uporabo 
brezplačno pod pogojem, da kulturni  izvajalci, skladno 
z  določbami  Zakona,  prevzamejo  obveznost  rednega 
vzdrževanja, kritja obratovalnih stroškov in drugih stro-
škov, za katere se stranki dogovorita s pogodbo. Če upo-
rabnik javne kulturne infrastrukture odda infrastrukturo 
ali njen del v uporabo javnemu zavodu, javnemu skladu 
ali javni agenciji s področja kulture ali drugim kulturnim 
izvajalcem za izvajanje javnih kulturnih programov ali 
kulturnih projektov, je od njih upravičen zahtevati samo 
nadomestilo v višini dejanskih dodatnih stroškov, ki so 
s tem nastali.

2. Pogoji za sodelovanje na razpisu
2.1. Na razpis se lahko prijavijo le kandidati, ki izpol-

njujejo naslednje pogoje (upravičene osebe):
– upravičene osebe (točka 1.4. tega ciljnega razpi-

sa), ki so registrirane na območju MOL;
– na razpisanem področju v vlogi producenta oziro-

ma organizatorja delujejo vsaj tri leta (obvezno dokazilo: 
izpolnjena originalna Izjava predlagatelja o izpolnjevanju 
pogojev in realizaciji za triletno obdobje, ki je sestavni del 
razpisne dokumentacije);

– da predložijo izjave najmanj treh programskih par-
tnerjev, ki izražajo interes po dolgoročnem sooblikovanju 
programa v Vodnikovi domačiji (obvezno dokazilo: origi-
nalne izjave programskih partnerjev);

– so bili v letu 2014 poslovno likvidni (obvezno do-
kazilo: originalna izjava predlagatelja);

– da so izpolnili vse svoje pogodbene obveznosti do 
MOL (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja);

– da so prijavo oddali na predpisanih obrazcih MOL, 
ki so del razpisne dokumentacije;

– da soglašajo s pogoji in kriteriji tega ciljnega raz-
pisa (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja).

2.2. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpira-

nje vlog, ki jo imenuje župan. Komisija za odpiranje vlog 
bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih predlagateljev, 
prepoznih vlog in nepopolnih vlog (vloge, ki ne bodo 
dopolnjene v roku za dopolnitev oziroma bo dopolnitev 
neustrezna). Mestna občina Ljub ljana  lahko  v  primeru 
naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že 
izdani dokončni odločbi o izboru programskega upravi-
telja spremeni odločitev  in s programskim upraviteljem 
ne sklene pogodbe za sofinanciranje. Prav  tako  lahko 
v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju po-
godbenih obveznosti odstopi od že sklenjene pogodbe, 
v primeru že  izplačanih sredstev pa zahteva povračilo 
sredstev.

2.3. Na razpisu ne morejo kandidirati tisti predla-
gatelji, ki imajo omejitve poslovanja na podlagi Zakona 
o  integriteti  in preprečevanju korupcije  (Uradni  list RS, 
št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).

3. Razpisni kriteriji

kakovost, inovativnost in celovitost predlagane programske sheme Vodnikove domačije  35
kakovost in inovativnost prezentacije Vodnikove dediščine in strategija doseganja ciljnega občinstva 15
kakovost in raznolikost programov spodbujanja bralne kulture in strategija doseganja ciljnega občinstva 15
reference predlagatelja kot organizatorja/producenta kulturnih dogodkov 15
reference predlagatelja in programskih partnerjev 10
vpetost v lokalno okolje in vključevanje okoliškega prebivalstva:
sodelovanje s četrtno skupnostjo, kulturno četrtjo Šiška (CUK Kino Šiška, Trg Prekomorskih brigad), 
Knjižnico Šiška, Četrtnim mladinskim centrom Šiška, nagovarjanje različnih starostnih skupin 
prebivalstva …

10
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4. Uporaba kriterijev
Najvišje  možno  število  prejetih  točk  je  100  točk. 

Izbran bo tisti predlagatelj, ki bo v postopku izbire oce-
njen oziroma ovrednoten najvišje in bo dosegel najmanj 
80 točk.

MOL bo izbral programskega upravitelja po po-
stopku,  kot  ga  določajo  Zakon,  Pravilnik  in  Pravilnik 
o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 109/02, 25/04, 
104/05 in 38/12).

5. Okvirna vrednost razpisanih sredstev: okvirna 
vrednost razpisa za celotno obdobje od 1. 4. 2015 do 
31. 3. 2020 znaša 300.000,00 EUR, in sicer za sredstva, 
namenjena sofinanciranju programskega upravljanja.

6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dode-
ljena  proračunska  sredstva  za  posamezno  enoletno 
obdobje  bo  izbrani  predlagatelj  črpal  v  tistem  prora-
čunskem  letu  oziroma v plačilnih  rokih,  kot  jih  določa 
vsakokrat veljavni zakon o  izvrševanju proračuna RS. 
Z izbranim predlagateljem bo MOL sklenila pogodbo 
o  sofinanciranju  programskega  upravljanja  Vodnikove 
domačije, v kateri bo opredeljena tudi brezplačna upo-
raba prostorov Vodnikove domačije, kot so opredeljeni 
v točki 1. 1. tega ciljnega razpisa, z obveznostmi, kot so 
določene v Zakonu.

7. Razpisni rok: ciljni razpis, oznaka JPR1-Vodniko-
va domačija, za obdobje od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2020, 
se prične 23. 1. 2015 in zaključi 23. 2. 2015.

8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo ciljnega razpisa,
– prijavni obrazec 1 (prijavni obrazec s program-

sko  in  finančno  konstrukcijo  ter  opisom  izpolnjevanja 
kriterijev),

– prijavni obrazec 2 (originalna izjava predlagatelja 
o izpolnjevanju pogojev in realizaciji za triletno obdobje).

– vzorec pogodbe.
Predlagatelj mora ob prijavi na ta ciljni razpis prilo-

žiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjena prijavna obrazca 1 in 2,
– zahtevane obvezne priloge, navedene v prijav-

nem obrazcu 1,
– parafiran vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v raz-

pisnem roku dvignejo na Oddelku za kulturo MOL, Am-
brožev trg 7, Ljub ljana, med uradnimi urami vsak pone-
deljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, ob sredah tudi 
med 14. in 16. uro. Zainteresirane osebe imajo v tem 
času tudi pravico vpogleda v razpisno dokumentacijo in 
(po predhodni najavi)  v prostore Vodnikove domačije. 
Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na spletni 
strani MOL:  http://www.Ljub ljana.si/si/mescani/razpisi_
natecaji/default.html. MOL je dolžan v času razpisnega 
roka na pisno zahtevo zainteresiranim predlagateljem 
razpisno dokumentacijo poslati tudi po pošti.

8.1. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih 

obrazcih, ki so sestavni del tega ciljnega razpisa, in 
mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, dolo-
čene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti poslana 
na naslov: Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, 1000 
Ljub ljana, do vključno 23. 2. 2015 (datum poštnega žiga) 
kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z  izpisom na 
sprednji strani: »Ne odpiraj – prijava na ciljni razpis: Vo-
dnikova domačija 2015-2020«. Na hrbtni strani ovojnice 
mora biti navedba predlagatelja: naziv in naslov (sedež).

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana pri-
poročeno na pošto do vključno 23. 2. 2015 oziroma do 
tega dne ni bila predložena na vložišču Mestne občine 
Ljub ljana. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje 

vseh obveznih sestavin, ki jih zahtevata besedilo tega 
ciljnega razpisa in razpisna dokumentacija. Če je vloga 
formalno nepopolna, se predlagatelja pozove, da jo 
dopolni. Predlagatelj mora vlogo dopolniti v petih dneh. 
Če predlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku ali 
če dopolnitev ni ustrezna, bo vloga zavržena s sklepom. 
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi 
pogoji in kriteriji tega ciljnega razpisa.

MOL bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka 
izločil vsako vlogo predlagatelja, ki:

– je ni vložila upravičena oseba;
– ni pravočasna,
– ni formalno popolna, pa je predlagatelj ne dopolni 

v zahtevanem roku oziroma je dopolnitev neustrezna.
8.2 Dopolnjevanje vlog: predlagatelj lahko vlogo 

dopolnjuje v razpisnem roku na način, kot velja za poši-
ljanje vlog, in sicer s priporočeno pošiljko v zaprti ovoj-
nici z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – dopolnilna 
vloga: Vodnikova domačija 2015-2020«.

9. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in po-
jasnil: Dario Seraval, svetovalec, e-pošta: dario.sera-
val@Ljub ljana.si; tel. 306-48-63, 031/221-636.

10. Uradne ure: uradne ure Mestne uprave MOL, 
Oddelka za kulturo so vsak ponedeljek in petek od 9. do 
12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure.

11. Vpogled v razpisno dokumentacijo: vpogled 
v razpisno dokumentacijo je omogočen na Oddelku za 
kulturo Mestne  uprave Mestne  občine  Ljub ljana  (Am-
brožev trg 7, 1000 Ljub ljana). Za ogled Vodnikove do-
mačije se najmanj en dan prej najavite pri pristojnemu 
uslužbencu.

12. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: Mestna 
občina Ljub ljana bo predlagatelje o izidih razpisa obve-
stila predvidoma v mesecu dni po zaključku odpiranja 
vlog.

Mestna občina Ljub ljana

Št. 671-0002/2015 Ob-1101/15

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni  list 
RS,  št.  22/98)  in  13.  člena  Pravilnika  za  vrednotenje 
programov športa v javnem interesu in uporabo objektov 
in površin v Mestni občini Slovenj Gradec, (Uradni  list 
RS, št. 110/10, 27/13 in 111/13) Mestna občina Slovenj 
Gradec objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov na področju športa  

v javnem interesu v Mestni občini Slovenj Gradec,  
v letu 2015

1. Predmet razpisa:
Predmet  razpisa  je  sofinanciranje  izvajalcev  pro-

gramov športa v javnem interesu, in sicer po področjih 
do naslednjih višin:

1.1. Šport otrok in mladine:
– interesna športna vzgoja predšolskih otrok – 

2.000,00 €,
– interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok – 

28.000,00 €,
– športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami – 

300,00 €,
– športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami 

– 300,00 €,
– interesna športna vzgoja mladine – 8.800,00 €,
– programi športa nadarjenih otrok usmerjenih v ka-

kovostni in vrhunski šport – 64.000,00 €,
– programi športa nadarjene mladine, usmerjene 

v kakovostni in vrhunski šport – 44.000,00 €.
– Šolska športna tekmovanja – 6.800,00 €
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– Počitniški programi – 6.300,00 EUR.
– Plavalno opismenjevanje – 3.500,00 EUR.
1.2. Programi kakovostnega in vrhunskega športa
– Program kakovostnega športa – 45.000,00 €
– Programi vrhunskega športa – 2.000,00 €
– Kategorizirani posamezniki – 6.000,00 €
1.3. Rekreativna dejavnost odraslih in invalidov
– Športno rekreativna dejavnost odraslih – 

30.000,00 €.
– Šport invalidov – 4.500,00 EUR.
1.4. Športne prireditve:
– Velike nacionalne, mednarodne – 7.600,00 EUR,
– mednarodna dejavnost – 3.400,00 EUR,
– druge prireditve – 6.000,00 EUR.
1.5. Delovanje društev in zvez:
– delovanje Športne zveze – 19.174,00 €.
– Delovanje klubov in društev – 3.000,00 €
1.6.  Občinska  panožna  športna  šola  – 

13.000,00 EUR
Dokončna višina sredstev bo določena s sprejetim 

odlokom  o  proračunu Mestne  občine  Slovenj  Gradec 
za leto 2015.

2. Pogoji sofinanciranja:
Na razpisu lahko sodelujejo vse pravne osebe jav-

nega in zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjuje-
jo predpisane pogoje za izvajanje dejavnosti na področju 
športa.

Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo 
nosilci in izvajalci športne dejavnosti iz prejšnjega od-
stavka, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da izvajajo dejavnost v Mestni občini Slovenj Gra-
dec, pri tem imajo prednost ustanove, ki so registrirane 
v MO Slovenj Gradec,

– da so registrirani za opravljanje dejavnosti na 
področju športa,

– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-
drovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtova-
nih športnih aktivnosti,

– da imajo urejeno članstvo in evidenco o registrira-
nih tekmovalcih (velja za klube in društva),

– Mestni  občini Slovenj Gradec  redno dostavljajo 
programe dejavnosti s področja športa, podatke o član-
stvu, poročila o realizaciji programov in doseženih rezul-
tatih ter druge zahtevane podatke,

– imajo organizirano redno športno dejavnost naj-
manj 30 tednov v letu (velja za redne športne programe),

– so registrirani in opravljajo svojo dejavnost naj-
manj eno leto.

3. Vsebina vloge
Vloge morajo vsebovati
– izpolnjen obrazec MO Slovenj Gradec za podro-

čje na katerem kandidira prosilec,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev, navedenih v tem 

razpisu,
– druge zahtevane priloge, razvidne na prijavnem 

obrazcu.
4. Rok in način prijave
Vloge izpolnjene izključno na predpisanih obrazcih 

in s priloženo predpisano dokumentacijo, morajo kan-
didati  poslati  s  priporočeno pošiljko  ali  oddati  osebno 
na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ul. 5, 
2380 Slovenj Gradec, do najkasneje do ponedeljka, 
23. 2. 2015, ali tega dne priporočeno na pošti.

Na zaprti ovojnici mora biti napisano sledeče:
– polni naslov pošiljatelja,
– polni naslov prejemnika,
– pripis »Ne odpiraj – javni razpis šport 2015«.
5. Postopek obravnave vlog
Odpiranje  vlog ni  javno. Pravočasno poslane pri-

jave bodo pregledane ali izpolnjujejo razpisne pogoje. 
Vloge, ki bodo prispele po razpisnem roku za prijavo, 
bodo zavržene. Kandidati, ki bodo oddali nepopolne vlo-
ge, bodo na to opozorjeni, za dopolnitev vloge pa bodo 
imeli na voljo dodatni petdnevni rok. Kolikor kandidat 
v določenem roku ne dopolni vloge bo le-ta zavržena.

Programi kandidatov bodo obravnavni in vrednoteni 
na podlagi meril za izbor izvajalcev, določenih v Pravilni-
ku za vrednotenje programov športa v javnem interesu 
in uporabo objektov in površin v Mestni občini Slovenj 
Gradec.

Postopek obravnave in sprejem sklepa o dodelitvi 
sredstev opravi komisija, ki jo imenuje župan.

Izbrani kandidati bodo o dodelitvi sredstev obvešče-
ni najkasneje do 22. 4. 2015, rezultati javnega razpisa 
bodo objavljeni na internetni strani MO Slovenj Gradec 
(www.slovenjgradec.si).

Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe.
6. Razpisna dokumentacija: interesenti lahko raz-

pisno  dokumentacijo  dvignejo  v  vložišču  Mestne  ob-
čine  Slovenj  Gradec,  ali  jo  poiščejo  na  spletni  strani 
http://www.slovenjgradec.si/, dodatne informacije v zve-
zi z razpisom pa dobijo na kontaktih: Borut Marošek, 
02/88-46-82, 031/878-559, borut.marosek@slovenj-
gradec.si; Viktor Sušec, 02/88-38-180, 041/343-622, 
info@sportnazvezasg.si.

Mestna občina Slovenj Gradec
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Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, skla-
dno  z  določbami  Zakona  o  stvarnem  premoženju  dr-
žave  in  samoupravnih  lokalnih  skupnosti  (Uradni  list 
RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14 in 90/14 
ZDU-1I), Uredbe o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 
42/12, 24/13 in 10/14) in Odlokom o proračunu Občine 
Laško za leto 2015 s programom razpolaganja, objavlja

javno dražbo
I.  Naziv  in  sedež  organizatorja  javne  dražbe: 

Občina  Laško,  Mestna  ulica  2,  3270  Laško,  matična 
številka: 5874505, ID številka za DDV SI11734612, 
tel. 03/73-38-700 in faks 03/73-38-740.

II. Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje sta nezazidani, delno komunalno 

opremljeni, stavbni zemljišči, in sicer:
1. parc. št. 212/3, k.o. 1039 Rimske Toplice, v izmeri 

912 m2 in
2. parc. št. 212/5, k.o. 1039 Rimske Toplice, v izmeri 

1.386 m2.
Zemljišči se nahajata na območju, ki ga opredeljuje 

lokacijski načrt Belovo. V odloku o LN Belovo (Uradni list 
RS, št. 122/04) so navedeni pogoji za izgradnjo objektov 
v območju individualnih stanovanjskih hiš s pomožnimi 
objekti. Za omenjeno območje je bil sprejet tudi Odlok 
o programu opremljanja zemljišča za gradnjo stanovanj-
skih hiš Belovo (Uradni list RS, št. 33/07), ki predpisuje 
izhodišča za izdelavo programa opremljanja, obstoječo 
in predvideno komunalno infrastrukturo ter podlage za 
odmero komunalnega prispevka.

III. Izklicna cena in najnižji znesek višanja
Za nepremičnini, ki sta predmet prodaje znaša iz-

klicna cena:
1. parc. št. 212/3, k.o. 1039 Rimske Toplice – izklic-

na cena 22.481,00 €,
2. parc. št. 212/5, k.o. 1039 Rimske Toplice – izklic-

na cena 24.152,00 €.
Najnižji  znesek  višanja  izklicne  cene  je 

1.000,00 EUR. Davek na dodano  vrednost  po  stopnji 
22 % ni vključen v ceno  in ga kupec plača na podlagi 
izdanega računa poleg kupnine.

IV. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača na 
TRR Občine Laško št.: 01257-0100003220, v 15 dneh 
po  sklenitvi  pogodbe. Kupec  je  poleg  kupnine  dolžan 
plačati: zakonsko predpisan davek na dodano vrednost, 
strošek notarskega zapisa prodajne pogodbe in stro-
šek vknjižbe lastninske pravice. Plačilo celotne kupnine 
v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 
Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v do-
ločenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna 
pogodba za razdrto. Kupec je pred vložitvijo vloge za iz-
dajo gradbenega dovoljenja Občini Laško dolžan plačati 
tudi komunalni prispevek, ki bo odmerjen v skladu z do-
ločili Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo 
stanovanjskih hiš Belovo (Uradni list RS, št. 33/07).

V. Kraj  in  čas  javne dražbe:  javna dražba bo po-
tekala v sredo, 25. 2. 2015, v sejni sobi Občine Laško, 
Mestna ulica 2, Laško, z začetkom ob 10. uri. Kandidati 
se bodo morali 30 minut pred začetkom javne dražbe 

izkazati z dokazili, navedenimi pod zap. št. IX te objave. 
Če udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih po-
datkov oziroma ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev, 
ne more sodelovati na javni dražbi.

VI. Varščina:
– Udeleženci,  ki  želijo  sodelovati  na  javni  dražbi, 

morajo  do  ponedeljka,  23.  2.  2015  vplačati  varščino 
v  višini  10 %  izklicne  cene na TRR Občine Laško  št.: 
01257-0100003220. Račun je odprt pri UJP Žalec.

– Z vplačilom varščine sprejme dražitelj obveznost 
pristopiti k dražbi. Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino 
in ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina zadrži.

– Uspelemu  dražitelju  se  bo  vplačana  varščina 
vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena 
v roku 30 dni po opravljeni javni dražbi.

– V primeru, da uspeli dražitelj ne bi sklenil pogod-
be ali plačal kupnine, organizator  javne dražbe obdrži 
varščino.

VII. Pogoji prodaje:
– Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notar-

skega zapisa.
– Nepremičnina bo prodana dražitelju, za katerega 

bo komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.
– Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogod-

bo v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. V naspro-
tnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in 
ima Občina Laško pravico zadržati vplačano varščino.

– Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh 
stroških  se  bo  kupcu  nepremičnina  izročila  v  last  in 
posest, s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni 
nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.

VIII. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na  javni  dražbi  lahko  sodeluje  domača  ali  tuja, 

pravna ali fizična oseba, ki v skladu s pravnim redom 
Republike Slovenije lahko postane lastnik nepremičnin 
ter  se pravočasno  in pravilno prijavi,  tako da predloži 
naslednje podatke oziroma dokumente:

– plača varščino in predloži dokazilo o njenem pla-
čilu;

– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta (potni 
list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba;

– potrjen izpis iz poslovnega registra, ki ne sme 
biti starejši od enega meseca, če se prijavi samostojni 
podjetnik;

– potrjen izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti 
starejši od enega meseca, v primeru, da se prijavi prav-
na oseba;

– predloži pooblastilo, ki se nanaša na predmet jav-
ne dražbe, pri čemer mora biti podpis overjen pri notarju, 
v primeru če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži 
pooblaščenec.

Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je po-
trebno  predložiti  v  izvirniku  ali  pa  kopijo  listine,  ki  je 
overjena pri notarju.

IX. Podrobnejši pogoji in pravila javne dražbe:
– Javna dražba bo ustna, v slovenskem jeziku.
– Nepremičnini bosta prodani po načelu videno-ku-

pljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne 
pogodbe ne bodo upoštevane. Potencialni kupec nima 
pravice do uveljavljanja  jamčevalnih  zahtevkov zaradi 
morebitnih stvarnih ali pravnih napak, ki jih odkrije na 
nepremičnini.

Javne dražbe
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– Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo 
ceno.

– Dražbo vodi komisija  ter  je končana, ko voditelj 
dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za nepremičnino. 
Takrat predsednik komisije ugotovi komu in po kakšni 
ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove 
k podpisu pogodbe.

– Če  izklicna  vrednost  ni  bila  dosežena  je  javna 
dražba neuspešna.

– Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče 
podati  dokler  ni  zaključen  zapisnik  o  poteku  dražbe. 
Morebitne spore reši voditelj dražbe.

X. Opozorilo: župan Občine Laško lahko kadarkoli 
do sklenitve pravnega posla – podpisa prodajne pogod-
be,  postopek  javne  dražbe  brez  obrazložitve  in  brez 
odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se draži-
teljem povrne varščina brez obresti.

XI. Dodatne informacije o pogojih in predmetu javne 
dražbe lahko interesenti pridobijo na tel. 03/73-38-700 
in 03/73-38-712 ali e-naslovu: stanka.jost@lasko.si in 
obcina@lasko.si. Po predhodnem dogovoru  je mogoč 
tudi ogled nepremičnine, ki je predmet javne dražbe.

Občina Laško

Št. 3522-01/2014-04 05 Ob-1073/15

Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, skla-
dno  z  določbami  Zakona  o  stvarnem  premoženju  dr-
žave  in  samoupravnih  lokalnih  skupnosti  (Uradni  list 
RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14 in 90/14 
– zdu-1I), Uredbe o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 
42/12, 24/13 in 10/14) in Odlokom o proračunu Občine 
Laško za leto 2015 s programom razpolaganja, objavlja

javno dražbo
I.  Naziv  in  sedež  organizatorja  javne  dražbe: 

Občina  Laško,  Mestna  ulica  2,  3270  Laško,  matična 
številka: 5874505, ID številka za DDV SI11734612, 
tel. 03/73-38-700 in faks 03/73-38-740.

II. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje je del 
stavbe št. 8, v stavbi št. 97, k.o. 1026 Laško, z neto 
tlorisno površino 29,60 m2. Nepremičnina v naravi pred-
stavlja manjše stanovanje, v mansardi poslovno sta-
novanjskega objekta, na Zdraviliški cesti 5b v Laškem. 
V poslovnem delu objekta višine K+P+2+M so locirani 
prostori policijske postaje, v obeh nadstropjih in man-
sardi pa so stanovanjski prostori. Objekt, v katerem je 
ocenjevano stanovanje je solidno grajen in vzdrževan. 
Samo stanovanje pa je slabše vzdrževano.

III. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
IV. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: za ne-

premičnino, ki  je predmet prodaje znaša izklicna cena 
21.930,00  EUR,  najnižji  znesek  višanja  izklicne  cene 
je 200,00 EUR. Davek na promet nepremičnin ni vklju-
čen v ceno in ga kupec plača poleg kupnine.

V.  Način  in  rok  plačila  kupnine:  kupnina  se  pla-
ča  na  TRR  Občine  Laško,  št.:  01257-0100003220, 
v 15 dneh po sklenitvi pogodbe. Kupec je poleg ku-
pnine  dolžan  plačati:  davek  na  promet  nepremičnin, 
stroške notarskega zapisa prodajne pogodbe in stroške 
vknjižbe  lastninske  pravice.  Plačilo  celotne  kupnine 
v določenem roku je bistvena sestavina pravnega po-
sla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in 
v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje pro-
dajna pogodba za razdrto.

VI. Kraj  in čas javne dražbe:  javna dražba bo po-
tekala v sredo, 25. 2. 2015, v sejni sobi Občine Laško, 
Mestna ulica 2, Laško, z začetkom ob 9. uri. Kandidati 

se bodo morali 30 minut pred začetkom javne dražbe 
izkazati z dokazili, navedenimi pod zap. št. IX te objave. 
Če udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih po-
datkov oziroma ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev, 
ne more sodelovati na javni dražbi.

VII. Varščina:
– Udeleženci,  ki  želijo  sodelovati  na  javni  dražbi, 

morajo  do  ponedeljka,  23.  2.  2015  vplačati  varščino 
v  višini  10 %  izklicne  cene na TRR Občine Laško  št.: 
01257-0100003220. Račun je odprt pri UJP Žalec.

– Z vplačilom varščine sprejme dražitelj obveznost 
pristopiti k dražbi. Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino 
in ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina zadrži.

– Uspelemu  dražitelju  se  bo  vplačana  varščina 
vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena 
v roku 30 dni po opravljeni javni dražbi.

– V primeru, da uspeli dražitelj ne bi sklenil pogod-
be ali plačal kupnine, organizator  javne dražbe obdrži 
varščino.

VIII. Pogoji prodaje:
– Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notar-

skega zapisa.
– Nepremičnina bo prodana dražitelju, za katerega 

bo komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.
– Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogod-

bo v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. V naspro-
tnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in 
ima Občina Laško pravico zadržati vplačano varščino.

– Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh 
stroških  se  bo  kupcu  nepremičnina  izročila  v  last  in 
posest, s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni 
nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.

IX. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na  javni  dražbi  lahko  sodeluje  domača  ali  tuja, 

pravna ali fizična oseba, ki v skladu s pravnim redom 
Republike Slovenije lahko postane lastnik nepremičnin 
ter  se pravočasno  in pravilno prijavi,  tako da predloži 
naslednje podatke oziroma dokumente:

– plača varščino in predloži dokazilo o njenem pla-
čilu;

– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta (potni 
list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba;

– potrjen izpis iz poslovnega registra, ki ne sme 
biti starejši od enega meseca, če se prijavi samostojni 
podjetnik;

– potrjen izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti 
starejši od enega meseca, v primeru, da se prijavi prav-
na oseba;

– predloži pooblastilo, ki se nanaša na predmet jav-
ne dražbe, pri čemer mora biti podpis overjen pri notarju, 
v primeru če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži 
pooblaščenec.

Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je po-
trebno  predložiti  v  izvirniku  ali  pa  kopijo  listine,  ki  je 
overjena pri notarju.

X. Podrobnejši pogoji in pravila javne dražbe:
– Javna dražba bo ustna, v slovenskem jeziku.
– Nepremičnina bo prodana po načelu videno-ku-

pljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne 
pogodbe ne bodo upoštevane.

– Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo 
ceno.

– Dražbo vodi komisija  ter  je končana, ko voditelj 
dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za nepremičnine. 
Takrat predsednik komisije ugotovi komu in po kakšni 
ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove 
k podpisu pogodbe.

– Če  izklicna  vrednost  ni  bila  dosežena  je  javna 
dražba neuspešna.
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– Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče 
podati  dokler  ni  zaključen  zapisnik  o  poteku  dražbe. 
Morebitne spore reši voditelj dražbe.

XI.  Opozorilo:  župan  Občine  Laško  lahko  kadar-
koli do sklenitve pravnega posla – podpisa prodajne 
pogodbe,  postopek  javne  dražbe  brez  obrazložitve  in 
brez  odškodninske  odgovornosti  ustavi,  pri  čemer  se 
dražiteljem povrne varščina brez obresti.

XII. Dodatne informacije o pogojih in predmetu javne 
dražbe lahko interesenti pridobijo na tel. 03/73-38-700 
in 03/73-38-712 ali e-naslovu: stanka.jost@lasko.si in 
obcina@lasko.si. Po predhodnem dogovoru  je mogoč 
tudi ogled nepremičnine, ki je predmet javne dražbe.

Občina Laško

 Ob-1096/15

Na podlagi 2., 20., 21. in 33. člena Zakona o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) 
ter  v  skladu  z  28.  do  34.  členom Uredbe o  stvarnem 
premoženju države,  in samoupravnih lokalnih skupno-
sti (Uradni list RS, št. 75/12, 47/13 in 50/14) Žale Javno 
podjetje, d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljub ljana, objavlja

javno dražbo
za prodajo rabljenih vozil in delovnih strojev
Naziv  in sedež organizatorja  javne dražbe: ŽALE 

Javno podjetje, d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljub ljana.
Opis predmeta prodaje:
1. Tovorno specialno vozilo: 1 kos tovorno special-

no vozilo Iveco 120 E 16K s tipsko nadgradnjo za zbi-
ranje odpadkov Atrik (11 m3). Vozilo je v voznem stanju, 
odjavljeno iz prometa, letnik izdelave 1998/1, prostorni-
na motorja 5.861 ccm, dieselski pogon, moč motorja 130 
kW, prevoženih 103.500 km, prvič na dražbi.

izklicna cena: 5.320,00 EUR.
2. Osebno vozilo: 1 kos osebno vozilo Renault 

Clio 1,4. Vozilo je v voznem stanju, odjavljeno iz pro-
meta, letnik izdelave 1999/10, prevoženih 137.000 km, 
prostornina motorja 1.390 ccm, bencinski pogon, moč 
motorja 55 kW, drugič na dražbi.

izklicna cena: 480,00 EUR.
V vse navedene cene je vključen 22 % DDV.
Javna dražba bo potekala dne 7. 2. 2015 ob 9. uri 

na dvorišču prodajalca tj. ŽALE Javno podjetje, d.o.o., 
Tomačevska 2, 1000 Ljub ljana.

Javno dražbo bo vodila komisija v sestavi: Zoran 
Kramžar – predsednik, Goce Stojanovski – član, Katja 
Tekavec – član.

Ogled vozil bo možen na dan javne dražbe od 8.30 
do 9. ure na lokaciji Tomačevska 2, 1000 Ljub ljana.

Pogoji sodelovanja na javni dražbi
Pogoj  za  sodelovanje  na  javni  dražbi  je  plačilo 

varščine,  in  sicer  za  predmet  prodaje  pod  zaporedno 
številko  1  znaša  varščina  500  EUR,  pod  zaporedno 
številko 2 znaša varščina 100 EUR. Varščino je potreb-
no pred začetkom  javne dražbe nakazati  na TRR št.: 
03100-1000003073, pri SKB d.d. Za sodelovanje na 
javni dražbi mora dražitelj komisiji predložiti pisno doka-
zilo o vplačani varščini.

Najnižji znesek višanja izklicne cene za predmete 
prodaje pod zaporedno številko 1 je 500 EUR, pod za-
poredno številko 2 pa 100 EUR. Vozila in delovni stroji 
so naprodaj  kot  je navedeno, v obstoječem stanju na 
dan javne dražbe, brez kasnejših ugovorov, po načelu: 
»videno–kupljeno«.

Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli, bo po kon-
čani javni dražbi plačana varščina vrnjena (brez obresti) 
v  roku  8  koledarskih  dni  od  dneva  javne  dražbe,  na 
njihov osebni oziroma transakcijski račun. Uspešnemu 
dražitelju se plačana varščina všteje v kupnino.

Z najugodnejšim dražiteljem bo sklenjena prodajna 
pogodba najkasneje v 15 koledarskih dneh po končani 
javni dražbi. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navede-
nem roku, mu lahko prodajalec podaljša rok za sklenitev 
pogodbe, vendar ne za več kot 15 koledarskih dni ali 
pa  zadrži  njegovo  varščino.  Če  najugodnejši  dražitelj 
ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, ponudnik 
zadrži njegovo varščino.

Rok za plačilo kupnine je 15 koledarskih dni od iz-
stavitve računa, in sicer na TRR št.: 03100-1000003073, 
pri SKB d.d. Kolikor celotna kupnina ni plačana v roku iz 
prejšnjega odstavka se smatra, da je dražitelj odstopil 
od pogodbe in ponudnik zadrži njegovo varščino.

Javna  dražba  bo  potekala  po  dražbenih  pravilih 
prodajalca,  s  katerim bodo dražitelji  seznanjeni nepo-
sredno pred javno dražbo.

Vse dodatne informacije o javni dražbi ter predmetih 
prodaje lahko interesenti dobijo pri prodajalcu tj. družbi 
ŽALE Javno podjetje, d.o.o., Med hmeljniki 2, Ljub ljana, 
vsak delovni dan med 12.30 in 13. uro, Zoran Kramžar, 
tel. 01/420-17-13, e-pošta: zoran.kramzar@zale.si.

ŽALE Javno podjetje, d.o.o.
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Št. 2007/2015 Ob-1074/15

Na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja in na podlagi sklepa 3. 
redne seje sveta DŠD z dne 13. 1. 2015, Svet zavoda 
Dijaškega in študentskega doma Novo mesto, Šegova 
ulica 115, 8000 Novo mesto, razpisuje delovno mesto

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

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

Kandidati/ke morajo imeti najmanj pet let delovnih 
izkušenj  v  vzgoji  in  izobraževanju  ter  imeti  ustrezen 
naziv.

Predvideni začetek dela je 12. 5. 2015.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem stro-
kovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu – oziro-
ma pisno izjavo, da bo ravnateljski izpit opravil/a v roku 
enega  leta  od  pričetka  mandata,  delovnih  izkušnjah 
v vzgoji  in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti  in 
potrdilo  sodišča,  da  kandidat/ka  ni  v  kazenskem  po-
stopku) pošljite v 10 dneh po objavi razpisa na naslov: 
Dijaški in študentski dom Novo mesto, Šegova ulica 115, 
8000 Novo mesto, z oznako »Prijava za razpis za rav-
natelja – Ne odpiraj«.

Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje.

Vloge, ki bodo nepopolne se bodo zavrgle in izločile 
iz postopka.

Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju 
prejeli v zakonitem roku.

Svet zavoda Dijaškega in študentskega doma  
Novo mesto

 Ob-1075/15

Na podlagi 6. sklepa 23., redne seje Sveta zavoda 
OŠ Miška Kranjca, dne 3. 12. 2014, Svet zavoda OŠ 
Miška Kranjca, Kamnogoriška 35, 1000 Ljub ljana, raz-
pisuje delovno mesto

ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnate-

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

Začetek dela bo dne 1. 9. 2015.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
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 15 dneh po objavi 
razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ Miška Kranjca, Ka-
mnogoriška 35, 1000 Ljub ljana, z oznako “Prijava na 
razpis za ravnatelja”.

Kandidat mora  k  prijavi  priložiti  program  vodenja 
zavoda za mandatno obdobje, kratek življenjepis, nave-
de pa naj tudi druga znanja ter veščine, ki jih je pridobil.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Osnovna šola Miška Kranjca 
Ljub ljana

Št. 31/2015 Ob-1076/15

Svet Javnega zavoda Otroški vrtec Šmarje pri Jel-
šah, Slomškova 13, 3240 Šmarje pri Jelšah, na podlagi 
sklepa, ki je bil sprejet na izredni seji Sveta zavoda JZ 
Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah dne 7. 1. 2015, razpisuje 
delovno mesto

ravnatelja (m/ž).
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravna-

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

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

Predvideni začetek dela bo dne 1. 7. 2015.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
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, slednja ob oddaji vloge ne sme-
ta biti starejša od 30 dni ter pisno izjavo, da pri katerem 
koli drugem sodišču zoper kandidata/-ko ni uveden ka-
zenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedo-
takljivost) pošljite v 10 dneh po objavi razpisa na naslov: 
Svet JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, Slomškova 13, 
3240 Šmarje pri Jelšah z oznako »Prijava na razpis za 
ravnatelja«.

Svet vrtca vlog v e-obliki ne bo upošteval.
Kandidat/ka 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 Javnega zavoda  
Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah

 Ob-1093/15

Na podlagi 67. člena Poslovnika o delu Sveta za-
voda Osnovne šole Ob Dravinji Slovenske Konjice ter 
na podlagi sklepa sveta zavoda, dne 14. 1. 2015, o raz-
pisu prostega delovnega mesta ravnatelja, Svet zavo-
da Osnovne šole Ob Dravinji Slovenske Konjice, Ulica 
Dušana Jereba 1, 3210 Slovenske Konjice, razpisuje 
delovno mesto

ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 

Razpisi delovnih mest
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št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D).

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

Predvideni začetek dela bo dne, 1. 9. 2015.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
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 – s priloženo izjavo, da pri ka-
teremkoli  drugem  sodišču  –  izven  kraja  prebivališča 
– zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo 
dejanje zoper spolno nedotakljivost) pošljite v 15 dneh 
po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole 
Ob Dravinji, Ulica Dušana Jereba 1, 3210 Slovenske 
Konjice, 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 Osnovne šole Ob Dravinji  
Slovenske Konjice

 Ob-1119/15

Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah 
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – 
ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), Zakona o gospodarskih 
družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno 
besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 – skl. US, 32/12, 57/12, 
44/13 – odl. US in 82/13), 13. člena Odloka o ustanovitvi 
javnega podjetja (Uradni list RS, št. 24/96 z dne 10. 5. 
1996), 20. in 21. člena Statuta javnega podjetja Javno 
komunalno podjetje Brezovica d.o.o., ter 12. člena Po-
slovnika o delu nadzornega sveta JKP Brezovica d.o.o., 
Nadzorni svet javnega podjetja Javno komunalno pod-
jetje Brezovica d.o.o., objavlja javni razpis za zasedbo 
delovnega mesta

direktorja javnega podjetja Javno komunalno 
podjetje Brezovica, d.o.o.

Za direktorja je lahko imenovana neomejeno po-
slovno sposobna fizična oseba, ki, poleg delovno-prav-
nih pogojev, izpolnjuje še naslednje pogoje:

1. ima visokošolsko ali višješolsko izobrazbo teh-
nične smeri ali druge ustrezne smeri, ki izkazuje prido-
bljeno  znanje  osnov  tehnične  stroke  (VI.  oziroma VII. 
st. izobrazbe);

2. ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju 
vodenja poslovnih procesov;

3. ima govorno in pisno znanje vsaj enega tujega 
jezika;

4. obvladuje računalniška znanja;
5. ima vozniški izpit B kategorije.
Kandidat mora izkazati še:
6. da ima organizacijske in vodstvene sposobno sti;
7. da dobro poznava program poslovanja podjetja;
8. da ima sposobnost za organiziranje, vodenje in 

koordiniranje dela in ljudi;
9. da ima sposobnost presoje in sposobnost dolgo-

ročnega načrtovanja in planiranja;
10. da ima sposobnost učinkovitega komunicira nja;
11. da se odlikuje kot iznajdljiva, zanesljiva in od-

govorna oseba;
12. da dobro poznava področje komunalnih storitev 

in vseh del, ki se opravljajo v javnem podjetju;

13. da dobro poznava področno zakonodajo.
Prednost pri izboru bodo imeli kandidati, ki imajo 

opravljen izpit iz splošnega upravnega postopka.
Oseba, ki kandidira na predmetnem razpisu, mora 

biti  državljan Republike Slovenije  in mora  izpolnjevati 
pogoje iz drugega odstavka 255. člena ZGD-1 in sicer:

– da ni že član drugega organa vodenja ali nadzora 
te družbe;

– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega 
dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in 
socialno 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;

– da mu  ni  bil  izrečen  varnostni  ukrep  prepovedi 
opravljanja 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.

Izbrani kandidat bo imenovan za direktorja za man-
datno dobo 4 let.

K  prijavi  morajo  kandidati  priložiti  naslednja  do-
kazila:

a) izjavo ali potrdilo kandidata, da je državljan Re-
publike Slovenije;

b) dokazilo o doseženi izobrazbi;
c) dokazilo o opravljenem izpitu iz splošnega uprav-

nega postopka, kolikor je kandidat v svoji vlogi navedel, 
da ima opravljen izpit;

d) izjavo kandidata o pridobljenih delovnih izku-
šnjah, iz katere bo razvidno, da ima kandidat najmanj 
5  let delovnih  izkušenj na področju vodenja poslovnih 
procesov. Kandidat izkazuje svojo usposobljenost za 
vodenje poslovnih procesov na podlagi predloženih do-
kazil o predhodnih zaposlitvah;

e) izjava kandidata o pisnem in ustnem znanju vsaj 
enega tujega jezika (po lestvici Europass);

f) fotokopijo vozniškega izpita B kategorije;
g) izjava kandidata, podana pod kazensko in mate-

rialno odgovornostjo, ali potrdilo kandidata:
– da ni že član drugega organa vodenja ali nadzora 

te družbe;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega 

dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in 
socialno 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;

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

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

h) izjava kandidata, da za namen tega postopka do-
voljuje nadzornemu svetu, da zanj, iz uradnih evidenc, 
pridobi podatke iz točke g) tega razdelka.

Kandidat mora k prijavi predložiti tudi kratko vizijo 
razvoja javnega podjetja Javno komunalno podjetje Bre-
zovica, d.o.o.,  za čas mandatnega obdobja  ter  kratek 
življenjepis.

Vsa dokazila morajo kandidati predložiti v uradnem 
jeziku Republike Slovenije. Če so priložena v tujih jezi-
kih, je potrebno priložiti še uraden prevod.
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Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, morajo prijave 
z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, poslati do 
petka, 30. 1. 2015, v zaprti kuverti, na naslov: Javno ko-
munalno podjetje Brezovica, d.o.o., Nadzorni svet Jav-
nega komunalnega podjetje Brezovica, d.o.o., Kamnik 
pod Krimom 6, 1352 Preserje, s pripisom: »Ne odpiraj 
– Razpis za direktorja JKP Brezovica, d.o.o.«

V izbirnem postopku bodo obravnavane samo po-
polne, ustrezno označene in pravočasno oddane vloge 
kandidatov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje. Za ne-
popolne se bodo štele tudi vloge, ko kandidat ne predlo-
ži zahtevanih dokazil v objavi razpisa ter vloge, iz kate-
rih ni mogoče razbrati, ali kandidat  izpolnjuje razpisne 
pogoje. Z odločitvijo o izboru bodo prijavljeni kandidati 
seznanjeni po končani izvedbi postopka.

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

Nadzorni svet javnega podjetja  
Javno komunalno podjetje Brezovica d.o.o.
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Št. 35400-1/2014-2 Ob-1092/15

Na podlagi prvega in drugega odstavka 146.c člena 
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 70/08 
in  108/09),  desete  alineje  prvega  odstavka  25.  člena 
Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega 
javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12 in 98/12) 
ter prvega odstavka 6. člena Splošnih pogojev poslova-
nja Eko sklada št. 0141-1/2010-5  (objavljeni na spletni 
strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf; v nada-
ljevanju: splošni pogoji poslovanja), Eko sklad, Slovenski 
okoljski javni sklad (v nadaljevanju: Eko sklad), objavlja

spremembo javnega poziva 
za kreditiranje okoljskih naložb občanov 51OB14

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 51OB14 
(Uradni list RS, št. 38/14) se spremeni tako kot sledi:

V prvem odstavku 5. točke (»5. Rok in način prijave) 
se datum »31. 1. 2015« nadomesti z datumom »31. 3. 
2015«.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Št. 61351-1/2015/1 Ob-1104/15

Javni poziv
avtorjem, ki so upravičeni do denarnih prispevkov 

iz naslova knjižničnega nadomestila
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije na 

podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12, 63/13), 
56.  člena  Zakona  o  knjižničarstvu  (Uradni  list  RS, 
št. 87/01, 96/02) in Pravilnika o izvajanju knjižničnega 
nadomestila (Uradni list RS, št. 42/04, 14/09) poziva 
avtorje  s  področja  knjige,  glasbe,  filma,  ilustracije  in 
fotografije, da na spletni strani http://home.izum.si/co-
biss/nadomestilo/ preverijo statistiko izposoj svojih del 
v splošnih knjižnicah v letu 2014, ki so skladno s Pra-
vilnikom o izvajanju knjižničnega nadomestila (v nada-
ljevanju Pravilnik) predmet knjižničnega nadomestila. 
Avtorje pozivamo, da se v primeru pomanjkljivih po-
datkov o svojih delih za popravke obrnejo na najbližjo 
splošno knjižnico ali knjižnico, ki ureja njihovo biblio-
grafijo. Vsa morebitna vprašanja v zvezi s seznamom 
gradiva in v zvezi s številom izposoj pa lahko naslovijo 
na IZUM na naslov: podpora@izum.si. Rok za pripom-
be je 24. 2. 2015.

JAK bo 27. 2. 2015 na podlagi 9. člena Pravilnika 
na svoji spletni strani in na spletni strani IZUM-a objavil 
seznam avtorjev, ki so upravičeni do knjižničnega nado-
mestila. Seznam, ki ga direktor JAK potrdi s sklepom, je 
dokončna podlaga za izplačilo sredstev.

Podatki o avtorjih, ki so kadar koli v obdobju 
2004–2014 že uveljavili pravico do knjižničnega nado-
mestila, so že vključeni v bazo podatkov. Ti avtorji bodo 
obvestilo o pripadajočem nadomestilu prejeli avtomatič-
no. Ob tem bodo pozvani, da preverijo svoje podatke in 
JAK sporočijo morebitne spremembe.

Avtorje, ki bodo pravico do knjižničnega nadome-
stila uveljavljali prvič, pa JAK poziva, da po objavi do-

končnega  seznama  upravičencev,  tj.  po  27.  2.  2015, 
na spletni strani http://home.izum.si/cobiss/nadomestilo/ 
izpolnijo identifikacijski obrazec v elektronski obliki ter ga 
nato natisnejo, podpišejo in najkasneje do 30. 9. 2015 
pošljejo na naslov: Javna agencija za knjigo RS, Metel-
kova 2b, 1000 Ljub ljana.

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije

 Ob-1103/15

Univerza  v  Ljub ljani,  Fakulteta  za  elektrotehniko, 
v skladu z 20. in 22. členom v povezavi z 28. in 29. čle-
nom Zakona o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS/ (Uradni list RS, 
št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14) objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem dela stvarnega premoženja

Splošno
Lastnik stvarnega premoženja, ki se oddaja v na-

jem,  je Univerza v Ljub ljani, Fakulteta za elektrotehni-
ko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljub ljana  (v nadaljevanju: 
najemodajalec).

Stvarno premoženje se nahaja v k.o. Gradišče  II, 
parc. št. *416, ID znak 2679-416/0-1, parc. št. 128/10, 
ID znak 2679-128/10-0,Tržaška cesta 25, Ljub ljana, ID 
stavbe 2679-1050.

Del stvarnega premoženja, ki se oddaja v najem, 
začasno ne potrebuje noben uporabnik.

Javno zbiranje ponudb se objavi v Uradnem listu 
RS in na spletni strani  fakultete http://www.fe.uni-lj.si/, 
kjer je dostopna tudi predmetna razpisna dokumenta-
cija.

Kontaktna oseba za morebitna vprašanja: izr. prof. 
dr. David Nedeljković, tel. 01/476-84-78.

Predmet oddaje v najem
1.  Predmet  oddaje  stvarnega  premoženja  v  na-

jem so poslovni prostori AN405A, AN405B, AN405C, 
AN405D, AN405E, AN406, v skupni izmeri 90,60 m², ki 
se nahajajo v 4. nadstropju ID stavbe 2679-1050 (stavba 
A), s skupno neto tlorisno površino 6.424,80 m2 in povr-
šino zemljišča pod stavbo 1.230,00 m2, na Tržaški ce-
sti 25, Ljub ljana, ki stoji na parcelah št. 128/10 in 416.S, 
obe k.o. 2679 Gradišče II. Poslovni prostori se oddajajo, 
kot nedeljiva celota.

2. Predmet oddaje stvarnega premoženja v najem 
so parkirna mesta, na zunanjem nepokritem parkirišču 
fakultete, parcela št. 128/1, k.o. 2679 Gradišče II. Naje-
mnik lahko ob najemu predmetnih poslovnih prostorov 
najame največ 4 parkirna mesta, na parkirišču fakultete. 
Parkirna mesta se oddajo zgolj ob najemu poslovnih 
prostorov.

Poslovni prostori se oddajajo, kot nedeljiva celota.
Parkirna mesta se oddajo zgolj ob najemu poslov-

nih prostorov.
Poslovni prostori, ki so predmet oddaje stvarnega 

premoženja v najem, se nahajajo v 4. nadstropju stav-
be št. 1050 in imajo oznake in površine, kot izhaja iz 
priložene tabele:

Druge objave
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OZNAKA PROSTORA m2

+AN405A 21,90
+AN405B 6,20
+AN405C 1,65
+AN405D 7,10
+AN405E 10,60
+AN406 43,15

Razporeditev prostorov je razvidna iz priložene ski-
ce:

  1/1 

 

 
 
 

Najemniku se omogoči souporaba avle, dvigala in 
skupnih hodnikov ter stopnišča za dostop do poslovnih 
prostorov najemnika ter souporaba skupnih toaletnih 
prostorov AN402A in AN402B v 4. nadstropju.

Poslovni prostori niso opremljeni. Možne so manjše 
gradbene prilagoditve predmetnih treh prostorov, v bre-
me oziroma na strošek najemnika, ki ne vpliva na višino 
najemnine.

Prostori se oddajajo  izključno za namen izvajanja 
raziskovalne in razvojne dejavnosti s področja elektro-
tehnike v povezavi z dejavnostjo fakultete.

Predmetni poslovni prostori predstavljajo 0,527 % 
od skupne površine celotne stavbe fakultete, ki obsega 
17.182,50 m2.

Prostori se oddajo v najem po načelu videno – na-
jeto.

Ogled poslovnih prostorov in parkirnih mest za za-
interesirane ponudnike bo 28. 1. 2015 ob 11. uri. Izven 
tega termina ogled ne bo možen.

Višina najemnine
Najemnina  bo  določena  na  podlagi  ponudbe  po-

nudnika, ki bo kot najugodnejši izbran po postopku in 
v skladu z merili tega javnega razpisa.

Ponujena najemnina za poslovne prostore ne 
sme  biti  nižja  od  izhodiščne  mesečne  najemnine,  ki 
znaša  9,00  EUR/m²  oziroma  815,40  EUR  za  skup  
no 90,60 m² prostorov (vse brez DDV).

V najemnino poslovnih prostorov je všteta soupo-
raba avle, dvigala, skupnih hodnikov in stopnišča, ki jih 
najemnik lahko uporablja zgolj za dostop do poslovnih 
prostorov ter souporaba toaletnih prostorov AN402A in 
AN402B v 4. nadstropju.

Ponujena najemnina za posamezno parkirno mesto 
ne sme biti nižja od izhodiščne mesečne najemnine, ki 
znaša 60,00 EUR za eno parkirno mesto (brez DDV).

Znesek najemnine za poslovne prostore in parki-
rišča, povečan za davek na dodano vrednost, zapade 
v plačilo vsakega 15. dne v mesecu za tekoči mesec. 
Pogodbeni stranki se ob morebitnem podaljšanju po-
godbe dogovorita o višini najemnine, ki pa ne more biti 
manjša od višine najemnine iz te pogodbe, usklajene 
s kumulativno stopnjo  rasti  cen življenjskih potrebščin 
v obdobju trajanja te pogodbe.

Čas trajanja najema
Najemna pogodba se sklene za določen čas naj-

manj petih let z možnostjo podaljšanja.
Obveznosti najemnika
Najemnik  je  dolžan  poleg  najemnine  za  poslov-

ne prostore  in  parkirišča najemodajalcu plačevati  tudi 
obratovalne stroške (električna energija, ogrevanje, va-
rovanje, voda in kanalščina, odvoz smeti, nadomestilo 
za uporabo stavbnega zemljišča oziroma davek na ne-
premičnine, pluženje in odvoz snega, servis dvigala …).

Stroški se zaračunajo v sorazmernem deležu s kva-
draturo najetih poslovnih prostorov 0,527 %, stroškov 
pluženja in odvoza snega, ki se obračunajo v sorazmer-
nem deležu s številom najetih parkirnih mest.

Najemnik sam sklene pogodbo za informacij-
sko-telekomunikacijske storitve pri izbranem ponudni-
ku  in  stroške  plačuje  direktno  in  neodvisno  od  naje-
modajalca.

Najemnik lahko s predhodnim soglasjem najemo-
dajalca opremi prostore, ki so predmet najema, ob po-
oblaščenem  nadzoru  najemodajalca.  Morebitna  nova 
vgrajena oprema ne postane last najemodajalca in jo 
je  najemnik  v  primeru  prenehanja  te  pogodbe  dolžan 
na svoje stroške odstraniti, če se z najemodajalcem ne 
dogovorita drugače.

Najemnik se zavezuje:
– da bo poslovne prostore in parkirna mesta upora-

bljal kot dober gospodar;
– da bo spoštoval hišni in požarni red fakultete ter 

pravila, ki veljajo na parkirišču;
– da bo plačeval vse obveznosti do najemodajalca 

in drugih dobaviteljev obratovalnih storitev v dogovor-
jenih rokih.

Najemnik ne sme uporabljati najetih prostorov za 
izvajanje druge dejavnosti, kot bo opredeljena v naje-
mni pogodbi.

Najemnik ne sme oddati poslovnih prostorov in 
parkirnih mest v podnajem brez izrecnega predhodnega 
pisnega soglasja najemodajalca.

Vse bistvene obveznosti najemnika so sicer opre-
deljene  v  priloženem  vzorcu  najemne  pogodbe  in  se 
šteje, da so ponudnikom v celoti znane.

Pogoji za sodelovanje na razpisu
Ponudniki morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– ponudnik mora imeti veljavno registracijo in vsa 

potrebna dovoljenja za opravljanje poslovne dejavno sti;
– ponudnik mora priložiti potrdilo Ministrstva za pra-

vosodje RS o nekaznovanosti odgovorne osebe ponu-
dnika;

– ponudnik mora na TRR najemodajalca 
št.  01100-6030708671  vplačati  varščino  v  višini  dveh 
mesečnih najemnin in predložiti dokazilo o plačilu var-
ščine;

– ponudnik mora k ponudbeni dokumentaciji priloži-
ti tudi na vsaki strani parafiran vzorec najemne pogodbe;

– ponudnik mora v ponudbi izjaviti, da bo v prosto-
rih izvajal raziskovalno in razvojno dejavnost s področja 
elektrotehnike v povezavi z dejavnostjo fakultete,

– ponudnik mora v ponudbi izjaviti, da v celoti spre-
jema razpisne pogoje in se strinja z vsebino vzorca 
najemne pogodbe.



Stran 86 / Št. 5 / 23. 1. 2015 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Sestavni deli ponudbene dokumentacije
Ponudba mora vsebovati predvsem: podatke o po-

nudniku, višino ponujene najemnine poslovnega prosto-
ra (brez DDV), višino ponujene najemnine parkirnega 
mesta (brez DDV) in število parkirnih mest, čas veljav-
nosti ponudbe ter izjavo ponudnika, da v celoti sprejema 
vse pogoje iz te razpisne dokumentacije in se strinja 
z vsebino priloženega vzorca najemne pogodbe.

Ponudba mora biti napisana v slovenskem jeziku. 
Vse cene morajo biti v evrih brez DDV, ki mora biti pri-
kazan posebej.

Ponudba se bo štela za popolno, če bo ponudnik 
ponudbo oddal na priloženem obrazcu in zraven priložil 
vse sledeče dokumente, potrdila oziroma dokazila:

– izpis iz poslovnega/sodnega registra,
– dovoljenje  za  opravljanje  dejavnosti  (če  je  ob-

vezno),
– izjavo, da bo v prostorih izvajal raziskovalno in 

razvojno dejavnost s področja elektrotehnike v povezavi 
z dejavnostjo fakultete,

– potrdilo Ministrstva za pravosodje RS o nekazno-
vanosti odgovorne osebe ponudnika,

– dokazilo  o  plačilu  varščine  na  TRR  najemoda-
jalca,

– vzorec najemne pogodbe iz razpisne dokumenta-
cije, parafiran in žigosan na vsaki strani posebej.

Dokumenti, ki se predložijo kot sestavni del ponud-
be  in ne  izvirajo od ponudnika, morajo biti  predloženi 
v  izvirniku ali overjenem prepisu. Predložena dokazila 
in potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma 
odpiranja ponudb.

Ponudnik, ki odda ponudbo, ki vsebuje vse potreb-
ne sestavine, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, lahko 
tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb.

Ponudba mora biti veljavna najmanj do 10. 3. 2015. 
Ponudba, ki bi veljala krajši čas ali do preklica, bo izlo-
čena iz nadaljnjega postopka.

Rok in način oddaje ponudbe
Obravnavale se bodo ponudbe, ki bodo prispele do 

vključno 10. 2. 2015 najkasneje do 10. ure na naslov: 
Univerza v Ljub ljani, Fakulteta za elektrotehniko, Deka-
nat, Tržaška cesta 25, 1000 Ljub ljana.

Na ovojnici mora biti napisano: Ne odpiraj – Ponud-
ba za najem poslovnega prostora. Na hrbtni strani ovoj-
nice mora biti naveden naziv in polni naslov pošiljatelja.

Odpiranje ponudb bo javno, dne 10. 2. 2015 ob 
12. uri, v dekanatu Fakultete za elektrotehniko, Tržaška 
cesta 25, Ljub ljana. Udeležba ponudnikov ni obvezna. 
Prisotni predstavniki ponudnikov se morajo izkazati s pi-
snim pooblastilom.

Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku (ne-
pravočasne ponudbe), ali pravočasne ponudbe, ki bodo 
nepopolne ali nepravilne, bodo izločene iz postopka in 
se ne bodo obravnavale.

Varščina
V dokaz resnosti ponudbe mora ponu-

dnik pred predložitvijo ponudbene dokumentacije vpla-
čati varščino v višini dveh ponujenih najemnin na TRR 
najemodajalca št. 01100-6030708671, z navedbo: »pla-
čilo varščine za najem PP«.

Znesek varščine se ne obrestuje.
Če ponudnik umakne vloženo ponudbo, najemoda-

jalec zadrži njegovo varščino.
Neizbranim  in  izločenim ponudnikom (nepravoča-

sne ali nepopolne ponudbe) bo vplačana varščina ne-
obrestovana vrnjena v dveh mesecih od poteka razpi-
snega roka.

Varščina  izbranega ponudnika, s katerim bo skle-
njena najemna pogodba v notarskem zapisu, se bo 

upoštevala kot garancija za pravočasno in pravilno izpol-
nitev obveznosti najemnika iz najemne pogodbe.

Kriteriji in postopek ocenjevanja ponudb
Predmet ocenjevanja in izbire bodo le popolne in 

pravočasne ponudbe, ki jih bodo predložili ponudniki, ki 
bodo izpolnjevali vse v pogoje iz tega razpisa.

Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse pogoje 
te razpisne dokumentacije in bo ponudil najvišjo naje-
mnino.

Izbira ponudnika in morebitna dodatna pogajanja
Najemodajalec si pridržuje pravico do dodatnih po-

gajanj o višini najemnine v primeru, da bi dva ponudni-
ka (ali več)  izpolnjevala vse pogoje  in ponudila enako 
visoko najemnino.

Najemodajalec si pridržuje pravico, da brez kakr-
šnihkoli posledic zase ne izbere nobenega ponudnika.

Ponudniki v celoti nosijo stroške priprave ter izdela-
ve ponudbe in v primeru neizbire ali razveljavitve razpisa 
niso upravičeni do kakršnekoli odškodnine.

O odločitvi  najemodajalca glede  izbire ponudnika 
bodo ponudniki pisno obveščeni.

Sklenitev najemne pogodbe
Izbrani ponudnik mora najpozneje v 15 dneh od 

prejema obvestila o izbiri skleniti z najemodajalcem na-
jemno pogodbo v obliki neposredno izvršljivega notar-
skega zapisa.

Če  izbrani  ponudnik  tega  ne  stori  v  navedenem 
roku, lahko najemodajalec po lastni presoji podaljša 
rok za sklenitev pogodbe v notarskem zapisu, vendar 
ne  za  več  kot  15  dni,  ali  pa  zadrži  njegovo  varščino. 
Če  izbrani  ponudnik  ne  sklene  pogodbe  v  notarskem 
zapisu  niti  v  podaljšanem  roku,  najemodajalec  zadrži 
njegovo varščino.

Če  iz  kateregakoli  razloga  v  predvidenem  (ali  po-
daljšanem) roku ne bi bila sklenjena najemna pogodba 
v obliki notarskega zapisa z izbranim ponudnikom, se lah-
ko opravijo pogajanja in sklene najemna pogodba s po-
nudnikom, ki je naslednji po višini ponujene najemnine.

Priloga k razpisni dokumentaciji
1. vzorec najemne pogodbe,
2. obrazec ponudbe s specifikacijo obveznih prilog 

k ponudbi.
Vse priloge iz te razpisne dokumentacije so njen 

sestavni del.
Univerza v Ljub ljani

Fakulteta za elektrotehniko

Št. 1784-2/15-2 Ob-1097/15

Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim 
premoženjem  –  1  in  na  podlagi  pooblastila  odvisne 
družbe SŽ  – Potniški  promet,  d.o.o.:  Slovenske  žele-
znice, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljub ljana, vabijo 
k nakupu premičnin: prodajo neuporabnega materiala, 
odpadno železo.

Vrsta posla: prodaja neuporabnega materiala.
Lokacija: SŽ – VIT Ljub ljana, d.o.o.,  lokacija Ptuj, 

Osojnikova 6, 2250 Ptuj.
Predmet prodaje obsega: cca 60 t neuporabnih 

kolesnih dvojic, osi kolesnih dvojic, monobloki…, od-
padno železo.

Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša: 
13.200,00 EUR brez DDV-ja.

Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 4. 2. 2015 
ob 12. uri, na sedežu družbe: SŽ, d.o.o., Kolodvorska 
ul. 11, 1506 Ljub ljana, Služba za nabavo in  investicije 
(seja soba 606).

Posebne zahteve prodajalca bodo navedene v na-
vodilu za oblikovanje ponudb.
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Zainteresirani ponudniki so v 11 dneh po objavi 
vabila dolžni prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb, 
ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predme-
tom prodaje in v skladu s tem navodilom v 12 dneh 
po objavi  vabila predložiti  svoje ponudbe. Zahtevo za 
prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slo-
venske železnice, d.o.o., Služba za nabavo  in  investi-
cije, in sicer po faksu 01/29-14-833 ali po elektronski 
pošti: jelka.kosmac@slo-zeleznice.si. Informacije na 
tel. 01/29-14-634.

Slovenske železnice, d.o.o.

Št. 278-1-3/2015 Ob-1098/15

Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim 
premoženjem  –  1  in  na  podlagi  pooblastila  odvisne 
družbe SŽ – Infrastruktura d.o.o.: Slovenske železnice, 
d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljub ljana, vabijo k na-
kupu premičnin: neuporabni material.

Vrsta posla: neuporabni material.
Lokacija:
– SGD Ljub ljana, lokacija Zalog,
– SGD Ljub ljana, lokacija Ljub ljana,
– SGD Ljub ljana, lokacija Novo mesto,
– SGD Celje, lokacija Celje,
– SGD Celje, lokacija Sevnica,
– SGD Celje, lokacija Ponikva,
– SGD Celje, lokacija Zidni most.
Predmet prodaje obsega: cca 82 ton neuporabnih 

tirnic, kretniških delov, DTM (odpadno železo).
Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša: 

18.040,00 EUR brez DDV-ja.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 4. 2. 2015 

ob 12.30,  na  sedežu družbe: SŽ,  d.o.o., Kolodvorska 
ul. 11, 1506 Ljub ljana, Službe za nabavo in  investicije 
(sejna soba 606).

Posebne zahteve prodajalca bodo navedene v na-
vodilu za oblikovanje ponudb.

Zainteresirani ponudniki so v 11 dneh po objavi 
vabila dolžni prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb, 
ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom 
prodaje in v skladu s tem navodilom v 12 dneh po obja-
vi vabila predložiti svoje ponudbe. Zahtevo za prevzem 
navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske že-
leznice, d.o.o., Služba za nabavo in investicije, in sicer 
po faksu 01/29-14-833 ali po elektronski pošti: jelka.ko-
smac@slo-zeleznice.si Informacije na tel. 01/29-14-634.

Slovenske železnice, d.o.o.

Št. 478-4/2015 Ob-1094/15

Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica, 
na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 
75/12, 47/13, 50/14 in 90/14) ter v skladu z Uredbo 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 
10/14) objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnine

1. Naziv in sedež najemodajalca: Občina Radovlji-
ca, Gorenjska cesta 19, Radovljica, tel. 04/537-23-00, 
faks 04/531-46-84.

2. Predmet oddaje v najem: neopremljen poslov-
ni  prostor,  Restavracija  Letališče  Lesce,  Begunjska 
cesta 10, 4248 Lesce, v skupni izmeri 416,30 m2, od 
tega 286,30 m2 obsega restavracija, kuhinja, sanitarije, 
pisarna, klet in pomožni prostori, ter 130,00 m2 terasa. 

Poslovni prostor se oddaja v najem izključno za opra-
vljanje registrirane dejavnosti – Restavracije in gostilne, 
za določen čas 20 let, z možnostjo podaljšanja.

3.  Izklicna cena mesečne najemnine brez obrato-
valnih in drugih stroškov znaša 1.400,00 € brez DDV.

4. Pogoji za sodelovanje:
– v tem postopku zbiranja ponudb lahko sodelujejo 

pravne in fizične osebe, ki imajo od leta 2009 dalje vsaj 
5 let registrirano dejavnost – Restavracije in gostilne in 
to dejavnost v istem obdobju vsaj 5 let tudi neprekinjeno 
izvajajo, kar morajo izkazati z ustreznimi dokazili v svoji 
prijavi, sicer bodo izločene iz nadaljnjega postopka,

– ponudnik mora pripraviti in predložiti idejni načrt 
opreme restavracije s predvidenimi vlaganji in vizijo po-
slovanja, sicer bo izločen iz nadaljnjega postopka,

– ponudnik mora imeti poravnane vse zapadle ob-
veznosti  do Občine Radovljica  in  do  zavodov,  katerih 
ustanoviteljica je Občina Radovljica, sicer bo izločen iz 
nadaljnjega postopka,

– zoper  ponudnika  ne  sme  biti  uveden  ali  začet 
katerikoli od postopkov zaradi insolventnosti ali kateri 
izmed postopkov prisilnega prenehanja, sicer bo izločen 
iz nadaljnjega postopka.

5. Drugi pogoji:
– ponudnik mora najkasneje do petka, 6. 2. 2015, 

plačati  varščino  v  višini  10 %  izhodiščne  letne  naje-
mnine,  v  višini  1.680,00  €.  Varščino  je  potrebno  na-
kazati  na  transakcijski  račun  Občine  Radovljica, 
št.  01302-0100007805,  sklic:  99,  z  navedbo  »plačilo 
varščine  –  javno  zbiranje  ponudb Restavracija  Letali-
šče Lesce«. Plačana varščina bo uspelemu ponudniku 
vračunana v najemnino, neuspelim pa bo vrnjena brez 
obresti v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb,

– ponudnik sam nosi stroške v zvezi s pripravo po-
nudbe in kandidiranjem na tem razpisu,

– izbrani ponudnik je dolžan spoštovati opravljanje 
dejavnosti  Letališča  Lesce  v  poslovnih  prostorih  iste 
stavbe in se vzdržati vseh dejanj, ki bi  lahko kakorkoli 
povzročila motenje poslovanja le-tega,

– pred pričetkom opravljanja dejavnosti bo izbrani 
ponudnik v soglasju z lastnikom obnovil zunanjo teraso 
in po potrebi tudi druge prostore, pri čemer se bo višina 
njegovih vlaganj poračunala z najemnino,

– vsa obnovitvena dela morajo biti zaključena naj-
kasneje do 1. 5. 2015, ko mora Restavracija Letališče 
Lesce ponovno pričeti z obratovanjem.

6. V pisni ponudbi morajo ponudniki priložiti:
– ponudbeno  ceno mesečne  najemnine  v  €  brez 

DDV, ki ne sme biti nižja od izklicne cene mesečne na-
jemnine, določene v 3. točki tega razpisa,

– izpisek iz ustreznih evidenc, iz katerega je jasno 
razvidno, da ima ponudnik registrirano dejavnost – Re-
stavracije in gostilne (izpis AJPES ali  iz sodnega regi-
stra za pravne osebe oziroma priglasitveni list DURS za 
samostojne podjetnike) in dokazilo o ustreznih delovnih 
izkušnjah glede izvajanja te dejavnosti,

– dokazilo  o  plačilu  varščine  s  priloženo  celotno 
številko računa za primer vračila varščine,

– idejni  načrt  opreme  restavracije  s  predvidenimi 
vlaganji in vizijo poslovanja,

– izjavo,  da  zoper  ponudnika  ni  uveden  ali  začet 
kateri od postopkov zaradi insolventnosti ali kateri izmed 
postopkov prisilnega prenehanja,

– izjavo o vezanosti na dano ponudbo 30 dni od 
dneva, ko poteče rok za oddajo ponudbe.

7. Ponudniki morajo svoje ponudbe predložiti v za-
prti  ovojnici  na  naslov:  Občina  Radovljica,  Gorenjska 
cesta 19, 4240 Radovljica, z oznako: ponudba za najem 
nepremičnine, Restavracija Letališče Lesce, Ne odpiraj. 
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Rok: ponedeljek, 9. 2. 2015, do 9. ure. Upoštevane bodo 
samo ponudbe, ki bodo do navedenega roka prispele na 
naslov najemodajalca.

8. Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 9. 2. 
2015, ob 10. uri, v mali sejni dvorani Občine Radovljica, 
Gorenjska cesta 19, Radovljica. Predstavniki ponudni-
kov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb 
izkazati z osebnim dokumentom, oziroma pooblastilom 
ponudnika, kadar gre za pravne osebe. Upoštevane 
bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki 
bodo enake ali višje od izklicne cene.

9. Merila za ocenjevanje ponudb:
1. merilo: najvišji ponujen znesek mesečne na-

jemnine – 50 %:
– 50 točk – ponudnik z najvišjo ponujeno meseč-

no najemnino,
– 40 točk – ponudnik z drugo najvišjo ponujeno 

mesečno najemnino,
– 30  točk – ponudnik s  tretjo najvišjo ponujeno 

mesečno najemnino,
– 20 točk – ponudnik s četrto najvišjo ponujeno 

mesečno najemnino,
– 10  točk  –  ponudnik  s  peto  najvišjo  ponujeno 

mesečno najemnino,
– 0 točk – ponudnik s šesto in naslednjimi manj 

ugodnimi ponujenimi mesečnimi najemninami;
2. merilo: leta ustreznih delovnih izkušenj z iz-

vajanjem dejavnosti Restavracije in gostilne izkušenj 
– 20 %:

– 20 točk – ponudnik z največ leti delovnih izku-
šenj z izvajanjem dejavnosti Restavracije in gostilne,

– 10  točk  –  ponudnik  z  drugimi  največ  leti  de-
lovnih izkušenj z izvajanjem dejavnosti Restavracije in 
gostilne,

– 0 točk – ponudnik s tretjimi največ leti delovnih 
izkušenj z izvajanjem dejavnosti Restavracije in gostilne 
ter naslednje manj ugodne ponudbe;

3. merilo: najboljši idejni načrt restavracije s pred-
videnimi vlaganji in vizijo poslovanja na podlagi ocene 
komisije – 30 %:

– 30  točk  –  najboljši  idejni  načrt  restavracije 
s predvidenimi vlaganji in vizijo poslovanja na podlagi 
ocene komisije,

– 15 točk – drugi najboljši idejni načrt restavracije 
s predvidenimi vlaganji in vizijo poslovanja na podlagi 
ocene komisije,

– 0 točk – tretji najboljši idejni načrt restavracije 
s predvidenimi vlaganji in vizijo poslovanja in naslednje 
manj ugodne ponudbe na podlagi ocene komisije.

10. V primeru, da bo med prispelimi ponudbami več 
najugodnejših ponudb, bodo z najugodnejšimi ponudniki 
opravljena dodatna pogajanja.

11. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom se 
bo sklenila pogodba najkasneje v roku 15 delovnih dni 
po zaključenem odpiranju ponudb oziroma izvedbi doda-
tnih pogajanj. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe 
v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani ponudnika, 
Občina Radovljica zadrži njegovo varščino.

12. Informacije: vsa dodatna pojasnila o pogojih 
javnega zbiranja ponudb  in o nepremičnini  interesenti 
dobijo na Občini Radovljica,  kontaktna oseba direktor 
občinske uprave Matjaž Erjavec, po  tel. 04/537-23-00 
oziroma po elektronski pošti na naslovu: kabinet.zu-
pana@radovljica.si.

13. Župan ali Komisija za vodenje in nadzor postop-
kov razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem 
Občine Radovljica s soglasjem župana lahko postopek 
kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve 
in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

Občina Radovljica

Št. 4301-0001/2015 Ob-1095/15

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdo-
vščina, ki jo zastopa župan Tadej Beočanin, na podlagi 
Uredbe Sveta EU št. 1085/2006 z dne 17. 7. 2006 ob-
javlja

naročilo
za dobavo opreme za mobilni del nadzornega 

sistema za projekt Holistic
1.  Ime oziroma naziv  in sedež naročnika: Občina 

Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.
2. Predmet javnega naročila:
Predmet  javnega  naročila  je  dobava  opreme  za 

mobilni del nadzornega sistema za zgodnje odkrivanje 
požarov v Občini Ajdovščina za potrebe projekta Holi-
stic, ki ga delno financira Evropska unija, in sicer iz In-
strumenta za predpristopno pomoč, Jadranski čezmejni 
program IPA 2007–2013.

Javno naročilo je razdeljeno na 2 sklopa:
– Sklop A: Vozilo z integriranim nadzornim siste-

mom z video in IR kamero;
– Sklop B: Brezpilotno letalo z integriranim nadzor-

nim sistemom z video in IR kamero.
3. Osnovni pogoji za prijavo na javno naročilo
Na javno naročilo se lahko pod enakimi pogoji pri-

javijo  vse  pravne  osebe  iz  držav  članic  EU  ter  držav 
ali  ozemelj  regij,  ki  jih  pokrivajo  specifični  instrumen-
ti  programa Adriatic  IPA. Sodelovanje  fizičnih  oseb  je 
neposredno  urejeno  s  specifičnimi  instrumenti,  ki  se 
uporabljajo  za  program,  v  okviru  katerega  je  naročilo 
financirano.

Prav tako mora vse blago izvirati iz omenjenih dr-
žav.

Ponudnik se lahko prijavi na enega ali več sklopov. 
En ponudnik lahko odda le eno ponudbo. Ponudbe za 
dele sklopa ne bodo upoštevane.

4.  Predvidena  višina  sredstev:  150.000,00  EUR 
z  DDV  (sklop  A:  70.000,00  EUR  z  DDV;  sklop  B: 
80.000,00 EUR z DDV).

5. Način, čas  in kraj oddaje prijav na  javno naro-
čilo:  za  pravočasne  se  štejejo  zgolj  ponudbe,  ki  pri-
spejo na sedež Občine Ajdovščina (Občina Ajdovščina, 
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina) najpozneje do dne 
23. 2. 2015 do 15. ure. Ponudbe se lahko odda osebno 
ali preko pošte.

6. Javno odpiranje prispelih ponudb bo 24. 2. 2015 
ob 8. uri. Ponudniki bodo o rezultatih pisno obveščeni.

7. Razpisna dokumentacija, navodila ponudnikom 
in prijavni obrazci bodo objavljeni v petek, 23. 1. 2015, 
na strani http://www.ajdovscina.si/.

8.  To  javno  naročilo  poteka  po  pravilih,  določe-
nih  v  Praktičnem  priročniku  za  izvajanje  postopkov 
javnih  naročil  za  zunanje  ukrepe  EU,  dostopen  na 
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do.

9. Dodatne informacije v zvezi z razpisom na holi-
stic@ajdovscina.si ali 05/365-91-13.

Občina Ajdovščina

Št. 47802-1/2015-1 Ob-1102/15

Občina  Šempeter  -  Vrtojba,  Trg  Ivana  Roba  3a, 
Šempeter  pri  Gorici,  na  podlagi  22.  člena  Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravne lokal-
ne skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 
50/14, in 90/14) 35. člena Uredbe o stvarnem premože-
nju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11, 
42/12, 24/13 in 10/14) in Načrta ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2015, 
objavlja
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javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine  

v lasti Občine Šempeter - Vrtojba
1. Naziv  in sedež prodajalca  in organizatorja  jav-

nega zbiranja ponudb: Občina Šempeter - Vrtojba, Trg 
Ivana Roba 3a, Šempeter pri Gorici, matična številka: 
1358227, ID št. za DDV: 44857390.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna 
cena:

Vezana  stanovanjska  hiša  s  pripadajočim  zemlji-
ščem, v skupni izmeri 189 m2, (v REN z ID oznako stav-
be št. 2315-2514), ležeča na parc. št. 3301, k.o. 2315 
Šempeter, ID znak 2315-3301/0-0, na naslovu Vrtojben-
ska cesta 42 v Šempetru pri Gorici.

(Stavba ni vzdrževana in primerna za rušenje).
Nepremičnina se nahaja v urejevalni enoti z ozna-

ko ŠE-60,  ki  jo  ureja PIP-prostorsko  izvedbeni  pogoji 
OPN-ja – Odlok o občinskem prostorskem načrtu Ob-
čine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 7/14, 21/14 
– spremembe in dopolnitve št. 1).

Izhodiščna cena za navedeno nepremičnino znaša 
47.000,00 EUR. Davek na promet nepremičnine, ki bo 
odmerjen na podlagi sklenjene prodajne pogodbe in 
notarsko overitev podpisa zakonitega zastopnika na 
prodajni pogodbi, plača kupec.

3. Pogoji prodaje
3.1.  Nepremičnina  je  naprodaj  po  načelu  »vide-

no-kupljeno«.
3.2. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno 

pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru naju-
godnejšega  ponudnika.  Če  najugodnejši  ponudnik  ne 
sklene pogodbe v navedenem roku, se najugodnejše-
mu ponudniku lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, 
vendar ne več kot 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. 
Če najugodnejši ponudnik tudi v podaljšanem roku ne 
podpiše pogodbe se bo štelo, da je od nakupa odstopil 
in ima Občina Šempeter - Vrtojba pravico zadržati vpla-
čano varščino.

3.3. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepre-
mičnina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice 
na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi z določili pro-
dajne pogodbe.

3.4. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po skle-
nitvi prodajne pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe.

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

Občine Šempeter - Vrtojba št. 013830100014409, sklic 
4700. V roku 30 dni od dneva sklenitve prodajne po-
godbe, v enkratnem znesku. Kupec je poleg ponujene 
kupnine dolžan plačati še stroške davka na promet z ne-
premičnino, stroške notarke overitve pogodbe in strošek 
vknjižbe lastninske pravice na svoje ime v zemljiški knjigi 
pristojnega sodišča.

5. Pogodji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb

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

naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, 
davčno številko, število transakcijskega računa, naziv in 
naslov banke za vračilo varščine);

– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene 
izhodiščne cene nepremičnine; priloge iz točke 5.4. teh 
pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb.

5.2. Ponudniki morajo oddati ponudbo v zaprti ovoj-
nici z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepre-
mičnine Vrtojbenska cesta 42« in sicer osebno ali pripo-
ročeno po pošti na naslov: Občina Šempeter - Vrtojba, 
Trg Ivana Roba 3a, Šempeter pri Gorici.

5.3. Popolne ponudbe z vsemi prilogami je potreb-
no posredovati prodajalcu do 12. 2. 2015 do 9.30. V pri-
meru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega 
razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.

5.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– kopijo osebnega dokumenta (fizična oseba),
– overjen izpis iz poslovnega registra (samostojni 

podjetniki posamezniki) ne starejšo od 3 mesecev,
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe) 

ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja 

ponudb,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 90 dni od 

dneva, ko poteče rok za oddajo ponudbe.
6. Varščina
6.1. Ponudniki morajo do izteka roka za oddajo 

ponudb  vplačati  varščino,  ki  znaša  10 %  izhodiščne 
cene, na transakcijski račun Občine Šempeter - Vrtojba, 
št. 013830100014409, sklic 4700, z navedbo »Plačilo 
varščine - Javno zbiranje ponudb Vrtojbenska cesta 42«.

6.2. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vra-
čuna  v  kupnino,  ostalim  ponudnikom,  ki  niso  uspeli 
v postopku javnega zbiranj ponudb, pa se varščina vrne 
brez obresti v roku 8 dni po opravljenem izboru najugo-
dnejšega ponudnika.

6.3. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača ku-
pnine, prodajalec obdrži varščino.

7. Dodatne informacije
Dodatne podrobne informacije o predmetni nepre-

mičnini  in  o  pogojih  javnega  zbiranja  ponudb  dobijo 
interesenti na sedežu Občine Šempeter - Vrtojba, kon-
taktna  oseba  Regina  Dragoljević,  tel.  05/335-11-000, 
elektronski naslov: regina.dragoljevic@sempeter - Vr-
tojba.si. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem 
dogovoru.

8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
8.1. Javno odpiranje prispelih ponudb bo 12. 2. 

2015, s pričetkom ob 10. uri, v sejni sobi Občine Šem-
peter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, Šempeter pri Gorici.

8.2. V primeru,  da bo prispelo  več najugodnejših 
ponudb, bo komisija ponudnike, ki so ponudili enako vi-
soko kupnino v roku 8 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi 
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.

8.3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni 
po poteku roka za javno zbiranje ponudb.

8.4. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo 
s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno,  je  izključena. 
Župan  oziroma  komisija  s  soglasjem  župana  lahko 
ustavita  začeti  postopek  razpolaganja  do  sklenitve 
pravnega  posla,  pri  čemer  se  ponudnikom  povrnejo 
stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne 
dokumentacije.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno 
v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Šem-
peter - Vrtojba, pod rubriko Razpisi, pozivi in naznani-
la, kjer je na voljo tudi obrazec: izjava o sprejemanju 
pogojev javne ponudbe in izjava o vezanosti na dano 
ponudbo.
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IZJAVA 

 

Ponudnik ____________________________________________________________ 
 
 
 

(ime in priimek/naziv in naslov) 
 
 

 
Izjavljam: 

‐ da sem seznanjen s pogoji JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB za prodajo nepremičnine 
v lasti Občine Šempeter ‐ Vrtojba številka:  47802‐1/2015‐1, z dne 19.01.2015 in jih 
sprejemam, 

 
‐ da je ponudba zavezujoča do 13.05.2015. 

 
 
 
 
Kraj in datum:____________________                     Podpis: _____________________ 
 
                                                                                 (žig) 
 
 
 
 
Opomba: 

‐ obrazec se žigosa v primeru, da ponudbo odda pravna oseba ali samostojni 
podjetnik posameznik. 

Občina Šempeter - Vrtojba
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 Ob-1120/15

Na podlagi 121. člena Uredbe Komisije 718/2007, 
Finančne  uredbe  EU  966/2012  in  uredbe  Komisije 
1268/2012,  Odločbe  Komisije  C(2013)  1171,  Odločbe 
Komisije C(2011) 3740, 14. člena Zakona o integriteti in 
preprečevanju korupcije ter oddelka 2.9.3.1 Praktičnega 
priročnika, ki se uporablja od 7. 4. 2014, objavljamo

obvestilo o oddaji naročila
za dobavo in vgradnjo merilcev pretoka in tlaka  

ali nivoja, telemetrijske opreme  
ter »GPRS« prenos podatkov iz merilnih mest  

v sistem SCADA z njegovo nadgradnjo  
v okviru projekta DRINKADRIA DA 4-2014

1. Vrsta postopka: odprti lokalni postopek.
2. Številka in datum objave: Uradni list Republike 

Slovenije, št. 71, 3. 10. 2014.
3. Številka  in naziv sklopa: naročilo ni  razdeljeno 

na sklope.
4. Številka pogodbe in vrednost: II-707/82-2014, 

248.108,29 EUR brez DDV.
5. Datum oddaje naročila: 9. 1. 2015.
6. Število prejetih ponudb: 2.
7. Naziv, naslov in nacionalnost izbranega ponudni-

ka: Konzorcij CMC Ekocon d.o.o., Ekološko svetovanje, 
inženiring in zastopanje (vodja), IOC Zapolje I/10, 1370 
Logatec, Slovenija in JM Projekt, tehniško svetovanje, 
d.o.o., Tržaška cesta 21, 1000 Ljub ljana, Slovenija.

8. Veljavnost pogodbe: 15,5 mesecev.
9.  Naročnik:  Slovenija,  Vodovodi  in  kanalizacija 

Nova Gorica d.d., Cesta 25. Junija 1B, 5000 Nova Go-
rica (posredno upravljanje).

10. Pravna podlaga
– 121. člen Uredbe Komisije 718/2007,
– Finančna uredba EU 966/2012 in uredba Komisije 

1268/2012,
– Odločba Komisije C(2013) 1171,
– Odločba Komisije c(2011) 3740,
– 14.  člen  Zakona  o  integriteti  in  preprečevanju 

korupcije.
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.

Št. 9927-1-2/2015 Ob-1109/15

Zdravstveni dom Ljub ljana, Metelkova ulica 9, 1000 
Ljub ljana, preklicuje potrdilo o strokovnem izpitu, izda-
no na ime Nataša Vogrič, št. 155-1044/12, izdano dne 
3. 12. 2012, zaradi napačne navedbe izobrazbe. Stro-
kovna izobrazba mora biti skladna z Odredbo o progra-
mu pripravništva in strokovnega izpita za poklic tehnik 
zdravstvene nege (Uradni list RS, št. 10/12).

Zdravstveni dom Ljub ljana
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 Ob-1077/15

Ime medija: Naš čas, Radio Velenje.
Izdajatelj: Naš čas, d.o.o., Kidričeva cesta 2/a, 3320 

Velenje.
Oba medija se financirata iz lastnih virov.
Več  kot  5 %  kapitala  imajo:  Naš  čas,  d.o.o., 

47,6717 %; Boris Zakošek, 18,0566 %; Mira Zako-
šek,  8,6439 %;  Stanislav  Vovk,  7,6695 %;  Mitja  Čre-
tnik 6,5461 %.

Organa upravljanja družbe sta skupščina in direk-
tor.

Direktor družbe je Boris Zakošek.

 Ob-1078/15

Televizijski program: Televizija Ptuj.
Izdajatelj: Videoprodukcija Martin Ivanuša s.p.
Sedež: Slomškova 9, 2250 Ptuj.
Lastniški delež: 100 % lastnik: Videoprodukcija Mar-

tin Ivanuša s.p.
Člani organa upravljanja: Martin Ivanuša.

 Ob-1108/15

Medij: TV AS.
Družba: HI-FI Videostudio d.o.o., Gregorčičeva 6, 

9000 Murska Sobota.
Družbenik: Anton Weingerl, 100 % lastnik.
Direktor: Simon Balažic.
Odgovorni urednik: Anton Weingerl.

Objave po Zakonu o medijih
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 Ob-1110/15

Podjetnik AQUAPOWER – dela z visokim vodnim 
pritiskom  200-2500  bar  in  antikorozijska  zaščita Aljo-
ša  Sladojević  s.p.,  kratko  ime  AQUAPOWER  Aljoša 
Sladojević  s.p.,  naslov  Makedonska  ulica  47,  2000 
Maribor, matična  številka  5189636000,  davčna  števil-
ka SI67085741, objavljam, da bom poslovanje svoje-
ga  podjetja  (s.p.)  prenesel  na  družbo AQUA  LABOR, 
gradbeništvo, storitve in trgovina d.o.o., skrajšana firma 
AQUA LABOR d.o.o., s sedežem Makedonska ulica 47, 
2000  Maribor,  matična  številka  2276755000,  davčna 
številka SI42894565. S prenosom poslovanja bodo pre-
šle na d.o.o. tudi vse pravice in obveznosti, ki jih imam 
kot podjetnik v zvezi z s.p.. Družba AQUA LABOR d.o.o. 
bo kot univerzalni pravni naslednik vstopila v vsa pravna 
razmerja v zvezi s prenesenim s.p.. Prenos poslovanja 
v skladu z 673. členom ZGD-1, se bo izvršil predvidoma 
90 dni od dneva te objave.

AQUAPOWER Aljoša Sladojević s.p.

Objave gospodarskih družb
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Izvršbe

VL 172896/2014 Os-1088/15

Izvršitelj Boris Letnar, Mestni trg 7b, 3210 Slov. Ko-
njice, je dne 29. 12. 2014, s pričetkom ob 14.30, v zadevi 
opr. št. VL 172896/2014, ki se vodi pri Okrajnem sodišču 
v Mariboru, zoper dolžnika: Zorana Šolaja s.p., Plintovec 
9/d, Zgornja Kungota, za upnika: SKMT d.o.o., Jurčičev 
trg 2, Maribor, v kraju Grajski trg 6, Maribor, ob prisotno-
sti Zoran Šolaja, Matej Košič, opravil rubež nepremični-
ne, ki ni vpisana v zemljiško knjigo: stavba št. 1499, ID 
znak 657-1348/1-0, 657-1348/3-0, 657-1348/5-0, rubež 
delov stavb, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, stavba 
št.  2596,  ID  znak  657-1349/1-0,  657-1349/2-0,  rubež 
dela stavbe 1, stavba št. 2761, ID znak 657-1349/1-0, 
rubež dela stavbe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, stavba št. 1577, 
ID znak 657-1349-1/0, rubež dela stavbe št. 1, na naslo-
vu Grajski trg 6, Maribor.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 12. 1. 2015

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

0956 I 791/2013 Os-4062/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni zadevi upni-
ka Javnega jamstvenega, preživninskega in invalidske-
ga sklada Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, Ljub-
ljana, proti dolžniku Bojanu Lonjak, Celovška cesta 150, 
Ljub ljana – dostava, ki ga zastopa zak. zast. zač. zast. 
Blaž Godec, Trdinova 7, Ljub ljana – dostava, zaradi iz-
terjave nadomestila preživnine, sklenilo:

dolžniku  se na podlagi  82.  člena Zakona o prav-
dnem postopku postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi Blaž Godec, 
Trdinova 7, 1000 Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do ta-
krat,  dokler  dolžnik  ali  njegov  pooblaščenec  ne  na-
stop  pred  sodiščem  oziroma  dokler  organ,  pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 19. 11. 2014

0956 I 555/2014 Os-4072/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni zadevi upni-
ka Javnega jamstvenega, preživninskega in invalidske-
ga sklada Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, Ljub-
ljana, proti dolžniku Romanu Matelič, Jakšičeva ulica 2, 
Ljub ljana – dostava, ki ga zastopa zak. zast. zač. zast. 
Mitja Godicelj, Kešetovo 12A, Trbovlje, zaradi izterjave 
preživnine, sklenilo:

dolžniku  Matelič  Romanu  se  na  podlagi  82.  čle-
na Zakona o pravdnem postopku postavi  začasni  za-
stopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi Mitja Godicelj, 
Kešetovo 12A, 1420 Trbovlje.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do  ta-
krat,  dokler  dolžnik  ali  njegov  pooblaščenec  ne  nasto-
pi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za so-
cialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 19. 11. 2014

0956 I 551/2014 Os-4073/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni zadevi upni-
ka Javnega jamstvenega, preživninskega in invalidske-
ga sklada Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, Ljub-
ljana, proti dolžniku Janiju Heine, Celovška cesta 150, 
Ljub ljana – dostava, ki ga zastopa zak. zast. zač. zast. 
Boris Goda, Dunajska cesta 22, Ljub ljana – dostava, 
zaradi izterjave preživnine, sklenilo:

dolžniku Janiju Heine, EMŠO: 3101976500360, se 
na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku po-
stavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Boris 
Goda, Dunajska cesta 22, 1000 Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do ta-
krat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nasto-
pi  pred  sodiščem  oziroma  dokler  organ,  pristojen  za 
socialne  zadeve,  ne  sporoči  sodišču,  da  je  postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 14. 11. 2014

VL 122637/2014 Os-1024/15

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice SKB 
Banke  d.d.  Ljub ljana,  Ajdovščina  4,  Ljub ljana,  ki  jo 
zastopa  Luka  Korošec, Ajdovščina  4,  Ljub ljana,  proti 
dolžniku Mokai potovanja d.o.o., Dunajska cesta 123, 
Ljub ljana; Maja Atias, Groharjeva ulica 20, Kamnik, ki 
jo  zastopa  odvetniška  pisarna  Polona  Rizman  (zača-
sna zastopnica), Glavni trg 12, Kamnik, zaradi izterjave 
30.194,74 EUR, sklenilo:

drugemu  dolžniku  Maji  Atias,  Groharjeva 
ulica 20, Kamnik, se na podlagi 4.  točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – 
ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnica Po-
lona Rizman, Glavni trg 12, Kamnik.

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 14. 11. 2014

Objave sodišč
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I P 821/2014 Os-3974/14

Okrajno  sodišče  v Mariboru  je  dne 11.  11.  2014 
na podlagi četrtega odstavka 82. člena ZPP (Ur. l. RS, 
št.  26/99  in  96/02),  v  pravdni  zadevi  tožeče  stranke 
Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, 
Poljanska c. 31, Ljub ljana, ki jo zastopa Špela Ple-
šec,  odvetnica  v  Ljub ljani,  zoper  toženo  stranko: 
1. Tatjana Drezgić, Ul. Vita Kraigherja 20, Maribor  in 
2. Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, Ma-
ribor, zaradi vpisa lastninske pravice (vrednost spo-
ra  1.237,00 EUR),  prvotoženi  stranki Tatjani Drezgić 
postavilo  začasnega  zastopnika  odvetnika  Kristijana 
Siliča, Partizanska c. 16, Maribor.

Začasni zastopnik bo zastopal prvotoženo stran-
ko,  dokler  le-ta  ali  njen  pooblaščenec  ne  bo  nasto-
pil pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za 
socialne  zadeve,  ne  sporoči  sodišču,  da  je  postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 12. 11. 2014

Oklici dedičem

D 172/2014 Os-1033/15

V zapuščinski zadevi po pokojni Branki Milič, rojeni 
9. 4. 1920, državljanki Republike Slovenije, vdova, umrla 
5. 4. 2014, nazadnje stanujoča Ulica Ivana Pengova 5, 
Domžale, bi prišli v poštev za dedovanje  tudi potomci 
zapustničinega brata Aleksandra Djinovskega,  vendar 
sodišče ne razpolaga z imeni in naslovi teh potomcev, 
ki naj bi živeli v Republiki Srbiji.

Sodišče  poziva  morebitne  dediče,  da  se  v  roku 
1 leta po objavi tega oklica, prijavijo sodišču kot dediči, 
ker  bo  po  poteku  oklicnega  roka  sodišče  nadaljevalo 
zapuščinski postopek in zadevo zaključilo v skladu z Za-
konom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 7. 1. 2015

D 402/2014 Os-1047/15

Jakob Olenik, sinu Valentina in Marie, rojen 27. 4. 
1864, nazadnje stanujočem v Podpeč 47, je dne 22. 2. 
1926 umrl in ni zapustila oporoke.

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

Če se po preteku enega  leta od objave oklica ne 
zglasi  noben  dedič,  bo  sodišče  opravilo  zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim  dedičem  je  bila  postavljena  skrbnica  Nela 
Vovk, Kocjančičeva 32, Ankaran.

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 8. 1. 2015

D 202/2014 Os-4182/14

Okrajno sodišče v Krškem po sodnici Ireni Renier 
v  zapuščinski  zadevi  po  dne  23.  8.  1915  umrli Mariji 
Vidović, roj. 24. 3. 1843, nazadnje stanujoči Osunje 3, 
p Kalje, Žumberak, Republika Hrvaška, izdaje naslednji 
oklic;

Zakoniti  dediči  po  pokojni  Mariji  Vidović,  roj. 
24.3.1843, nazadnje stanujoči Osunje 3, p Kalje, Žum-
berak, R Hrvaška,  katerih  podatkov  sodišče  nima,  se 
pozivajo, da v roku 1 leta od objave oklica na oglasni 

deski tukajšnjega sodišča in v Uradnem listu RS, prigla-
sijo svoje pravice do zapuščine.

Po  poteku  tega  roka,  bo  sodišče  opravilo  zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi raz-
polaga.

Okrajno sodišče v Krškem  
dne 8. 12. 2014

I D 2230/2013 Os-1060/15

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapuščin-
ski postopek po pokojnem Bergles Cirilu, sinu Franca, 
rojenem dne 18. 7. 1934, umrlem dne 25. 8. 2013, na-
zadnje stanujočem na naslovu Grablovičeva ulica 30, 
Ljub ljana, državljanu Republike Slovenije.

Zapustnik je bil ob smrti samski, brez potomcev, kot 
potencialni zakoniti dediči, ki imajo pravico, da se sezna-
nijo in izjavijo glede zapustnikove izvenzakonske sku-
pnosti pa tudi oporoke, pa bi prišli v poštev tudi njegovi 
polbratje in potomci po pokojnih polbratih, o katerih pa 
sodišču podatki niso znani. Glede na navedeno, sodišče 
na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) vse, ki 
mislijo, da imajo pravico do dediščine oziroma do sode-
lovanja  v  zapuščinskem postopku  po  pokojnem Cirilu 
Berglesu poziva, da se priglasijo sodišču v enem letu od 
objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče za-
puščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 12. 1. 2015

D 285/2014 Os-4287/14

Okrajno  sodišče  v  Novi  Gorici  vodi  zapuščinski 
postopek po pok. Cej Ivanu, pok. Andreja, z zadnjim 
stalnim prebivališčem Voglarji 62, ki je bil razglašen za 
mrtvega s sklepom Okrajnega sodišča v Gorici, opr. št. 
N 61/2004 z dne 14. 10. 2005, kot datum smrti pa se je 
štel 1. 1. 1930.

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

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

Okrajno sodišče v Novi Gorici  
dne 17. 11. 2014

D 710/2014 Os-1023/15

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-
stopek po pok. Ušaj Mariji, pok. Antona, roj. 20. 10. 
1896, neznanega bivališča v Argentini, ki je bila razgla-
šena za mrtvo s sklepom Okrajnega sodišča v Gorici, 
opr. št. N 6/2014, kot datum smrti pa se je štel 21. 10. 
1966.

Zapustničini  zakoniti  dediči  prvega dednega  reda 
sodišču niso znani.

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

Okrajno sodišče v Novi Gorici  
dne 29. 12. 2014
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D 699/2014 Os-4112/14

Pri  Okrajnem  sodišču  na  Ptuju  se  pod  opr.  št. 
D 699/2014, vodi zapuščinski postopek po pokojni Da-
rinki  Rebernik,  roj.  Fras,  roj.  14.  11.  1948,  nazadnje 
živeča v Avstraliji.

V zapuščino spadajo nepremičnine parc. št. 334/3 
in 334/13, k.o. Nova vas pri Ptuju.

S tem oklicem sodišče poziva dediče zapustnice, 
da se priglasijo k dedovanju. Če se ne bodo priglasili, bo 
sodišče eno leto po objavi tega oklica odločilo na podlagi 
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče na Ptuju  
dne 26. 11. 2014

Oklici pogrešanih

N 52/2014 Os-3707/14

Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku nepravdni 
postopek predlagatelja SŽ – Infrastruktura, d.o.o., Ko-
lodvorska ulica 11, 1000 Ljub ljana, in nasprotne ude-
leženke Angele Gregorič (Gregorčič), rojena Čok, Via, 
Delermo  120, Trst,  Italija,  sedaj  neznanega  bivališča, 
zaradi razglasitve nasprotne udeleženke za mrtvo.

Po navedbah predlagatelja naj bi bila pogrešana 
Angela  Gregorič  (Gregorčič),  rojena  Čok,  Via,  Deler-
mo 120, Trst, Italija, sedaj neznanega bivališča že prav 
gotovo mrtva,  čeprav  njena  smrt  ni  nikjer  uradno  za-
znamovana, saj je od njenega rojstva minilo že več kot 
70  let.  Iz zemljiško knjižnega vpisa pri parc. št. 1864/1 
in 1864/2, obe k.o. 2459-Lokev, naj bi bilo razvidno, da 
je bila solastnina pri  teh nepremičninah za pogrešano 
nazadnje vpisana po dodatnem sklepu o dedovanju opr. 
št. O 199/59-17 z dne 31. 7. 1962, kar ob upoštevanju 
dejstva, da pri pogrešani v zemljiški knjigi ni bil opravljen 
zaznamek mladoletnosti, pomeni, da je bila tedaj polno-
letna, to je stara najmanj 18 let, kar pomeni, da je bila 
rojena najkasneje 31. 7. 1944 in je tako od domnevnega 
dneva njenega rojstva preteklo več kot 70 let.

Zaradi opisanega pozivamo vse, ki bi karkoli vedeli 
o pogrešani in njenem življenju, naj to sporočijo Okraj-
nemu sodišču v Sežani v roku treh mesecev od objave 
tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega roka 
pogrešano razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 14. 10. 2014
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Zavarovalne police preklicujejo

Brešan Silvo, Zadlaz-Čadrg 5, Tolmin, zavarovalno 
polico, št. 41601006365, izdala zavarovalnica KD Življe-
nje, d.d. gnw-334899

Kranjc Edvard, Fazanska 5, Portorož - Portorose, 
zavarovalno polico, št. 41802000069, izdala zavaroval-
nica Adriatic Slovenica, d.o.o. gnq-334905

Spričevala preklicujejo

Draškovič Mitja, Krožna ulica 5, Beltinci,  indeks, 
izdala Fakulteta za šport, leto izdaje 2008. gnn-334908

Lozančić Mario, Cankarjeva cesta 9, Kamnik, letno 
spričevalo 8. razreda O.Š. odrasle in mlad., Ljub ljana, 
št.  I/16,  št.  matičnega  lista  IV/495,  izdano  leta  2004. 
gnx-334898

Potočnik  Tadej,  Zg.  Vižinga  29,  Radlje  ob  Dravi, 
spričevalo 9.  razreda Osnovne šole Vuzenica,  izdano 
leta 2012. gnp-334906

Šenk Primož, Zgornje Jezersko 46a, Zgornje Jezer-
sko, indeks, št. 071060290, izdala Biotehniška fakulteta. 
gnt-334902

Drugo preklicujejo

ALEKSANDER ŠRAMEL S.P., Dvor 6A, Šmarje pri 
Jelšah, osnovno licenco št. 010030/012, za vozilo mer-
cedes actros, reg. št. CE ZA-990 in št. 010030/010 za 
reg. št. CE CR-475, 010030/008 za reg. št. CE CL-645, 
010030/006 za reg. št. CE CS-955. gne-334892

Arsov Daniel, Drulovka 27A, Kranj, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500037222000, izdajatelj Cetis 
Celje, d.d. gnk-334911

Debevec Kaja, Cesta revolucije 2b, Jesenice, štu-
dentsko izkaznico, št. 41060251, izdala Medicinska fa-
kulteta. gns-334903

Filipič Marko, Pristava 14a, Ljutomer, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500011647001, izdajatelj Cetis 
Celje, d.d. gny-334897

Hecl Tanja, Levarska ul. 5, Zgornja Polskava, štu-
dentsko izkaznico, št. 01007777, izdana na ime Ta-
nja  Petrovič,  izdala  Pedagoška  fakulteta  Ljub ljana. 
gnf-334891

Keder Marko, Dolenjska cesta 305, Škofljica, na-
lepka za Taxi nalepko, št: G006642/06894/016, izdala 
GZS. gnb-334895

Preklici

KENI  GRAD  d.o.o.,  Masarykova  cesta  28,  Ljub-
ljana, licenco za vozilo Kia Ceed 1,6 D, št. 013256, 
izdala OZS. gnv-334900

Kumer Renato, Lokarje 13, Šentjur, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500037075000, izdajatelj Cetis 
Celje, d.d. gne-334917

Leskovšek  Tjaša,  Pot  na  gradišče  1,  Ljub-
ljana-Šentvid, študentsko izkaznico, št. 01012151, iz-
dala Pedagoška fakulteta. gnh-334914

Markun Tadej, Vinje 85, Dol pri Ljub ljani, študentsko 
izkaznico, št. 63030251, izdala Fakulteta za računalni-
štvo in informatiko, Ljub ljana. gnl-334910

Močnik  Josip  Rastko,  Trubarjeva  cesta  75,  Ljub-
ljana, diplomsko listino o doktoratu, izdano leta 1984 pri 
Filozofski fakulteti. gng-334915

Ornik Sebastijan, Kamniška graba 105, Maribor, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500004571011, 
izdajatelj Cetis Celje, d.d. gnz-334896

Rojko Matej, Puhova 3, Ljub ljana, študentsko iz-
kaznico, št. 63080182, izdala Univerza v Ljub ljani. 
gnm-334909

Seljak  Sabina,  Hudajužna  42,  Grahovo  ob  Bači, 
študentsko izkaznico, št. 11100314, izdala Zdravstvena 
fakulteta. gnr-334904

Skrbinšek Ajda, Pavšičeva ulica 4, Ljub ljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 01010309, izdala Pedagoška fa-
kulteta Ljub ljana. gnj-334912

SMIM TRANSPORT, Regentova ulica 6, An-
karan - Ankarano, digitalno tahografsko kartico, št. 
1070500011989002,  izdana na  ime Žarko Rajović,  iz-
dajatelj Cetis Celje, d.d. gng-334890

Sotnikova Štravs Marija, Janeza Rožiča 27, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št. 18129008, izdala Filozof-
ska fakulteta, Univerza v Ljub ljani. gnf-334916

Tavčar  Živa,  Kersnikova  ulica  12,  Ljub ljana,  štu-
dentsko izkaznico, št. 01002300, izdala Pedagoška fa-
kulteta. gni-334913

Turnšek Franc, Kamence 12, Rogaška Slatina, di-
gitalno tahografsko kartico, št. 1070500033656000, iz-
dajatelj Cetis Celje, d.d. gno-334907

Vojkovič Borut, Mlajtinci 11, Murska Sobota, potrdilo 
o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposoblje-
nosti za pridobitev licence v cestnem prometu, izdano 
11. 11. 2001, št. 802063, izdala Obrtna zbornica Slove-
nije. gnh-334893

Vojkovič Borut, Mlajtinci 11, Murska Sobota,  izka-
znico za prevoz nevarnih snovi (ADR), izdal IVD Mari-
bor. gng-334894

ŽEROVNIK IGOR S.P., Pod klancem 11, Ljub ljana, 
licenco za taxi vozilo št: 012302, vozilo LJ/TM-437, Audi 
A6/2,6, serijska št: O1023317. gnu-334901
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