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Javni razpisi

 Ob-2117/15

Na podlagi Odloka o spodbujanju podjetništva 
v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 9/13 
in 2/15; v nadaljevanju: odlok) in Odloka o proračunu 
Mestne občine Velenje za leto 2015 (Uradni vestnik 
MOV, št. 39/14) objavlja Mestna občina Velenje (v na-
daljevanju: MOV)

popravek
javnega razpisa za dodelitev sredstev  

za spodbujanje podjetništva v Mestni občini 
Velenje v letu 2015

V besedilu Javnega razpisa za dodelitev sredstev 
za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje 
v letu 2015, ki je bil objavljen dne 24. 4. 2015 v Uradnem 
listu RS, št. 28/15 in na spletni strani Mestne občine 
Velenje http://www.velenje.si (priložnosti/razpisi), se do-
polni točka 2. Posebni pogoji in določila tako, da se doda 
nov šesti odstavek, ki se glasi:

»Namen B:
– starost podjetja do treh let (do dneva vložitve 

vloge),
– vključenost v SAŠA inkubator, d.o.o.,
– finančna konstrukcija projekta mora biti zaprta,
– projekt (oziroma pripravljena faza projekta) mora 

biti zaključen najkasneje do oddaje končnega zahtevka 
za sofinanciranje.«

Sedanji šesti, sedmi, osmi, deveti in deseti odsta-
vek postanejo sedmi, osmi, deveti, deseti in enajsti.

Ostala določila navedenega javnega razpisa osta-
nejo nespremenjena in v veljavi.

Mestna občina Velenje

Št. 301-2/2015-7 Ob-2158/15

Popravek
Župan Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda 

Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, objavlja popravek Javne-
ga razpisa za spodbujanje začetnih investicij in investicij 
v razširjanje dejavnosti in razvoj v letu 2015 (Uradni list 
RS, št. 28/2015, v nadaljevanju javni razpis):

Prva alineja točke 5.1. javnega razpisa se spremeni 
tako, da se na novo glasi:

»Mikro podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, 
ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana 
kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki ter 
imajo na dan oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega ter 
največ 10 zaposlenih ter letni promet in/ali letno bilanč-
no vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR. Za opredelitev 

mikro podjetij se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 
Komisije (ES) št. 651/2014, z dne 17. 6. 2014«.

Mestna občina Nova Gorica

Št. 301-2/2015-8 Ob-2159/15

Popravek
Župan Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda 

Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, objavlja popravek Jav-
nega razpisa za sofinanciranje promocijskih aktivnostih 
v podjetjih v letu 2015 (Uradni list RS, št. 28/2015, v na-
daljevanju javni razpis):

Prva alineja točke 5.1. javnega razpisa se spremeni 
tako, da se na novo glasi:

»Mikro podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, 
ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana 
kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki ter 
imajo na dan oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega ter 
največ 10 zaposlenih ter letni promet in/ali letno bilanč-
no vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR. Za opredelitev 
mikro podjetij se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 
Komisije (ES) št. 651/2014, z dne 17. 6. 2014«.

Mestna občina Nova Gorica

Št. 301-2/2015-9 Ob-2160/15

Popravek
Župan Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda 

Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, objavlja popravek Jav-
nega razpisa za spodbujanje zagona novih inovativnih 
podjetij v letu 2015 (Uradni list RS, št. 28/2015, v nada-
ljevanju javni razpis):

Prva alineja točke 5.1. javnega razpisa se spremeni 
tako, da se na novo glasi:

»Mikro podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, 
ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana 
kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki ter 
imajo na dan oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega ter 
največ 10 zaposlenih ter letni promet in/ali letno bilanč-
no vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR. Za opredelitev 
mikro podjetij se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 
Komisije (ES) št. 651/2014, z dne 17. 6. 2014«.

Mestna občina Nova Gorica

Št. 301-2/2015-10 Ob-2161/15

Popravek
Župan Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda 

Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, objavlja popravek Javnega 
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razpisa za spodbujanje projektov inovacije v letu 2015 
(Uradni list RS, št. 28/15, v nadaljevanju javni razpis):

Prva alineja točke 5.1. javnega razpisa se spremeni 
tako, da se na novo glasi:

»Mikro podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, 
ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana 
kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki ter 
imajo na dan oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega ter 
največ 10 zaposlenih ter letni promet in/ali letno bilanč-
no vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR. Za opredelitev 
mikro podjetij se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 
Komisije (ES) št. 651/2014, z dne 17. 6. 2014«.

Mestna občina Nova Gorica

 Ob-2163/15

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana (v nadaljevanju: Mi-
nistrstvo), objavlja na podlagi prvega odstavka 3. člena 
Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju če-
belarstva v Republiki Sloveniji v letih 2014-2016 (Uradni 
list RS, št. 6/14, 54/14 in 26/15 v nadaljevanju: Uredba) 
in za izvajanje:

– Uredbe Komisije (ES) št. 917/2004 z dne 29. apri-
la 2004 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta 
(ES) št. 797/2004 o ukrepih za izboljšanje splošnih 
pogojev za pro izvajanje in trženje čebelarskih pro-
izvodov (UL L št. 163 z dne 30. 4. 2004, str. 83), za-
dnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 
št. 768/2013 z dne 8. avgusta 2013 o spremembi Ured-
be (ES) št. 917/2004 o podrobnih pravilih za izvajanje 
Uredbe Sveta (ES) št. 797/2004 o ukrepih za izboljšanje 
splošnih pogojev za pro izvajanje in trženje čebelarskih 
pro izvodov (UL L št. 214 z dne 9. 8. 2013, str. 7);

– Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o finan-
ciranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske 
politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, 
(ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, 
(ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 
z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene 
z Uredbo (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih 
prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja 
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeže-
lja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in nji-
hove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe 
Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, 
(EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 
2014 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865);

– Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi 
skupne ureditve trgov kmetijskih pro izvodov in razvelja-
vitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, 
(ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 
z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjene 
z Uredbo (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih 
prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja 
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeže-
lja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in nji-
hove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe 
Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, 
(EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 
2014 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865), in

– Sklepa Komisije z dne 12. 8. 2013 o odobritvi 
programa za izboljšanje pridelave in trženja čebelar-
skih pro izvodov, ki ga je Republika Slovenija predložila 
Evropski komisiji,

javni razpis
za ukrep tehnična pomoč čebelarjem v letu 2015

1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih 

sredstev za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem za ukre-
pa: Sofinanciranje čebelarske opreme in Pomoč čebe-
larjem začetnikom v letu 2015.

Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjena 
za izvajanje sklopa Tehnične pomoči čebelarjem v letu 
2015 znaša do 250.248 eurov.

Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministr-
stva:

– PP 140032 – Program ukrepov v čebelarstvu EU, 
v višini do 125.124 eurov,

– PP 140033 – Program ukrepov v čebelarstvu 
SLO, v višini do 125.124 eurov.

Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih 
izdatkih znaša 50 % upravičenih stroškov.

Aktivnosti za izvajanje ukrepa Tehnična pomoč če-
belarjem po tem javnem razpisu, ne smejo biti zače-
te pred 1. septembrom 2014 in morajo biti zaključene 
najkasneje do 31. avgusta 2015. Za začetek aktivnosti 
se po tem javnem razpisu šteje izdaja, prejem in plačilo 
računa oziroma računov za upravičene stroške po Ured-
bi in tem javnem razpisu.

2. Vlagatelji
2.1 Vlagatelji za ukrep Sofinanciranje čebelarske 

opreme so fizične in pravne osebe, ki opravljajo čebe-
larsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije ter 
izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev, 
opredeljene v četrtem poglavju tega javnega razpisa.

2.2 Vlagatelji za ukrep Pomoč čebelarjem začetni-
kom so fizične osebe, ki začenjajo opravljati čebelarsko 
dejavnost na ozemlju Republike Slovenije, ter izpolnjuje-
jo predpisane pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene 
v šestem poglavju tega javnega razpisa.

3. Predmet podpore
3.1 Ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme
3.1.1 Seznam čebelarske opreme, za katero lahko 

čebelarji uveljavljajo sofinanciranje nakupa, obsega:
– čebelji panji s testnimi vložki,
– ometalnik,
– smukalnik cvetnega prahu,
– sušilnik za cvetni prah,
– točila s pripadajočo opremo,
– posoda za skladiščenje medu (najmanj 10 l), ma-

tičnega mlečka, cvetnega prahu, propolisa, čebeljega 
voska in čebeljega strupa, ki ustreza za skladiščenje 
hrane,

– cedila in cedilna posoda,
– črpalka za med,
– naprave za utekočinjenje medu,
– mešalnik in mešalna palica za kremni med,
– refraktometer,
– konduktometer,
– separator medu, voska, matičnega mlečka,
– polnilna naprava za med,
– stroj za etiketiranje steklene embalaže,
– krožna dozirna miza,
– cisterna za homogenizacijo,
– kontrolne tehtnice in elektronski sistemi za nadzor 

čebeljih družin,
– posoda za odkrivanje satov,
– kuhalnik voščin,
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– stiskalnica za vosek – preša,
– topilniki voska,
– parni uparjalnik za voščine,
– kalup za vlivanje satnic,
– inkubator za shranjevanje matičnjakov,
– sredstva za prevoz čebel na pašo,
– testni vložki,
– pripomočki za aplikacijo zdravil za zdravljenje če-

bel.
3.1.2 Upravičeni stroški so stroški za nakup če-

belarske opreme iz prejšnje točke, ki so nastali in bili 
plačani med 1. septembrom 2014 in 31. avgustom 2015.

3.1.3 Neupravičeni stroški so:
– stroški plačila carin in dajatev pri uvozu;
– davek na dodano vrednost (DDV);
– stroški nakupa rabljene čebelarske opreme;
– stroški tekočega poslovanje (stroški vzdrževanja, 

najema itd.);
– bančni stroški;
– poštnina.
3.1.4 Čebelar je do sredstev v okviru ukrepa Sofi-

nanciranje čebelarske opreme upravičen samo enkrat 
v programskem obdobju 2014–2016.

3.1.5 Vlagatelj mora priložiti vse izvirne račune, ki 
vsebujejo podatke iz 82. člena Zakona o davku na do-
dano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno preči-
ščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12 in 86/14) in 
vsa izvirna dokazila o plačilu računov na ime vlagatelja. 
Dokazila o opravljenem nakupu se vlagatelju ne vračajo.

3.2 Ukrep Pomoč čebelarjem začetnikom
3.2.1 Čebelarjem začetnikom se sofinancira nakup 

kompleta čebelarske opreme, ki ga sestavljajo:
– trije novi panji s testnimi vložki in opremo za 

panje,
– tri čebelje družine,
– posoda za med, ki ustreza za skladiščenje hra-

ne, in
– točilo za med.
3.2.2 Upravičeni stroški so plačani upravičeni stro-

ški za nakup kompleta čebelarske opreme iz točke 3.2.1 
tega javnega razpisa, ki so nastali in bili plačani med 
1. septembrom 2014 in 31. avgustom 2015.

3.2.3 Neupravičeni stroški so:
– stroški plačila carin in dajatev pri uvozu;
– davek na dodano vrednost (DDV);
– stroški nakupa rabljenih panjev, rabljenih posod 

za med in rabljenih točil za med;
– stroški tekočega poslovanja (npr. stroški vzdrže-

vanja, najema itd.);
– bančni stroški;
– poštnina.
3.2.4 Vlagatelj mora priložiti vse izvirne račune, 

ki vsebujejo podatke iz 82. člena Zakona o davku 
na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12 in 
86/14) in vsa izvirna dokazila o plačilu računov na ime 
vlagatelja. Dokazila o opravljenem nakupu se vlagate-
lju ne vračajo.

3.2.5 Čebelar začetnik je do sredstev v okviru ukre-
pa Pomoč čebelarjem začetnikom upravičen samo en-
krat v programskem obdobju 2014-2016, če v istem 
programskem obdobju ni prejel sredstev v okviru ukrepa 
Sofinanciranje čebelarske opreme.

4. Pogoji za dodelitev javnih sredstev za ukrep so-
financiranje čebelarske opreme

4.1 Pogoji za dodelitev javnih sredstev morajo biti 
izpolnjeni že ob vložitvi vloge. Vlagatelj lahko pridobi 
sredstva za naložbe v okviru ukrepa sofinanciranje če-
belarske opreme samo na podlagi ene odobrene vloge.

4.2 Vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni pod-
jetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, 
v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije. 
Vlagatelj, ki je fizična oseba, ne sme biti v osebnem 
stečaju.

4.3 Vlagatelj mora biti imetnik transakcijskega raču-
na v Republiki Sloveniji. Vlagatelju, ki v Republiki Slove-
niji nima odprtega transakcijskega računa, se sredstva 
nakažejo na račun, odprt v drugi državi članici, ki ga 
vlagatelj sporoči, v skladu s 35. členom Zakona o kme-
tijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZP-
VHVVR in 26/14; v nadaljevanju: Zakon o kmetijstvu).

4.4 Ostali pogoji za dodelitev podpore za ukrep 
Sofinanciranje čebelarske opreme:

– vlagatelj mora biti vpisan v register čebelnjakov 
(v nadaljnjem besedilu: CRČ) vsaj tri leta pred objavo 
tega javnega razpisa;

– vlagatelj je opravil nakup čebelarske opreme, pri 
čemer se morajo vsi računi in dokazila o plačilih glasiti 
na ime vlagatelja. Račun mora vsebovati podatke iz 
82. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni 
list RS, št. 13/11-uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 
78/11, 38/12, 83/12 in 86/14);

– vlagatelj je opravil usposabljanje, povezano 
s Smernicami dobrih higienskih navad v čebelarstvu, 
oziroma ima vzpostavljen lasten sistem HACCP;

– vlagatelj se je udeležil najmanj enega veterinar-
skega izobraževanja s področja zatiranja varoze v za-
dnjih petih letih pred objavo javnega razpisa za dodelitev 
sredstev, ki ga je pripravila in izvedla Univerza v Ljub-
ljani, Veterinarska fakulteta, Nacionalni veterinarski in-
štitut (v nadaljnjem besedilu: VF NVI);

– vlagatelj se je udeležil najmanj enega apitehnič-
nega usposabljanja v zadnjih petih letih pred objavo 
javnega razpisa za dodelitev sredstev, ki ga je pripravila 
in izvedla Javna svetovalna služba v čebelarstvu;

– stroški nakupa čebelarske opreme morajo znašati 
vsaj 35 odstotkov vrednosti iz točke 5.3 tega javnega 
razpisa;

– vlagatelj, ki prejme neto sredstva v višini 100 
odstotkov za sofinanciranje čebeljih panjev s testnimi 
vložki, mora biti aktivni koristnik sheme kakovosti ali 
imeti potrdilo o vključenosti v kontrolo ekološkega čebe-
larjenja ali imeti certifikat za ekološke čebelje pro izvode.

5. Višina sredstev za ukrep sofinanciranje čebelar-
ske opreme

5.1 Delež sofinanciranja čebelarske opreme znaša 
80 odstotkov skupne vrednosti neto (brez vštetega DDV) 
izvedenega nakupa čebelarske opreme iz točke 3.1.1 
tega javnega razpisa.

5.2 Delež sofinanciranja čebeljih panjev s testnimi 
vložki znaša pri čebelarjih, ki so aktivni koristniki sheme 
kakovosti že pred letom 2015 ali imajo potrdilo o vklju-
čenosti v kontrolo ekološkega čebelarjenja ali imajo 
certifikat za ekološke čebelje pro izvode, do 100 odstot-
kov skupne neto vrednosti izvedenega nakupa čebeljih 
panjev s testnimi vložki (brez vštetega DDV).

5.3 Najvišji znesek sredstev sofinanciranja čebelar-
ske opreme znaša na upravičenca:

– do 20 čebeljimi družinami: 1000 eurov;
– od 21 do 40 čebeljimi družinami: 2000 eurov;
– od 41 do 100 čebeljimi družinami: 4000 eurov;
– od 101 do 249 čebeljimi družinami: 6000 eurov;
– več kot 250 čebeljimi družinami: 8000 eurov.
5.4 Za namen ugotavljanja najvišjega zneska sofi-

nanciranja čebelarske opreme po tem razpisu, se upo-
števa tisto število čebeljih družin, ki jih ima vlagatelj vpi-
sane v register čebelnjakov na dan 30. junija v letu pred 
oddajo vloge.
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6. Pogoji za dodelitev javnih sredstev za ukrep po-
moč čebelarjem začetnikom

6.1 Pogoji za dodelitev javnih sredstev morajo biti 
izpolnjeni že ob vložitvi vloge. Vlagatelj lahko pridobi 
sredstva za naložbe v okviru ukrepa pomoč čebelarjem 
začetnikom samo na podlagi ene odobrene vloge.

6.2 Vlagatelj, ki je fizična oseba, ne sme biti v oseb-
nem stečaju.

6.3 Vlagatelj mora biti imetnik transakcijskega raču-
na v Republiki Sloveniji. Vlagatelju, ki v Republiki Slove-
niji nima odprtega transakcijskega računa, se sredstva 
nakažejo na račun, odprt v drugi državi članici, ki ga 
vlagatelj sporoči, v skladu s 35. členom Zakona o kme-
tijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZP-
VHVVR in 26/14; v nadaljevanju: Zakon o kmetijstvu).

6.4 Ostali pogoji za dodelitev podpore za ukrep 
Pomoč čebelarjem začetnikom:

– vlagatelj čebelar začetnik mora biti ob oddaji vlo-
ge star najmanj 15 let;

– vlagatelj čebelar začetnik, ki ob oddaji vloge še 
ni dopolnil 18 let, mora imeti pisno soglasje staršev ali 
skrbnikov za izvajanje tega ukrepa;

– vlagatelj mora biti prvič vpisan v register čebel-
njakov v letu pred objavo ali v letu objave tega javnega 
razpisa;

– vsi računi in dokazila o plačilih računov se morajo 
glasiti na ime vlagatelja. Račun mora vsebovati podatke 
iz 82. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni 
list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 
78/11, 38/12, 83/12 in 86/14);

– vlagatelj mora imeti najpozneje pred oddajo vloge 
opravljeno najmanj:

– 35-urni začetni tečaj čebelarjenja, ki ga je v ob-
dobju 2008–2012 pripravila in izvedla Javna svetovalna 
služba v čebelarstvu, v letu 2013 izbrani ponudnik na 
podlagi operativnega programa zatiranja varoze za leto 
2013, v obdobju 2014–2015 pa izbrani ponudnik za iz-
vedbo ukrepa usposabljanje na področju čebelarstva in

– izobraževanje s področja zdravstvenega var-
stva čebel, ki ga je v obdobju 2008–2013 pripravil in 
izvedel VF NVI, v obdobju 2014–2015 pa izbrani po-
nudnik za izvedbo ukrepa izobraževanja na področju 
zdravstvenega varstva čebel ali

– če predloži certifikat nacionalne poklicne kva-
lifikacije.

7. Višina sredstev za ukrep pomoč čebelarjem za-
četnikom: čebelarju začetniku se sofinancira 80 odstot-
kov skupne neto vrednosti (brez vštetega DDV) izvede-
nega nakupa kompleta čebelarske opreme iz točke 3.2.1 
tega javnega razpisa, vendar ne več kot 1000 eurov.

8. Obveznosti prejemnika sredstev za ukrep so-
financiranje čebelarske opreme in pomoč čebelarjem 
začetnikom

8.1 Prejemnik sredstev mora opremo, ki mu je bila 
sofinancirana, uporabljali še najmanj pet let po prejetju 
sredstev za ta ukrep, razen ob morebitni višji sili ali iz-
rednih okoliščinah. Kot višja sila ali izredne okoliščine 
po tem javnem razpisu štejejo zlasti: smrt prejemnika 
sredstev, dolgotrajna nezmožnost prejemnika sredstev 
za delo, razlastitev velikega dela kmetijskega gospo-
darstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan pre-
vzema obveznosti, uničenje čebelnjakov na kmetijskem 
gospodarstvu zaradi nesreče ali kužne živalske bolezni, 
ki prizadene vse čebelje družine ali njihov del.

8.2 O višji sili ali izrednih okoliščinah mora preje-
mnik sredstev ali njegova pooblaščena oseba pisno ali 
v elektronski obliki obvestiti Agencijo Republike Slove-
nije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem 
besedilu: Agencija) in predložiti ustrezna dokazila v de-

setih delovnih dneh od dneva, ko je prejemnik sredstev 
oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.

8.3 Prejemnik sredstev mora hraniti dokumentacijo, 
ki je bila podlaga za dodelitev sredstev še najmanj pet 
let od dneva izplačila sredstev po tem ukrepu.

9. Vloga
9.1 Vloga mora biti izpolnjena na obrazcu iz raz-

pisne dokumentacije in oddana z izpolnjenimi podatki 
o vlagatelju, vključno s podpisano in v primeru pravne 
osebe žigosano izjavo vlagatelja iz razpisne dokumenta-
cije ter z vsemi prilogami in dokazili v skladu z razpisno 
dokumentacijo tega javnega razpisa.

9.2 Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo 
od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Repu-
blike Slovenije. Obvestilo o zaprtju tega javnega razpisa 
bo objavljeno na spletni strani Ministrstva.

9.3 Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno 
dobiti na Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge 
in razvoj podeželja, tel. 01/580-77-92, od ponedeljka 
do četrtka od 7.30 do 15. ure in ob petkih od 7.30 do 
14. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektron-
ski pošti na naslov: aktrp@gov.si. Razpisna dokumenta-
cija se objavi na spletni strani Ministrstva – http://www.
mkgp.gov.si/ in Agencije – http://www.arsktrp.gov.si/.

10. Rok in način prijave
10.1 Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po 

objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slo-
venije, s pričetkom ob 8. uri in traja do zaprtja javnega 
razpisa, ki se objavi na spletni strani Ministrstva, oziro-
ma do 31. avgusta 2015.

10.2 Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto 
na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj po-
deželja, Dunajska 160, 1000 Ljub ljana (velja poštni žig) 
ali vložiti v vložišču Agencije.

10.3 Vloge, vložene pred rokom, določenim v točki 
10.1 tega poglavja in vloge, vložene po objavi o zaprtju 
tega javnega razpisa oziroma po 31. avgustu 2015, se 
zavržejo.

10.4 Vloge, ki niso poslane s priporočeno pošto, 
se zavržejo.

10.5 Na ovojnici vloge mora biti razviden datum 
in čas (ura, minuta) oddaje priporočene vloge na po-
šti, označen s strani pošte oziroma vložišča Agencije, 
ime, priimek in naslov vlagatelja, navedena KMG-MID 
številka ter oznaka javnega razpisa, na katerega se 
prijavlja: Ne odpiraj – Vloga na javni razpis: Sofinanci-
ranje čebelarske opreme 2015 ali Pomoč čebelarjem 
začetnikom 2015.

11. Obravnava vlog in postopek odobritve
Postopek obravnave vlog je določen v III. poglavju 

Uredbe in v IV. poglavju Zakona o kmetijstvu.
11.1 Agencija odpira in obravnava vloge ter zahteva 

odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje 
vlog na javni razpis, do višine razpisanih sredstev za 
ukrep Tehnična pomoč čebelarjem.

11.2 Če je skupna višina zaprošenih sredstev višja 
od razpisanih sredstev, Agencija v primeru dveh ali več 
popolnih in vsebinsko ustreznih vlog z enakim datumom 
in časom (ura, minuta na ovojnici) oddaje popolne vloge, 
izvede žrebanje za določitev vrstnega reda prispelih vlog.

11.3 Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj. O dnevu 
in kraju žrebanja so vlagatelji obveščeni pisno.

11.4 Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje in ose-
bo, ki žrebanje vodi, imenuje predstojnik Agencije izmed 
javnih uslužbencev, zaposlenih na Agenciji.

11.5 Žrebanje se opravi v uradnih prostorih Agen-
cije. O žrebanju se sestavi zapisnik. Zapisnik podpišejo 
člani komisije, ki so nadzirali žrebanje, oseba, ki je vo-
dila žrebanje, in vlagatelji, če so prisotni.
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11.6 Odpiranje vlog ni javno.
11.7 V primeru nepopolne vloge se za datum in 

čas prejema dopolnitve vloge štejeta datum in čas (ura, 
minuta) oddaje dopolnitve na pošti ali oddaje v vložišču 
Agencije. Ko Agencija prejme dopolnjeno vlogo, se do-
polnjena vloga ponovno pregleda.

11.8 Če je vloga po dopolnitvi popolna, se po vr-
stnem redu uvrsti na konec seznama popolnih vlog in 
dobi zaporedno številko.

11.9 Poziv za dopolnitev vloge zaradi manjkajočega 
pečata, številk uradnih dokumentov ali evidenc ne vpliva 
na uvrstitev na seznam prejetih ali popolnih vlog.

11.10 Vloga, ki ni dopolnjena v celoti v roku, se 
s sklepom zavrže.

11.11 Rok za dopolnitev vloge je osem dni po vro-
čitvi poziva za dopolnitev.

11.12 Izpolnjevanje pogojev vloge se preverja po 
vrstnem redu časa oddaje popolne vloge.

11.13 Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane 
pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za 
dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri do višine 
razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja. Vla-
gatelj mora v roku 8 dni od vročitve obvestila na Agencijo 
poslati izjavo, da se s tem strinja, sicer se šteje, da se ne 
strinja. V nasprotnem primeru se vloga zavrne in ponovi 
postopek iz tega odstavka z naslednjo vlogo.

11.14 Sredstva se vlagatelju odobrijo z odločbo, ki 
jo izda predstojnik Agencije.

11.15 Z odločbo je, na podlagi predloženih ustre-
znih dokazil o dejanski porabi sredstev za izveden ukrep 
Tehnična pomoč čebelarjem, določena višina odobrenih 
sredstev. Vlagatelj, ki mu je bila izdana odločba o odo-
britvi sredstev, postane upravičenec.

11.16 Sredstva Agencija izplača na transakcijski 
račun upravičenca.

11.17 Sredstva se ne odobrijo vlagatelju, ki je za 
iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobi-
tev sredstev po tem javnem razpisu, že prejel sredstva 
Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije. 
V slednje se prišteva tudi javna sredstva iz naslova lo-
kalne samouprave.

11.18 Sredstva se ne dodelijo za čebelarjenje zunaj 
območja Republike Slovenije.

11.19 Agencija izvaja administrativne kontrole in 
kontrole na kraju samem za ukrep Tehnična pomoč 
čebelarjem.

11.20 Če Agencija po izplačilu sredstev ugotovi, da 
so bila sredstva neupravičeno dodeljena, je prejemnik 
sredstev dolžan vrniti vsa prejeta sredstva v proračun 
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 Ob-2164/15

Na podlagi 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu 
in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 
– uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 
76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 
– ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVar-
Pre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1 in 95/14 – ZUJF-C)), Zako-
na o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12, 14/13 – popr. 
in 101/13)), Zakona o izvrševanju proračuna Republike 
Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 
9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 
– ZUJF-C, 95/14 in 14/15)), Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Pro-
računa Republike Slovenije za leto 2015 (Uradni list RS, 

št. 102/13 in 14/15) in Sklepa o začetku postopka za 
izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov 
varovanja in krepitve zdravja za leti 2015 in 2016, št. 
C2711-15-708302 z dne 11. 5. 2015, objavlja Ministrstvo 
za zdravje, Štefanova 5, Ljub ljana

javni razpis
za sofinanciranje programov varovanja in krepitve 

zdravja za leti 2015 in 2016
I. Namen razpisa: namen javnega razpisa je so-

financiranje programov varovanja in krepitve zdravja 
za leti 2015 in 2016, s ključnim ciljem preprečevanja 
kroničnih bolezni in izboljšanja zdravja prebivalcev Re-
publike Slovenije.

II. Predmet razpisa
Predmet razpisa so programi varovanja in krepitve 

zdravja, ki se izvajajo na naslednjih področjih:
1 Programi zmanjševanja tvegane in škodljive rabe 

alkohola;
2 Programi zmanjševanja rabe tobaka;
3 Programi za spodbujanje zdrave in uravnotežene 

prehrane in telesne dejavnosti za zdravje;
4 Programi zmanjševanja povpraševanja po prepo-

vedanih drogah in psihoaktivnih snoveh;
5 Programi preprečevanja okužbe z virusom 

HIV/AIDS;
6 Programi krepitve duševnega zdravja;
7 Programi za preprečevanje kroničnih nenalezljivih 

bolezni in stanj (srčno-žilne bolezni, sladkorna bolezen, 
rak in poškodbe).

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

Investicijski projekti niso predmet tega razpisa.
Vse aktivnosti morajo biti za uporabnika brezplačne.
III. Prijavitelji, upravičeni do udeležbe na razpisu
Upravičeni prijavitelji projektov so nevladne orga-

nizacije (NVO) s sedežem v Republiki Sloveniji. Za 
potrebe tega razpisa so nevladne organizacije (NVO) 
tiste organizacije, ki:

– so prostovoljno ustanovljene;
– so pravne osebe zasebnega prava, ki so jih usta-

novile osebe zasebnega prava in delujejo kot društvo, 
zveza društev, zavod, skupnost zavodov, ustanova;

– so neprofitne (na podlagi zakona ali svojih temelj-
nih aktov: statut, ustanovitveni akt, drugih pravil delova-
nja), kar pomeni, da presežka prihodkov nad odhodki 
ali dobička ne delijo med člane ali ustanovitelje oziroma 
lastnike, ampak ga v celoti namenjajo za uresničevanje 
svojega namena in ciljev;

– niso ustanovljene zaradi osebnih koristi ali pri-
dobivanja dobička in se ne ukvarjajo z uresničevanjem 
gospodarskih interesov svojih članov;

– so neodvisne od Vlade RS, drugih organov oblasti 
ali javnih institucij na lokalni, regionalni in nacionalni rav-
ni, političnih strank ali gospodarskih organizacij;

– delujejo v javnem prostoru in za dobrobit ljudi, 
skupin in družbe kot celote;

– delujejo na podlagi demokratičnih vrednot in člo-
vekovih pravic.

Med upravičene prijavitelje tako ne sodijo organi-
zacije:

– ki v svojih temeljnih aktih (statut, ustanovitveni 
akt, pravila …) nimajo izrecno navedeno, da so neprofi-
tne, kolikor jim tega ne predpisuje že zakon;

– v katerih več kot polovico članov organa upravlja-
nja ali nadzora predstavljajo predstavniki gospodarstva, 
političnih strank ali oseb javnega prava;

– socialni partnerji, verske skupnosti in politične 
stranke.
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IV. Pogoji za pridobitev sredstev
1. Vlagatelj je neprofitna pravna oseba zasebne-

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

2. Vlagatelj je pravno, finančno in poslovno sposo-
ben za izvedbo prijavljenega programa. Vlagatelj predlo-
ži zadnje dostopno finančno poročilo (letno poročilo 
oddano na AJPES).

3. Prijavljeni program je umeščen v eno vsebin-
sko področje iz točke II, njegova vsebina pa je skladna 
s predmetom razpisa.

4. Vlagatelj je imel v letu 2014 najmanj 10.000,00 € 
prihodkov (dokazilo: fotokopija izkaza poslovnega izida 
od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, letno poročilo oddano na 
AJPES). Pogoj ne velja za prijavitelje, ki so ustanovljeni 
v letu 2015. Kolikor je bila pravna oseba ustanovljena 
med letom 2014, se prihodki upoštevajo sorazmerno 
s časom delovanja.

Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev pod točko IV in 
vlagatelji, ki niso upravičenci do udeležbe pod točko III, 
ne bodo vključene v postopek ocenjevanja.

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

2015/16 »Prijava na javni razpis za sofinanciranje progra-
mov varovanja in krepitve zdravja za leti 2015 – 2016«.

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

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

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

b) kopija zadnje dostopnega izpisa iz sodnega re-
gistra ali drugega registra1, kjer je vlagatelj registriran 
(izpis ne sme biti starejši od 90 dni);

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

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

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

VI. Cilji in prednostna področja
Posamezni tematski sklopi podrobneje določajo ci-

lje, ukrepe in aktivnosti, ki bodo sofinancirane.
1 Programi zmanjševanja tvegane in škodljive rabe 

alkohola
Cilj razpisa je:
– manj tveganega in škodljivega pitja alkohola ter 

z njim povezanega zdravstvenega, socialnega in eko-
nomskega bremena med prebivalci Slovenije;

– boljša dostopnost do programov pomoči;
– manj z alkoholom povezanih prometnih nesreč;

1  Zadošča izpisek iz AJPES portala

– manj tveganega in škodljivega pitja v pivskih oko-
ljih;

– večja povezanost različnih akterjev pri zagovorni-
štvu in izvajanju celovite alkoholne politike.

Vrste dejavnosti, ki jih prednostno pričakujemo:
– programi informiranja, izobraževanja in ozavešča-

nja posameznih ogroženih skupin prebivalstva, posebej 
otrok in mladostnikov, žensk, socialno ogroženih ter 
starejših o škodljivih posledicah rabe alkohola;

– programi za pomoč družinam, kjer se pojavljajo 
težave z alkoholom, ki so celovito usmerjeni tako na 
zasvojenega kot partnerja in otroke;

– programi za preprečevanje vožnje pod vplivom 
alkohola z namenom zmanjševanja z alkoholom pove-
zanih smrtnih primerov, telesnih poškodb in materialne 
škode v cestnem prometu;

– programi za preprečevanje tveganega in škodlji-
vega pitja alkohola v pivskih okoljih;

– aktivnosti povezovanja različnih akterjev na lo-
kalni, nacionalni ali mednarodni ravni pri načrtovanju, 
zagovorništvu in izvajanju celovite alkoholne politike in 
izmenjavi dobrih praks.

2 Programi zmanjševanja rabe tobaka
Cilj razpisa je:
– preprečiti začetek kajenja pri posameznih skupi-

nah prebivalstva, posebej pri mladih;
– večji delež posameznikov, ki bodo prenehali ka-

diti;
– zagotoviti visoko podporo dokazano učinkovitim 

ukrepom nadzora nad tobakom.
Vrste dejavnosti, ki jih prednostno pričakujemo:
– programi informiranja, izobraževanja in ozave-

ščanja javnosti in/ali posameznih skupin prebivalstva 
(mladostniki, nosečnice, socialno šibkejši, ruralna po-
pulacija) o škodljivih vplivih uporabe tobačnih izdelkov;

– učinkoviti programi za opuščanje in motiviranje za 
opuščanje kajenja posebej prilagojeni posameznim cilj-
nim skupinam (mlade, ženske, socialno šibkejši, ruralna 
populacija hospitalizirani kadilci);

– aktivnosti povezovanja različnih akterjev na lo-
kalni, nacionalni ali mednarodni ravni pri načrtovanju, 
zagovorništvu in izvajanju celovite tobačne politike in 
izmenjavi dobrih praks.

3 Programi za spodbujanje zdrave in uravnotežene 
prehrane in telesne dejavnosti za zdravje

Cilj razpisa je:
– povečati delež osveščene populacije, ki se zdravo 

in uravnoteženo prehranjuje, še posebej delež otrok in 
mladostnikov ter zaščita otrok pred trženjem živil, katerih 
pogosto uživanje v prehrani ni koristno,

– povečati zdravju koristno ponudbo živil,
– doseganje zdravega življenjskega sloga z zdra-

vim prehranjevanjem in aktivnim transportom,
– večja dostopnost brezplačne vadbe za social-

no-ekonomsko ranljive skupine,
Vrste dejavnosti, ki jih prednostno pričakujemo 

v programih:
– osveščanje študentov ob sočasnem spodbujanju 

veščin za samostojno pripravo uravnoteženih obrokov;
– podpora programom za dvig osveščenosti go-

stincev za izboljšanje zdrave, zlasti subvencionirane 
ponudbe;

– zagovorništvo v podporo omejevanju trženja živil 
z visoko vsebnostjo nasičenih maščobnih kislin, sladkor-
jev, soli ter transmaščobnih kislin;

– spodbujanje zdravju koristne ponudbe v prodajnih 
avtomatih;

– širjenje mreže izvajanja brezplačne vadbe za 
upokojence in brezposelne;
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– spodbujanje zdravega življenjskega sloga s pou-
darkom na aktivnem transportu ter vključevanju gibanja 
v vsakodnevne aktivnosti.

4 Programi zmanjševanja povpraševanja po prepo-
vedanih drogah in psihoaktivnih snoveh

Cilj razpisa je:
Zmanjšati število uporabnikov prepovedanih drog 

ter povečati dostopnost in dosegljivost različnih progra-
mov pomoči z razvojem in testiranjem inovativnih mo-
delov, programov, intervencij in storitev, ki dopolnjujejo 
obstoječe programe na področju preventive, zdravljenja, 
socialne rehabilitacije ter zmanjševanja tveganj in ško-
de, pri čemer je poseben poudarek na uporabi novih 
psihoaktivnih snovi.

Vrste dejavnosti, ki jih prednostno pričakujemo 
v programih:

– novi in inovativni preventivni programi univerzalne 
preventive, namenjeni splošni populaciji otrok in mladih, 
s poudarkom na konoplji in novih psihoaktivnih snoveh;

– razvoj in vzpostavitev novih modelov in koncep-
tov programov pri inicirajočih uživalcih prepovedanih 
drog: vzpostavitev pilotnega projekta sobe (prostora) 
za uporabo drog in razvoj programov pomoči uporabni-
kom stimulansov ter novih psihoaktivnih snovi, progra-
mi povezovanja vseh pristopov obravnave prepoveda-
nih drog, koordinacija strokovnih kadrov, ki delujejo na 
področju drog ter izobraževanje o novih psihoaktivnih 
snoveh;

– raziskovanje družbenih pobud za de-regulacijo 
konoplje (kritično raziskovanje in presoja vplivov na 
družbo).

5 Programi promocije varne spolnosti in prepreče-
vanja okužbe z virusom HIV/AIDS

Cilja razpisa sta:
– podpora razvoju in izvedbi programov za izbolj-

šanje preprečevanja in odkrivanja okužbe s HIV med 
moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi;

– podpora razvoju in izvedbi programov varne in 
odgovorne spolnosti, programom zmanjševanja škode 
zaradi tvegane spolnosti in programov za odvračanje 
od različnih tveganih spolnih praks v povezavi s sou-
porabo novih psihoaktivnih snovi, prepovedanih drog 
in alkohola.

Vrste dejavnosti, ki se prednostno pričakujejo v pro-
gramih, so:

– prenos evropskih in drugih tujih dobrih praks 
spodbujanja rednega testiranja na HIV/SPO s svetova-
njem z zagotavljanjem dostopa do zdravljenja za skupi-
ne z višjim tveganjem za okužbo s HIV in ostalih spolno 
prenosljivih okužb v slovensko okolje;

– priprava celovite kampanje za spodbujanje upo-
rabe kondoma pri različnih skupinah uporabnikov; ča-
sovno mora biti kampanja osredotočena na zadnji teden 
novembra in prvi teden v decembru (l. 2015 in 2016).

6 Programi krepitve duševnega zdravja
Cilj razpisa je:
– varovanje duševnega zdravja otrok in mladostni-

kov;
– preprečevanje samomorilnega vedenja;
– rehabilitacija in reintegracija ranljivih skupin pre-

bivalstva.
Vrste dejavnosti, ki jih prednostno pričakujemo:
– programi varovanja duševnega zdravja ranljivih 

otrok in mladostnikov, ki vključujejo starše in strokovne 
delavce v vzgoji in izobraževanju;

– programi psihosocialne pomoči ranljivim skupi-
nam (osipniki, brezposelni in drugi) ter usposabljanje za 
(samo)pomoč pri varovanju duševnega zdravja;

– programi psihosocialne pomoči za zmerno rabo 
tehnologij in spleta.

7 Programi preprečevanja kroničnih nenalezljivih 
bolezni in stanj (srčno-žilne bolezni, sladkorna bolezen, 
rak in poškodbe)

Cilj razpisa je:
– zagotoviti podporo in širitev izvajanja državnega 

programa za obvladovanje raka in nacionalnega progra-
ma za obvladovanje sladkorne bolezni;

– zagotoviti podporo in širitev spodbujanja zdrave-
ga načina življenja, izobraževanja in ozaveščanja o na-
činih preprečevanja kronično nenalezljivih bolezni ter 
dejavna in stalna opora bolnikom;

– večja osveščenost posameznih skupin prebival-
stva o tveganju za kronične bolezni in stanja

– opolnomočenje bolnikov kroničnih nenalezljivih 
bolezni;

– preprečevanje s padci povezanih poškodb.
Vrste dejavnosti, ki jih prednostno pričakujemo 

v programih:
– ozaveščanje, informiranje, izobraževanje javnosti 

o vzrokih oziroma o dejavnikih tveganja za nastanek in 
razvoj kroničnih nenalezljivih bolezni z vključevanjem 
zdravega načina življenja za vse skupine prebivalstva 
z upoštevanjem neenakosti v zdravju, vključno s pro-
mocijo evropskega kodeksa proti raku;

– vključevanje učinkovitih komunikacijskih orodij za 
opolnomočenje bolnikov s kronično nenalezljivimi bole-
zni in njihovimi svojci;

– izvajanje programov podpore in pomoči bolniku 
s sladkorno boleznijo in njenimi svojci;

– izvajanje programov preprečevanja s padci po-
vezanih poškodb.

Dokumenti, kjer so navedene strateške usmeritve 
razpisanih prednostnih področij, so na voljo na sple-
tni strani Ministrstva za zdravje, pod izbrano razpisno 
področje. Dostopno na: http://www.mz.gov.si/si/delov-
na_podrocja/javno_zdravje_preprecevanje_bolezni_in_
krepitev_zdravja/

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

Sredstva za sofinanciranje programov za leti 2015 
in 2016 v okviru javnega razpisa znašajo 950.000,00 
evrov. Za leto 2015 znašajo 475.000 evrov in za leto 
2016 znašajo 475.000 evrov.

Po programih so razpisana naslednja sredstva 
v okvirni višini za leti 2015 in 2016:

1 Programi zmanjševanja tvegane in škodljive rabe 
alkohola – 180.000 evrov;

2 Programi zmanjševanja rabe tobaka – 90.000 
evrov;

3 Programi za spodbujanje zdrave in uravnotežene 
prehrane in telesne dejavnosti za zdravje – 180.000 
evrov;

4 Programi zmanjševanja povpraševanja po pre-
povedanih drogah in psihoaktivnih snoveh – 170.000 
evrov;

5 Programi preprečevanja okužbe z virusom 
HIV/AIDS – 110.000 evrov;

6 Programi krepitve duševnega zdravja – 80.000 
evrov;

7 Programi za preprečevanje kroničnih nenalezljivih 
bolezni in stanj (srčno-žilne bolezni, sladkorna bolezen, 
rak in poškodbe) – 140.000 evrov.

Maksimalni zaprošeni znesek za posamezni pro-
gram je lahko 50.000 evrov.

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

Sofinancirajo se samo upravičeni izdatki, pri čemer 
sofinanciranje Ministrstva za zdravje znaša največ 90 %. 
Vsaj 10 % se mora zagotoviti iz drugih nacionalnih/re-
gionalnih/lokalnih javnih virov ali lastnega financiranja 
oziroma z lastno udeležbo, ki se izkaže v prostovoljnem 
delu (po Zakonu o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11 
in 16/11 – popr.). Za vrednotenje prostovoljskega dela se 
uporabljajo določbe Pravilnika o področjih prostovoljske-
ga dela in vpisniku (Uradni list RS, št. 48/11, 60/11).

Če bo prijavitelj projekt sofinanciral s prostovolj-
skim delom, mora obseg in vrsto prostovoljskega dela 
vpisati pod točko 3.3 Viri financiranja prijavljenega pro-
grama. Pod točko 2.6 Izvajalci, partnerji in prostovoljci, 
naj prijavitelj opiše prostovoljsko delo na način, da bo iz 
njega mogoče razbrati, na katero vrsto dela iz šestega 
odstavka 23. člena Zakona o prostovoljstvu (organiza-
cijsko, vsebinsko ali drugo delo) se opis nanaša. Prija-
vitelj naj tudi opredeli obseg prostovoljskega dela in ga 
ovrednoti v skladu z 21. členom Pravilnika o področjih 
prostovoljskega dela in vpisniku.

Opravljeno prostovoljsko delo prijavitelj dokazuje 
z izpolnjenim evidenčnim listom po drugem odstavku 
23. člena Zakona o prostovoljstvu za vsakega prosto-
voljca, vključenega v projekt.

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

Stroški sofinanciranja morajo biti:
– povezani s predmetom razpisa in predvideni v fi-

nančni konstrukciji programov;
– razumni in v skladu z načeli dobrega finančnega 

poslovanja in upravljanja, zlasti glede stroškovne učin-
kovitosti;

– opredeljivi in preverljivi. Iz vsakega računa mora 
biti jasno za katero storitev gre (vsebina in količina) ter 
kdaj je bila storitev opravljena.

Uveljavljajo se lahko naslednji stroški:
– produkcijski stroški, ki nastanejo v okviru izva-

janja programa (npr. stroški promocije in oglaševanja, 
oblikovanje in tisk publikacij in drugih podobnih materi-
alov, produkcija vsebin v medijih, stroški komuniciranja 
z uporabniki, postavitev oziroma vzdrževanje spletnih 
strani, in drugih digitalnih/spletnih/mobilnih ali virtualnih 
načinov komuniciranja);

– najem dvoran, stroški organizacije dogodkov, iz-
obraževanj, ipd;

– plače in drugi stroški dela zaposlenih in drugih 
sodelavcev, vključenih v izvedbo programa; na dokazilu 
mora biti navedeno število opravljenih ur/mesec, vrsta 
dela in znesek;

– potne stroške službenih potovanj in dnevnic je po-
trebno upravičiti z vidika nujnosti za izvajanje programa;

– stroški zunanjih izvajalcev (plačila avtorskih ho-
norarjev, plačila po podjemnih pogodbah, plačila za 
delo preko študentskega servisa, plačila po pogodbah 
o opravljenih storitvah); morajo biti vezani neposredno 
na program in jasno razvidni;

– stroški za nakup osnovnega materiala za izvedbo 
programa morajo biti ustrezno utemeljeni (npr. pisarni-
ški material in podobno …), ki ne smejo presegati 10 % 
zaprošenega zneska;

– stroški delovanja (npr. najemnine prostorov, ele-
ktrika, voda, ogrevanje, telefonski računi ipd.) se lahko 
uveljavljajo do največ 10 % zaprošenega zneska;

– stroški za reprezentanco izključno za izvajalce 
projekta niso upravičeni. Kot upravičeni stroški se šte-
jejo le stroški za običajno pogostitev (v skladu z dolo-
čili Uredbe o stroških reprezentance, Uradni list RS, 

št. 35/09 in 38/09) na dogodkih, ki so povezani izključno 
z izvajanjem programa (dokazila).

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

VIII. Merila za dodelitev sredstev za programe va-
rovanja in krepitve zdravja

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

Točke Pomen
0 Nezadostno Merilo ni izpolnjeno.

1 Zadostno Merilo je izpolnjeno na 
najnižji ravni.

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

MERILO Utež Največje 
možno 
št. točk

A. VSEBINSKA USTREZNOST 40
Program je ustrezno utemeljen, 
skladen s cilji razpisa in vključuje 
analizo stanja problema.

2 5

Program je usklajen z nacionalnimi 
in mednarodnimi strateškimi doku-
menti ter temelji na mednarodno 
preverjenih dobrih praksah.

2 5

Metode in pristopi dela so ustrezni 
glede na vrste dejavnosti področja 
razpisa. Program ustrezno naslavlja 
neenakosti v zdravju ter skrbi za pri-
tegnitev uporabnikov v program.

2 5

Program naslavlja prednostna po-
dročja sofinanciranja, opredeljuje 
vrste dejavnosti in ima učinke na 
nacionalni ravni.

1 5

Prednostne ciljne skupine so jasno 
opredeljene in določen je način nji-
hovega doseganja in naslavljanja. 

1 5

B. KAKOVOST PROGRAMA IN 
RELEVANTNOST NA NACIONALNI 
RAVNI

40

Vse vrste dejavnosti so potrebne za 
dosego ciljev programa in zagota-
vljajo njegovo učinkovitost.

2 5

Program je široko dostopen izbrani 
ciljni skupini in ima zagotovljeno 
ustrezno promocijo, ki omogoča, da 
se v program vključuje veliko število 
uporabnikov ciljne skupine.

1 5

V pripravo in izvajanje programa so 
vključeni strokovnjaki, ki imajo izku-
šnje, znanja in reference iz ustre-
znega področja.

1 5

Program je relevanten na nacionalni 
ravni in zagotavlja trajnost.

2 5

Kazalniki rezultatov so primerni, ko-
ličinsko opredeljeni in dosegljivi.

1 5

Sodelovanje z ostalimi organizacija-
mi, ki delujejo na istem področju je 
interdisciplinarno. Mreženje poteka 
na različnih nivojih: lokalnem, nacio-
nalnem ter mednarodnem.

1 5
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MERILO Utež Največje 
možno 
št. točk

C. FINANCIRANJE IN UPRAVLJA-
NJE PROGRAMA

20

Vsi stroški so potrebni in smotrno 
načrtovani glede na predvidene de-
javnosti programa in učinke.

2 5

Program je izvedljiv v danem časov-
nem okviru in s predlaganimi finanč-
nimi viri.

1 5

Prijavitelj ima zagotovljen lastni 
delež.

1 5

NAJVEČJE ŠTEVILO MOŽNIH 
TOČK

100

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

njimi merili za dodelitev sredstev. Programi, ki pri sklopu 
1. Vsebinska ustreznost ne dosegajo vsaj 20 točk, pri 
sklopu 2. Kakovost programa in mreženja ne dosegajo 
vsaj 20 točk in pri sklopu 3. Financiranje in upravljanje 
programa ne dosegajo vsaj 10 točk, bodo zavrnjeni. 
V primeru, da je več programov, ki izpolnjujejo pogoje, 
bodo za sofinanciranje izbrani programi z največ dose-
ženimi točkami do meje razpoložljivih sredstev za sofi-
nanciranje po posameznih področjih.

Sofinancer bo sredstva dodeljeval na podlagi točkov-
anja vlog, začenši pri najvišje ocenjenih vlogah, do pora-
be razpoložljivih sredstev znotraj posameznih programov.

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

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

Na hrbtni strani mora biti napisan naslov vlagatelja.
Vsak posamezni program je potrebno skupaj z zah-

tevano dokumentacijo predložiti v posebni kuverti, ozna-
čeni na način, ki je predpisan v tej točki.

2. Rok za oddajo vlog je 29. 5. 2015.
Kot pravočasno prispele vloge bodo upoštevane 

vloge, ki bodo prispele do 29. 5. 2015 na naslov Ministr-
stva za zdravje, Štefanova 5, Ljub ljana.

Vloga, poslana po pošti, se šteje, da je prispela pra-
vočasno, če je bila poslana priporočeno v navedenem 
roku, do vključno zadnjega dne (poštni žig najkasneje 
29. 5. 2015).

Osebno dostavljena vloga se šteje, da je prispela 
pravočasno, če je bila oddana v glavno pisarno Ministr-
stva za zdravje, Štefanova 5, Ljub ljana do 29. 5. 2015, 
do 13. ure.

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

XI. Odpiranje vlog: odpiranje prejetih vlog se bo 
pričelo 1. 6. 2015 in ne bo javno.

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

sneje v 90 dneh od dneva, ko bo končano odpiranje vlog.
Na podlagi predloga komisije o vlogah odloči mini-

strica s sklepom. Vlagatelj lahko na ministrstvo v roku 
8 dni od prejema sklepa vloži zoper ta sklep pritožbo, 
o kateri bo odločala ministrica.

Ministrstvo za zdravje

Št. 6316-6/2015-1 Ob-2144/15

Na podlagi 8. člena Pravilnika o postopkih (so)
financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raz-

iskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 
45/12, 96/13, 100/13 – popr. in 92/14) in v zvezi z 12. 
in 20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejav-
nosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1, 
112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A) Javna agencija za 
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiwesova 
30, Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme 

(Paket 16)
1. Naziv in naslov agencije: Javna agencija za raz-

iskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova 
30, 1000 Ljub ljana (v nadaljnjem besedilu: ARRS).

2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpi-
sa je sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme v letih 
2015–2017 (Paket 16). Sofinancirajo se nakupi razisko-
valne opreme, katerih predračunska nabavna vrednost 
enote z davkom na dodano vrednost znaša najmanj 
50.000 EUR za naravoslovje, najmanj 20.000 EUR za 
tehniko, biotehniko in medicino ter najmanj 15.000 EUR 
za humanistiko in družboslovje.

3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na razpis: na javni 
razpis se lahko prijavijo javne raziskovalne organizacije 
(v nadaljevanju: JRO) in drugi javni zavodi, ki izvajajo 
javno službo na področju raziskovalne dejavnosti v obliki 
raziskovalnih programov in infrastrukturnih programov 
na podlagi dodeljene koncesije (v nadaljevanju: prija-
vitelj).

4. Kriteriji za ocenjevanje prijav za sofinanciranje 
nakupov raziskovalne opreme:

Kriteriji za ocenjevanje prijav za sofinanciranje na-
kupov raziskovalne opreme so:

– kakovost prijave podporne dejavnosti in
– relevantnost in potencialni vpliv prijave.
Vrstni red kriterijev ne pomeni njihove prioritete. 

Vrednotenje kriterijev je določeno v Metodologiji ocenje-
vanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-22 z dne 8. 5. 
2015, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago 
za predmet javnega razpisa: okvirna višina sredstev 
javnega razpisa za celotno razpisno obdobje v letih 
2015–2017 je 3.000.000,00 EUR. Sredstva bodo letno 
realizirana do višine razpoložljivih sredstev v proračunu 
in finančnem načrtu ARRS.

6. Višina sredstev za sofinanciranje nakupov razisko-
valne opreme: višina sredstev za sofinanciranje nakupov 
raziskovalne opreme znaša največ do 80 % nabavne 
vrednosti za enoto raziskovalne opreme, vendar sofinan-
ciranje agencije ne more preseči dvakratnik najmanjše 
vrednosti sofinanciranja po posameznih vedah za posa-
mezno raziskovalno opremo (t.j. 100.000 EUR za naravo-
slovje, 40.000 EUR za tehniko, biotehniko in medicino ter 
30.000 EUR za humanistiko in družboslovje).

7. Izbor prijav za sofinanciranje nakupov razisko-
valne opreme

Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, 
kot ga določata Pravilnik o postopkih (so)financiranja, 
ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne de-
javnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13, 
100/13 – popr. in 92/14; v nadaljevanju: pravilnik o po-
stopkih), in Metodologija ocenjevanja prijav za razpise, 
št. 6319-2/2013-22 z dne 8. 5. 2015 (v nadaljevanju: 
metodologija). Ocenjevanje prijav vodi strokovno telo 
za raziskovalno opremo (v nadaljevanju: strokovno telo).

Strokovno telo točkuje posamezno prijavo na pod-
lagi kriterijev, določenih v drugem odstavku 120. člena 
Pravilnika o postopkih ter konkretiziranih v metodologiji 
(poglavje Č – Raziskovalna oprema).
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Na temelju izvedenega točkovanja, skladno z opre-
deljenimi kriteriji, strokovno telo izdela predlog pred-
nostnega seznama prijav za sofinanciranje nakupov 
raziskovalne opreme in ga posreduje v obravnavo na 
Znanstveni svet agencije (v nadaljevanju: ZSA).

V primeru, če več prijav doseže enako število točk, 
izmed teh na temelju razprave o pomenu raziskovalne 
opreme za podporo raziskovalni dejavnosti prijavitelja 
in drugih vključenih raziskovalnih in infrastrukturnih pro-
gramov oziroma projektov odloči o izboru za sofinanci-
ranje nakupov raziskovalne opreme ZSA. ZSA pri tem 
upošteva izhodišča nacionalnega programa za področje 
raziskovalne dejavnosti.

Sklep o izboru prijav sprejme direktor ARRS 
na predlog ZSA.

8. Zagotavljanje dostopnosti raziskovalne opre-
me: prijavitelj je dolžan nuditi zmogljivosti raziskoval-
ne opreme in povezane storitve vsem zainteresiranim 
raziskovalnim organizacijam pod najugodnejšimi pogoji 
v primerih, ko se zmogljivosti in storitve potrebujejo za 
izvajanje raziskovalnih programov oziroma projektov, 
(so)financiranih s sredstvi državnega proračuna. Za 
uporabo zmogljivosti raziskovalne opreme morajo imeti 
sopogodbeniki izdelane cenike v skladu z Navodilom 
za oblikovanje cen za uporabo raziskovalne opreme, 
obveščanje in poročanje o uporabi raziskovalne opreme, 
št.: 007-10/2013-1 z dne 3. 7. 2013. Ceniki morajo biti 
javno objavljeni.

9. Obdobje, v katerem morajo biti sredstva javnega 
razpisa porabljena: sredstva javnega razpisa za izvede-
ne nakupe po tem razpisu je možno črpati od predvido-
ma meseca septembra 2015 do konca leta 2017.

10. Razpisna dokumentacija
Prijave morajo biti predložene na predpisanih 

obrazcih. Razpisna dokumentacija vsebuje naslednje 
dokumente:

– Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ura-
dni list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 
9/11 in 57/12 – ZPOP-1A);

– Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenje-
vanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13, 100/13 – 
popr., 92/14);

– Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise, 
št. 6319-2/2013-22 z dne 8. 5. 2015;

– Obrazec ARRS-RI-RO-PAK16/2015: Prijavna vlo-
ga, kateri prijavitelj priloži:

– Priloga 1: Predračun(i) za nakup raziskovalne 
opreme, kolikor je računov več prijavitelj predloži reka-
pitulacijo predračunov, pismo(a) o nameri ali izjavo o la-
stnih sredstvih v kateri je naveden znesek sofinanciranja 
– obvezna priloga;

– Priloga 2: Dogovor o sofinanciranju – predpo-
godba oziroma pogodba o sofinanciranju, ki jo podpiše 
sofinancer in v kateri je naveden znesek sofinanciranja 
– priloga, ki jo prijavitelj priloži v primeru pridobitve sofi-
nancerskih sredstev s strani drugih pravnih oseb

– Navodilo za oblikovanje cen za uporabo razisko-
valne opreme, obveščanje in poročanje o uporabi raz-
iskovalne opreme, št. 007-10/2013-1 z dne 3. 7. 2013.

11. Način, oblika in rok za oddajo prijav
11.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom
Prijava na javni razpis se izpolni in odda na sple-

tnem portalu agencije eObrazci. Oddana prijava je po-
polna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma 
(zastopnik oziroma pooblaščena oseba RO ter vodja 
raziskovalnega/infrastrukturnega programa ali poobla-
ščena oseba odgovorna za raziskovalno opremo, v okvi-
ru katerega raziskovalna organizacija prijavlja razisko-

valno opremo). Prijava mora biti oddana do vključno 
15. 6. 2015 do 14 ure.

Za pravočasno se šteje prijava, ki je oddana na 
spletni portal agencije eObrazci do 15. 6. 2015 do 
14. ure.

11.2. Oddaja prijave (prijavne vloge in poročila o re-
zultatih) brez digitalnega podpisa

V primeru, ko prijavitelj nima digitalnega potrdila, 
se prijava na javni razpis odda v elektronski obliki kot 
nepodpisana (na spletni portal agencije eObrazci) in 
v papirni obliki, ki mora biti opremljena z lastnoroč-
nim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe 
RO in vodje raziskovalnega/infrastrukturnega programa 
oziroma osebe odgovorne za raziskovalno opremo ter 
žigom RO.

Obe obliki prijave, elektronska in papirna, morata 
biti vsebinsko popolnoma enaki. V vsaki poslani pošiljki 
(ovojnici) je lahko samo ena prijava.

Papirno prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici, 
z oznako »Ne odpiraj – prijava – Razpis za sofinan-
ciranje nakupov raziskovalne opreme – paket 16« in 
obvezno oznako prijave s spletnega portala agencije 
eObrazci (ARRS-RI-ROPR-JR-Prijava/2015) ter nazi-
vom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija 
za raziskovalno dejavnost RS, Bleiweisova cesta 30, 
1000 Ljub ljana.

Za pravočasno se šteje prijava, ki je v roku oddana 
v elektronski in papirni obliki. Prijava je oddana pravo-
časno, če:

– je v elektronski obliki oddana na spletni portal 
agencije eObrazci do 15. 6. 2015 do 14. ure, in

– v papirni obliki prispe v glavno pisarno agencije 
do 15. 6. 2015 do 14 ure oziroma je oddana priporočeno 
po pošti iz Slovenije do 15. 6. 2015 do 14. ure (upošteva 
se poštni žig).

11.3. Popolnost prijave
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpi-

sanih obrazcih in v predpisani obliki ter vsebuje vse zah-
tevane podatke in priloge, kot jih določa ta javni razpis.

12. Datum in kraj odpiranja prijav
Komisija za odpiranje prijavnih vlog bo predvidoma 

17. 6. 2015 ob 10. uri, na sedežu agencije, Bleiweisova 
cesta 30, 1000 Ljub ljana, odprla vse v roku dostavljene 
prijave.

Nepravilno označenih (ni razvidno, da gre za pri-
javo na razpis, ali na kateri razpis se prijava nanaša, 
ali ni razviden prijavitelj) in prepoznih prijav komisija za 
odpiranje prijav ne bo obravnavala in jih bo vrnila prija-
viteljem. Nepopolne prijave bodo obravnavane skladno 
s pravilnikom o postopkih.

13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izi-
du javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavi-
telji obveščeni predvidoma do konca meseca julija 2015.

14. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani 
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je dostopna na spletni strani agencije (http://www.
arrs.gov.si/sl/razpisi/). Vse dodatne informacije v zvezi 
z razpisom dobijo interesenti na spletni strani agenci-
je http://www.arrs.gov.si oziroma pri Špresi Neziri, po 
tel. 01/400-59-63, vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali na 
e-pošto: spresa.neziri@arrs.si).

Javna agencija za raziskovalno dejavnost  
Republike Slovenije

Št. 6316-7/2015-1 Ob-2145/15

Na podlagi 2. in 8. člena Pravilnika o postopkih 
(so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja 
raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 
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45/12, 96/13, 100/13 – popr. in 92/14; v nadaljevanju: 
Pravilnik) ter v zvezi z 12. in 20. členom Zakona o razi-
skovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 
– uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 
9/11 in 57/12 – ZPOP-1A) Javna agencija za razisko-
valno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova 30, 
Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij 

v letu 2015
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sred-

stev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Re-
publike Slovenije, Bleiweisova 30, 1000 Ljub ljana (v 
nadaljevanju: ARRS).

2. Predmet in področje javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdaja-

nja znanstvenih monografij v tiskani in digitalni obliki 
s področij humanističnih, družboslovnih, medicinskih, 
biotehniških, tehniških in naravoslovnih ved, in sicer:

– znanstvenih monografij slovenskih avtorjev ter 
kritičnih izdaj virov s spremno študijo in komentarjem;

– prevodov znanstvenih monografij slovenskih av-
torjev v tuj jezik;

– prevodov znanstvenih monografij tujih avtorjev, 
ki so temeljnega pomena za razvoj znanstvene vede in 
slovenske znanstvene terminologije, v slovenski jezik.

Znanstvena monografija je publikacija, v kateri se 
znanstveno, sistematično, izčrpno in vseobsegajoče 
obravnava neki problem, vprašanje ali predmet, ose-
ba ali dogodek, v enem zvezku oziroma v določenem 
številu zvezkov, ki se objavljajo istočasno ali v vnaprej 
določenem časovnem obdobju. Publikacija mora imeti 
ustrezen CIP in ISBN številko oziroma vse potrebne 
elemente za njuno pridobitev.

3. Cilji javnega razpisa:
ARRS podpira izdajanje znanstvenih monografij 

s ciljem omogočanja in pospeševanja objav tistih znan-
stvenih monografij, ki so:

– aktualne in temeljnega pomena za razvoj posa-
meznega znanstvenega področja ali podpodročja;

– pomembne za razvoj slovenske znanstvene ter-
minologije;

– pomembne za predstavljanje slovenskih znan-
stvenih dosežkov v domačem in mednarodnem pro-
storu;

– pomembne za širjenje novih znanstvenih spo-
znanj in znanstvene kulture.

4. Okvirna vrednost javnega razpisa in obdobje ter 
način za porabo dodeljenih sredstev

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev javnega 
razpisa za leto 2015 znaša predvidoma 305.000,00 EUR.

Razpis bo realiziran v okviru proračunskih možno-
sti.

5. Upravičeni stroški in normativi za izračun sofi-
nanciranega zneska

Upravičeni so stroški za monografije, ki so predmet 
leta 2015.

ARRS bo izbranim prijaviteljem sofinancirala na-
slednje stroške:

A) znanstvene monografije ter kritične izdaje virov 
s spremno študijo in komentarjem:

Stroški tiska, tehnična priprava rokopisa za tisk 
oziroma digitalno objavo (stroški oblikovanja in računal-
niškega preloma), stroški lektoriranja.

B) prevod znanstvenih monografij tujih avtorjev 
v slovenski jezik:

Stroški prevajanja.
C) prevod znanstvenih monografij slovenskih av-

torjev v tuj jezik:
Stroški prevajanja oziroma stroški lektoriranja v tu-

jem jeziku, če je monografija že napisana v tujem jeziku.
D) digitalna izdaja monografije:
Stroški priprave rokopisa za digitalno objavo, stro-

ški lektoriranja.
Avtorski honorar avtorja izvornega dela v nobenem 

primeru ni upravičen strošek.
5.1. Normativi za izračun sofinanciranega zneska
Za izračun višine sredstev za sofinanciranje izdaje 

znanstvenih monografij se upoštevajo naslednji finanč-
no opredeljeni elementi:

Vrsta stroškov Vrednost na 
enoto v EUR

(A) Tiska in vezava 0,20 EUR na 
avtorsko polo (A)

(B) Oblikovanje in računalniški 
prelom 

30 EUR na 
avtorsko polo (B)

(C) Lektoriranje 40 EUR na 
avtorsko polo (C)

(D) Stroški prevoda monografije 
tujega avtorja v slovenski jezik

270 EUR na 
avtorsko polo (D)

(E) Stroški prevoda monografije 
slovenskega avtorja v tuj jezik

350 EUR na 
avtorsko polo (E)

(F) Lektoriranje prevoda 
monografije slovenskega avtorja 
(v tujem jeziku)

60 EUR na 
avtorsko polo (F)

Avtorska pola besedila obsega 30.000 znakov 
s presledki. Kjer narava monografije nujno zahteva ilu-
strativno gradivo, katerega obseg vpliva na končni ob-
seg izdane monografije, se pri izračunu upošteva obseg 
10 strani publikacije formata a5/b5 oziroma 5 strani 
formata a4 kot obseg ene avtorske pole.

5.2. Izračun sofinanciranega zneska
Sofinancirani znesek se izračuna na naslednji na-

čin:

A) znanstvena monografija ((št. avtorskih pol × naklada × A) +
(št. avtorskih pol × B) +
(št. avtorskih pol × C)) x pripadajoč % delež kategorije 

B) prevod monografije tujega avtorja v slovenski 
jezik: 

((št. avtorskih pol × D) × 70 %) x pripadajoč % delež kategorije

C) prevod monografije slovenskega avtorja v tuj 
jezik:

((št. avtorskih pol × E) × 70 %) x pripadajoč % delež kategorije
ali
((št. avtorskih pol × F) × 70 %) x pripadajoč % delež kategorije

D) digitalna izdaja znanstvene monografije: ((št. avtorskih pol × B) +
(št. avtorskih pol × C)) x pripadajoč % delež kategorije
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5.3. Razredi kategorij po ocenah:
I. kategorija: vloge, ocenjene med 21 in 30 točkami;
II. kategorija: vloge, ocenjene med 10 in 20 točkami;
III. kategorija: vloge, ocenjene z manj kot 10 toč-

kami.
5.4. Pripadajoči odstotni deleži izračunanega sofi-

nanciranega zneska po kategorijah I. – III.:
Znanstvenim monografijam, ki se pri ocenjevanju 

uvrstijo v prvi dve kategoriji, se odobri sofinanciranje. 
Znanstvenim monografijam, ki se pri ocenjevanju uvrsti-
jo v tretjo, se ne odobri sofinanciranja, in sicer:

I. kategoriji pripada 100 % delež sredstev glede na 
izračunani sofinancirani znesek.

II. kategoriji pripada 75 % delež sredstev glede na 
izračunani sofinancirani znesek.

III. kategoriji se ne sofinancira.
5.5. Uskladitev obsega sofinanciranja z obsegom 

razpoložljivih finančnih sredstev
V primeru, da vsota izračunanih sredstev sofinan-

ciranja preseže razpoložljiva finančna sredstva, se izra-
čunani zneski sofinanciranja proporcionalno uskladijo 
z obsegom razpoložljivih finančnih sredstev.

5.6. Omejitve
ARRS sofinancira izdaje znanstvenih monografij 

v tiskani obliki do naklade največ 300 izvodov in obsega 
do 25 avtorskih pol. Sofinancirani znesek lahko znaša 
največ 10.000,00 EUR. Če je izračun sofinanciranega 
zneska večji, kot so zaprošena sredstva, se upošteva 
zaprošena sredstva.

ARRS v primeru prijave prevoda znanstvene mo-
nografije istega avtorja v več tujih jezikov sofinancira 
prevod le v en tuj jezik. Če je prijavljeni prevod znan-
stvene monografije slovenskega avtorja v tujem jeziku 
avtor že napisal v tujem jeziku, se priznajo samo stroški 
lektoriranja prevoda.

6. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
6.1. Splošni pogoji za sodelovanje na javnem raz-

pisu
6.1.1. Na javni razpis za sofinanciranje izdajanja 

znanstvenih monografij se lahko prijavijo
– organizacije, vpisane v evidenco raziskovalnih 

organizacij pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije (ARRS);

– društva s statusom delovanja v javnem interesu 
na področju raziskovalne dejavnosti;

– založbe na področju Republike Slovenije in/ali 
v zamejstvu,

pri čemer morajo prijavitelji izkazati svoje reference 
na področju izdajanja znanstvenih monografij tako, da 
v prijavnem obrazcu v točki 3 navedejo najmanj sedem 
znanstvenih monografij s pripadajočimi COBISS ID šte-
vilkami, vnešenih v sistem SICRIS/COBISS pod oznako 
»2.01 Znanstvena monografija«, ki so jih izdali v letih 
2012-2015 – do datuma zaključka razpisa v letu 2015 
in priložijo ustrezen izpis iz sistema SICRIS/COBISS, 
iz katerega so jasno in nedvoumno razvidne navedene 
izdane znanstvene monografije prijavitelja v navedenem 
obdobju pod oznako »2.01 Znanstvena monografija« (z 
navedbo COBISS ID številk in pripadajočih naslovov 
monografij) ter istovetnost prijavitelja in v priloženem 
izpisu navedenega založnika.

Če prijavitelji svojih referenc na področju izdaje 
znanstvenih monografij ne izkažejo na opisani način, se 
njihova prijava zavrne.

Agencija v seznamu, ki je sestavni del razpisne 
dokumentacije, objavi založnike, za katere je lahko iz 
izpisa SICRIS/COBISS za obdobje od 2012 do maja 
2015 ugotovila, da izpolnjujejo omenjeno zahtevo; prija-

viteljem s tega seznama ni potrebno dokazovati referenc 
na področju izdajanja znanstvenih monografij.

Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje na javnem 
razpisu iz te točke preverja komisija za odpiranje pri-
jav, ki preverja tudi formalno popolnost prijavnih vlog 
v smislu njihove pravilne označenosti oziroma pravo-
časnosti.

6.1.2. Za sredstva javnega razpisa ne morejo kan-
didirati monografije z naslednjega seznama:

– ponatisi znanstvenih monografij;
– doktorske in magistrske disertacije;
– zborniki s konferenc, kongresov, simpozijev, ko-

lokvijev, zaključna in druga poročila o delu na razisko-
valnih nalogah;

– učbeniki, priročniki, katalogi in poljudno-znanstve-
na dela.

6.2. Posebni pogoji za sodelovanje na javnem raz-
pisu

Prijavitelji morajo poleg splošnih pogojev, ki jih do-
loča besedilo točke 6.1. javnega razpisa, izpolnjevati še 
naslednje posebne pogoje:

– prijavljena znanstvena monografija mora biti ure-
jena in opremljena po mednarodnih bibliografskih stan-
dardih in standardih za znanstveni tisk, veljavnih v Re-
publiki Sloveniji (znanstvena monografija mora imeti 
ustrezen CIP in ISBN številko oziroma vse potrebne 
elemente za njuno pridobitev);

– prijavitelj prijavni vlogi priloži dokončno digitalno 
različico znanstvene monografije (z vsemi prilogami) 
na CD-ROM-u ali USB ključku v doc formatu – doku-
ment Word (ni obvezno za prevode tujih avtorjev v slo-
venski jezik oziroma za že natisnjene monografije, ki 
jo prijavitelj priloži) ter v primeru prevoda slovenskega 
avtorja v tuj jezik pogodbo avtorja s tujim založnikom 
oziroma pisno dokazilo, da je znanstvena monografi-
ja sprejeta v program pri tujem založniku (če bo delo 
izšlo v tujini);

– prijavljena znanstvena monografija mora iziti naj-
kasneje do zaključka koledarskega leta, in biti do tega 
roka dostavljena na ARRS (za prevode velja rok do 
31. marca 2016);

– prijavitelji zagotavljajo oziroma se zavežejo, da 
bodo zagotovili prost dostop do spletnih izdaj sofinanci-
ranih digitalnih znanstvenih monografij;

– prijavitelj lahko na javni razpis odda samo eno 
prijavno vlogo za posamezno znanstveno monografijo;

– prijavitelji ne morejo biti sofinancirani za isti na-
men za isto znanstveno monografijo iz drugih prora-
čunskih virov, kar vključuje tudi druge javne razpise in 
pozive ARRS;

– finančna konstrukcija prijavljene znanstvene mo-
nografije mora biti finančno uravnotežena, kar pomeni, 
da morajo biti prihodki in odhodki prijavljene znanstvene 
monografije enaki (prihodki=odhodki). Prijavitelj je dol-
žan zagotoviti del lastnih sredstev oziroma sredstev iz 
drugih virov.

6.2.1. Prijavitelj lahko prijavni vlogi priloži dve oceni 
znanstvene monografije. Pogoj za ocenjevalca je dok-
torat znanosti v okviru vede prijavljene monografije in 
habilitacija v predavateljski naziv: docent, izredni pro-
fesor ali redni profesor oziroma ustrezen raziskovalni 
naziv: znanstveni sodelavec, višji znanstveni sodelavec 
ali znanstveni svetnik.

V tem primeru se bo prijavitelju dodelilo 5 točk 
v skladu s točko B. Kvaliteta znanstvene založbe 7. toč-
ke tega razpisa. Način ocenjevalnega postopka ter obli-
ko ocene določi prijavitelj sam. Podatke o ocenjevalcih 
bo ARRS obravnavala zaupno.
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7. Splošni razpisni kriteriji:
Znanstvena monografija, kritična 
izdaja virov s spremno študijo in 
komentarjem ter prevod znanstvene 
monografije slovenskega avtorja v tuj 
jezik

Prevod znanstvene 
monografije tujega avtorja 
v slovenski jezik

Razpisni kriteriji Možno število točk Možno število točk
A. REFERENCE AVTORJA # 0–25
A1 ≥ 3 25
3 ≥ A1 > 1 15
0 < A1 < 1 5
B. KVALITETA ZNANSTVENE ZALOŽBE 0–5 0–30
Ocenjevalni postopek z dvema ocenama. 5 5
Založba tujega avtorja je na seznamu ARRS* 25
Založbe tujega avtorja ni na seznamu ARRS* 5
Skupno število točk: 0–30 0–30

tujih avtorjev v slovenski jezik oziroma za že natisnjene 
monografije (v zadnjem primeru priložite izvod);

c. Pogodbo avtorja s tujim založnikom (v primeru 
prevoda slovenskega avtorja v tuj jezik) oziroma pisno 
dokazilo, da je znanstvena monografija sprejeta v pro-
gram pri tujem založniku (če bo delo izšlo v tujini);

d. Izpis iz sistema SICRIS/COBISS, iz katerega je 
jasno in nedvoumno razvidnih najmanj sedem v prijav-
nem obrazcu navedenih izdanih znanstvenih monografij 
prijavitelja v letih 2012-2015 (do datuma zaključka raz-
pisa) pod oznako »2.01 Znanstvena monografija« z na-
vedbo COBISS ID številk in pripadajočih naslovov mo-
nografij ter istovetnost prijavitelja in v izpisu navedenega 
založnika (ne velja za prijavitelje s seznama založnikov, 
za katere je lahko agencija iz izpisa SICRIS/COBISS za 
oznako »2.01 Znanstvena monografija« ugotovila, da so 
izdali vsaj sedem znanstvenih monografij od leta 2012 
do maja 2015);

e. dve oceni (glej. točko 6.2.1. tega razpisa).
Prijavitelj, ki prijavlja več monografij, mora vsako 

prijavno vlogo poslati v ločeni kuverti.
10. Odločitev o dodelitvi sredstev: na podla-

gi predloga finančno ovrednotenega seznama znanstve-
nih monografij za sofinanciranje, ki ga pripravi strokovna 
komisija, direktor agencije sprejme sklep o izboru prijav.

11. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave, 
način predložitve prijav ter opremljenost prijav:

a) Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati v enem 
izvodu v elektronski obliki na naslov razpis-znanstve-
nemonografije@arrs.si in v enem izvodu v papirni obliki 
kot del papirne prijave na naslov ARRS, pri čemer je za 
identičnost vsebine obeh prijavnih obrazcev odgovoren 
prijavitelj.

b) Papirne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovoj-
nicah z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinan-
ciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2015« 
ter z navedbo naziva in naslova prijavitelja v glavno 
pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Re-
publike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana. 
Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov ARRS do 
vključno petka, 12. 6. 2015, do 12. ure. Kot pravočasne 
se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz 
Slovenije najkasneje isti dan (poštni žig). V vsaki pošiljki 
z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje 
izdajanja znanstvenih monografij v letu 2015« je lahko 
le ena prijava.

c) Prijave, oddane v elektronski obliki, morajo vse-
bovati samo prijavni obrazec ARRS-ZM-JR-Prijava-2015 
(brez prilog in podpisov; zaradi avtomatične obdelave 

# Upoštevajo se reference na dan zaključka javnega 
razpisa (A1 – točke po metodologiji ARRS za vredno-
tenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti 
– izračun na http://www.sicris.si. Če ima monografija 
več avtorjev, se izračuna povprečje točk vseh avtorjev, 
ki izkazujejo bibliografske kazalce v sistemu SICRIS).

* Mednarodne založbe, ki se upoštevajo pri kate-
gorizaciji znanstvenih publikacij http://home.izum.si/CO-
BISS/bibliografije/Kateg-medn-zalozbe.pdf

8. Uporaba kriterijev in način ocenjevanja
8.1. Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami, 

s tem da je pri posameznem kriteriju navedeno najvišje 
možno število točk. Višina odobrenih sredstev je odvi-
sna od skupne višine prejetih točk za posamezno znan-
stveno monografijo, obsega znanstvene monografije ter 
razpoložljivih finančnih sredstev, namenjenih javnemu 
razpisu.

8.2. Direktor za izvedbo ocenjevalnega postopka 
imenuje strokovno komisijo, ki ima najmanj 3 člane, ki 
so zaposleni na ARRS.

Naloge strokovne komisije so:
– preverjanje izpolnjevanja razpisnih pogojev za so-

delovanje na javnem razpisu, ki so določeni v točki 6.2. 
tega razpisa. Prijave, pri katerih niso izpolnjeni opre-
deljeni razpisni pogoji, se s sklepom direktorja zavrne;

– točkovanje po razpisnih kriterijih v točki A tabele 
v 7. točki tega razpisa;

– točkovanje po razpisnih kriterijih v točki B tabele 
v 7. točki tega razpisa ter izračun skupnih točk posame-
zne prijavne vloge;

– določitev kategorij I.-III. za vsako prijavo – znan-
stvena monografija se uvrsti v posamezno kategorijo na 
osnovi točkovnih ocen;

– izračun sofinanciranega zneska za posamezno 
prijavo glede na uvrstitev v kategorije skladno s spreje-
timi normativi za izračun sofinanciranega zneska;

– izdelava predloga finančno ovrednotenega se-
znama znanstvenih monografij za sofinanciranje.

Mandat strokovne komisije preneha z zaključkom 
postopka izbora znanstvenih monografij v okviru pred-
metnega javnega razpisa.

9. Način oddaje papirne prijave
Papirna prijava mora biti izpolnjena na predpisanih 

razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne prilo-
ge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji:

a. Prijavni obrazec ARRS-ZM-JR-Prijava-2015;
b. Dokončno digitalno različico znanstvene mono-

grafije (z vsemi prilogami) na CD-ROM-u ali USB ključku 
v doc formatu (dokument Word); ne velja za prevode 
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podatkov je zaželen format.doc), ki ga morajo prijavitelji 
kot prilogo z nazivom ARRS-ZM-JR-Prijava-2015-Prii-
mek.doc, kjer je Priimek priimek prvega avtorja knjige, 
posredovati na elektronski naslov: razpis-znanstvene-
monografije@arrs.si do vključno petka, 12. 6. 2015, 
do 12. ure. Za pravočasne se štejejo prijave, ki so 
v opredeljenem roku oddane v obeh oblikah – papirni 
in elektronski.

d) V postopku izbora prijav bo ARRS obravnavala 
le tiste prijave, ki vsebujejo vse z javnim razpisom in 
obrazci zahtevane podatke in dokazila in ki prispejo 
na agencijo v roku, določenem v tem razpisu. Dodatne 
dokumentacije, ki jo prijavitelj samoiniciativno priloži pri-
javni dokumentaciji, ARRS v postopku ocenjevanja ne 
bo upoštevala.

e) Prijav, ki bodo prispele po razpisnem roku ter 
ne bodo pravilno označene (glej točko b), komisija za 
odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo neodprte vr-
njene prijavitelju. Nepopolne prijave bodo obravnavane 
v skladu s Pravilnikom in tem javnim razpisom.

12. Kraj, datum in čas odpiranja prijav: odpiranje 
prijav bo predvidoma dne 16. 6. 2015 ob 9. uri, v prosto-
rih Javne agencije za raziskovalno dejavnosti Republike 
Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana. Odpira-
jo se samo v roku prejete in pravilno označene prijave.

13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izi-
du javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni predvidoma v treh mesecih po zaključku 
javnega razpisa.

14. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani 
dvignejo razpisno dokumentacijo: prijavni obrazec in 
razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo od 
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in na spletni 
strani ARRS http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/).

15. Dodatne informacije: vse dodatne informacije 
lahko zainteresirani dobijo na Javni agenciji za raz-
iskovalno dejavnost Republike Slovenije pri Marjetki 
Primožič osebno ali po tel. 01/400-59-70, vsak delavnik 
od 9. do 13. ure ali po elektronski pošti: Marjetka.Pri-
mozic@arrs.si.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost  
Republike Slovenije

 Ob-2102/15

Na podlagi Zakona o romski skupnosti v Republiki 
Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/07), 10. člena Poslovnika 
Sveta romske skupnosti Republike Slovenije in Aneksa 
k Pogodbi o sofinanciranju Sveta romske skupnosti RS 
za leto 2015, objavlja Svet romske skupnosti Republike 
Slovenije

javni razpis
za sofinanciranje programov in projektov romskih 
društev s področja romskih žensk in otrok v letu 

2015 (JR-RD 2015)
1) Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Svet 

romske skupnosti Republike Slovenije, Lendavska 16/a, 
9000 Murska Sobota.

2) Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje progra-

mov in projektov romskih društev s področja romskih 
žensk in otrok v letu 2015, ki podpirajo cilje javnega 
razpisa.

Cilj javnega razpisa je spodbujanje izvajanja pro-
gramov in projektov romskih društev:

– na področju romskih žensk in otrok,
– na področju krepitve, znanja in usposabljanja 

romskih žensk in otrok,

– na področju ohranjanja in krepitve identitete rom-
skih žensk in otrok,

– na področju medsebojnega povezovanja in so-
delovanja društev v prid pripadnikov romske skupnosti,

– na področju ozaveščanja in boja proti diskrimina-
ciji in nestrpnosti na terenu.

Raziskave niso predmet javnega razpisa in v okviru 
javnega razpisa ne bodo financirane.

3) Pogoji za prijavo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpol-

njujejo naslednje pogoje:
– predstavljajo romsko društvo v Republiki Sloveni-

ji, ki je registrirano kot pravna oseba zasebnega prava 
oziroma romsko društvo, ki deluje v javnem interesu;

– na dan objave javnega razpisa so registrirani 
najmanj eno leto;

– izpolnjujejo najmanj en cilj javnega razpisa;
– vsebina prijavljenega programa in projekta je 

skladna s predmetom javnega razpisa;
– posamezno romsko društvo lahko prijavi največ 

en projekt.
V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje katerega od 

zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči.
Do prijave na razpis niso upravičene zveze romskih 

društev.
4) Merila za sofinanciranje
Pri izboru programov in projektov prijaviteljev bodo 

upoštevana naslednja merila, ob primerjavi istovrstnih 
projektov in upoštevanju specifičnosti posameznih pro-
jektov:

– pomen prijavljenega programa za spodbujanje 
aktivnega delovanja organizacij romske skupnosti na 
področju romskih žensk in otrok,

– kakovost prijavljenega programa,
– novi pristopi k spodbujanju in ustvarjanju enakih 

možnosti romskih žensk in otrok,
– reference s področja delovanja romskih žensk 

in otrok,
– zagotavljanje aktivnega sodelovanja različnih 

sub jektov.
Opis meril je podan v razpisni dokumentaciji.
5) Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago 

za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis 

znaša 30.000,00 EUR.
Dodeljena sredstva za sofinanciranje v letu 2015 

morajo biti porabljena v istem letu.
6) Način sofinanciranja: izbranim romskim društvom 

bodo sredstva nakazana v dveh obrokih: prvi obrok 
v roku 30 dni od prejema zahtevka za izplačilo v višini 
70 % odobrenih sredstev; drugi obrok v roku 30 dni po 
prejemu vmesnega poročila in zahtevka za izplačilo 
v višini preostalih 30 % odobrenih sredstev.

7) Predložitev vloge
Prijavitelji morajo vloge oddati najkasneje do vključ-

no 1. 6. 2015. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila 
oddana priporočeno na pošti najkasneje 1. 6. 2015 ozi-
roma istega dne do 14. ure osebno predložena Svetu 
romske skupnosti Republike Slovenije. Nepravočasno 
prispele vloge bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.

Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po 
pošti ali osebno na naslov naročnika: Svet romske sku-
pnosti Republike Slovenije, Lendavska 16/a, 9000 Mur-
ska Sobota.

Prijavitelji svoje vloge predložijo na prijavnem 
obrazcu in zaprti ovojnici.

Na ovojnici morajo biti podani:
– vidna oznaka na sprednji strani ovojnice »Ne od-

piraj – Prijava na javni razpis JR-RD 2015«,
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– naslov Sveta romske skupnosti Republike Slove-
nije, Lendavska 16/a, 9000 Murska Sobota,

– naziv prijavitelja ter njegov naslov na hrbtni strani 
ovojnice.

8) Odpiranje vlog
Odpiranje vlog ne bo javno. Potekalo bo predvido-

ma 3. 6. 2015.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpol-

njene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge in sicer 
v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.

Prijavitelji, katerih vloge ne bodo popolne, bodo 
pozvani k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni. 
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v tem roku ne dopolni, 
se zavržejo.

9) Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu 
javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa 
obveščeni v roku 10 dni od dneva sprejetja odločitve 
o dodelitvi sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma 
v 45 dneh od roka za predložitev vlog.

10) Besedilo in informacije javnega razpisa ter na-
vodila prijaviteljem: besedilo in informacije javnega raz-
pisa ter navodila prijaviteljem bodo dostopni na sedežu 
Sveta romske skupnosti Republike Slovenije, Lenda-
vska 16/a, 9000 Murska Sobota, in na spletni strani Ura-
da Vlade Republike Slovenije za narodnosti. Na istem 
mestu bo dostopen tudi prijavni obrazec.

11) Dodatna pojasnila: prijavitelji se lahko za pri-
dobitev dodatnih pojasnil in informacij obrnejo na Svet 
romske skupnosti Republike Slovenije, in sicer po 
tel. 02/526-13-04 ali po elektronski pošti na naslov: 
rskupnost@siol.net.

Svet romske skupnosti Republike Slovenije

 Ob-2105/15

Društvo slovenskih književnih prevajalcev v skladu 
z Zakonom o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 
96/02) in Pravilnikom o izvajanju knjižničnega nadome-
stila (Uradni list RS, št. 42/04) objavlja

javni razpis
za prevajalske štipendije iz naslova knjižničnega 

nadomestila za leto 2015
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je podelitev štipendij iz naslova knji-

žničnega nadomestila za leto 2015. Razpis je namenjen 
prevajalcem monografskih publikacij vseh leposlovnih in 
humanističnih zvrsti iz tujih jezikov v slovenščino ter pre-
vodoslovcem za teoretsko refleksijo o prevajanju, in sicer 
v skladu z določbami Pravilnika DSKP o podeljevanju 
štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila (v nadalje-
vanju Pravilnik DSKP), ki je del razpisne dokumentacije.

Podeljene bodo delovne štipendije (največ 21) in 
rezidenčne štipendije (največ 5). Kriteriji za pridobitev 
štipendij so podrobno predstavljeni v Pravilniku DSKP.

2. Razpisni rok: razpis začne veljati v petek, 15. 5. 
2015, in se konča v soboto, 13. 6. 2015.

3. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– Pravilnik DSKP,
– besedilo razpisa,
– prijavni list,
– formular za posamezno vrsto štipendije,
– formular z dopolnilnimi podatki (podatki o TR, 

banki, davčni številki in davčni izpostavi),
– izjavo zavarovanca za opravljanje dela na podlagi 

drugega pravnega razmerja.
Predlagatelj/ica mora ob prijavi predložiti celotno 

dokumentacijo, ki jo določa člen 8 Pravilnika DSKP.

4. Oddaja prijav
Prijava mora biti oddana na naslov: Društvo slo-

venskih književnih prevajalcev, Tomšičeva 12, 1000 
Ljub ljana, do (vključno) sobote, 13. 6. 2015, kot pri-
poročena pošiljka v zapečateni ovojnici z izpisom na 
sprednji strani »Ne odpiraj – Prijava za štipendijo iz 
naslova knjižničnega nadomestila« ali osebno v času 
uradnih ur.

Za zamujeno se šteje vloga, ki ni bila oddana kot 
priporočena pošiljka do (vključno) sobote, 13. 6. 2015.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje celotne 
v razpisu zahtevane dokumentacije, navedene v Pravil-
niku DSKP (člen 8).

Oddaja vloge pomeni, da je predlagatelj/ica 
seznanjen/a z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Vsa raz-
pisna dokumentacija in vse dodatne informacije o razpi-
su so na voljo v pisarni DSKP in na spletni strani DSKP 
(www.dskp-drustvo.si).

5. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Komisija za podeljevanje štipendij iz naslova knji-

žničnega nadomestila pri DSKP pregleda vloge in ne-
popolne zavrne, popolne pa obravnava.

Komisija bo kandidate o izboru obvestila najpozne-
je v 5 tednih po končanem razpisu. Rezultati razpisa 
so veljavni po izteku 8-dnevnega pritožbenega roka, ki 
začne teči po prejemu obvestila o rezultatih razpisa. Po 
končanem pritožbenem roku rezultate razpisa in sklepe 
komisije za podeljevanje štipendij iz naslova knjižnič-
nega nadomestila pri DSKP dokončno potrdi upravni 
odbor DSKP.

Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Ljub ljana

Št. 06/2015 Ob-2131/15

Izvršni odbor Društva restavratorjev Slovenije, na 
podlagi 6. člena Statuta DRS in Pravilnika o podelitvi 
nagrad in priznanj Mirka Šubica ter častnih članstev 
v DRS, objavlja

razpis
za nagrado Mirka Šubica, priznanja Mirka Šubica in 
častno članstvo v Društvu restavratorjev Slovenije

Kandidate za nagrado, priznanja in častno član-
stvo v DRS lahko predlagajo strokovne organizacije 
in društva, ki opravljajo strokovne naloge konservator-
stva-restavratorstva oziroma varstva kulturne dediščine, 
posamezniki delujoči na področju konservatorstva-re-
stavratorstva ter člani DRS.

Nagrado Mirka Šubica prejmejo konservatorji-resta-
vratorji ali na področju konservatorstva-restavratorstva 
aktivni posamezniki za življenjsko delo, oziroma vrhun-
ski dosežek v stroki.

Priznanje Mirka Šubica lahko prejmejo konserva-
torji-restavratorji ali na področju konservatorstva-resta-
vratorstva aktivni posamezniki ali skupine za enkratne 
izjemne dosežke in prispevke pri ohranjanju kulturne 
dediščine ter predstavljanju in popularizaciji konserva-
torsko-restavratorske stroke v zadnjih dveh zaključenih 
koledarskih letih oziroma do razpisa.

Častno članstvo DRS se podeli posameznikom, ki 
so s svojim delom izjemno prispevali k razvoju in uve-
ljavitvi konservatorsko-restavratorske stroke ali DRS.

Predlogi morajo biti pisni in morajo poleg zahteva-
nih podatkov o kandidatu vsebovati utemeljitev z ustre-
zno dokumentacijo (npr. izpis bibliografskih enot iz Co-
bissa, katalog del, video posnetek, fotografije in drugo).

Predloge sprejemamo 30 dni po objavi na naslov: 
Društvo restavratorjev Slovenije (DRS), Komisija za na-
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grade, Poljanska 40, 1000 Ljub ljana, s pripisom Ne 
odpiraj.

Izvršni odbor
Društva restavratorjev Slovenije

 Ob-2100/15

Na podlagi 10. člena Zakona o vrtcih (Uradni list 
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 
36/10, 94/10 in 40/12), 74. člena Zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 
57/12 – ZPCP-2D) in na podlagi 6. člena Odloka o pred-
metu, pogojih in postopkih za podeljevanje in preneha-
nje koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje 
in varstva na območju Občine Šmartno ob Paki (Uradni 
vestnik Mestne občine Velenje, št. 07/2015) Občina 
Šmartno ob Paki objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje 

programa predšolske vzgoje in varstva na 
območju  

Občine Šmartno ob Paki
1. Naziv in naslov koncendenta: Občina Šmartno 

ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki.
2. Predmet koncesije: koncesija se bo podelila za 

izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva na si-
cer za otroke prvega in drugega starostnega obdobja, 
skupaj v obsegu največ do 4 oddelkov.

3. Območje izvajanja koncesije: koncesija se pode-
ljuje za celotno območje Občine Šmartno ob Paki.

4. Čas, za katerega se podeljuje koncesija in za-
četek izvajanja dejavnosti: koncesija se bo podelila za 
določen čas in sicer za obdobje 5 let, z možnostjo po-
daljšanja. Koncesionar mora pričeti opravljati dejavnost 
s 1. 9. 2015, to je s pričetkom šolskega leta 2015/2016.

5. Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati
Na javni razpis se lahko prijavi zasebni vrtec, za-

sebnik, drug zavod in druga pravna ali fizična oseba, ki 
izpolnjuje pogoje po določilih Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja ter Zakona o vrtcih, 
in sicer:

– je registriran za opravljanje dejavnosti predšolske 
vzgoje in varstva;

– ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti (vpis 
v razvid);

– ima pozitivno mnenje Strokovnega sveta Repu-
blike Slovenije za splošno izobraževanje o ustreznosti 
programa;

– ima na območju, določenem v razpisu, zagoto-
vljene prostore in opremo v skladu z veljavnimi predpisi;

– ima zagotovljene strokovno usposobljene delavce 
v skladu z veljavnimi predpisi;

– ima letni delovni načrt;
– izvaja oziroma bo izvajal najmanj 9-urni dnevni 

program, glede na potrebe pretežnega dela uporabni-
kov;

– bo dejavnost opravljal za ceno programa, kot jo 
določa Občinski svet Občine Šmartno ob Paki;

– bo zagotovil, da bo pri izvajanju dejavnosti dosle-
dno upošteval določbe zakonskih in podzakonskih aktov 
ter občinskih aktov s tega področja;

– da bo najkasneje pred podpisom koncesije objekt 
zavaroval za objektivno odgovornost.

6. Merila za izbiro
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja 

merila:

a) velikost prostorov za izvajanje dejavnosti do 
20 točk (število otrok je določeno skladno s 25. členom 
Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti pred-
šolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14)

– notranja igralna površina:
– ponudnik, ki zagotavlja 3 m2 notranjih igralnih 

površin na otroka dobi 5 točk,
– ponudnik, ki zagotavlja več kot 3 m2 notranjih 

igralnih površin na otroka dobi 10 točk;
– zunanja igralna površina:

– ponudnik, ki zagotavlja 15 m2 zunanjih igralnih 
površin na otroka dobi 5 točk,

– ponudnik, ki zagotavlja več kot 15 m2 zunanjih 
igralnih površin na otroka dobi 10 točk;

b) nadstandardni program do 15 točk
– za zagotavljanje do 2 nadstandardnih programov 

dobi ponudnik 5 točk,
– za zagotavljanje 3 nadstandardnih programov 

dobi ponudnik 10 točk,
– za zagotavljanje 4 ali več nadstandardnih progra-

mov dobi ponudnik 15 točk;
c) rok pričetka izvajanja javne službe do 10 točk.
Ocenjuje se odstopanje od dneva pričetka izvaja-

nja, ki je v razpisu določen: za vsakih 10 dni nad določe-
nim rokom dobi ponudnik dve točki manj in sicer:

– od 0 do 10 dni od pričetka izvajanja dobi ponu-
dnik 10 točk,

– od 11 do 20 dni od pričetka izvajanja dobi ponu-
dnik 8 točk,

– od 21 do 30 dni od pričetka izvajanja dobi ponu-
dnik 6 točk,

– od 31 do 40 dni od pričetka izvajanja dobi ponu-
dnik 4 točke,

– od 41 do 50 dni od pričetka izvajanja dobi ponu-
dnik 2 točki,

– več kot 50 dni od pričetka izvajanja dobi ponudnik 
0 točk.

7. Rok za prijavo na javni razpis
Ponudnik mora svojo ponudbo v zaprti ovojnici po-

sredovati najkasneje do 2. 6. 2015 do 10. ure, na naslov 
Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 3327 
Šmartno ob Paki, s pripisom » Javni razpis za podeli-
tev koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje 
in varstva na območju občine Šmartno ob Paki – Ne 
odpiraj.«

Na hrbtni strani mora ponudnik pripisati naziv točen 
naslov ponudnika. Ponudbe poslane po pošti morajo 
biti poslane priporočeno tako, da sta razvidna datum in 
ura pošiljanja.

8. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb bo poteka-
lo 2. 6. 2015 ob 10.30, v sejni sobi Občine Šmartno ob 
Paki. Odpiranje ponudb bo javno, vodila pa ga bo tričlan-
ska komisija, imenovana s strani župana. Na odpiranju 
bodo lahko prisotni ponudniki, bodisi zakoniti zastopniki 
ali prokuristi ponudnika ali od njiju pooblaščena oseba, 
ki se mora na odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom.

9. Organ, ki bo odločil o podelitvi koncesije in organ, 
ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe

Odločbo o podelitvi koncesije na podlagi predlo-
ga pristojne strokovne komisije za pregled in presojo 
prispelih ponudb podeli tajnik občinske uprave. Izbrani 
koncesionar podpiše koncesijsko pogodbo z županom 
Občine Šmartno ob Paki.

Če se na razpis javi le en ponudnik in ta izpolnju-
je predpisane pogoje, koncedent z njim sklene konce-
sijsko pogodbo.

10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni 

strani Občine Šmartno ob Paki, www.smartnoobpaki.si, 
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ponudniki pa jo lahko dvignejo tudi v sprejemni pisarni 
Občine Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 3327 
Šmartno ob Paki.

Informacije se lahko dobijo pri tajniku občinske 
uprave Dragu Kovaču tel. 03/898-49-52, elektronska 
pošta: drago.kovac@smartnoobpaki.si in pri javni usluž-
benki Darji Lesjak, tel. 03/898-49-65, elektronska pošta: 
darja.lesjak@smartnoobpaki.si.

Občina Šmartno ob Paki

 Ob-2101/15

Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper 
(Uradni list RS, št. 40/00, 30/01, 29/03, 90/05, 67/06 in 
39/08) ter sklepa župana št. 322-2/2015, z dne 27. 2. 
2015, Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 
Koper objavlja

javni razpis
za sofinanciranje prireditev v Mestni občini Koper, 

ki so se izvedle ali se bodo izvedle v času  
od 1. julija do 31. decembra 2015

Kot prireditev se šteje enodnevni ali večdnevni javni 
dogodek, namenjen širši javnosti ali sklop enodnevnih 
prireditev, ki se odvijajo v nekem daljšem obdobju. Va-
bilo oziroma obveščanje obiskovalcev prireditve mora 
biti zato javno objavljeno vsaj z enim izmed naslednjih 
promocijskih kanalov: plakat in/ali promocijska tiskovina 
(ne štejejo fotokopirane tiskovine) in/ali oglas v medijih 
(v tiskanem mediju, radijski oglas, TV oglas itd.).

Vsebina prireditve je lahko kulturne, športne, turi-
stične, zabavne ali socialne narave oziroma namenjena 
otrokom in mladini.

Tiste prireditve in aktivnosti, ki niso predmet jav-
nega razpisa, so podrobneje opredeljene v razpisni do-
kumentaciji javnega razpisa. Le-te niso upravičene do 
sredstev tega javnega razpisa.

1. Pogoji in merila
Pogoji:
Na razpis se lahko prijavijo samostojne pravne ose-

be ali samostojne fizične osebe (s.p.):
– društva in zveze društev,
– ustanove in druge organizacije,
– zasebni zavodi,
– gospodarske družbe in samostojni podjetniki,

ki opravljajo dejavnosti, ki so vezane na predmet jav-
nega razpisa in ne bodo redno financirana iz sredstev 
proračuna Mestne občine Koper za leto 2015 ter niso 
sub jekti, za katere velja omejitev poslovanja po 35. čle-
nu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ura-
dni list RS, št. 45/10).

Mestna občina Koper bo sofinancirala prireditve 
prijaviteljev:

– ki so odprtega značaja in so dostopne širšemu 
krogu obiskovalcev;

– ki bodo izvedene v letu 2015 in v Mestni občini 
Koper;

– ki imajo pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov 
in odhodkov ter zagotovljene druge vire financiranja;

– ki v letu 2015 ne bodo sofinancirane iz drugih 
finančnih virov Mestne občine Koper;

– imajo svojo prepoznavno vsebino in značaj;
– dopolnjujejo kulturno, turistično in športno ponud-

bo mesta;
– katerih vsebina je vezana na področja, ki so pred-

met razpisa in ni navedena na seznamu vsebin, ki 
niso predmet javnega razpisa.

Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni nasle-
dnji prijavitelji: krajevne skupnosti, fizične osebe, javna 
podjetja, izobraževalne ustanove in javni zavodi.

Do sredstev ne bodo upravičeni tisti prijavitelji, ki 
na promocijskih materialih prireditve ne bodo objavili 
logotipa Mestne občine Koper ali ne bodo navedli, da 
je prireditev sofinancirala Mestna občina Koper. Le-to 
morajo prijavitelji ustrezno dokazati v končnem poročilu.

Merila: za določitev višine sofinanciranja posa-
meznih prireditev bodo uporabljena merila, ki so po-
drobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji javnega 
razpisa.

2. Okvirna višina sredstev
Višina razpisanih sredstev znaša do največ 

90.000,00 EUR. Dokončna višina sredstev za sofinan-
ciranje prireditev bo opredeljena s sprejetjem proračuna 
za leto 2015.

Razpisana sredstva bodo prijaviteljem dodeljena:
– na 1. razpisnem roku največ do 70.000 EUR;
– na 2. razpisnem roku preostanek neporabljenih 

sredstev (največ do 20.000 EUR).
Odobrena sredstva bodo prijaviteljem nakazana 

po izvedbi prijavljene prireditve, podpisani pogodbi in 
po predložitvi popolnega končnega poročila z vsemi 
zahtevanimi prilogami in dokazili. Prijavitelju se bo izpla-
čalo do tiste višine odobrenih sredstev, kot bo priloženih 
kopij računov plačanih upravičenih stroškov.

Seznam upravičenih stroškov javnega razpisa je 
podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji javne-
ga razpisa.

3. Rok porabe sredstev: dodeljena sredstva morajo 
biti porabljena v letu 2015 v skladu s predpisi, ki določajo 
izvrševanje proračuna.

4. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno 

na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. 
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma 
dokazila, ki so navedena v prijavnih obrazcih (zado-
stujejo vse priloge in dokazila k prvi prijavi, k ostalim 
prijavam ni potrebno ponovno prilagati vseh zahtevanih 
prilog in dokazil). Prijavitelj mora s podpisom izjave na 
prijavnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske 
porabe proračunskih sredstev, dodeljenih na podlagi 
tega javnega razpisa, in sicer s strani pooblaščene 
osebe občine.

Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.
5. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot pripo-

ročeno pošiljko najkasneje:
– do 5. junija 2015, za prireditve, ki so se izve-

dle oziroma se bodo izvajale v obdobju od 1. julija do 
30. septembra 2015,

– do 4. septembra 2015, za prireditve, ki se bodo 
izvajale od 1. oktobra do 31. decembra 2015

na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 
6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni 
Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, 
pritličje desno, in sicer v času uradnih ur.

Za prepozno se šteje prijava, ki ni bila oddana do 
vključno 5. junija oziroma do 4. septembra 2015, skla-
dno z opredeljenimi datumi izvedbe prireditve.

Za nepopolno se šteje prijava, ki ne vsebuje vseh 
obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in 
razpisne dokumentacije.

Za neupravičeno prijavo se šteje tista prijava, kate-
re prijavitelj oziroma vsebina prijave ne izpolnjuje pogo-
jev, določenih v besedilu javnega razpisa. Izpolnjevanje 
pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vse-
bine prijave prijavitelja.

Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z ozna-
ko: »Ne odpiraj – 322-2/2015, prireditev«. Na hrbtni 
strani mora biti naveden naslov pošiljatelja.
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6. Datum odpiranja prijav in obveščanje o izidu 
javnega razpisa

Odpiranje prijav bo najkasneje v roku 3 delovnih dni 
po poteku roka za prijavo in sicer predvidoma 1. aprila 
ob 11. uri, v prostorih Turistične organizacije Koper, 
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Pri odpiranju prijav bo 
strokovna komisija ugotavljala popolnost prijav, glede 
na zahtevana dokazila. Če strokovna komisija ugotovi, 
da prijava ni popolna, v roku 14 dni od odpiranja prijav 
pozove pisno ali ustno prijavitelja, da vlogo v določenem 
roku dopolni. Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, 
se vloga zavrže kot nepopolna.

Mestna občina Koper bo vse prijavitelje obvestila 
o izidu razpisa v roku 30 dni po sprejemu odločitve.

Odločitev se izda v obliki sklepa. Prijavitelji imajo 
možnost pritožbe v skladu z določili Pravilnika o po-
stopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe, 
v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja 
proračunskih sredstev.

7. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
dneva objave do izteka prijavnih rokov dosegljiva na 
spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si, lah-
ko pa jo v tem roku zainteresirani prijavitelji dvignejo 
v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine 
Koper, Verdijeva ulica 10, Koper. Dodatne informacije 
v zvezi z razpisom lahko dobijo zainteresirani na Tu-
ristični organizaciji Koper, tel. 05/66-46-464, pri Špeli 
Rajtenbah.

Mestna občina Koper

Št. 322-2/2015 Ob-2106/15

Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma 
(Uradni list RS, št. 02/04), Pravilnika o postopkih za izvr-
ševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 50/07) in Odloka o proračunu Občine Kostanjevica 
na Krki za leto 2015 (Uradni list RS, št. 28/15) objavlja 
Občina Kostanjevica na Krki, Ljub ljanska cesta 7, Ko-
stanjevica na Krki

javni razpis
za sofinanciranje turističnih prireditev in projektov 

v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2015
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Kostanjevica 

na Krki, Ljub ljanska cesta 7, Kostanjevica na Krki.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-

pisa je sofinanciranje prireditev in projektov turističnih 
in drugih društev, katerih cilj je povečanje turističnega 
obiska v Občini Kostanjevica na Krki in promocija kraja 
ter vplivajo na turistični razvoj, večjo prepoznavnost ce-
lotne občine in se bodo izvajali v letu 2015.

3. Vlagatelji in pogoji sofinanciranja
Upravičenci do sredstev tega razpisa so društva, 

ki delujejo na področju turizma in izpolnjujejo naslednje 
pogoje:

– imajo sedež v Občini Kostanjevica na Krki,
– so registrirana in poslujejo v skladu z Zakonom 

o društvih,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadro-

vske in organizacijske pogoje za realizacijo aktivnosti na 
področju turizma,

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

– izvajajo organizirano redno dejavnost s ciljem po-
speševanja razvoja turizma na območju celotne občine,

– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– aktivno delujejo vsaj eno leto pred objavo razpisa,

– so organizatorji ali soorganizatorji prireditve, ki 
je predmet prijave na ta razpis.

Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni ti-
sti predlagatelji vlog, ki prijavljajo prireditve oziroma 
projekte, ki so več kot 50 % sofinancirani iz drugih virov 
občinskega proračuna.

4. Višina razpoložljivih sredstev
Višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje tu-

rističnih prireditev in projektov, je zagotovljena v pro-
računu za leto 2015, in sicer v višini 8.650,00 EUR, na 
proračunski postavki 5521 – Razvojne aktivnosti na 
področju turizma in sicer:

a) sofinanciranje turističnih prireditev in projektov 
v višini 7.650,00 EUR,

b) sofinanciranje izdelave turističnega spominka 
v višini 1.000,00 EUR.

Sredstva se delijo na podlagi meril, ki so sestavni 
del tega razpisa.

– Upravičeni projekti za sofinanciranje so:
1. izdaja promocijskega materiala (katalogi, zlo-

ženke, zemljevidi, drugo),
2. označitev pohodnih poti,
3. označitev kolesarskih poti,
4. postavitev informativnih tabel,
5. organizacija ocenjevalne akcije za najlepše 

urejeno vas,
6. organizacija čistilne akcije in urejanje okolja na 

območju občine,
7. organizacija prireditev, ki ohranjajo in promovi-

rajo kulturno dediščino ter ljudske običaje,
8. organizacija dobrodelnih prireditev,
9. organizacija strokovnega ocenjevanja domačih 

pro izvodov (vino, mesni izdelki, kruh, pecivo),
10. idejna zasnova in izdelava turističnega spo-

minka za promocijo občine Kostanjevica na Krki.
Za prijavo na razpis se upoštevajo podatki teko-

čega leta.
5. Rok za prijavo in oddajo vlog
Razpisni rok za oddajo vlog za sofinanciranje nave-

denih prireditev in projektov je do vključno 5. junija 2015.
Naslov za pošiljanje: Občina Kostanjevica na Krki, 

Ljub ljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki. Pisne 
vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremlje-
ne z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: » Ne 
odpiraj – javni razpis za turizem 2015«.

6. Odpiranje in obravnava vlog:
1. Strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje 

župan, bo prispele vloge odpirala, obravnavala ter pri-
pravila predlog prejemnikov sredstev.

2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila strokovna 
komisija v roku 8 dni po zaključenem razpisnem roku. 
Odpiranje vlog ne bo javno.

3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija 
v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvala, da jih dopolnijo, 
v roku 5 dni od prejema obvestila. Nepopolna vloga, 
ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnil, se 
zavrže. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar 
neustrezno, bodo zavrnjene.

4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neuteme-
ljene pa zavrnejo (vloge, ki ne ustrezajo in ne izpolnjuje-
jo razpisnih pogojev in meril).

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

6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki 
ga pripravi komisija, župan sprejme odločitev o dodelitvi 
sredstev in izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev.

7. Prejemnikom bodo sredstva nakazana v skla-
du z določili pogodbe.
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7. Rezultati javnega razpisa
Na podlagi predloga strokovne komisije odloča 

o dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev župan Občine 
Kostanjevica na Krki s sklepom, v roku 30 dni od za-
ključka razpisa. Istočasno bodo prejemniki pozvani tudi 
k podpisu pogodb. Če prejemnik v roku 8 dni od preje-
ma sklepa ne vrne podpisane pogodbe, se šteje, da je 
umaknil vlogo za pridobitev sredstev.

Vlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje pogoje in 
merila iz javnega razpisa in mu razpisana sredstva niso 
bila dodeljena, lahko vloži pritožbo, v roku 8 dni od pre-
jema sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, 
zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne 
morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Pre-
pozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje 
priporočeno po pošti na naslov Občine Kostanjevica na 
Krki. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z osta-
limi izbranimi predlagatelji vlog. O pritožbi odloči župan, 
njegova odločitev je dokončna.

8. Informacije: razpisna dokumentacija je od dneva 
objave razpisa v Uradnem listu RS do izteka prijavnega 
roka dosegljiva na spletni strani Občine Kostanjevica 
na Krki, www.kostanjevica.si ali jo v tem roku zainte-
resirani lahko dvignejo na Občini Kostanjevica na Krki, 
Ljub ljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki. Dodatne 
informacije posreduje Anita Krajnc, tel. 08/20-50-619, 
e-pošta: anita.krajnc@kostanjevica.si, v času uradnih ur.

Občina Kostanjevica na Krki

Št. 430-25/2015-2 Ob-2128/15

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni 
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – zDzpvhvvr in 26/14), 
Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetij-
stva in podeželja v Občini Zagorje ob Savi za program-
sko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 33/15), 
Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 
2015 (Uradni list RS, št. 96/14) in sklepa župana o ime-
novanju komisije za odpiranje, pregled in ocenjevanje 
prispelih vlog na javni razpis, št. 430-25/2015-1, z dne 
11. 5. 2015, Občina Zagorje ob Savi objavlja

javni razpis
za sofinanciranje ukrepov ohranjanja  

in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja  
v Občini Zagorje ob Savi za leto 2015

I. Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih finanč-
nih sredstev za ukrepe ohranjanja in spodbujanja razvo-
ja kmetijstva in podeželja v Občini Zagorje ob Savi za 
leto 2015 v okvirni višini 39.000 EUR po shemi državnih 
pomoči v kmetijstvu – skupinske izjeme.

II. Okvirna višina razpisanih sredstev

Ukrep: Naložbe v kmetijska 
gospodarstva v zvezi s primarno 
kmetijsko pro izvodnjo

Okvirna višina 
sredstev (EUR)

Podukrep 1: Posodabljanje kmetij-
skih gospodarstev 26.100
Podukrep 2: Urejanje kmetijskih 
zemljišč in pašnikov 12.900

Sredstva za Podukrep 1 se zagotovijo na »SM 
08028 – Naložbe v kmetijska gospodarstva«, za Po-
dukrep 2 pa iz »SM 08026 – Male agromelioracije in 
ograditev pašnikov« proračuna Občine Zagorje ob Savi 
za leto 2015.

III. Upravičenci – pogoji za dodelitev sredstev
Do sredstev za razpisane ukrepe iz poglavja II so 

upravičene pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriteri-

jem za mikro, majhna in srednje velika podjetja, dejavna 
v primarni kmetijski pro izvodnji ter so vpisana v register 
kmetijskih gospodarstev. Upravičenci morajo imeti v lasti 
ali najemu najmanj 3 ha kmetijskih zemljišč v upora-
bi, naložba pa mora biti izvedena na območju Občine 
Zagorje ob Savi. Pri naložbah v hleve in gospodarska 
poslopja morajo upravičenci rediti najmanj 5 GVŽ. Vlo-
go za sofinanciranje predložijo nosilci kmetijskih gospo-
darstev (KMG).

IV. Ukrep
Naložbe v kmetijska gospodarstva v zvezi s primar-

no kmetijsko pro izvodnjo
Podukrep 1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Do sofinanciranja so upravičene naložbe v živino-

rejsko in rastlinsko pro izvodnjo na KMG.
Upravičeni stroški so:
stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov 

in gospodarskih poslopij na kmetiji, ki služijo primarni 
kmetijski pro izvodnji ter ureditev izpustov (stroški mate-
riala in storitev), stroški opreme hlevov in gospodarskih 
poslopij, stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme 
v rastlinjaku, stroški nakupa in postavitev zaščite pred ne-
ugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže …), 
stroški nakupa računalniške programske opreme, paten-
tov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.

K vlogi, prijavnemu obrazcu, morajo vlagate-
lji predložiti: ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, 
če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno, 
projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe, presoja 
vplivov na okolje, če je le-ta potrebna, najmanj dve 
barvni fotografiji stanja parcele oziroma objekta pred 
začetkom izvajanja del, ponudbo oziroma predračun za 
načrtovano naložbo, ki se glasi na nosilca KMG, kopijo 
oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem 
oziroma preteklem letu, mnenje o upravičenosti in eko-
nomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna 
služba.

Sofinancira se do 50 % upravičenih stroškov na-
ložbe. Najvišji skupni dodeljen znesek za posamezno 
naložbo oziroma za več naložb hkrati na KMG lahko 
znaša do 5.000 EUR na upravičenca na leto.

Podukrep 2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašni-
kov

Do sofinanciranja so upravičene naložbe v urejanje 
kmetijskih zemljišč in pašnikov.

Upravičeni stroški so: stroški izdelave načrta uredi-
tve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, 
pašniki), stroški izvedbe del za nezahtevne agromeliora-
cije, stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev 
pašnikov z ograjo, stroški nakupa opreme za ureditev 
napajališč za živino.

K vlogi, prijavnemu obrazcu, morajo vlagate-
lji predložiti: ustrezna dovoljenja za izvedbo naložbe, 
kolikor so potrebna, predračun stroškov za načrtovano 
naložbo, ki se glasi na nosilca KMG, kopijo katastrskega 
načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna 
služba, kadar je predmet podpore ureditev kmetijskih 
zemljišč ali nezahtevna agromelioracija, dovoljenje la-
stnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa 
zemljišča in kopijo oddane zbirne vloge (subvencijska 
vloga) v tekočem oziroma preteklem letu.

Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži no-
silec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena 
oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodar-
stev, ki so vključeni v skupno naložbo.

Sofinancira se do 50 % upravičenih stroškov na-
ložbe. Najvišji skupni dodeljen znesek za posamezno 
naložbo oziroma za več naložb hkrati na KMG lahko 
znaša do 5.000 EUR na upravičenca na leto.
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Do sofinanciranja po tem ukrepu oziroma podukre-
pih niso upravičeni naslednji stroški: nakup pro izvodnih 
pravic, pravic do plačila in letnih rastlin, zasaditev letnih 
rastlin, dela v zvezi z odvodnjavanjem, nakup živali 
in samostojen nakup kmetijskih zemljišč, naložbe za 
skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene 
mladim kmetom v 24 mesecih od začetka njihovega de-
lovanja, za že izvedena dela, investicije, ki se izvajajo 
izven območja občine, investicije, ki so financirane iz 
drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU, vključno 
s sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov, stroške, 
povezane z zakupnimi pogodbami, obratna sredstva, 
DDV, kolikor je le-ta izterljiv.

Do pomoči niso upravičene dejavnosti, povezane 
z izvozom v tretje države ali države članice, kolikor je 
pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, 
vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali dru-
gimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo 
in pomoči, odvisne od prednostne uporabe domačega 
blaga pred uporabo uvoženega blaga.

V. Kriteriji za dodelitev sredstev
Na podlagi razpoložljivih sredstev in vseh pravoča-

sno prispelih popolnih vlog znotraj posameznega podu-
krepa – vsota vseh predračunov za upravičene stroške, 
bo izračunan količnik, kot osnova za informativni izračun 
nepovratnih sredstev upravičencem. Upravičenci bodo 
o izboru obveščeni z informativno odločbo v roku 30 dni 
po zaključku javnega razpisa.

V informativni odločbi bo navedena informativna 
višina sofinanciranja prijavljenega ukrepa glede na k vlo-
gi predložene predračune, določen pa bo tudi rok za 
oddajo zahtevka za izplačilo, ki mora vsebovati doka-
zila o plačilu obveznosti (račun/situacija, potrdilo/do-
kazilo o plačanem računu), druga dokazila zahtevana 
v informativni odločbi, dve barvni fotografiji zaključene 
naložbe.

Zahtevki upravičencev za upravičene stroške po 
informativni odločbi bodo dokončna osnova za ponovni 
izračun količnika med razpoložljivimi sredstvi in vso-
to vseh računov za upravičene stroške, s tem pa tudi 
dokončna osnova za izračun višine sofinanciranja pri-
javljene naložbe. Kolikor bo vrednost na zahtevku višja 
od vrednosti na predračunu, se upošteva predračunska 
vrednost. Za stroške, katere upravičenec v vlogi ne na-
vaja oziroma jih ne predvideva, so pa med izvajanjem 
naložbe nastali in jih navaja v zahtevku, ne bodo pred-
met sofinanciranja.

Upravičenci bodo po oddaji zahtevkov prejeli nove 
odločbe in bili hkrati pozvani k podpisu pogodb. Pri vlo-
gah, katerih skupna višina naložbe presega vrednost 
10.000 EUR upravičenih stroškov, bo kot osnova za izra-
čun količnika in s tem višine sofinanciranja prijavljenega 
ukrepa, upoštevana maksimalna višina 10.000 EUR. 
Do sofinanciranja so upravičeni le tisti stroški naložbe, 
ki nastanejo od prejema informativne odločbe dalje. 
Stroški, nastali pred izdajo informativne odločbe, niso 
upravičeni stroški. Upravičeni so le stroški, povezani 

s pripravo vloge (načrt ureditve pašnika, načrt urejanja 
kmetijskih zemljišč ipd.).

VI. Način in kraj oddaje vlog
Pisne vloge (prijavni obrazec z zahtevanimi priloga-

mi) oddajo vlagatelji v zaprtih ovojnicah na naslov Občina 
Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob 
Savi. Na vlogi mora biti naslov pošiljatelja in pripis »Ne 
odpiraj – vloga na javni razpis – kmetijstvo 2015«. Zaprte 
ovojnice z vsemi navedbami lahko vlagatelji oddajo tudi 
v sprejemni pisarni in vložišču Občine Zagorje ob Savi. 
Vlagatelj lahko odda vlogo za oba podukrepa iz tega jav-
nega razpisa, pri čemer pa mora biti vsaka vloga v svoji 
ovojnici. V primeru, da vlagatelj v eni ovojnici odda vlogo 
za oba podukrepa, bo upoštevan le cenejši podukrep.

VII. Rok za prijavo na javni razpis: rok za oddajo 
vlog prične teči naslednji dan od dneva objave v Ura-
dnem listu in se zaključi 25. 5. 2015 ob 12. uri (datum in 
ura prispetja oziroma vročitve vloge na sedež občine).

VIII. Obravnavanje vlog: pravočasno prispele in pra-
vilno označene vloge za razpisane ukrepe bo obravna-
vala komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog bo 
26. 5. 2015 ob 8. uri, na sedežu Občine Zagorje ob Savi 
in ne bo javno. Prepozno prispele oziroma neustrezno 
opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa za-
vrnjene. Predlagatelja nepopolne vloge komisija v roku 
8 dni od odpiranja vlog pisno pozove na dopolnitev vloge. 
Rok za dopolnitev je 5 dni. Vloge, ki jih vlagatelji v roku 
ne bodo dopolnili, se zavržejo, neustrezno dopolnjene 
pa zavrnejo. Upravičenci bodo o izboru obveščeni z in-
formativno odločbo najkasneje v roku 30 dni po zaprtju 
javnega razpisa. V informativni odločbi bo določen rok za 
oddajo zahtevka za izplačilo. Po preteku roka za oddajo 
zahtevka za izplačilo bodo upravičencem poslane nove 
odločbe, hkrati pa bodo pozvani k podpisu pogodb, v ka-
terih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti. 
Če prejemnik sredstev v roku 8 dni od prejema pogodbe 
ne pristopi k podpisu le-te, se šteje, da je odstopil od 
zahteve za pridobitev sredstev tega razpisa. Dodeljena 
sredstva morajo biti porabljena v letu 2015. Kolikor bo na 
posamezen podukrep prispelo premalo vlog, bodo prosta 
sredstva prenesena na podukrep, kjer je število vlog ve-
čje od razpoložljivih sredstev. Zoper izdan sklep oziroma 
odločbo je dovoljena pritožba v roku 8 dni od prejema. 
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljeni pogoji, merila 
in kriteriji za ocenjevanje vlog. Vložena pritožba ne zadrži 
podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.

IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvigne-
jo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija, ki 
obsega besedilo javnega razpisa in prijavni obrazec, je 
vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa 
na Občini Zagorje ob Savi, v sprejemni pisarni in vloži-
šču ter na spletni strani Občine Zagorje ob Savi, www.
zagorje.si. Vse informacije v zvezi z javnim razpisom 
dobite na Občini Zagorje ob Savi, Oddelku za družbe-
ne dejavnosti in gospodarstvo, v pisarni št. 208 ali po 
tel. 03/56-55-713 (Damir Kozolić).

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

elektronsko javno dražbo, št. 3-2015
za prodajo poslovnih prostorov v Zelenem gaju na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Poslovni prostor z oznako LBR5FL02 v pritličju 
poslovno-stanovanjske stavbe, z naslovom Ulica Angele 
Vode 17, v izmeri 38,3 m², k.o. Vič (1723) – identifikator: 
1723-9928-80. Vrednost: 48.000,00 EUR, brez 22 % 
DDV-ja ter

Javne dražbe

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

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

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

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

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

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

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

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

a.) Ogled nepremičnin bo možen na sami lokaciji 
dne 22. 5. 2015, v času med 10. in 14. uro, po pred-
hodnem dogovoru preko e-naslova: projekti@ssrs.si 
ali na tel. 01/471-05-77, in sicer mora biti dogovor 
o ogledu potrjen najkasneje do dne 21. 5. 2015 do 
10. ure. Možen je tudi ogled izven postavljenega termi-
na, vendar izključno na podlagi predhodno potrjenega 
dogovora preko e-naslova: projekti@ssrs.si – in sicer 
se bo lahko zadnji ogled izvedel najkasneje dne 29. 5. 
2015 do 12. ure.

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

nepremičnina številka sklica znesek varščine v višini 10 % 
izklicne cene

datum in ura izvedbe elektronske  
javne dražbe

1 00 7182 8.357,00 EUR 3. 6. 2015 ob 9. uri
2 00 7182 12.310,00 EUR 3. 6. 2015 ob 10. uri
3 00 7182 8.345,00 EUR 3. 6. 2015 ob 11. uri
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c.) Elektronska javna dražba se bo izvedla v skladu 
z Zakonom o stvarnem premoženju države in samo-
upravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 
75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 
– ZUUJFO – v nadaljevanju: ZSPDSLS) in Uredbo 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13, 
10/14 – v nadaljevanju: Uredba) ter pravili javne e-draž-
be objavljenimi na https://edrazbe.si/sl/Splosni-pogoji.

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

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

jekti, ki bodo najkasneje do 1. 6. 2015 do 12. ure, posre-
dovali izpolnjen obrazec 'Podatki o dražitelju' in potrdilo 
o vplačani varščini iz točke IV. te objave, ter so:

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

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

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

za dostavo izpolnjenega obrazca 'Podatki o dražitelju' iz 
točke III. te objave plačati varščino v višini opredeljeni 
v točki II. b.). Varščino je potrebno nakazati na transak-
cijski račun, št. SI5601100-6270960211, odprt pri Banki 
Slovenije, z navedbo sklica iz točke II. b.) in namena: 
'Plačilo varščine 3-2015'.

Dražitelj mora najkasneje do dne 1. 6. 2015 do 
12. ure dostaviti Stanovanjskemu skladu RS, Poljanska 
cesta 31, 1000 Ljub ljana podpisan in (v primeru pravne 
osebe) žigosan:

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

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

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

Stanovanjski sklad RS bo podatke, potrebne za 
pristop k elektronski javni dražbi, posredoval na ele-
ktronski naslov, naveden na obrazcu 'Podatki o draži-
telju' izključno dražiteljem, od katerih bo do dne 1. 6. 
2015 do 12. ure na naslov: Stanovanjski sklad RS, 
Poljanska cesta 31, 1000 Ljub ljana, s pripisom 'Javna 
elektronska dražba 3-2015', prejel zgoraj navedena 
dokumenta. Dražitelji lahko namesto pisnih dokumen-
tov posredujejo skenirane izpolnjene obrazce tudi na 
elektronski naslov: ejavnedrazbe@ssrs.si do dne 1. 6. 
2015 do 12. ure. Prejem dokumentov poslanih s strani 
dražiteljev na naslov izvajalca javne dražbe do posta-
vljenega termina je pogoj, da bo lahko izvajalec javne 

dražbe pravočasno posredoval na elektronske naslove 
dražiteljev potrebne podatke za sodelovanje na elek-
tronski javni dražbi.

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

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

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

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

2. Dražiteljem, ki bodo pravočasno posredovali 
Stanovanjskemu skladu RS podatke – dokumente na 
način, kot je navedeno zgoraj, bodo najkasneje do dne 
2. 6. 2015 do 10. ure, na elektronski naslov, ki ga bodo 
posredovali, prejeli potrebne identifikacijske podatke za 
dostop do posamezne elektronske javne dražbe. Iden-
tifikacijski podatki enolično določajo dražitelja, zato jih 
morajo kot take ustrezno varovati in jih ne razkriti tre-
tjim osebam, da ne bi prišlo do zlorab. Dražijo lahko le 
dražitelji, ki bodo pravočasno posredovali v celoti izpol-
njen obrazec 'Podatki o dražitelju' s priloženim potrdilom 
o plačani varščini – v zneskih in sklicem kot navedeno 
v točki II. b.).

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

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

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

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

7. V primeru več dražiteljev, se bo javna dražba šte-
la za uspešno, kolikor bo vsaj en dražitelj podal v sistem 
vsaj eno ponudbo, ki bo višja najmanj za najmanjši ko-
rak višanja. V primeru, da noben dražitelj ne poda izbolj-
šane ponudbe, se šteje, da je uspešen tisti med njimi, 
ki je prvi vplačal varščino. Kot dokazilo o času izvedbe 
plačila varščine se šteje zaporedna številka in čas knji-
ženja nakazila na transakcijski račun Stanovanjskega 
sklada RS iz portala 'Elektronsko bančništvo UJP NET'.
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8. Prva elektronska dražba za poslovni prostor pod 
zaporedno številko 1. I. točke se bo začela dne 3. 6. 
2015 ob 9. uri, ostale pa po urniku, navedenem v točki 
II. b.). Posamezna elektronska javna dražba bo potekala 
30 minut z možnostjo podaljšanja največ za 30 minut. 
Sistem pogojnega podaljševanja je zastavljen na sledeči 
način: če bo v zadnjih dveh minutah pred iztekom javne 
dražbe katerikoli dražitelj uspešno zvišal ceno, se bo 
dražba avtomatično podaljšala za nadaljnji dve minuti 
(kar bo razvidno vsem ponudnikom v realnem času 
znotraj sistema). Če bo nato manj kot dve minuti pred 
iztekom novega (podaljšanega roka) spet katerikoli dra-
žitelj uspešno zvišal ceno, se bo dražba spet podaljšala 
za nadaljnji dve minuti in tako dalje. To pomeni, da se 
bo dražba podaljševala, dokler je interes dražiteljev za 
draženje, vendar največ za pol ure. Po eni uri se javna 
dražba ne bo več podaljševala in bo aktualno zadnje 
draženje najuspešnejšega dražitelja.

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

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

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

12. Neposredno po zaključku elektronske javne 
dražbe sistem vsem vpisanim dražiteljem izpiše dnev-
nik s potekom draženja, iz katerega je razviden celoten 
potek draženja, prejete uspešne in neuspešne ponudbe 
vsakega od dražiteljev s časi draženja, ter najuspešnejši 
dražitelj z uspešno ponudbo.

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

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

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

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

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

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

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

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

Podatki o elektronski dražbi: JAVNA DRAŽBA 3-2015 za prodajo   
poslovnih prostorov v Zelenem gaju na Brdu v Ljubljani 

 
Podatki o dražitelju: 
 
(se izpolni, če je dražitelj pravna oseba) 
Firma/naziv:                    ........................................................... 
 
Sedež/Naslov (ulica, hišna št.):  ........................................................... 
 
Poštna št., kraj, država:   ........................................................... 
 
Matična številka pravne osebe:  ........................................................... 
 
Kontaktna oseba (ime, priimek):........................................................... 
 

 
(se izpolni, če je dražitelj fizična oseba) 
Ime in priimek dražitelja:  ........................................................... 
 
EMŠO:    ........................................................... 
 
 
Naslov (ulica, hišna št.):  ........................................................... 
 
Poštna št., kraj, država:   ........................................................... 
 

 
(se izpolni v vsakem primeru): 
Elektronski naslov: ........................................................... 
(elektronski naslov, na katerega bodo posredovani podatki, potrebni za vstop v sistem elektronskih 
dražb) 

 
Telefonska (GSM) številka za kontakt: .................................................. 
 
TRR, na katerega Stanovanjski sklad RS vrne vplačano varščino: 
 
Številka TRR:   ........................................................... 
 
Odprt pri banki:   ........................................................... 
 
 
Izjavljam, da izpolnjujem pogoje za pridobitev nepremičnine, kot so navedeni v 
točki III. objave razpisa javne elektronske dražbe. Zavedam se, da v primeru, da 
ne bom mogel pridobiti lastninske pravice na nepremičnini zaradi zakonskih 
omejitev na moji strani, Stanovanjskemu skladu RS zapade moja varščina. 
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Izjavljam, da sem razumel pravila elektronske javne dražbe in se z njimi 
v celoti strinjam ter jih potrjujem. 
 
 
Kraj in datum:     Ime in priimek/Zakoniti zastopnik                                  
 
.....................................   ..................................... 
 
       Lastnoročni podpis:  
 
 
 
 
 
Stanovanjski sklad RS se zavezuje osebne podatke varovati skladno z veljavno 
zakonodajo in jih uporabiti izključno za potrebe postopka izvedbe razpisane 
elektronske dražbe ter vračila vplačane varščine. 
 
 
 
 
 
OBVEZNA PRILOGA: 

1. Sken Izpisa potrdila o vplačani varščini! 

Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad, Ljub ljana
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 Ob-2103/15

Svet Centra za socialno delo Brežice na podlagi 
35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 127/06 
– ZJZP – UPB2) razpisuje delovno mesto

direktorja/direktorice
Centra za socialno delo Brežice  

za petletno mandatno obdobje
Za direktorja/direktorico je po določilih 56. in 57. čle-

na Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – 
UPB, 23/07 – popr., 41/07 – popr. in 114/06 ZUTPG) ter 9. 
in 12. člena Statuta Centra za socialno delo Brežice lahko 
imenovan kandidat/kandidatka, ki poleg splošnih pogojev, 
določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:

– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 
69. člena Zakona o socialnem varstvu in 5 let delovnih 
izkušenj ali višja strokovna izobrazba iz 69. člena Zako-
na o socialnem varstvu, 20 let delovnih izkušenj, od tega 
najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih 
na področju socialnega varstva,

– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem 
varstvu,

– opravljen program za vodenje socialno varstve-
nega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije 
v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobra-
ževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, 
ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka 
opravljanja nalog direktorja.

Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili 
o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom, v zaprti kuverti 
na naslov: Svet Centra za socialno delo Brežice, Cesta 
prvih borcev 24, Brežice, z oznako »za razpis«.

Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30. 

dneh od dneva poteka razpisa.
Svet Centra za socialno delo Brežice

Št. 01-129/2015 Ob-2104/15

Svet Onkološkega inštituta na podlagi 13. člena Sta-
tuta razpisuje naslednja delovna mesta s posebnimi poo-
blastili in odgovornostmi za mandatno obdobje štirih let:

1. predstojnika sektorja radioterapije (m/ž)
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba medicinske smeri,
– naziv visokošolskega učitelja Medicinske fakultete,
– organizacijske sposobnosti.

2. predstojnika sektorja internistične  
onkologije (m/ž)

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba medicinske smeri,
– naziv visokošolskega učitelja Medicinske fakultete,
– organizacijske sposobnosti.

3. predstojnika sektorja  
operativnih dejavnosti (m/ž)

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba medicinske smeri,
– naziv visokošolskega učitelja Medicinske fakultete,
– organizacijske sposobnosti.

Razpisi delovnih mest

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev je potrebno oddati v 8 dneh po objavi razpisa na 
naslov: Onkološki inštitut Ljub ljana, Kadrovska služba, 
Zaloška 2, Ljub ljana s pripisom »Razpis predstojnika 
sektorja«.

Onkološki inštitut Ljub ljana

 Ob-2110/15

Svet Centra za socialno delo Žalec, na podlagi 
25. člena Statuta Centra za socialno delo Žalec in skle-
pa 4. seje Sveta Centra za socialno delo Žalec, z dne 
5. 5. 2015, razpisuje prosto delovno mesto za

direktorja/direktorice
Centra za socialno delo Žalec

Za direktorja/direktorico je po določilih 34. in 35. čle-
na Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45l/94, 
Oldč US:U-I-104/92, 8/96, 18/98, Odl. US: U-I-34/98, 
36/00-zpdzc, 127/06-ZJZP), 56. in 57. člena Zakona 
o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 114/06 – ZU-
TPG, 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 122/07 
Odl. US: U-I 11/07-45, 5/08 – ZUTPG in 73/08 – ZUTPG, 
61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12) in 24. člena 
Statuta Centra za socialno delo Žalec, lahko imenovan-a 
kandidat-ka, ki poleg splošnih pogojev določenih z zako-
nom, izpolnjuje tudi naslednje pogoje:

– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 
69. člena Zakona o socialnem varstvu,

– 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem 

varstvu,
– opravljen program za vodenje socialno varstve-

nega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije 
v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za 
splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa 
za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od 
začetka opravljanja nalog direktorja.

ali
– višja strokovna izobrazba iz 69. člena Zakona 

o socialnem varstvu,
– 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 na 

vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju so-
cialnega varstva,

– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem 
varstvu,

– opravljen program za vodenje socialno varstve-
nega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije 
v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za 
splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa 
za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od 
začetka opravljanja nalog direktorja.

Od kandidatov se pričakuje, da svetu predstavijo 
program dela oziroma vizijo dela Centra za socialno 
delo Žalec.

Izbrani kandidat/ka bo sklenil/la delovno razmerje 
za določen čas 5 let, in sicer za obdobje imenovanja.

Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili 
o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom v zaprti kuverti 
na naslov: Center za socialno delo Žalec, Mestni trg 5, 
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3310 Žalec, z oznako »Prijava na razpis za direktorja – 
Ne odpiraj«.

Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.

Svet Centra za socialno delo Žalec

 Ob-2134/15

Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – JZJP) in 
12. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Center 
Republike Slovenije za mobilnosti in evropske programe 
izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 20/13) 
Svet Centra RS za mobilnost in evropske programe iz-
obraževanja in usposabljanja, Ob železnici 30a, 1000 
Ljub ljana, objavlja javni razpis za delovno mesto

direktorja
Centra Republike Slovenije za mobilnost  

in evropske programe izobraževanja  
in usposabljanja

Za direktorja Centra RS za mobilnost in evropske 
programe izobraževanja in usposabljanja (v nadaljeva-
nju Center) lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje nasle-
dnje pogoje:

– ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih progra-
mih za pridobitev izobrazbe druge bolonjske stopnje, 
oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih pro-
gramih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge 
bolonjske stopnje,

– ima najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega 
najmanj tri leta pri podobnih vodstvenih delih,

– ima organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– na višji ravni zahtevnosti (B2) obvlada, poleg slo-

venščine, vsaj enega od uradnih jezikov Evropske unije.
Prijavi mora kandidat priložiti:
1. pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju pogojev 

glede zahtevane stopnje izobrazbe, iz katere mora biti 
razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec 
in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri 
je bila izobrazba pridobljena;

2. v celoti izpolnjen Europass življenjepis kandidata, 
iz katerega so razvidne vse dosedanje zaposlitve oziro-
ma delovne izkušnje, v katerem kandidat navede datum 
sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri 
posameznemu delodajalcu, ter iz katerega jasno izha-
jajo tudi vodstvene izkušnje (dostopen na spletni strani 
http://europass.cedefop.europa.eu/sl/documents/curri-
culum-vitae);

3. dokazilo, da na višji ravni zahtevnosti (B2) obvla-
da vsaj enega od delovnih jezikov Evropske unije (kot 
potrdilo o višji ravni zahtevnosti tujega jezika bo svet 
Centra upošteval potrdila, ki jih izda Državni izpitni cen-
ter, certifikate oziroma dokazila o uspešno opravljenem 
izpitu iz tujega jezika na dodiplomskem univerzitetnem 
študiju oziroma dokazila o šolanju v tujini ali spričevalo 
o znanju tujega jezika na višji ravni zahtevnosti oziroma 
druga potrdila, iz katerih bo razviden nivo znanja tuje-
ga jezika v primerjavi z Europass jezikovno izkaznico 
– http://europass.cedefop.europa.eu/sl/documents/cur-
riculum-vitae;

4. svojo zamisel prednostnih nalog, razvoja in de-
lovanja Centra v mandatnem obdobju. Vizija mora biti 
napisana na okvirno dveh A4 straneh (od 2800 do 3300 
znakov brez presledkov). Vizija mora biti sestavljena iz 
naslednjih delov:

– vsebinska opredelitev vizije: iz opisane vizije 
mora biti razvidno, kako bi kandidat prispeval k razvoju 
organizacijske enote ali organa in področja v manda-

tnem obdobju, zlasti z opredelitvijo prednostnih ciljev 
dela, aktivnosti za njihovo doseganje in merljivih kazal-
nikov realizacije le teh,

– okvirna opredelitev časa, potrebnega za uresniči-
tev predlagane vizije z utemeljitvijo vzrokov zastavljene-
ga časovnega razdobja, torej z opredelitvijo korakov, po-
trebnih sprememb v opredeljenem časovnem razdobju, 
ki bi organizacijo približalo zastavljeni viziji ter finančne, 
kadrovske in druge posledice predlaganih sprememb 
oziroma potrebnih virov za uresničitev vizije, od začet-
ka uvajanja novosti pa do vzpostavitve želenega stanja 
v skladu s predlagano vizijo;

5. pisno izjavo, da oseba ni bila pravnomočno ob-
sojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se pre-
ganja po uradni dolžnosti oziroma na nepogojno kazen 
zapora v trajanju več kot šest mesecev;

6. pisno izjavo, da za namen tega razpisnega po-
stopka dovoljuje pridobitev podatkov iz uradne evidence. 
V primeru da kandidat z vpogledom iz uradnih evidenc 
ne soglaša bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Kandidat lahko prijavi priloži tudi druga dokazila, ki 
dodatno utemeljujejo njegovo kandidaturo.

Zaželeno je, da kandidat pozna delovanje Evropske 
unije, področje vzgoje in izobraževanja v RS in v EU ter 
projektno vodenje.

Naloge direktorja so:
– zastopa in predstavlja zavod ter skrbi za zakonito 

poslovanje zavoda,
– načrtuje, organizira in vodi poslovanje zavoda,
– pripravlja program dela in finančni načrt ter poro-

čila o njunem uresničevanju,
– sprejema akt o notranji organizaciji in sistemiza-

ciji delovnih mest in druge interne splošne akte okviru 
svojih pristojnosti,

– poroča ustanovitelju in svetu zavoda o zadevah, 
ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,

– skrbi za izvrševanje sklepov sveta zavoda,
– izvaja pristojnosti s področja delovnih razmerij 

v skladu z veljavnimi predpisi,
– imenuje projektne in delovne skupine za izvedbo 

določenih nalog ali preučitev posameznih vprašanj iz 
delovnega področja zavoda,

– skrbi za promocijo zavoda,
– skrbi za sodelovanje z drugimi zavodi in organi-

zacijami ter pristojnimi ministrstvi in
– opravlja druge naloge v skladu s predpisi, tem 

sklepom in statutom.
Direktor je za svoje delo odgovoren svetu zavoda 

in ustanovitelju.
Svet Centra bo pri merilih za izbiro kandidata upo-

rabljal Standarde strokovne usposobljenosti z merili za 
izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti uradni-
kov na položajih v državni upravi, ki jih je sprejel Ura-
dniški svet 8. 11. 2010 in 9. 12. 2013 in so objavljeni 
na http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/uradni-
ski_svet/.

Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki in jo pošljejo 
v zaprti ovojnici, z oznako »Ne odpiraj – javni razpis za 
direktorja«, na naslov: Svet Centra RS za mobilnost in 
evropske programe izobraževanja in usposabljanja, Ob 
železnici 30a, 1000 Ljub ljana, do vključno 25. 5. 2015. 
Upoštevane bodo prijave, ki bodo oddane v tajništvo 
Centra RS za mobilnost in evropske programe izobra-
ževanja in usposabljanja, do vključno 25. 5. 2015 do 
15. ure ali pravočasne prijave poslane po pošti. Prijava 
poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je pravoča-
sna, če je oddana na pošto zadnji dan roka za prijavo.

Prepozne in formalno nepopolne prijave ne bodo 
uvrščene v izbirni postopek.
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Svet Centra bo s soglasjem ustanovitelja imenoval 
direktorja za dobo štirih let s pričetkom 20. 10. 2015, 
z možnostjo ponovnega imenovanja. Z direktorjem bo 
za čas mandata sklenjena pogodba o zaposlitvi za do-
ločen čas, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal 
v Centru Republike Slovenije za mobilnost in evropske 
programe izobraževanja in usposabljanja, Ob železnici 
30a, Ljub ljana.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh od 
dneva objave razpisa.

Dodatne informacije o javnem razpisu lahko kan-
didati dobijo na tel. 01/400-57-33, oziroma na elektron-
skem naslovu: info@cmepius.si. Kontaktna oseba je 
mag. Vera Gradišar, predsednica sveta.

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapi-
sani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni 
za moške in ženske.
Svet Centra RS za mobilnost in evropske programe  

izobraževanja in usposabljanja

 Ob-2135/15

Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS, št. 121/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) 
in 2. člena Sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi 
javnega zavoda Šola za ravnatelje št. 01403-12/2015/7 
z dne 3. 3. 2015, 17. člena Statuta Šole za ravnatelje 
in 23. člena Poslovnika o delu sveta Šole za ravnatelje, 
Šola za ravnatelje objavlja javni razpis za delovno mesto

direktorja javnega zavoda
Šola za ravnatelje, Dunajska cesta 104, Ljub ljana

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

– ima izobrazbo, pridobljeno po študijskem progra-
mu 3. stopnje ali izobrazbo, pridobljeno po študijskem 
programu za pridobitev magisterija znanosti ali dokto-
rata znanosti,

– ima najmanj pet let delovne dobe na področju 
vzgoje in izobraževanje 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 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF 
in 57/12 – ZPCP-2D),

– ima najmanj štiri leta delovnih izkušenj na vod-
stvenih mestih,

– obvlada najmanj en tuj jezik.
Kandidati morajo k prijavi priložiti:
– Europass življenjepis,
– načrt razvoja in delovanja zavoda v prihodnjih 

štirih letih,
– dokazila o izpolnjevanju pogoja zahtevane izo-

brazbe,
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja zahtevane de-

lovne dobe,
– izjava o izpolnjevanju pogoja zahtevanih delovnih 

izkušenj na vodstvenih mestih in
– dokazilo o znanju tujega jezika (kandidati lahko 

znanje tujega jezika dokazujejo z javno veljavno listino).
Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripi-

som »Javni razpis – direktor ŠR« v osmih dneh po objavi 
javnega razpisa na naslov: Šola za ravnatelje, Dunajska 
cesta 104, 1000 Ljub ljana, ali na elektronski naslov Šole 
za ravnatelje: info@solazaravnatelje.si. Kandidati lahko 
dodatna pojasnila dobijo na tel. 041/662-105.

O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku 
osmih dni po izdaji sklepa o izbiri. Kandidat bo imenovan 
za obdobje 4 let.

Šola za ravnatelje, Ljub ljana

 Ob-2141/15

Svet zavoda Ljudska univerza Šentjur, Mestni trg 5, 
3230 Šentjur, v skladu z Zakonom o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja – ZOVFI (Uradni list RS, 
št. 16/07, 36/08, 58/09 s popravki), Zakonom o izobra-
ževanju odraslih ZIO – UPB1 (Uradni list RS, št. 110/06) 
in Odlokom o ustanovitvi JZ LU Občine Šentjur (Uradni 
list RS, št. 67/05, 104/08 – dopolnitve in spremembe) 
razpisuje delovno mesto

direktorja/direktorice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo direk-

torja/ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in poseb-
ne pogoje skladno z Zakonom o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja – ZOVFI (Uradni list RS, 
št. 16/07, 36/08, 58/09 s popravki), Zakonom o izobra-
ževanju odraslih ZIO – UPB1 (Uradni list RS, št. 110/06) 
in Odlokom o ustanovitvi JZ LU Občine Šentjur (Uradni 
list RS, št. 67/05, 104/08 – dopolnitve in spremembe).

Kandidat/ka mora poleg splošnih pogojev imeti vod-
stvene, pedagoške, organizacijske in druge izkušnje na 
področju izobraževanja odraslih in vsaj tri leta izkušenj 
z vodenjem oziroma koordinacijo mednarodnih in naci-
onalnih projektov.

Izbrani/na kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. 8. 2015.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti 
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po 
uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju 
več kot šest mesecev, dosedanjih delovnih izkušnjah, 
kratkim življenjepisom in program vodenja zavoda) naj 
kandidati pošljejo v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: 
Svet zavoda Ljudska univerza Šentjur, Mestni trg 5, 
3230 Šentjur, z oznako »Prijava na razpis za direktor-
ja/ice«.

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

Svet zavoda Ljudska univerza Šentjur

 Ob-2151/15

Svet zavoda SŽ – Železniškega zdravstvenega 
doma Ljub ljana, Celovška cesta 4, 1000 Ljub ljana, na 
podlagi 24. in 25. člena Statuta SŽ – Železniškega 
zdravstvenega doma Ljub ljana in sklepa sveta zavoda, 
sprejetega na 3. seji dne 12. 5. 2015, razpisuje delovno 
mesto

direktorja zavoda (m/ž)
Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor iz-

polnjuje poleg splošnih pogojev za sklenitev delovnega 
razmerja še naslednje pogoje:

– da ima visoko strokovno izobrazbo zdravstvene 
smeri

– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj in ustrezne 
vodstvene izkušnje.

Kandidat naj predloži program dela zavoda z vizijo 
razvoja zavoda. Osnovne podatke o zavodu za pripravo 
programa dobijo kandidati v Upravi zavoda.

Izbrani kandidat bo imenovan za štiriletni mandat. 
Poleg poslovodne funkcije bo opravljal tudi funkcijo stro-
kovnega vodenja zavoda.

Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev in pro-
gramom dela zavoda kandidati pošljejo v 8 dneh po ob-
javi, priporočeno na naslov: SŽ – Železniški zdravstve-
ni dom Ljub ljana, Celovška cesta 4, 1000 Ljub ljana, 
z oznako »Prijava za razpis«.
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Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 10 dneh po 
končanem postopku.

Svet zavoda SŽ – Železniškega  
zdravstvenega doma Ljub ljana

 Ob-2165/15

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

eno prosto mesto notarskega pomočnika pri 
notarki Janji Luin iz Kopra

Za notarskega pomočnika je lahko imenovan uni-
verzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz 1., 
2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona 
o notariatu. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki 
imajo izkušnje z delom v notarski pisarni in aktivno ob-
vladajo italijanski jezik. Pisne prijave na razpisano me-
sto notarskega pomočnika, z življenjepisom in dokazili 
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Notarska 
zbornica Slovenije, Ljub ljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni 
po objavi.

Notarska zbornica Slovenije

 Ob-2166/15

Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona 
o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečišče-
no besedilo, 33/07, 45/08 in 91/13), Notarska zbornica 
Slovenije na predlog notarke Sonje Puppis iz Ljub ljane 
razpisuje

eno prosto mesto notarskega pomočnika
pri notarki Sonji Puppis iz Ljub ljane 

(za določen čas – v času nadomeščanja notarske 
pomočnice na porodniškem dopustu)

Za notarskega pomočnika je lahko imenovan uni-
verzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz. 1., 
2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona 
o notariatu. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki 
imajo vsaj pet let praktičnih izkušenj na pravniških delih 
po opravljenem pravniškem državnem izpitu, od tega 
najmanj eno leto pri notarju, na sodišču, pri odvetniku, 
na tožilstvu ali pri državnem pravobranilstvu. Pisne pri-
jave na razpisano mesto notarskega pomočnika, z življe-
njepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev 
sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljub ljana, Tav-
čarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.

Notarska zbornica Slovenije
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Št. 430-10123/2015-5 Ob-2143/15

Obvestilo
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Finanč-

na uprava Republike Slovenije objavlja na podlagi objave 
Ob-2844/13 v Razglasnem delu Uradnega lista Republi-
ke Slovenije, št. 49/2013, z dne 7. 6. 2013, ki se nanaša 
na odločbo o podelitvi javnega pooblastila za izvedbo 
usposabljanj in strokovnih izpitov za opravljanje poslov 
zastopanja v carinskih zadevah, izdano skladno z drugim 
odstavkom 6. člena Zakona o izvajanju carinskih pred-
pisov Evropskih skupnosti (Uradni list RS, št. št. 25/04, 
28/06 – odl. US in 111/07; v nadaljevanju: ZICPES), izrek 
odločbe o podaljšanju veljavnosti javnega pooblastila.

1. Veljavnost javnega pooblastila za izvedbo uspo-
sabljanj in strokovnih izpitov za opravljanje poslov zasto-
panja v carinskih zadevah, ki je bilo podeljeno Srednji 
upravno administrativni šoli Ljub ljana, Zdravstvena pot 
10, Ljub ljana, z odločbo Carinske uprave Republike Slo-
venije št. 1100-77/2012-19 z dne 8. 3. 2013, se podaljša 
do 30. 4. 2016.

2. Javno pooblastilo se izvaja v skladu s pogoji, ki 
so bili določeni v odločbi Carinske uprave Republike 
Slovenije št. 1100-77/2012-19 z dne 8. 3. 2013.

3. Stroški postopka podaljšanja veljavnosti izda-
nega javnega pooblastila v celoti bremenijo proračun 
Finančne uprave Republike Slovenije.

Podaljšanje veljavnosti javnega pooblastila je 
bilo predvideno z odločbo Carinske uprave Republike 
Slovenije št. 1100-77/2012-19 z dne 8. 3. 2013, ta pa 
je bila objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije 
št. 49/2013 dne 7. 6. 2013. Finančna uprava Republike 
Slovenije, ki je izdala odločbo o podaljšanju veljavnosti 
javnega pooblastila, je, upoštevaje 106. člen Zakona 
o finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14), pravni na-
slednik Carinske uprave Republike Slovenije.
Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike 

Slovenije

Št. 6110-919/2015/41 Ob-2140/15

Na podlagi 104. člena Zakona o uresničevanju jav-
nega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) 
ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in 
javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kultur-
nih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in Pravilnikom 
o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št 38/12 in 90/12), 
Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) ob-
javlja

javni poziv
za sofinanciranje predstavitve sodobnih 

vizualnih in intermedijskih umetnikov, ki bodo 
Slovenijo predstavljali na mednarodnih umetniških 

sejmih v letu 2015, oznaka JCP-VIM-2015
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, 

Maistrova 10, Ljub ljana.
1. Predmet poziva
Predmet poziva je sofinanciranje predstavitve so-

dobnih vizualnih in intermedijskih umetnikov, ki delujejo 

Druge objave

v Sloveniji in bodo Slovenijo v letu 2015 predstavljali na 
naslednjih mednarodnih umetniških sejmih:

– kategorija I. Art Basel; FIAC Pariz; Frieze Art Fair 
London;

– kategorija II. Arco Madrid; Art Cologne Kőln; Ar-
tissima Torino; Volta Basel; Liste Basel; Volta NY; Art 
Bussel; Art Rotterdam; Viennafair Dunaj;

– kategorija III. Paris Photo; Art Market Budapest; 
Art Photo Budapest, New York Art Book Fair; Art Book 
Fair WIELS Brussel.

2. Področje in cilj poziva
Področje poziva obsega promoviranje avtorjev, ki 

ustvarjajo v sodobnih praksah vizualnih in intermedij-
skih umetnosti in v mednarodnem prostoru predstavljajo 
Slovenijo.

Cilj poziva je spodbujanje, promoviranje ter med-
narodno uveljavljanje sodobnih slovenskih vizualnih in 
intermedijskih umetnosti prek sodelovanja na uglednih 
selekcioniranih umetniških sejmih. Dolgoročni cilj je po-
večanje mobilnost slovenskih umetnikov v mednaro-
dnem kulturnem prostoru, njihov boljši ekonomski po-
ložaj in večje možnosti za uveljavljanje mladih avtorjev.

3. Pogoji za sodelovanje na pozivu
Prijavitelji morajo izpolnjevati splošne in posebne 

pogoje, navedene pod točkama 3.1. in 3.2.
3.1. Splošne pogoje izpolnjujejo prijavitelji, ki:
– so pravne osebe, registrirane za opravljanje kul-

turno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih 
dobrin v Sloveniji (obvezno dokazilo: originalna izjava 
prijavitelja – podpisan obrazec 2);

– so v primeru, da so bili pogodbena stranka mini-
strstva v letih 2013 in 2014, izpolnjevali vse pogodbene 
obveznosti do ministrstva (dokazilo ni potebno, preverja 
se po uradni dolžnosti);

– ne prijavljajo projekta, ki je že bil izbran na pro-
gramskih ali projektnih razpisih oziroma pozivih mini-
strstva v letu 2015 (obvezno dokazilo: originalna izjava 
prijavitelja – podpisan obrazec 2);

– upoštevajo določilo, da lahko za isti projekt poda 
vlogo le en prijavitelj (obvezno dokazilo: originalna izjava 
prijavitelja – podpisan obrazec 2);

– redno ali projektno sodelujejo s strokovnjaki s po-
dročja razpisa (dokazilo: podpisana izjava strokovnega 
sodelavca o sodelovanju in CV strokovnega sodelavca, 
ki dokazuje njihovo usposobljenost);

– dovoljujejo objavo osebnih podatkov z namenom 
objave rezultatov razpisa na spletni strani ministrstva, 
skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega 
značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 117/06 – ZdavP, 23/14, 50/14 in 19/15 – odl. 
US) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list 
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), dokazilo: 
izjava prijavitelja – podpisan obrazec 2;

– nimajo omejitve poslovanja na podlagi Zakona 
o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, 
št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), obvezno doka-
zilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan obrazec 2.

3.2 Posebne pogoje izpolnjujejo prijavitelji, ki:
– bodo v letu 2015 sodelovali na vsaj enem od 

mednarodnih umetniških sejmov, navedenih pod točko 
1. Predmet razpisa (dokazilo: vabilo oziroma potrdilo 
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tujega organizatorja o uvrstitvi prijavitelja na sejem iz 
1. točke besedila razpisa);

– v izbor vključujejo najmanj 50 % slovenskih avtor-
jev, (dokazilo: seznam vseh sodelujočih na sejmu v pri-
javnem obrazcu 1, podpisane izjave avtorjev na obrazcu 
3 in originalna izjava prijavitelja o zagotavljanju 50 % 
deleža slovenskih avtorjev na podpisanem obrazcu 2);

– prijavljajo projekt, pri katerem zaprošena sredstva 
ne presegajo 50 % celotne vrednosti in za posamezen 
projekt ne presegajo 9.000 EUR za sejme pod oznako 
I., 7.000 EUR za sejme pod oznako II. in 5.000 EUR za 
sejme pod oznako III.;

– da bo prijavljen projekt v celoti izveden v letu 2015 
(dokazilo: izjava prijavitelja – podpisan obrazec 2).

4. Izpolnjevanje pogojev poziva
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja pristojni uslužbe-

nec, ki ga izmed zaposlenih na ministrstvu imenuje mi-
nister za področje, ki je predmet poziva. Vloge, prispele 
na poziv, se odpira po vrstnem redu prispetja vlog.

Prijavitelji formalno nepopolnih vlog bodo pisno 
pozvani na dopolnitev. Prijavitelj mora vlogo dopolniti 
v petih dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se 
bo štela kot nepopolna. Vloge, ki ne bodo pravočasne, 
popolne ali jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo 
izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom.

Ministrstvo lahko v primeru naknadne ugotovitve 
neizpolnjevana pogojev in po že izdani dokončni odločbi 
o sofinanciranju, spremeni odločitev in z izvajalcem ne 
sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne 
ugotovitve (po pregledu poročil za leto 2014) o neizpol-
njevanju pogodbenih obveznosti (nerealizacija progra-
ma, dela programa ali projektov) v letu 2014 razdre že 
sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa 
zahteva povračilo sredstev.

5. Merila za določanje višine sredstev
Pravočasne in popolne vloge ter vloge upravičenih 

oseb bo obravnavala strokovna komisija po vrstnem 
redu njihovega prispetja (vrstni red se določi, ko je vloga 
popolna), skladno z naslednjimi merili:

Merila
Najvišje 
možno št. 
prejetih točk

1

Referenčnost in obseg sejma:
Kategorija I: 50 točk
Kategorija II: 30 točk
Kategorija III: 20 točk

do 50 točk

2

Zastopanost slovenskih umetnikov:
90 – 100 %: 50 točk
80 – 89 %: 45 točk
70 – 79 %: 40 točk
60 – 69 %: 35 točk
50 – 59 %: 30 točk 

do 50 točk

Največje možno število točk do 100 točk

6. Uporaba meril
Strokovna komisija bo ocenjevala vloge po vrstnem 

redu njihovega prispetja v skladu s kriteriji poziva. Vrstni 
red prispetja posamezne vloge se določi, ko je vloga 
popolna.

Strokovna komisija lahko predlaga v financiranje 
umetniške sejme iz točke 1, ki jih prijavijo prijavitelji, ki 
dosežejo najmanj 50 točk. Med vlogami, ki so prispele 
istočasno, ima prednost vloga, ki je višje ocenjena.

Višina predlaganih sredstev je odvisna od števila 
točk, s katerimi je ovrednotena kategorija umetniškega 
sejma in deleža vključenih slovenskih avtorjev (Točka 5. 
Merila). Najvišje vrednosti so določene pod točko 3.2. 
Posebni pogoji.

7. Okvirna vrednost: okvirna vrednost razpoložljivih 
sredstev znaša 70.000,00 EUR.

8. Obvezne priloge
V celoti izpolnjenim in podpisanim prijavnim obraz-

cema 1 (prijavni obrazec prijavitelja in sejma), 2 (izjave 
o izpolnjevanju pogojev poziva) in 3 (*originalno pod-
pisana izjava umetnika o sodelovanju na prijavljenem 
sejmu) morajo biti priložene naslednje obvezne priloge:

– vabilo oziroma potrdilo tujega organizatorja o uvr-
stitvi prijavitelja na sejem iz 1. točke besedila razpisa;

– kratka vsebinska utemeljitev projekta z natančno 
navedbo vseh vabljenih avtorjev, strokovnjakov in drugih 
sodelavcev.

* Obrazec 3 mora vsebovati navedbo sejma iz točke 
1 in avtorja, ki je na ta sejem uvrščen ter njegov origi-
nalni podpis. Za vsakega avtorja je potrebno izpolniti 
svoj obrazec 3.

9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dode-
ljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v pro-
računskem letu 2015 oziroma v plačilnih rokih kot jih 
določa Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slo-
venije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 
9/14-ZRTVS_1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14, 95/14 – ZU-
JF-C, 95/14 in 14/15).

10. Rok za oddajo vlog na poziv: poziv se začne 
15. 5. 2015 in se zaključi s porabo razpoložljivih sred-
stev, oziroma traja najdlje do 10. 7. 2015.

11. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva obsega:
– besedilo poziva,
– prijavni obrazec 1,
– prijavni obrazec 2 (izjava o izpolnjevanju pogojev),
– prijavni obrazec 3 (izjava umetnika o sodelovanju).
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpi-

snem roku dvignejo v glavni pisarni ministrstva med ura-
dnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure 
ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).

Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi 
s spletne strani ministrstva http://www.kultura.gov.si, kjer 
najdejo tudi vse ostale podatke, povezane z izvedbo jav-
nega poziva (zakonski in podzakonski akti …).

Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času raz-
pisnega roka zainteresiranim prijaviteljem razpisno do-
kumentacijo tudi poslati.

12. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih 

obrazcih in mora vsebovati vse bistvene sestavine vlo-
ge ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni 
dokumentaciji. Vloga mora biti predložena glavni pisarni 
na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 
Ljub ljana do vključno 10. 7. 2015 oziroma najkasneje 
ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v za-
prtem ovitku z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – 
JCP-VIM-2015.

Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: 
naziv in naslov (sedež).

Priporočena pošiljka, na kateri ni označena ura 
oddaje priporočene pošiljke, se šteje, da je bila tistega 
dne oddana ob 23.59.

12.1. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana 
priporočeno na pošto do vključno 10. 7. 2015, oziroma 
do tega dne ni bila v poslovnem času predložena vloži-
šču ministrstva. V okviru tega roka se bodo vloge obrav-
navale sproti po vrstnem redu prispetja popolnih vlog. 
Za prepozno se šteje tudi vloga, ki je prispela po dnevu, 
ko se je javni poziv končal zaradi porabe sredstev.

12.2 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje 
vseh bistvenih sestavin, ki jih zahteva besedilo poziva 
in dokumentacija poziva. Za nepopolno se šteje tudi vlo-
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ga, ki ni bila v roku, določenem v pozivu za dopolnitev, 
ustrezno dopolnjena.

12.3 Za vlogo, ki jo je vložila neupravičena oseba, 
se šteje vloga prijavitelja, ki ne izpolnjuje pogojev, na-
vedenih pod točko 3.

Oddaja popolne vloge pomeni, da se predlagatelj 
strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva.

Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega po-
stopka izločilo vse vloge prijaviteljev:

– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
13. Pristojna uslužbenka za posredovanje informa-

cij in pojasnil: Judita Krivec Dragan, e-mail: judita.kri-
vec-dragan@gov.si, tel. 01/369-59-40.

Uradne ure po telefonu in elektronskih medijih mi-
nistrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 
11. ure. Ministrstvo za kulturo priporoča, da se prijavitelji 
z vprašanji glede poziva obrnejo na pristojno uslužben-
ko.

14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo bo prijavitelje o izidu obvestilo najkasne-

je v enem mesecu po prejemu popolne vloge.
Ministrstvo bo izbralo predloge kulturnih projektov 

po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega 
poziva in javnega razpisa, najkasneje do 10. 7. 2015 
oziroma do porabe sredstev.

Opozorilo
Prijavitelje opozarjamo, da je izvedba postopka po-

ziva, oznaka JPC-VIM-2015, vezana na proračunske 
zmogljivosti ministrstva. V primeru, da pride do spre-
memb v državnem proračunu ali finančnem načrtu mi-
nistrstva, ki neposredno vplivajo na izvedbo postopka 
poziva, oznaka JPC-VIM-2015, je ministrstvo dolžno 
ukrepati v skladu s spremembami v državnem proraču-
nu oziroma finančnemu načrtu ministrstva.

Ministrstvo za kulturo

 Ob-2119/15

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljub-
ljana, na podlagi Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d. 
z dne 1. 7. 2013 in Navodila o trajni izločitvi iz upora-
be, odpisu in odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev 
z dne 27. 1. 2015, objavlja

zbiranje pisnih ponudb
za prodajo nepremičnin

I. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine
1. Bohinjska Bistrica, Triglavska cesta 28 – poči-

tniški apartma, površine 28,50 m2 in pripadajoči delež 
skupnega hodnika.

Apartma je vpisan v katastru stavb kot stanovanjska 
enota(površine 28,5 m2), z ID znakom 2200-838-94 in 
se nahaja v drugi etaži (pritličje) stavbe ter pripadajoči 
skupni hodnik (površine 9,2 m2), ki je vpisan kot poseb-
ni skupni del stavbe z ID znakom 2200-838-101, oba 
v k.o. 2200 Bohinjska Bistrica. Stavba, v kateri se na-
haja, predmetni apartma stoji na zemljišču z ID znakom 
2200-288/6, 2200-292/4, 2200-292/5 in 2200-292/6, vse 
k.o. 2200 Bohinjska Bistrica. Prodaja se tudi delež na 
skupnih delih, napravah in zemljišču, ki pripada delu 
stavbe z ID znakom 2200-838-94, v deležu do 15/1002 
in solastnina deleža na posebnem skupnem delu (ho-
dnik), z ID znakom 2200-838-101, v deležu do 44/1002.

Glede na to, da je trenutno vhod v apartma, ki se 
prodaja in vhod v tehnološke prostore Telekom Sloveni-
je, d.d. funkcionalno možen le iz skupnega hodnika, z ID 
znakom 2200-838-101, ostane po prodaji skupni hodnik 

v lasti Telekom Slovenije, d.d., v deležu 158/1002 oziro-
ma 7,2 m2 in v lasti kupca – novega lastnika apartmaja 
v deležu 44/1002 oziroma 2,0 m2.

Objekt, v katerem se nahaja apartma je zgrajen leta 
1985. Objekt je priključen na električno, vodovodno in 
kanalizacijsko omrežje. V apartmaju je CATV priključek; 
ogrevanje je centralno radiatorsko iz skupne kotlovnice 
za celoten objekt.

Izbranega kupca se v kupoprodajni pogodbi zave-
že, da na svoje stroške preuredi in loči oziroma pridobi 
lastno odjemno mesto za elektriko (ker je obstoječe 
odjemno mesto skupno tako za tehnološke prostore 
Telekoma kot tudi za predmetni počitniški apartma). 
Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se prodaja 
skupaj z apartmajem.

Energetski razred za del stavbe: E (105 – 150 
kWh/m2a).

Ogled bo možen po predhodnem dogovoru na 
tel. 04/260-43-19, ga. Marina.

Izhodiščna prodajna cena apartmaja je 
39.800,00 EUR; fiksna – prodajna cena opreme je 
440,00 EUR + DDV.

2. Bohinjska Bistrica (Kobla), Ravne v Bohinju 23, 
apartma št. 12, površine 55,60 m2 (se nahaja v dveh 
etažah in je sestavljen iz hodnika, kopalnice, dnevnega 
prostora s kuhinjo in jedilnico, dveh sob in balkona); 
s pripadajočim deležem zemljišča z ID znakom ne-
premičnine 2200-617/5-0, 2200-617/4-0, 2200-617/3-0, 
2200-618/3-0, 2200-1470/4-0, vse k.o. Bohinjska Bistri-
ca, v deležu 560/10000-tin. Apartma je vpisan v katastru 
stavb kot stanovanjska enota z identifikacijsko številko 
2200-1145-12 oziroma je vpisan v zemljiški knjigi kot 
etažna lastnina Telekoma Slovenije d.d. z ID znakom 
nepremičnine 2200-1145-12, k.o. 2200 Bohinjska Bistri-
ca v deležu do celote. Apartma se nahaja v nadstropju 
stavbe, ki je zgrajena leta 1990. Objekt je priključen na 
električno omrežje; objekt ima lastni vodovod z lastnim 
vodnim zajetjem; odtočna kanalizacija objekta je spelja-
na v skupno greznico objekta; ogrevanje apartmaja je 
z električnim radiatorji.

Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se prodaja 
skupaj z apartmajem.

Energetski razred za del stavbe: D (60–105 
kWh/m2a).

Ogled bo možen po predhodnem dogovoru na 
tel. 04/260-43-19, ga. Marina.

Izhodiščna prodajna cena apartmaja je 
70.060,00 EUR; fiksna – prodajna cena opreme je 
950,00 EUR + DDV.

3. Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 3 – apartma 
št. 2, površine 57,30 m2, v nadstropju poslovno-počitni-
škega objekta v središču Dolenjskih Toplic; v objektu so 
poleg treh počitniških apartmajev tudi tehnološki prostori 
Telekoma Slovenije d.d., v kletni etaži, del prostorov 
v pritličju se oddaja Pošti Slovenije d.o.o., v podzemnem 
delu objekta je zaklonišče, ob objektu je zunanja sa-
mostojna garaža. Stavba, v kateri se nahaja predmetni 
apartma, je zgrajena leta 1970; apartma je generalno 
prenovljen leta 2005. Apartma ima svoje odjemno me-
sto za odjem električne energije; ogrevanje apartmaja je 
centralno radiatorsko iz Telekomove kotlovnice. Apart-
ma je opremljen s tipsko opremo, ki se prodaja skupaj 
z apartmajem.

Apartma se nahaja v nadstropju stavbe z identifi-
kacijsko številko stavbe 1495-4 (podatek iz registra ne-
premičnin). Stavba leži na zemljišču z ID znakom nepre-
mičnine 1495-452/21-0 (poslovna stavba – stavbišče), 
k.o. 1495 – Toplice; apartmaju pripada tudi solastnina 
na zemljišču (stavbišču in dvorišču) s parcelnimi števil-
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kami 452/21, 452/22, 452/23, 452/24, 452/26, vse k.o. 
1495 – Toplice. Počitniški apartma št. 2 predstavlja de-
lež 1529/10000-in od celote. Predmet prodaje ni stavba 
z identifikacijsko številko stavbe 1495-3 (samostoječa 
garaža), ki stoji na zemljišču z ID znakom nepremičnine 
1495- 452/25-0, k.o. 1495 Toplice in ostaja v prodajalče-
vi lasti do celote. Apartma je opremljen s tipsko opremo, 
ki se prodaja skupaj z apartmajem. Energetski razred za 
stavbo: D (60–105 kWh/m2a).

Ogled bo možen po predhodnem dogovoru na 
tel. 07/373-71-41, g. Marjan.

Izhodiščna prodajna cena apartmaja je 
51.410,00 EUR; fiksna – prodajna cena opreme je 
2.500,00 EUR + DDV.

4. Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 3 – apartma 
št. 3, površine 48,90 m2, v nadstropju poslovno-počitni-
škega objekta v središču Dolenjskih Toplic; v objektu so 
poleg treh počitniških apartmajev tudi tehnološki prostori 
Telekoma Slovenije d.d., v kletni etaži, del prostorov 
v pritličju se oddaja Pošti Slovenije d.o.o., v podzemnem 
delu objekta je zaklonišče, ob objektu je zunanja sa-
mostojna garaža. Stavba, v kateri se nahaja predmetni 
apartma, je zgrajena leta 1970; apartma je generalno 
prenovljen leta 2005. Apartma ima svoje odjemno me-
sto za odjem električne energije; ogrevanje apartma-
ja je centralno radiatorsko iz Telekomove kotlovnice. 
Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se prodaja 
skupaj z apartmajem. Apartma se nahaja v nadstropju 
stavbe z identifikacijsko številko stavbe 1495-4 (podatek 
iz registra nepremičnin). Stavba leži na zemljišču z ID 
znakom nepremičnine 1495-452/21-0 (poslovna stavba 
– stavbišče), k.o. 1495 – Toplice; apartmaju pripada tudi 
solastnina na zemljišču (stavbišču in dvorišču) s parcel-
nimi številkami 452/21, 452/22, 452/23, 452/24, 452/26, 
vse k.o. 1495 – Toplice. Počitniški apartma št. 3 pred-
stavlja delež 1304/10000-in od celote. Predmet prodaje 
ni stavba z identifikacijsko številko stavbe 1495-3 (sa-
mostoječa garaža), ki stoji na zemljišču z ID znakom 
nepremičnine 1495 – 452/25-0, k.o. 1495 – Toplice in 
ostaja v prodajalčevi lasti do celote. Apartma je opre-
mljen s tipsko opremo, ki se prodaja skupaj z apartma-
jem. Energetski razred za stavbo: D (60–105 kWh/m2a).

Ogled bo možen po predhodnem dogovoru na 
tel. 07/373-71-41, g. Marjan.

Izhodiščna prodajna cena apartmaja je 
47.230,00 EUR; fiksna – prodajna cena opreme je 
2.100,00 EUR + DDV.

5. Vače 28 in 28a – poslovni prostori površine 
55,70 m2, obsegajo dva samostojna prostora, predpro-
stor in sanitarije, v tretji etaži stavbe (prvo nadstropje) 
na naslovu Vače 28 in Vače 28a, 1252 Vače. Vpisano 
v zemljiški knjigi kot posamezni del stavbe z ID znakom 
nepremičnine 1832-162-7, kot etažna lastnina Telekom 
Slovenije, d.d.; etažnemu delu pripada solastnina na 
zemljišču (stavbišče, dvorišče) z ID znakom nepremični-
ne 1832-110/0-0, 1832-2250/3-0 in 1832-2250/4-0, vse 
k.o. 1832 – Vače, vse v deležu 9540/100000 od celote. 
Stavba s predmetnimi poslovnimi prostori je zgrajena 
leta 1992; poslovni prostori so se uporabljali za pisar-
niško-storitveno dejavnost. Poslovni prostori imajo ele-
ktrično, vodovodno, sanitarno napeljavo; kanalizacija 
objekta je speljana v skupno greznico. Ogrevanje je 
centralno radiatorsko iz skupne kotlovnice. Izbranega 
kupca se v kupoprodajni pogodbi zaveže, da na svoje 
stroške preuredi in loči interno komunalno infrastruktu-
ro objekta za potrebe predmetnih poslovnih prostorov 
v objektu (ogrevanje, vodovod-voda, uredi in pridobi 
lastno odjemno mesto za elektriko). Energetski razred 
za del stavbe: D (60–105 kWh/m2a).

Ogled nepremičnine je možen po predhodnem do-
govoru na tel. 01/472-80-53, g. Damjan.

Izhodiščna prodajna cena nepremičnine je 
31.030,00 EUR.

6. Trbovlje, Trg revolucije 27 – poslovni prostori (v 
objektu stolpič) v kompleksu tk center Trbovlje, skupne 
površine 499,60 m2, na naslovu Trbovlje, Trg revolu-
cije 27, s pripadajočim zemljiščem – stavbiščem na 
zemljišču z ID znakom nepremičnine 1871-1662/0-1, 
k.o. 1871 – Trbovlje in dvorišče z ID znakom nepremič-
nine 1871- 806/1-0, obe k.o. 1871 – Trbovlje, v deležu 
177/1000-tin od celote. Nepremičnine so vpisane v ze-
mljiški knjigi kot lastnina Telekom Slovenije, d.d. Objekt 
je zgrajen leta 1960 in pozneje adaptiran. Objekt in po-
slovne prostore je možno preurediti v več stanovanjskih 
enot s tem, da se kupec v kupoprodajni pogodbi zave-
že, da vse preureditve izvede na svoje stroške. Pred-
metni prostori imajo električno, vodovodno, sanitarno 
napeljavo; ogrevanje je centralno iz skupne kotlovnice. 
Izbranega kupca se v kupoprodajni pogodbi zaveže, 
da na svoje stroške preuredi in loči interno komunalno 
infrastrukturo objekta za potrebe predmetnih poslovnih 
prostorov v »objektu stolpič« (ogrevanje, vodovod-voda, 
kanalizacija, in uredi oziroma pridobi lastno-samostojno 
odjemno mesto za elektriko). Izbranega kupca oziro-
ma novega lastnika predmetnih poslovnih prostorov (v 
objektu stolpič) se v kupoprodajni pogodbi zaveže za 
ustanovitev in zk vpis brezplačne trajne služnostne pra-
vice za dostop in souporabo vhoda-recepcije ter dostop 
in souporabo celotnega stopnišča od prve do vključno 
četrte etaže (v objektu stolpič) v korist Telekoma Slove-
nije, d.d. in v korist Pošte Slovenije, d.o.o.

Energetska učinkovitost stavbe: merjena EI – dove-
dena energija 99 kWh/m2a.

Ogled nepremičnine je možen po predhodnem do-
govoru na tel. 01/472-80-53, g. Damjan.

Izhodiščna prodajna cena nepremičnine je 
167.620,00 EUR.

7. Nova Gorica, Tolminskih puntarjev 4 – poslov-
ni-pisarniški prostori skupne površine 243,05 m2, v 2. 
nadstropju in dve pripadajoči parkirni mesti v kleti objek-
ta na naslovu Tolminskih puntarjev 4, Nova Gorica; 
nepremičnine oziroma poslovni prostori v 2. nadstropju 
so vpisani v zemljiški knjigi kot samostojini etažni del 
stavbe z identifikacijsko številko 2304-582-84, k.o. Nova 
Gorica in prvo parkirno mesto z oznako 2394-582-81, 
k.o. Nova Gorica ter drugo parkirno mesto, z oznako 
2304-582-82, k.o. Nova Gorica. Objekt, v katerem se 
nahajajo predmetni poslovni prostori in parkirna mesta, 
je zgrajen leta 1995. Predmetni prostori imajo električno, 
vodovodno, sanitarno napeljavo; ogrevanje poslovnih 
prostorov je centralno iz mestnega vročevoda. Poslovni 
prostori imajo lastno odjemno mesto za elektriko.

Navedene nepremičnine so zasedene oziroma od-
dane v najem najemniku – zato se izbranega kupca 
oziroma novega lastnika navedenih nepremičnin v ku-
poprodajni pogodbi zaveže, da vstopi v obstoječe naje-
mno razmerje kot nov najemodajalec namesto Telekom 
Slovenije, d.d. ter prevzame obveznosti in pravice na-
jemodajalca, ki izhajajo iz obstoječe veljavne najemne 
pogodbe. Energetska učinkovitost stavbe: merjena EI 
– dovedena energija 5 kWh/m2a.

Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogo-
voru na tel. 05/333-57-36, g. Damjan.

Izhodiščna prodajna cena vseh nepremičnin skupaj 
je 195.120,00 EUR.

8. Kranj – Primskovo – stavbno zemljišče na lokaciji 
Kranj–Primskovo, v skupni površini 6.641,00 m2; ki ob-
sega zemljišče z ID znakom nepremičnine 2120-791/6-0 
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(travnik površine 2.917 m2), zemljišče z ID znakom ne-
premičnine 2120-23/1-0 (parkirišče-odprto skladišče po-
vršine 1.904 m2), zemljišče z ID znakom nepremičnine 
2120-14/3 -0 (odprto skladišče površine 1.565 m2) in 
zemljišče z ID znakom nepremičnine 2120-17/6 -0 (pot 
površine 255 m2), vse k.o. 2120 – Primskovo. Vse na-
vedene nepremičnine (parcele) se prodajo skupaj kot 
celota.

Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogo-
voru na tel. 04/260-43-19, ga. Marina.

Izhodiščna prodajna cena vseh nepremičnin skupaj 
je 914.470,00 EUR.

9. Kranj – Primskovo, Mirka Vadnova 13 – poslovni 
prostori skupne površine 2.393,61 m2, ki predstavljajo 
»del stavbe B«, s številko stavbe 574 in obsegajo pro-
store v kletnem delu z garažami ter pritličje in nadstropje 
s poslovnimi-pisarniškimi prostori; in tudi stavbo »skla-
dišče odpadnih olj« s številko stavbe 818. Stavba B je 
zgrajena leta 1977 in pozneje obnovljena.

Poslovnim prostorom oziroma stavbam pripada so-
razmerni del zemljišča – stavbišča s parcelno številko 
28/5 (pripadajoča površina 865,16 m2) z ID znakom ne-
premičnine 2120-28/5-0, k.o. 2120 – Primskovo oziroma 
delež 9710/10000 celotne parcelne številke 28/5 in tudi 
sorazmerni del zemljišča – del od 2/3 dvorišča s parcel-
no številko 31/3 (pripadajoča površina 2406,78 m2) ozi-
roma delež 6473/10000 celotne parcelne številka 31/3. 
Predmetni prostori imajo električno, vodovodno, sanitar-
no napeljavo; ogrevanje je centralno iz lastne Telekomo-
ve kotlovnice. Poslovni prostori, ki so predmet prodaje 
imajo lastno odjemno mesto za elektriko.

Poslovni prostori v poslovni stavbi B (ki so predmet 
prodaje) so v času objave zasedeni in bodo v primeru 
sklenitve kupoprodajne pogodbe (izvedene prodaje) iz-
praznjeni najpozneje v šestih mescih od sklenitve po-
godbe oziroma po dodatnem dogovoru s potencialnim 
kupcem teh nepremičnin.

Energetska učinkovitost stavbe: merjena EI – dove-
dena energija 161 kWh/m2a.

Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogo-
voru na tel. 04/260-43-19, ga. Marina.

Izhodiščna prodajna cena vseh nepremičnin skupaj 
je 972.000,00 EUR.

10. Krško, Cesta 4. Julija 48 – garaža številka 11, 
v izmeri 10,80 m2, ki se nahaja v sklopu pritlične stavbe 
z več garažami, ki stoji na parceli št. *464, k.o. 1316 
-Stara vas z ID znakom 1316-464/0-1; vpisano v zemlji-
ški knjigi kot posamezni del št. 11, v stavbi št. 591, k.o. 
1316 – Stara vas, z ID znakom 1316-591-11. Garaži 
pripada solastniški delež na zemljišču in splošnih sku-
pnih delih stavbe.

Ogled bo možen po predhodnem dogovoru na 
tel. 07/373-71-41, g. Marjan.

Izhodiščna prodajna cena garaže je 2.600,00 EUR.
11. Kočevje, Ljub ljanska cesta 21 – poslovni pro-

stor številka 3, površine 77,20 m2, ki se nahaja v 1. 
etaži (pritličju) starega dela več etažne stavbe, ki stoji 
na parceli št. 1053, k.o. 1577 – Kočevje, z ID znakom 
1577-1053/0-0; vpisano v zemljiški knjigi kot etažna la-
stnina, posamezni del št. 3 v stavbi št. 117, k.o. 1577 – 
Kočevje z ID znakom 1577-117-3. Poslovnemu prostoru 
pripada solastniški delež na splošnih skupnih delih stav-
be v etažni lastnini in lastnina na posebnih skupnih delih 
stavbe v etažni lastnini. Poslovnemu prostoru številka 3, 
ki je predmet prodaje pripada tudi solastniški delež na 
zemljišču – stavbišču, s parcelno številko 1053, k.o. 
1577-Kočevje, z ID znakom 1577-1053/0-0; poslovne-
mu prostoru, ki se prodaja pa ne pripada delež zemlji-
šča (dvorišča-parkirišča), s parcelno številko 1055, k.o. 

1577-Kočevje, z ID znakom 1577-1055/0-0. Predmetni 
prostori imajo električno, vodovodno, sanitarno nape-
ljavo; ogrevanje je centralno iz mestnega toplovoda. 
Izbranega kupca se v kupoprodajni pogodbi zaveže, 
da na svoje stroške preuredi in loči interno komunalno 
infrastrukturo objekta za potrebe predmetnih poslovnih 
prostorov v objektu (ogrevanje, vodovod-voda, kanali-
zacija).

Poslovni prostori imajo lastno odjemno me-
sto za elektriko. Energetski razred za del stavbe: 
G (210–300+ kWh/m2a).

Ogled bo možen po predhodnem dogovoru na 
tel. 07/373-71-41, g. Marjan.

Izhodiščna prodajna cena poslovnega prostora je 
42.460,00 EUR.

12. Kočevje, Ljub ljanska cesta 21 – poslovni pro-
stor številka 6, površine 83,81 m2, ki se nahaja v 3. eta-
ži (drugo nadstropje) starega dela več etažne stavbe, 
ki stoji na parceli št. 1053, k.o. Kočevje, z ID znakom 
1577-1053/0-0; vpisano v zemljiški knjigi kot etažna 
lastnina, posamezni del št. 6, v stavbi št. 117, k.o. 
1577 – Kočevje z ID znakom 1577-117-6. Poslovnemu 
prostoru pripada solastniški delež na splošnih skupnih 
delih stavbe v etažni lastnini in lastnina na posebnih sku-
pnih delih stavbe v etažni lastnini. Poslovnemu prostoru 
številka 6, ki je predmet prodaje pripada tudi solastni-
ški delež na zemljišču – stavbišču, s parcelno številko 
1053, k.o. 1577-Kočevje, z ID znakom 1577-1053/0-0; 
poslovnemu prostoru, ki se prodaja pa ne pripada de-
lež zemljišča (dvorišča-parkirišča), s parcelno številko 
1055, k.o. 1577-Kočevje, z ID znakom 1577-1055/0-0. 
Predmetni prostori imajo električno, vodovodno, sani-
tarno napeljavo; ogrevanje je centralno iz mestnega 
toplovoda. Izbranega kupca se v kupoprodajni pogodbi 
zaveže, da na svoje stroške preuredi in loči interno ko-
munalno infrastrukturo objekta za potrebe predmetnih 
poslovnih prostorov v objektu (ogrevanje, vodovod-vo-
da, kanalizacija).

Poslovni prostori imajo lastno odjemno me-
sto za elektriko. Energetski razred za del stavbe: 
G (210–300+ kWh/m2a).

Ogled bo možen po predhodnem dogovoru na 
tel. 07/373-71-41, g. Marjan.

Izhodiščna prodajna cena poslovnega prostora je 
42.142,00 EUR.

13. Ljub ljana – Rakovnik, Dolenjska cesta 43 – po-
slovni prostori skupne površine 263,02 m2, v naravi več 
praznih (nezasedenih) pisarniških prostorov v tretjem 
nadstropju več-etažne poslovno-stanovanjske stavbe. 
Prostori, ki so predmet prodaje so del samostojnega eta-
žnega dela stavbe z identifikacijsko številko dela stav-
be 1695-666-26 (skupne površine 880,60 m2) in pred-
stavljajo 29,87 odstotni delež tega dela stavbe z IŠS 
26; samostojni del stavbe z ID znakom 1695-666-26 
pa predstavlja 2067840/1000000 celotne stavbe. Po-
slovnim prostorom, ki so predmet prodaje pripada tudi 
solastniški delež (617626/1000000) na splošnih skupnih 
delih stavbe v etažni lastnini ter tudi solastniški delež 
na zemljišču-stavbišču s parc. št. 113/4 in na zemlji-
šču-dvorišču s parc. št. 109/64, vse k.o. 1695 – Kar-
lovško predmestje. Predmetni prostori imajo električno, 
vodovodno, sanitarno napeljavo; ogrevanje prostorov 
je centralno iz skupne kotlovnice. Izbranega kupca se 
v kupoprodajni pogodbi zaveže, da na svoje stroške 
preuredi in loči interno komunalno infrastrukturo objek-
ta za potrebe predmetnih poslovnih prostorov v objektu 
(ogrevanje, vodovod-voda, odtočna kanalizacija, uredi 
oziroma pridobi lastno odjemno mesto za elektriko). 
Energetska izkaznica je v izdelavi.
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Ogled nepremičnine je možen po predhodnem do-
govoru na tel. 01/234-12-44, g. Andrej.

Izhodiščna prodajna cena nepremičnine je 
225.517,00 EUR.

14. Ormož, Poštna ulica 4 – poslovne prostori, v na-
ravi tri pisarne skupne površine 66,00 m2, ki se nahajajo 
v 2. etaži (prvo nadstropje) stavbe, na naslovu Poštna 
ulica 4, Ormož, ki stoji na parceli št. 504/2, k.o. Ormož 
z ID znakom 332-504/2-0.

Predmetni poslovni prostori obsegajo:
– posamezni del stavbe z IŠDS 332-480-8, pro-

stor št. 8, v izmeri 15,5 m2, ki predstavlja 173/10000 
od celote;

– posamezni del stavbe z IŠDS 332-480-9, pro-
stor št. 9, v izmeri 26,5 m2, ki predstavlja 296/10000 
od celote;

– posamezni del stavbe z IŠDS 332-480-10, prostor 
št. 10, v izmeri 24,2 m2, ki predstavlja 270/10000 celote.

K poslovnim prostorom pripada tudi delež na po-
sebnem skupnem delu stavbe, z ID znakom 332-480-15, 
v naravi sanitarije in delež na posebnem skupnem delu 
stavbe z ID znakom 332-480-16, v naravi hodnik, oba 
v prvem nadstropju (2. etaža); ter pripadajoči delež na 
skupnih prostorih (vhod v prvi etaži, stopnišče, hodnik 
v prvi in drugi etaži objekta) in na zemljišču – stavbišču 
s parcelno številko 504/1, k.o. 332 – Ormož. Skupaj 
s prej navedenimi nepremičninami se kupcu proda tudi 
del zemljišča (del dvorišča za namene parkiranja) s par-
celno številko 504/2, k.o. 332 – Ormož, v deležu 4/100 
od celote. Predmetni prostori imajo električno napeljavo; 
prostori nimajo centralnega sistema ogrevanja; prostore 
je možno ogrevati z električnimi radiatorji; možna je upo-
raba skupnega wc-ja, ki se nahaja v hodniku iste etaži 
kot predmetni prostori.

Izbranega kupca se v kupoprodajni pogodbi zaveže, 
da na svoje stroške preuredi in loči interno komunalno in-
frastrukturo objekta za potrebe predmetnih poslovnih pro-
storov v objektu (ogrevanje, vodovod-voda, kanalizacija, 
uredi oziroma pridobi lastno odjemno mesto za elektriko).

Energetska učinkovitost za dele stavbe: merjena 
EI – dovedena energija 31 kWh/m2a.

Ogled bo možen po predhodnem dogovoru na 
tel. 02/530-27-70, g. Marjan.

Izhodiščna prodajna cena poslovnega prostora je 
34.000,00 EUR.

15. Ptuj, Vodnikova 2 – poslovni prostor številka 4, 
v naravi prostor »prodajalna – bivša teletrgovina« povr-
šine 80,00 m2, ki predstavlja del posameznega etažnega 
dela stavbe z ID znakom 400-4371-92 oziroma predsta-
vlja 72/100-in tega dela stavbe; ki se nahaja v pritličju 
poslovne stavbe na naslovu Vodnikova ulica 2, Ptuj, ki 
stoji na parceli št. 1232/0, k.o. 400 – Ptuj z ID znakom 
400-1232/0-0. Poslovnemu prostoru pripada solastniški 
delež na splošnih skupnih delih stavbe v etažni lastnini. 
Poslovnemu prostoru pripada sorazmerni del zemljišča 
– stavbišča s parcelno številko 1232/0, k.o. 400 – Ptuj 
in dvorišča ob objektu s parcelno številko 1233/2, k.o. 
400 – Ptuj. Z nepremičnino se prenaša tudi vknjižena 
služnostna pravica hoje in vožnje po parceli z ID znakom 
400-1129/2-0 – cesta v korist vsakokratnega lastnika 
parc. št. 1233/2 in 1232, k.o. 400 – Ptuj. Predmetni pro-
stori imajo električno, vodovodno, sanitarno napeljavo; 
ogrevanje prostorov je centralno iz skupne kotlovnice 
več objektov. Prostori imajo lastno odjemno mesto za 
elektriko.

Energetska učinkovitost stavbe: merjena EI – dove-
dena energija 56 kWh/m2a.

Ogled bo možen po predhodnem dogovoru na 
tel. 02/530-27-70, g. Marjan.

Izhodiščna prodajna cena poslovnega prostora je 
87.713,31 EUR.

16. Radenci, Panonska cesta 5 – poslovni prostori, 
v naravi en prazni poslovni prostor površine 73,60 m2, 
v nadstropju in dva prazna poslovna prostora skupne 
površine 52,00 m2, v kleti stavbe. Poslovni prostori, ki 
so predmet prodaje predstavljajo del prostorov s številko 
dela stavbe 2, v stavbi s številko stavbe 1001, ki stoji na 
parceli številka 673/6, k.o. 200 – Radenci z ID znakom 
200-673/6-0. Prodajani del poslovnih prostorov pred-
stavlja delež 18/100 od celote. K prodajanim poslovnim 
prostorom pripada tudi sorazmerni delež skupnih pro-
storov stavbe in sorazmerni delež zemljišča – stavbišča 
s parcelno številko 673/6, k.o. 200 – Radenci.

Predmetni prostori imajo električno napeljavo; pro-
stori doslej niso bili ogrevani oziroma bo prostore možno 
ogrevati po preureditvi obstoječega sistema centralnega 
ogrevanja, ki je urejen za celotne Telekomove prostore 
(obstaja plinski priključek); možen je tudi dogovor o sku-
pni uporabi Telekomovih sanitarij (wc in predprostor 
z umivalnikom), ki se nahajajo v 1. nadstropju kot pred-
metni prodajani prostori. Izbranega kupca se v kupopro-
dajni pogodbi zaveže, da na svoje stroške preuredi in 
loči interno komunalno infrastrukturo objekta za potre-
be predmetnih poslovnih prostorov v objektu (ogrevanje, 
vodovod-voda, odtočna fekalna kanalizacija, uredi oziro-
ma pridobi lastno odjemno mesto za elektriko).

Energetska učinkovitost stavbe: merjena EI – dove-
dena energija 63 kWh/m2a.

Ogled bo možen po predhodnem dogovoru na 
tel. 02/530-27-70, g. Marjan.

Izhodiščna prodajna cena poslovnega prostora je 
45.439,98 EUR.

II. Pogoji za sodelovanje
Prodaja se opravi na podlagi javne objave zbiranja 

pisnih ponudb. Pisno ponudbo za nakup posamezne 
nepremičnine je potrebno poslati priporočeno po pošti 
ali dostaviti osebno v zaprtih ovojnicah na naslov: Tele-
kom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljub ljana, soba 
št. 111-B, z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine 
– Ne odpiraj«.

Rok za predložitev ponudb je 5. 6. 2015. Za pravo-
časne bodo veljale ponudbe, ki bodo prispele po pošti 
ali bodo dostavljene na naslov: Telekom Slovenije, d.d., 
Cigaletova 15, 1000 Ljub ljana, soba 111-B, najkasneje 
do vključno 5. 6. 2015, do 12. ure.

Vsebina ponudbe
Ponudniki so lahko fizične in pravne osebe, domače 

in tuje, ki morajo v posamezni pisni ponudbi (posebej za 
vsako posamezno nepremičnino) navesti in posredovati 
naslednje podatke oziroma dokumente:

– navesti svoje identifikacijske podatke (ime in pri-
imek oziroma firmo, naslov, EMŠO oziroma matično 
številko, davčno številko),

– navesti zaporedno številko nepremičnine iz obja-
ve in druge natančne podatke nepremičnine za katero 
kandidirajo in predlagajo ponudbo,

– navesti posebej ponujeno ceno v EUR, v abso-
lutnem znesku za posamezno nepremičnino, ki ne sme 
biti nižja od navedene objavljene izhodiščne prodajne 
cene,

– navesti popolne podatke o številki tekočega-tran-
sakcijskega računa ponudnika (naziv banke in številka 
računa),

– fizične osebe morajo obvezno priložiti fotokopijo 
dokumenta za identifikacijo (kopijo osebnega dokumen-
ta), pravne osebe morajo obvezno priložiti overjen izpis 
iz sodnega registra (ne starejši od 3 mesecev) in samo-
stojni podjetniki posamezniki priložiti priglasitveni list,
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– posebej dodatno pisno izjaviti, da soglaša z naku-
pom opreme po dodatno navedeni fiksni prodajni ceni za 
opremo, ki se proda skupaj z nepremičnino – počitniško 
enoto (od zap. 1 do vključno zap. 4),

– posebej dodatno pisno izjaviti, da je seznanjen 
s trenutnim lastniškim in zemljiško-knjižnim stanjem ne-
premičnine in da bo v primeru nakupa predmetne nepre-
mičnine vse postopke v zvezi s potrebno dodatno ure-
ditvijo lastniških listin in v zvezi z vpisom nepremičnine 
v zemljiško knjigo uredil sam na svoje stroške,

– posebej dodatno pisno izjaviti, da je seznanjen 
z obvezo prevzema najemnega razmerja in bo po skle-
nitvi kupoprodajne pogodbe vstopil v najemno razmerje 
kot nov najemodajalec, namesto Telekom Slovenije, d.d. 
ter bo prevzel obveznosti in pravice iz obstoječe ve-
ljavne najemne pogodbe (v objavi navedeno za nepre-
mičnino pod zaporedno št. 7, Nova Gorica, Tolminskih 
puntarjev 4),

– posebej dodatno pisno izjaviti, da je seznanjen 
z dejstvom, da so poslovni prostori stavbe B, na lokaciji 
Kranj-Primskovo, Mirka Vadnova 13 (ki so predmet pro-
daje) zasedeni in bo vselitev vanje možna najpozneje 
v šestih mesecih po sklenitvi kupoprodajne pogodbe 
oziroma po dogovoru s potencialnim kupcem (v objavi 
navedeno za nepremičnino pod zaporedno št. 9, Kranj 
– Primskovo, Mirka Vadnova 13).

Drugi pogoji:
Predmetne nepremičnine se prodajajo po načelu 

“videno–kupljeno”. Kupec s sodelovanjem pri zbiranju 
pisnih ponudb potrjuje, da je seznanjen s stanjem pre-
moženja in se odreka odškodninskim zahtevkom iz na-
slova stvarnih napak.

V primerih izvedbe pravnega posla (kupoprodaje) 
kupec plača tudi davek na promet z nepremičninami 
oziroma davek na dodano vrednost in nosi vse stroške 
prenosa lastništva.

Kupnino mora kupec poravnati v celoti v roku 30 dni 
od datuma izstavitve računa, po sklenitvi pogodbe.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni pisno, najpozneje 
do 30. 8. 2015.

Uspeli ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogod-
bo v roku 60 dni po prejemu obvestila, da je izbran kot 
najugodnejši ponudnik.

V primeru, da najugodnejši ponudnik oziroma iz-
brani kupec po svoji krivdi ne izpolni vseh pogojev iz 
objave ali ne izpolni pogodbenih obveznosti se šteje, da 
je odstopil od nakupa – v takšnem primeru je izbrani ku-
pec dolžan plačati Telekomu Slovenije, d.d., odškodnino 
v višini 3.000,00 EUR + DDV.

Pri izbiri najugodnejšega ponudnika za posamezno 
nepremičnino bo odločala predvsem višina ponujene 
cene.

Telekom Slovenije, d.d. si kot prodajalec pridržuje 
pravico, da na podlagi te objave kljub prejetim ponud-
bam, ne sklene kupoprodajne pogodbe z nobenim od 
ponudnikov.

Dodatne informacije o vsebini objave lahko ponu-
dniki pridobijo:

– splošno – na tel. 02/530-27-70, g. Marjan, 
01/234-16-50, g. Mladen in 01/234-15-92, ga. Jana.

– dodatno o trenutnem dejanskem lastni-
škem in zemljiško-knjižnem statusu nepremičnin, na 
tel. 01/234-13-68, ga. Jana.

Telekom Slovenije, d.d.

Št. 478-1/15-02930 Ob-2130/15

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije, Kolodvorska 15, Ljub ljana, na podlagi 22. čle-

na Zakona o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 
75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1l, 14/15 
– ZUUJFO; v nadaljevanju ZSPDSLS), v zvezi s tre-
tjim odstavkom 2. člena ZSPDSLS, 35. členom Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 
10/14) in sklepi Sveta Zavoda za pokojninsko in invalid-
sko zavarovanje Slovenije št. 9000-4/2015/10-7/1 z dne 
23. 4. 2015, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo oziroma oddajo nepremičnin

1. Naziv in sedež prodajalca/najemodajalca nepre-
mičnin: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije (v nadaljevanju ZPIZ), Kolodvorska 15, 1518 
Ljub ljana; MŠ: 5156700000; DŠ: SI 85876500.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna 
cena

Prodaja oziroma oddaja poslovnih prostorov:
2.1. v poslovni stavbi na naslovu Kidričeva 13 

v Novi Gorici: ID stavbe 2406, št. dela stavbe 3 in 4, 
k.o. Nova Gorica (poslovni prostor št. 3, v II. nadstropju, 
v izmeri 255,24 m2 in poslovni prostor št. 4, v III. nad-
stropju, v izmeri 254,26 m2), z ocenjeno tržno prodajno 
vrednostjo 401.000,00 EUR oziroma tržno mesečno 
najemnino 3.325,00 EUR.

2.2. v poslovni stavbi na naslovu Sallaumines 2 v Tr-
bovljah: ID stavbe 827, št. dela stavbe 15, 16, 17, 18 in 19, 
k.o. Trbovlje (pisarne 3, 4, 5 in 6, v skupni izmeri 76,49 m2 
in prostori v I. nadstropju, v skupni izmeri 55,30 m2), 
z ocenjeno tržno prodajno vrednostjo 71.430,00 EUR 
oziroma tržno mesečno najemnino 600,00 EUR.

V primeru prodaje je davek na promet nepremičnin 
dolžan plačati kupec.

Izhodiščne cene najema ne vsebujejo davka, ki ga 
plačuje najemnik v skladu z veljavno zakonodajo.

Če razporeditev oziroma funkcionalnost prostorov 
v naravi dopušča, se lahko proda oziroma odda v najem 
tudi del poslovnih prostorov.

3. Pogoji prodaje
3.1. Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno–

kupljeno«, poznejših ugovorov v primeru napak proda-
jalec ne upošteva.

3.2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo pro-
dajalec upošteval kot edino merilo ponujeno ceno, kar 
pomeni, da bo izbran najugodnejši ponudnik.

3.3. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo v roku 
15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponu-
dnika. Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe 
v navedenem roku, se najugodnejšemu 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 šteje, da je od nakupa odstopil, plačano varščino pa 
obdrži prodajalec, ki lahko sklene prodajno pogodbo 
z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.

3.4. 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 zemljiški knjigi v skladu z določili pro-
dajne pogodbe. Z namenom prenove oziroma izvedbe 
obnovitvenih del se lahko kupcu nepremičnina izroči 
v posest tudi pred plačilom celotne kupnine.

3.5. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po skle-
nitvi prodajne pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe. 
Izjemoma in če za to obstojijo upravičeni razlogi se lah-
ko stranki dogovorita za obročno plačilo kupnine v ča-
sovnem obdobju do največ enega leta.
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4. Način plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun številka: 

SI56 01100-6030264023, pri Upravi RS za javna plači-
la, Urad Ljub ljana; sklic na številko: SI00 478-1-2015, 
v roku 30 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe.

Kupec je ob kupnini dolžan plačati še pripadajoči 
davek, stroške notarske overitve podpisov na pogodbi 
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in 
v svojo korist.

5. Pogoji najema
5.1. Nepremičnine se oddajajo v najem po načelu 

»videno–kupljeno«, poznejših ugovorov v primeru napak 
najemodajalec ne upošteva.

5.2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo naje-
modajalec upošteval kot edino merilo ponujeno ceno 
najema za posamezni poslovni prostor, kar pomeni, da 
bo s sklepom izbran najugodnejši ponudnik.

5.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti pogodbo 
v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega po-
nudnika. Če najugodnejši ponudnik v navedenem roku 
ne podpiše pogodbe se šteje, da je od najema odsto-
pil, plačano varščino pa obdrži najemodajalec, ki lahko 
sklene najemno pogodbo z naslednjim najugodnejšim 
ponudnikom.

5.4. Izbrani ponudnik je dolžan plačevati najemnino 
na podlagi računa oziroma plačilnega naloga v roku, 
navedenem na računu.

6. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb

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

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

– navedbo nepremičnine, na katero se ponudba 
nanaša (izrecno je potrebno navesti, ali se ponudba 
nanaša na nakup ali najem);

– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene 
izhodiščne cene nepremičnine v točki 2 tega razpisa;

– priloge iz točke 6.4. teh pogojev za udeležbo na 
javnem zbiranju ponudb.

6.2. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo 
z vsemi prilogami v roku 15 dni od dneva objave javnega 
zbiranja ponudb v Uradnem listu RS (do vključno 30. 5. 
2015). V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu 
z določili tega razpisa (nepravočasna ali nepopolna po-
nudba), se le-ta ne bo upoštevala.

6.3. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno 
po pošti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – po-
nudba za nakup/najem nepremičnine« na naslov Za-
vod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slove-
nije, Kolodvorska 15, 1518 Ljub ljana, Pravna služba, 
št. 478-1/15-02930.

6.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– izpis iz registra AJPES (pravne osebe, samostojni 

podjetniki),
– potrdilo o plačani varščini,
– pisna izjava ponudnika, da zoper njega ni uveden 

ali začet kateri izmed postopkov zaradi insolventnosti 
oziroma postopkov prisilnega prenehanja (velja za fizič-
ne in pravne osebe),

– izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja 
ponudb,

– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 90 dni od 
dneva poteka roka za oddajo ponudbe.

Če ponudnik sodeluje po pooblaščencu, mora sle-
dnji predložiti pooblastilo.

7. Varščina
7.1. Ponudniki morajo do izteka roka za oddajo 

ponudb vplačati varščino, ki znaša 10 % izhodiščne 
cene, na podračun številka: SI56 01100-6030264023, 
pri Upravi RS za javna plačila (UJP), Urad Ljub ljana; 
sklic: SI00 201000, z navedbo »plačilo varščine – jav-
no zbiranje ponudb za prodajo/oddajo nepremičnin« in 
navedbo imena in priimka oziroma naziva ponudnika.

7.2. Plačana varščina se izbranemu ponudnika 
vračuna v kupnino/najemnino, ostalim ponudnikom, ki 
v postopku javnega zbiranja ponudb niso uspeli, pa se 
varščina vrne brez obresti v roku 30 dni po opravljenem 
izboru najugodnejšega ponudnika.

7.3. Če kupec/najemnik ne sklene pogodbe ali ne 
plača kupnine, prodajalec varščino zadrži.

8. Informacije: dodatne podrobnejše informacije 
o pogojih javnega zbiranja ponudb in posamičnih ne-
premičninah, vključno s cenitvami, lahko zainteresira-
ni ponudniki dobijo na naslovu prodajalca/najemoda-
jalca; kontaktni osebi: Dejan Mec, tel. 01/474-53-69, 
dejan.mec@zpiz.si; Igor Majetič, tel. 01/474-56-88, 
igor.majetic@zpiz.si. Ogled nepremičnine je možen 
po predhodnem dogovoru.

9. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
9.1. Javno odpiranje ponudb bo potekalo v četrtek, 

4. 6. 2015, s pričetkom ob 9. uri, na sedežu prodajal-
ca/najemodajalca ZPIZ, Kolodvorska 15, 1518 Ljub-
ljana.

Ponudniki oziroma predstavniki ponudnikov se mo-
rajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati 
z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom.

9.2. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je 
višina ponujene kupnine/najemnine. Razpis se šteje kot 
uspel tudi v primeru, če ponudbo odda le en ponudnik.

9.3. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših 
ponudb, bo pristojna Komisija s ponudniki, ki so ponu-
dili enako visoko kupnino/najemnino opravila dodatna 
pogajanja, h katerim bodo najugodnejši ponudniki na-
knadno povabljeni.

9.4. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni 
od odpiranja prispelih ponudb.

9.5. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo 
s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. 
Generalni direktor prodajalca lahko kadarkoli do skleni-
tve prodajne/najemne pogodbe ustavi začeti postopek 
razpolaganja, brez obrazložitve in odškodninske odgo-
vornosti, dolžan pa je vrniti varščino brez obresti.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno 
v Uradnem listu RS, na spletni strani, www.zpiz.si (pod 
aktualno) ter na oglasni deski na sedežu prodajalca/na-
jemodajalca.

Zavod za pokojninsko in invalidsko  
zavarovanje Slovenije

Št. 110-14/2015 Ob-2133/15

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

javni poziv
višjim sodnikom, k vložitvi prijav za dodelitev enega 

višjega sodnika na delo na Vrhovno sodišče Republi-
ke Slovenije, za podporo izvajanju prioritetnih področij 
sodstva »Izboljšanje kakovosti – sodnik« in »Izboljšanje 
kakovosti – postopek in pravočasnost obravnave«.

Predvideni čas dodelitve je tri leta.
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Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh od objave 
poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov: 
Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljub ljana.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 110-15/2015 Ob-2136/15

Na podlagi drugega odstavka 71. člena Zakona 
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 in 
17/15) Ministrstvo za pravosodje objavlja

javni poziv
okrajnim in okrožnim sodnikom, k vložitvi prijav 

za dodelitev enega okrajnega ali okrožnega sodnika 
na delo v strokovno službo Sodnega sveta. Dodeljeni 
sodnik bo opravljal dela in naloge povezane z izvedbo 
novih zakonsko določenih pristojnosti Sodnega sveta, 
kot so: priprava meril za izbiro kandidatov za sodniško 
mesto, priprava sprememb Poslovnika Sodnega sveta, 
priprava podlag za delo Komisije za etiko in integriteto, 
pomoč pri izvedbi izbirnih postopkov v skladu z Zako-
nom o sodniški službi ter druge naloge.

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

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

Ministrstvo za pravosodje

Št. 478-63/2015-1-41/31 Ob-2107/15

Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, 
v skladu z 29. členom Zakona o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13) in 35. členom Uredbe 
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

I. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Me-
stna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, mat. številka: 
5874653, ID št. za DDV: SI55789935.

Postopek javnega zbiranja ponudb vodi Komisija 
za vodenje in nadzor postopkov razpolaganja s stvar-
nim in finančnim premoženjem Mestne občine Kranj, 
imenovana s sklepom župana št. 024-1/2014-3-(41/24), 
z dne 20. 4. 2015.

II. Predmet oddaje: predmet oddaje je del stavbe 
št. 306, ki stoji na zemljišču parcelna številka 54/15, 
54/37 in 54/43, vse k.o. Struževo in se nahaja v krajevni 
skupnosti Struževo, v izmeri 135,40 m2, ter obsega dve 
dvorani, dva WC-ja, predprostor, shrambo in vetrolov. 
V objektu se nahaja še soba in kletni prostor, ki ostajata 
v uporabi dosedanjega uporabnika in nista predmet tega 
javnega razpisa. Prostor, v katerem se nahaja volišče, 
mora biti na razpolago ob vsakokratnih državnih in lokal-
nih volitvah ter referendumih. Skozi ta prostor mora biti 
omogočen dostop do sobe in kleti, ki ostajata v uporabi 
dosedanjega uporabnika.

III. Izhodiščna najemnina za oddajo nepremični-
ne: izhodiščna mesečna najemnina se določi na pod-
lagi cenitve sodnega cenilca za gradbeništvo in znaša 
662,79 EUR.

IV. Pogoji za sodelovanje v postopku javnega zbi-
ranja ponudb

a) Pri javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo 
pravne osebe s sedežem v RS ali drugi državi članici 

EU, fizične osebe, ki so državljani RS oziroma druge 
države članice EU in samostojni podjetniki posamezniki 
s sedežem v RS oziroma drugi državi članici EU ter tujci, 
ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratifici-
ra Državni zbor RS in ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev 
lastninske pravice na območju RS.

b) Ponudniki morajo oddati popolno in zavezujočo 
ponudbo z vsemi prilogami priporočeno po pošti v zaprti 
ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za najem ne-
premičnine« na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski 
trg 1, 4000 Kranj do vključno 1. 6. 2015. V primeru, da 
ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, 
je pristojna komisija ne bo upoštevala.

c) Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– pravne osebe: dokazilo o registraciji, ki vključuje 

matično številko in ime odgovorne osebe, ki ni starejše 
od 30 dni,

– fizične osebe: potrdilo o državljanstvu (lahko foto-
kopijo osebne izkaznice) in navedbo EMŠO, samostojni 
podjetnik pa priglasitveni list DURS-a,

– dokazilo od sodišča, da pravna oseba ali samo-
stojni podjetnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju 
ali likvidacijskemu postopku, ki ni starejše od 30 dni,

– potrdilo davčnega organa, da ima pravna oseba 
ali samostojni podjetnik poravnane davke, prispevke in 
druge obvezne dajatve v skladu s predpisi,

– potrdilo Mestne občine Kranj, da ima pravna ose-
ba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba poravna-
ne vse obveznosti do Mestne občine Kranj (za katerega 
zaprosi najkasneje do dne 22. 5. 2015 na Uradu za 
finance Mestne občine Kranj, kontakt 04/23-73-179),

– davčno številko in številko računa pravne osebe, 
samostojnega podjetnika oziroma fizične osebe z na-
vedbo imena in naslova banke ali druge finančne usta-
nove – za vračilo vplačane varščine,

– izjavo, da pravna oseba, samostojni podjetnik 
oziroma fizična oseba v celoti soglaša s pogoji javnega 
zbiranja ponudb in osnutkom pogodbe,

– ponujeno najemnino, ki ne sme biti nižja od izho-
diščne najemnine,

– natančen opis dejavnosti in način opravljanja de-
javnosti, ki bi jo ponudnik opravljal v poslovnem prostoru,

– izjavo o vezanosti na dano ponudbo najmanj do 
sklenitve pogodbe,

– potrdilo o nakazilu varščine,
– seznam dokumentov oziroma potrdil iz te točke 

javnega zbiranja ponudb.
V. Kriteriji za izbiro najugodnejšega ponudnika
Med prispelimi ponudbami, ki izpolnjujejo pogoje je 

izbran tisti ponudnik, ki doseže najvišje število točk po 
naslednjih merilih:

1. višina najemnine
Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je višina 

najemnine izražena v EUR. Ponudnik, ki bo ponudil 
najvišjo najemnino, bo dobil 20 točk, ostali ponudniki pa 
število točk po sledeči formuli:

A=(x/y) x 20
A=število točk za merilo višina najemnine
x= višina najemnine posameznega ponudnika
y = najvišja višina najemnine
Ponujena najemnina mora biti najmanj v višini izho-

diščne najemnine.
2. dejavnost
a.) stavbe za predšolsko vzgojo in osnovnošolsko 

izobraževanje – do 80 točk,
b.) gostinska dejavnost, gasilski domovi, banke, 

pošte, trgovske dejavnost, dejavnost verskih obredov 
– do 40 točk,

c.) pisarne in ostale dejavnosti – do 20 točk.
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VI. Pogoji oddaje
a) Nepremičnina se oddaja po načelu »videno–od-

dano«;
b) Varščina: ponudnik je dolžan plačati varščino 

za resnost ponudbe v višini 3 izhodiščnih najemnin na 
podračun enotnega zakladniškega računa Mestne obči-
ne Kranj, številka 01252-0100006472, sklic na številko 
odobritve 18 75515-2010003-48122013 Mestne občine 
Kranj, z navedbo »Plačilo varščine za javno zbiranje 
ponudb«. Plačana varščina se izbranemu ponudniku 
vračuna v najemnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnje-
na brez obresti najkasneje v roku 8 dni od dneva izbire 
najugodnejšega ponudnika.

c) Nepremičnina bo oddana ponudniku, za katerega 
bo komisija ugotovila, da je dosegel najvišje število točk 
na podlagi kriterijev iz V. točke in bo s sklepom komisije 
izbran za najugodnejšega ponudnika.

d) Izbrani ponudnik bo moral skleniti najemno po-
godbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnej-
šega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, da 
je od najema odstopil in ima Mestna občina Kranj pravi-
co zadržati vplačano varščino.

e) Vplačana varščina se najemniku vračuna v na-
jemnino, in sicer tako, da bo ob prekinitvi najemne po-
godbe oproščen plačila najemnine za poslovni prostor 
za zadnje 3 mesece, v primeru da ima poravnane vse 
obveznosti do Mestne občine Kranj in v primeru, da na 
poslovnem prostoru ni nastala škoda zaradi neprimerne 
uporabe poslovnega prostora. V primeru da najemnik 
nima poravnanih vseh obveznosti do Mestne občine 
Kranj oziroma, da je v poslovnem prostoru nastala ško-
da, mu varščina zapade na račun le-teh.

f) Najemnik bo poleg najemnine plačeval tudi obra-
tovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroške 
zavarovanj in druge stroške, za katere se stranki do-
govorita s pogodbo. Zavarovalne police, ki jih sklepa 
najemnik, se morajo vinkulirati v korist lastnika.

VII. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega 

zbiranja ponudb in natančnejše podatke o predmetni 
nepremičnini, dobijo interesenti na Mestni občini Kranj, 
Urad za družbene dejavnosti, kontaktna oseba Daša 
Meglič tel. 04/23-73-160, elektronska pošta: dasa.me-
glic@kranj.si, ogled pa bo možen na podlagi dogovora 
pri kontaktni osebi Andraž Hladnik, tel. 04/23-73-163, 
elektronska pošta: andraz.hladnik@kranj.si in bodo sku-
paj z razpisno dokumentacijo objavljene na interni strani, 
www.kranj.si.

Razpisno dokumentacijo in osnutek pogodbe, lahko 
zainteresirane osebe, ki želijo sodelovati pri javnem zbi-
ranju ponudb, dvignejo tudi na naslovu: Mestna občina 
Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, sprejemna pisarna, soba 
št. 110 ali 110a, v času uradnih ur.

VIII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
a) Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 4. 6. 

2015, s pričetkom ob 9. uri, v prostorih Mestne občine 
Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, soba št. 9. Odpiranje ja 
javno.

b) Če v postopku javnega zbiranja ponudb v roku 
ne prispe nobena ponudba oziroma nobena ponudba ni 
pravočasna ali popolna, ali ne bo dosežena vsaj izho-
diščna najemnina za nepremičnino, se šteje, da je bilo 
javno zbiranje ponudb neuspešno.

c) V primeru, da bo prispelo več najugodnejših 
ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so dosegli 
enako število točk po kriterijih iz V. točke javnega zbira-
nja ponudb, v roku 10 dni, pozvala k dopolnitvi ponudbe 
in z njimi opravila pogajanja.

d) Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni 
po preteku roka za javno zbiranje ponudb.

e) Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s po-
nudnikom, ki ponudi najvišjo najemnino, je izključena. 
Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana 
lahko ustavita začeti postopek razpolaganja do skleni-
tve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo 
stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne 
dokumentacije.

Mestna občina Kranj

Št. 478-37/2015 Ob-2118/15

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

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

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

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

– del parc. št. 375/46, v izmeri cca 2500 m2,
– del parc. št. 375/171, v izmeri cca 150 m2,
– del parc. št. 375/127, v izmeri cca 200 m2,
– del parc. št. 375/376, v izmeri cca 1552 m2,
– del parc. št. 510, v izmeri cca 330 m2,
– parc. št. 375/42, v izmeri 3300 m2,
– parc. št. 506/1, v izmeri 6183 m2,
– parc. št. 375/377, v izmeri 605 m2,
– parc. št. 754/20, v izmeri 901 m2

– parc. št. 375/382, v izmeri 4297 m2,
– parc. št. 502/8, v izmeri 777 m2,
– parc. št. 375/66, v izmeri 480 m2, vse k.o. 2017 

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

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

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

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

– parc. št. 754/4, v izmeri 10694 m2,
– parc. št. 375/420, v izmeri 468 m2,
– parc. št. 789/84, v izmeri 495 m2, vse k.o. 2017 

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

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

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

C/ Predmet prodaje je nezazidano komunalno opre-
mljeno stavbno zemljišče del parc št. 375/46, v izmeri 
cca 1000 m2 in cca 2500 m2, k.o. Dol. Logatec, name-
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njeno poslovni gradnji v IOC Logatec. Predmetno ze-
mljišče se nahaja pod daljnovodom, zato je zazidljivo 
z omejitvami.

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

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

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

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

šemu ponudniku;
c) izbrani ponudnik bo sklenil prodajno pogodbo 

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

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

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

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

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

4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb:

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

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

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

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

– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta (za 
fizično osebo);

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

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

poslati s priporočeno pošiljko s povratnico do vključno 
27. 5. 2015 do 10. ure, na naslov: Občina Logatec, 
Tržaška cesta 50A, Logatec, s pripisom »Javni razpis 
nepremičnine – Ne odpiraj!«.

5. Dodatne informacije lahko dobite pri Občinskem 
uradu Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec ali 
na tel. 01/7590-618.

6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
a) javno odpiranje ponudb bo 27. 5. 2015 ob 11. uri 

v sejni sobi Občine Logatec, Tržaška cesta 50A, Lo-
gatec;

b) v primeru, da bo prispelo več najugodnejših 
ponudb, bo pristojna komisija ponudnike, ki so ponudili 

enako visoko kupnino v roku 10 delovnih dni, pozvala 
k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja;

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

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

Občina Logatec

Št. 35020-0002/2015-1 Ob-2129/15

Občina Dol pri Ljub ljani, Dol pri Ljub ljani 1, 1262 
Dol pri Ljub ljani, objavlja na podlagi 22. člena Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – 
ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1l in 14/15 – ZUUJFO), 
35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 
42/12, 24/13 in 10/14) in Načrta ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Občine Dol pri Ljub ljani za leto 2015

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Občine Dol pri Ljub ljani

1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja jav-
nega zbiranja ponudb: Občina Dol pri Ljub ljani, Dol 
pri Ljub ljani 1, 1262 Dol pri Ljub ljani, matična številka: 
5874173000.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna 
cena

Predmet javnega zbiranja ponudb je nezazidano 
stavbno zemljišče: parc. št. 98/2 (ID znak: 1761-98/2-0), 
v k.o. Dol pri Ljub ljani – stavbno zemljišče, v izmeri 
490 m2.

Zemljišče, ki je predmet prodaje, se na podlagi 
Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko 
celoto B 9 Dol (Uradni list RS, št. 70/98) nahaja v enoti 
urejanja prostora BS 9/1, morfološka enota 2A/5. Pred-
metna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja 
z nepremičnim premoženjem Občine Dol pri Ljub ljani 
za leto 2015.

Izhodiščna cena: 44.000,00 €.
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na 

dodano vrednost, ki ga plača kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1. Nepremičnina se prodaja po načelu »videno–

kupljeno«;
3.2. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za ka-

terega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal 
najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran 
za najugodnejšega ponudnika;

3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno 
pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugo-
dnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uvelja-
vitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se bo 
štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Dol pri 
Ljub ljani pravico zadržati vplačano varščino;

3.4. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih 
vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last 
s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremič-
nini v pristojni zemljiški knjigi;

3.5. Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi 
prodajne pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe;

3.6. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan pla-
čati še davek na dodano vrednost, stroške notarskega 
zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice 
na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojne-
ga sodišča.
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4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb

4.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 
10 % izhodiščne cene nepremičnine, ki jo je potrebno 
plačati na račun Občine Dol pri Ljub ljani, na TRR SI56 
0122 2010 0000 473 (Banka Slovenija). Plačana varšči-
na se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim 
ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od 
dneva izbire najugodnejšega ponudnika.

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

naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, 
davčno številko, številko transakcijskega računa, poo-
blaščeni podpisnik pogodbe, naziv in naslov banke za 
vračilo varščine);

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

– podpisana izjava, iz katere je razvidno, da se po-
nudnik strinja z razpisanimi pogoji;

– opis nameravane gradnje.
4.3. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo 

z vsemi prilogami do vključno 30. 5. 2015. V primeru, 
da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpi-
sa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.

4.4. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno 
po pošti v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – ponud-
ba za nakup nepremičnine 98/2, k.o. Dol pri Ljub ljani, na 
naslov Občina Dol pri Ljub ljani, Dol pri Ljub ljani 1, 1262 
Dol pri Ljub ljani«.

4.5. Ponudniki morajo ponudbi predložiti:
– Fotokopijo potrdila o državljanstvu (fizične osebe)
– Fotokopijo osebnega dokumenta (fizične osebe)
– Overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), 

ne starejši od 3 mesecev;
– Potrdilo o plačani varščini;
– Izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 31. 7. 

2015.
5. Dodatne informacije: dodatne informacije o po-

gojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke 
o predmetni nepremičnini in informacije za ogled pred-
metne nepremičnine pod točko 2, dobijo interesenti na 
Občini Dol pri Ljub ljani, Dol pri Ljub ljani 1, 1262 Dol 
pri Ljub ljani, kontaktna oseba Nataša Gostinčar Pe-
tre, tel. 01/53-03-246, elektronska pošta: natasa.gostin-
car@dol.si.

6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1. Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 

1. 6. 2015, s pričetkom ob 9. uri, v sejni sobi Občine Dol 
pri Ljub ljani, Dol pri Ljub ljani 1, 1262 Dol pri Ljub ljani.

6.2. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših 
ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili 
enako visoko kupnino, v roku 10 delovnih dni, pozvala 
k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja.

6.3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni 
po preteku roka za javno zbiranje ponudb.

6.4. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo 
s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. 
Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem žu-
pana lahko ustavita začeti postopek razpolaganja do 
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom 
povrnejo stroški.

Občina Dol pri Ljub ljani
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Št. 101-8/2015-2 Ob-2036/15

Sindikat kovinske in elektro industrije TAM, vpi-
san v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Ma-
ribor, dne 17. 5. 1993, pod zaporedno številko 47/1993, 
in spremembe vpisane dne 15. 12. 2005, pod zaporedno 
številko 20/2005 ter sprememba dne 13. 7. 2010 pod za-
poredno številko 11/2010, je spremenil sedež sindikata, 
in sicer: Cesta k Tamu 11, 2000 Maribor.

Sprememba sedeža sindikata velja od 22. 4. 2015 
dalje in je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri 
Upravni enoti Maribor, pod zaporedno številko 8/2015, 
z dne 22. 4. 2015.

Evidence sindikatov
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 Ob-2146/15

Obratovanje športnih objektov, Alja Urleb s.p., krat-
ko ime Alja Urleb s.p., s sedežem v Mariboru, Miklavče-
va ulica 7, 2000 Maribor, matična številka 3231127000, 
davčna številka SI 27621685, skladno z drugim od-
stavkom 75. člena Zakona o gospodarskih družbah – 1 
(ZGD-1), vse poslovne partnerje in ostalo zainteresirano 
javnost obveščamo, da se bo izvršilo statusno preobli-
kovanje podjetnika s prenosom podjetja na že obstoje-
čo prevzemno kapitalsko družbo, v skladu z določbami 
673. člena ZGD-1 in drugih določil ZGD-1. Za dan ob-
računa prenosa podjetja podjetnika na prevzemno kapi-
talsko družbo bo predvidoma določen dan 31. 7. 2015.

Alja Urleb s.p.

Objave gospodarskih družb
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Izvršbe

VL 154660/2014 Os-2067/15

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča 
v Ljub ljani, opr. št. VL 154660/2014 z dne 17. 11. 2014, 
ki je 29. 12. 2009 postal pravnomočen, je na podlagi 
rubežnega zapisnika izvršitelja izv. Marko Tomazin, opr. 
št. IZV 40/2010 z dne 26. 1. 2015, bila nepremičnina, 
ki ni vpisana v zemljiško knjigo in se nahaja v poslovno 
stanovanjski stavbi na naslovu Cesta maršala Tita 20, 
Jesenice, in sicer poslovni prostor v prvem nadstropju 
velikosti 294,67 m2, sestavljen iz petih pisarn, hodnika, 
dveh wc-jev, čajne kuhinje in arhiva ter kleti, velikosti 
95,85 m2, ki se nahaja pod trgovino Drogerie market in 
prostora velikosti 16,34 m2, ki je garaža in je prizidek 
k stavbi, last dolžnika Metropola nepremičninska družba 
d.o.o., zarubljena v korist upnika Stanovanjsko podjetje, 
podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o., Ob Suhi 19, 
Ravne na Koroškem, zaradi izterjave 738,92 EUR s pp.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah  

dne 28. 4. 2015

0440 VL 20177/2008 Os-1987/15

V izvršilni zadevi opr. št. VL 20177/2008 upnika 
Poslovni sistem Mercator d.d., Dunajska cesta 107, 
Ljub ljana, ki ga zastopa Brigita Kacijan Gajšek, Dunaj-
ska cesta 107, Ljub ljana, zoper dolžnico Marijo Bednjič-
ki, Gasilska ulica 2, Selnica ob Dravi, zaradi izterjave 
6.001,48 EUR s pripadki, je na podlagi sklepa o izvršbi 
Okrajnega sodišča v Mariboru VL 20177/2008 z dne 
4. 10. 2012, bila z zapisnikom o rubežu z dne 9. 11. 
2012 zarubljena nepremičnina, ki ni vpisana v zemlji-
ško knjigo, in sicer enosobno stanovanje št. 2, v izmeri 
44,15 m2, v 1. nadstropju poslovno stanovanjske stav-
be na naslovu Gasilska ulica 2, Selnica ob Dravi, ID 
znak: 631-216-4, v lasti dolžnice Marije Bednjički do 
1/1 celote.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 15. 4. 2015

0440 In 1255/2012 Os-2006/15

V izvršilni zadevi opr. št. In 1255/2012 upnika Po-
slovni sistem Mercator d.d., Dunajska 107, Ljub ljana, 
zoper dolžnico Marijo Bednjički, Zg. Ščavnica 118, Sv. 
Ana v Slovenskih goricah, zaradi izterjave 2.352,60 EUR 
s pripadki, je na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega 
sodišča v Mariboru, In 1255/2012 z dne 15. 10. 2012, 
bila z zapisnikom o rubežu z dne 9. 11. 2012 zarubljena 
nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer 
enosobno stanovanje št. 2, v izmeri 44,15 m2, v 1. nad-
stropju poslovno stanovanjske stavbe na naslovu Gasil-
ska ulica 2, Selnica ob Dravi, ID znak: 631-216-4, v lasti 
dolžnice Marije Bednjički do 1/1 celote.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 15. 4. 2015

Objave sodišč

0440 In 1272/2012 Os-2007/15

V izvršilni zadevi opr. št. In 1272/2012 upnika Po-
slovni sistem Mercator d.d., Dunajska 107, Ljub ljana, 
zoper dolžnico Marijo Bednjički, Zg. Ščavnica 118, Sv. 
Ana v Slovenskih goricah, zaradi izterjave 351,82 EUR 
s pripadki, je na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega 
sodišča v Mariboru, In 1272/2012 z dne 19. 10. 2012, 
bila z zapisnikom o rubežu z dne 9. 11. 2012 zarubljena 
nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer 
enosobno stanovanje št. 2, v izmeri 44,15 m2, v 1. nad-
stropju poslovno stanovanjske stavbe na naslovu Gasil-
ska ulica 2, Selnica ob Dravi, ID znak: 631-216-4, v lasti 
dolžnice Marije Bednjički do 1/1 celote.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 15. 4. 2015

Oklici o začasnih zastopnikih  
in skrbnikih

D 199/2014 Os-1810/15

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je po okrajnem 
sodniku Srečku Ritonji, v zapuščinski zadevi po pokojni 
Kos Sonji, roj. 1. 7. 1949 iz Ilirske Bistrice, Jurčičeva 
ulica 2, ki je umrla 13. 10. 2014, s sklepom z dne 30. 3. 
2015 zapustničini dedinji Darinki Glažar, neznanega 
bivališča v ZDA postavilo začasnega zastopnika, odve-
tnika Roka Jenko, iz Ilirske Bistrice, Gubčeva ulica 7. 
Začasni zastopnik ima v tem zapuščinskem postopku 
vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Dediča 
bo zastopal od dneva postavitve in vse do takrat, dokler 
dedič ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem 
oziroma dokler Center za socialno delo ne sporoči sodi-
šču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici  
dne 31. 3. 2015

P 1758/2014-IV Os-1753/15

Okrožno sodišče v Ljub ljani je po višji pravosodni 
svetovalki Nadji Lebar, v pravdni zadevi tožeče stran-
ke Tamare Petrović, Jakčeva 8, Ljub ljana, ki jo zasto-
pa Karmen Pavlin, odvetnica v Ljub ljani, zoper toženo 
stranko Dragana Petrović, dejanski naslov neznan, za-
radi razveze zakonske zveze, zaupanja mladoletnega 
otroka v varstvo in vzgojo, določitve preživnine in stikov, 
o postavitvi začasnega zastopnika, dne 23. 3. 2015 
sklenilo:

Za začasnega zastopnika tožene stranke se ime-
nuje odvetnika Roka Rakuna, Dalmatinova 2, Ljub ljana.

Okrožno sodišče v Ljub ljani  
dne 23. 3. 2015

VL 23160/2015 Os-1966/15

Okrajno sodišče v Ljub ljani – Centralni oddelek 
za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika SPL 
d.d., Frankopanska ulica 18a, Ljub ljana, ki ga zastopa 
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zak. zast. Franc Props, Frankopanska ulica 18a, Ljub-
ljana, po odv. Potočan Bojana – odvetnica, Dalmatinova 
ulica 7, Ljub ljana, proti dolžnici Arianni Čampa Giorgini, 
Jurčičev trg 2, Ljub ljana, ki jo zastopa zak. zast. Rauter 
Andrej – odvetnik, Trdinova ulica 7, Ljub ljana, zaradi 
izterjave 899,87 EUR, sklenilo:

dolžnici Arianni Čampa Giorgini, Jurčičev trg 2, Ljub-
ljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. čle-
nom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi za-
časni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Rau-
ter Andrej, Trdinova ulica 7, Ljub ljana.

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

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 16. 4. 2015

VL 32670/2015 Os-2010/15

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnikov etažnih 
lastnikov Ulica Jana Husa 1, Ulica Jana Husa 1, Ljub-
ljana, ki jih zastopa zak. zast. upravnik večstanovanjskih 
zgradb SPL d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljub ljana, po 
odv. Potočan Bojana – odvetnica, Dalmatinova ulica 2, 
Ljub ljana, proti dolžniku Darku Rupič, Ulica Jana Husa 
1, Ljub ljana, ki ga zastopa zak. zast. Ravnik Marko – 
odvetnik, Kersnikova ulica 6, Ljub ljana, zaradi izterjave 
174,90 EUR, sklenilo:

dolžniku Darku Rupič, Ulica Jana Husa 1, Ljub ljana, 
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni 
zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Marko 
Ravnik, Kersnikova 6, Ljub ljana.

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

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 20. 4. 2015

Z 120/2014 Os-2068/15

Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici 
Nataši Simčič v zadevi zavarovanja denarne terjatve 
upnika Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Fi-
nančna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Nova 
Gorica, Gradnikove brigade 2, Nova Gorica – dostava, 
ki ga zastopa zak. zast. Državno pravobranilstvo, zuna-
nji oddelek v Novi Gorici, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova 
Gorica - dostava, proti dolžniku Idrizu Čizmić, Ivekoviče-
va ul. 19, Zagreb, ki ga zastopa zak. zast. Hilda Pipan, 
Kidričeva 19, Nova Gorica, sedaj neznanega bivališča, 
zunaj naroka dne 24. 4. 2015 sklenilo:

na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku, se dolžniku Idrizu Čiz-
miću, Ivekovičeva ul. 19, Zagreb, sedaj neznanega bi-
vališča, postavi začasna zastopnica, odvetnica Hilda 
Pipan iz Nove Gorice, ki bo zastopala dolžnika v zadevi 
zavarovanja denarne terjatve, opr. št. Z 120/2014, vse 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 

sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Novi Gorici  
dne 24. 4. 2015

Oklici dedičem

D 182/2013 Os-1846/15

Pri tukajšnjem sodišču vodimo zapuščinski posto-
pek po dne 22. 3. 1992 umrli Paljk Zofiji, rojeni 10. 5. 
1908, iz Velikih Žabelj 18.

Zapustnica nima dedičev I. dednega reda. Dediči II. 
dednega reda so se dedovanju odpovedali. Kot dediči 
III. dednega reda bi prišli v poštev tudi: Darij Žiberna 
oziroma njegovi potomci (gre za sina Frančiške Žiber-
na, sestrične zapustnice po mami Kristini Paljk, rojeni 
Seražin) in Ivan Seražin, Franc Lipanje in Alojz Lipanje 
oziroma njihovi potomci (gre za bratrance zapustnice 
po mamini strani), o katerih pa sodišče nima podatkov.

Sodišče zato poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine kot dediči III. dednega reda, da 
se v enem letu od objave tega oklica v Uradnem listu 
Republike Slovenije in sodni deski tega sodišča prigla-
sijo sodišču. Po poteku navedenega roka bo sodišče 
zapuščinski postopek nadaljevalo in zadevo zaključilo 
na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ajdovščini  
dne 1. 4. 2015

D 193/2013 Os-1847/15

Pri tukajšnjem sodišču vodimo zapuščinski posto-
pek po dne 22. 12. 1933 umrlem Černigoj Vincencu, od 
Franca, rojenem 17. 4. 1875, iz Stomaža 24.

Zapustnik nima dedičev I. dednega reda. Dediči II. 
dednega reda so se dedovanju odpovedali, zato pridejo 
v poštev dediči III. dednega reda, o katerih pa sodišče 
nima podatkov.

Sodišče zato poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine, kot dediči III. dednega reda, da 
se v enem letu od objave tega oklica v Uradnem listu 
Republike Slovenije in sodni deski tega sodišča prigla-
sijo sodišču. Po poteku navedenega roka bo sodišče 
zapuščinski postopek nadaljevalo in zadevo zaključilo 
na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ajdovščini  
dne 1. 4. 2015

D 790/2014 Os-1848/15

Pri Okrajnem sodišču v Celju je v teku zapuščin-
ski postopek po pok. Jerneju Gajšku, sinu Jerneja, roj. 
3. 8. 1921, državljanu Republike Slovenije, poročenemu, 
umrlemu 13. 2. 2005, nazadnje stalno stan. Bukovžlak 
41, Teharje.

Zapustnik po podatkih sodišča ni napisal oporoke, 
zato je nastopilo zakonito dedovanje. Po podatkih oseb, 
ki bi lahko prišle v poštev kot dediči, je bil zapustnik 
v preteklosti poročen z Milko Gajšek in bi naj imel enega 
potomca. Po zbranih podatkih ni mogoče ugotoviti, ali je 
bil zapustnik poročen tudi ob smrti, kakor tudi ne oseb-
nih podatkov oseb, ki so v trenutku zapustnikove smrti 
pridobile dedno pravico kot dediči prvega dednega reda.

Sodišče na podlagi člena 206 Zakona o dedovanju 
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na 
podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od 
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objave oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem 
listu Republike Slovenije. Po preteku tega roka bo so-
dišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo za-
puščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Celju  
dne 24. 3. 2015

D 97/2014 Os-1850/15

Emil Glavina, sin Emila, roj. 7. 6. 1933, nazadnje 
stanujoč v Šmarjah, Krkavče 35, je dne 1. 2. 2014 umrl 
in ni zapustil 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 Bistra 
Podgornik Tonello, Dekani 209/a, Dekani.

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 1. 4. 2015

D 245/2014 Os-1798/15

Okrajno sodišče v Krškem je po sodnici Mariji Bre-
znik v zapuščinski zadevi po dne 13. 6. 2014 umrlem 
Zvonku Mokricyju, roj. 12. 4. 1954, nazadnje stanujočem 
Straža pri Raki 10, Raka, podaje naslednji oklic:

Zakoniti dediči, dediči tretjega dednega reda po 
pokojnem Zvonku Mokricyju, roj. 12. 4. 1954, nazadnje 
stanujočem Straža pri Raki 10, Raka, katerih podatkov 
sodišče nima, se pozivajo, da v roku 1 leta od objave 
oklica na oglasni deski tukajšnjega sodišča in v Ura-
dnem listu Republike Slovenije, priglasijo 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 27. 3. 2015

D 45/2015 Os-1643/15

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-
stopek po pok. Kenda Zofiji, roj. Peršič, roj. 25. 4. 1929, 
z zadnjim stalnim prebivališčem Vrtojbenska cesta 17, 
Šempeter pri Gorici, ki je umrla 2. 1. 2015.

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

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

Okrajno sodišče v Novi Gorici  
dne 20. 2. 2015

D 46/2015 Os-1983/15

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-
stopek po pok. Vodopivec Ljudmili, pok. Franca, roj. 
13. 7. 1913, z zadnjim stalnim prebivališčem Trg Jožeta 
Srebrniča 1, Solkan, ki je umrla 18. 1. 2015.

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

nju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukaj-

šnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo 
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini 
na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skla-
du z določbami Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 12. 3. 2015

D 51/2015 Os-2047/15

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 
sodišču v Trebnjem, po pok. Mariji Šuler, roj. 25. 3. 
1881, z neznanim bivališčem v Ameriki, sodišče poziva 
dediče I., II. in III. dednega reda, naj se javijo sodišču 
kolikor menijo, da so upravičeni dedovati po pok. Mariji 
Šuler, v roku enega leta od objave tega oklica, v skladu 
z 206. členom Zakona o dedovanju (ZD).

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

Okrajno sodišče v Trebnjem  
dne 24. 4. 2015

Oklici pogrešanih

N 2/2015 Os-2003/15

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za 
razglasitev pogrešanega Josipa Kocjančiča, sina Matije, 
qm Andreja, iz Trušk, za mrtvega.

Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju ali smrti, se 
poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh me-
secih od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo 
sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 20. 4. 2015

N 99/2014 Os-2004/15

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za 
razglasitev pogrešanega Andreja Gobine, sina Ivana, 
rojenega leta 1839 v Črnotičah, z zadnjim znanim pre-
bivališčem v Ospu, za mrtvega.

Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju ali smrti, se 
poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh me-
secih od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo 
sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 20. 4. 2015

N 101/2014 Os-2005/15

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za 
razglasitev pogrešanega Matije Kocjančiča, sina Matije, 
qm Andreja, iz Trušk, za mrtvega.

Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju ali smrti, se 
poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh me-
secih od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo 
sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 20. 4. 2015

I N 85/2014 Os-1981/15

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predla-
gateljice Občine Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 
Šempeter pri Gorici, ki jo zastopa odv. pisarna Čehovin 
& Cvijanović, postopek o razglasitvi za mrtvo, in sicer 
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Elizabeto Soler roj. Peric, roj. 11. 10. 1907, z zadnjim 
prebivališčem J.M. Casullo 583, Moron 1708, Buenos 
Aires, Argentina, ki jo zastopa skrbnik za posebni pri-
mer, in sicer Center za socialno delo Nova Gorica po 
pooblaščencu.

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

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

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 7. 4. 2015

I N 82/2014 Os-2044/15

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predla-
gatelja Miloša Sirk, Šlovrenc 7, Dobrovo v Brdih, ki ga 
zastopa odv. pisarna Polanc, postopek o razglasitvi za 
mrtvo, in sicer: Anna (Ana Jolanda) Bonanno, roj. Toroš, 
roj. 23. 7. 1924 v Šlovrencu, z zadnjim prebivališčem 
217 Main Street, 7646 – Paarl, Republika Južna Afrika, 
ki jo zastopa skrbnik za posebni primer in sicer Center 
za socialno delo Nova Gorica po pooblaščencu.

O pogrešani razen, da se je rodila očetu Jožefu in 
materi Petrini Toroš, da ni imela potomcev, da je živela 
na zgoraj navedenem naslovu in da zadnjih 10 let ni 
o njej nobenega poročila ter izpiskov iz zemljiške knji-
ge, da je bila pogrešana oseba živa, ne obstaja noben 
drug podatek.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in 
smrti pogrešane Anne (Ane Jolande) Bonanno, naj javijo 
tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi tega 
oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešane-
ga razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Novi Gorici  
dne 9. 3. 2015

I N 83/2014 Os-2045/15

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predla-
gateljice Občine Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 
Šempeter pri Gorici, ki jo zastopa odv. pisarna Čehovin 
& Cvijanović, postopek o razglasitvi za mrtvo, in sicer 
Vilme (Vilhelmina) Komel, roj. Peric, roj. 26. 4. 1909, 
z zadnjim prebivališčem Av. Piedrabuena 4126, 1439 
Villa Lugano, Buenos Aires, Argentina, ki jo zastopa 
skrbnik za posebni primer, in sicer Center za socialno 
delo Nova Gorica po pooblaščencu.

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

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju 
in smrti pogrešane Vilme (Vilhelmine) Komel naj javijo 
tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi tega 
oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešane-
ga razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 10. 3. 2015

N 10/2014 Os-1936/15

Pred Okrajnim sodiščem v Piranu poteka 
na predlog predlagateljev: 1. Herberta Pečnik, Oljčna 
ulica 7, Izola in 2. Marijo Pečnik, Oljčna ulica 7, Izola, 
ki ju oba zastopa Odvetniška družba Monika Mavsar, 
o.p., d.o.o., Obala 114, Portorož, zoper nasprotnega 

udeleženca, pogrešanega Petra Derossi (Pietra Antonia 
Derossi), rojenega 6. 4. 1828, krščenega 10. 4. 1828, 
sina Marca Pietra Derossi in Giacome Antonie Derossi, 
z zadnjim znanim prebivališčem v Izoli (sedaj neznane-
ga prebivališča), ki ga po odločbi številka 1221-11/2014 
z dne 17. 3. 2015 zastopa Center za socialno delo Izola, 
postopek razglasitve pogrešane osebe za mrtvo.

O pogrešanemu je znano zgolj to, da je lastnik ze-
mljiške parcele z ID znakom 2626-3476/0-0, lastninsko 
pravico pa naj bi pridobil na podlagi kupoprodajne po-
godbe (contratto di compravendita) dne 27. 4. 1886, ka-
kor izhaja iz zgodovinskega izpiska iz zemljiške knjige.

Pogrešano osebo se poziva, da se oglasi, vse, ki 
bi karkoli vedeli o njenem življenju, zlasti pa smrti, pa 
se poziva, da to sporočijo okrajnemu sodišču v Piranu 
v roku treh mesecev od objave tega oklica, sicer bo po 
poteku tega roka sodišče pogrešano osebo razglasilo 
za mrtvo.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 13. 4. 2015

N 17/2014 Os-1968/15

Okrajno sodišče v Škofji Loki vodi na predlog predla-
gateljev 1. Cvetke Korelec, Zgornja Senica 31B, Medvo-
de, 2. Marjana Korelca, Celovška c. 150, Ljub ljana in 3. 
Saše Jamnik, Zgornja Senica 31B, Medvode, postopek 
o razglasitvi za mrtvega Jureta Korelca, roj. 25. 12. 
1985, Frankovo naselje 44, Škofja Loka, ki ga zastopa 
skrbnica za poseben primer Saša Bohinc.

Pogrešani je 31. 10. 2013 z letalom odpotoval iz 
Ljub ljane v Istambul. Iz mesta Hataya v Turčiji je nato 
odšel do turško-sirke meje, katero je ilegalno prestopil. 
Domačim se je oglasil s sporočilom 8. 11. 2013, v kate-
rem je navedel, da je v predmestju Alepa, Sirija. Očeta in 
sestro je nazadnje poklical po telefonu v februarju 2014. 
Sestri pa je zadnje SMS sporočilo poslal najkasneje 20. 
marca 2014.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o smrti po-
grešanega Jureta Korelca, naj javijo tukajšnjemu sodi-
šču v roku treh mesecev po objavi tega oklica, sicer bo 
po preteku tega roka sodišče pogrešanega razglasilo 
za mrtvega.

Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 16. 4. 2015

Oklici o začetku postopka odvzema 
premoženja nezakonitega izvora

V P 977/15 Os-2132/15

1. Okrožno sodišče v Ljub ljani je dne 4. 5. 2015 pre-
jelo tožbo Republike Slovenije za odvzem premoženja 
nezakonitega izvora, ki se vodi pod opravilno številko 
V P 977/15. Predmet tožbe je odvzem premoženja ne-
zakonitega izvora, in sicer:

a) nepremičnina, vpisana v ZK, v k.o. 2626 – 
Izola, posamezni del št. 3, v stavbi št. 685, ID znak 
2626-685-3, ki v naravi predstavlja stanovanje na naslo-
vu Premrlova ulica 10, Izola, v izmeri 35,5 m2, last drugo 
tožene stranke Senada Pavlekoviča;

b) nepremičnina, vpisana v ZK v k.o. 2612 – Sveti 
Anton, parcela št. 2473/23, ID znak 2612-2473123-0, 
last tretje tožene stranke Aleksandra Vodopije;

c) nepremičnina, vpisana v ZK v k.o. 2412 – Ko-
men, posamezni del št. 5, v stavbi št. 98, ID znak 
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2412-98-5, ki v naravi predstavlja stanovanje št. 5, v 3. 
etaži, na naslovu, Komen 72a, 6223 Komen, v izmeri 
25,7 m2, last tretje tožene stranke Aleksandra Vodopije;

d) nepremičnina, vpisana v ZK v k.o. 2100 – 
Kranj, posamezni del št. 16, v stavbi št. 243, ID znak 
2100-243-16, ki v naravi predstavlja stanovanje št. 16, 
v 5. etaži, na naslovu, Gosposvetska ulica 11, 4000 
Kranj, v izmeri 74,9 m2, last četrto tožene stranke Ma-
rine Sretenovič in peto tožene stranke Mirune Palevič, 
vsake do 1/2,

e) drugo/porabljeno premoženje prvo tožene stran-
ke Darka Paleviča, v vrednosti 100.359,27 EUR,

f) drugo/porabljeno premoženje drugo tožene stran-
ke Senada Pavlekoviča, v vrednosti 119.767,34 EUR,

g) drugo/porabljeno premoženje tretje tožene stran-
ke Aleksandra Vodopije, v vrednosti 189.389,92 EUR.

2. Tožena stranka je: 1. Darko Palević, Begunj-
ska ulica 9, Kranj (trenutno na prestajanju kazni zapora 
v ZPKZ Dob); 2. Senad Pavleković, Šentvid pri Stični 122, 
Šentvid pri Stični, (trenutno na prestajanju kazni zapora 
v ZPKZ Dob); 3. Aleksander Vodopija, Vrtine 21, Sveti 
Anton, Pobegi; 4. Marina Sretenović, Gosposvetska 11, 
Kranj in 5. Miruna Palević, Begunjska ulica 9, Kranj.

3. Izrek sklepa o začasnem zavarovanju Okrožnega 
sodišča v Ljub ljani, opr. št. 977/15-V z dne 5. 5. 2015, 
odvzema se glasi:

„I. Ugodi se predlogu tožeče stranke za podaljšanje 
začasnega zavarovanja v pravdnem postopku, prejetem 
dne 4. 5. 2015 tako, da se do pravnomočne odločitve 
o tožbenem zahtevku:

– drugo toženi stranki Senadu Pavlekoviču prepove 
odtujitev in obremenitev nepremičnine, vpisane v ZK 
v k.o. 2626 – Izola, posamezni del št. 3, v stavbi št. 685, 
ID znak 2626-685 3, ki v naravi predstavlja stanovanje, 
na naslovu Premrlova ulica 10, Izola, v izmeri 35,5 m2, 
z zaznambo te prepovedi v zemljiški knjigi;

– tretje toženi stranki Aleksandru Vodopiji pre-
pove odtujitev in obremenitev nepremičnin, vpisanih 
v ZK nepremičnini v k.o. 2612 – Sveti Anton, parcele 
št. 2473/23, ID znak 2612-2473/23-0, z zaznambo te 
prepovedi v zemljiški knjigi in v k.o. 2412 – Komen, 
posamezni del št. 5, v stavbi 98, ID znak 2412-98-5, 
ki v naravi predstavlja stanovanje št. 5, v 3. etaži, na 
naslovu, Komen 72a, 6223 Komen, v izmeri 25,7 m2, 
z zaznambo te prepovedi v zemljiški knjigi,

– tretje toženi stranki Aleksandru Vodopiji prepove 
razpolagati z zemljiškim pismom, izstavljenim za zemlji-

ški dolg 700.000,00 EUR, na nepremičnini, k.o. 2612 
– Sv. Anton, ID znak 2612-2473/23-0 ter to zemljiško 
pismo komurkoli prenašati, z zaznambo te prepovedi 
v zemljiški knjigi,

– vsakokratnemu lastniku zemljiškega pisma ozi-
roma vsaki osebi, ki je po odredbi tretje tožene stranke 
Aleksandra Vodopije postala upravičeni imetnik zemlji-
škega pisma, se prepove izplačilo zemljiškega dolga iz 
vrednosti obremenjene nepremičnine k.o. Sv. Anton, ID 
znak 2612-2473/23-0, z vpisom te prepovedi v zemlji-
ško knjigo,

– četrto toženi stranki Marini Sretenovič in peto 
toženi stranki Miruni Palevič prepove odtujitev in obre-
menitev nepremičnine, vpisane v ZK, v k.o. 2100 – 
Kranj, posamezni del št. 16, v stavbi št. 243, ID znak 
2100-243-16, ki v naravi predstavlja stanovanje št. 16, 
v 5. etaži, na naslovu, Gosposvetska ulica 11, 4000 
Kranj, v izmeri 74,9 m2, z zaznambo te prepovedi v ze-
mljiški knjigi.“

4. Tretje osebe, ki imajo na zgoraj navedenem 
premoženju kakšne pravice in ki v času pridobitve teh 
pravic niso vedele ali niso mogle vedeti, da je bilo pre-
moženje pridobljeno nezakonito, lahko v treh mesecih 
po objavi tega oklica, podajo izjavo o vstopu v pravdo 
v skladu z zakonom, ki ureja pravdni postopek, glede 
sospornikov in udeležbe drugih oseb v pravdi.

5. Če zgoraj navedene osebe zamudijo rok za po-
dajo izjave o vstopu v pravdo, izgubijo to pravico in 
pravico v zvezi s premoženjem, ki se odvzame zaradi 
ugotovljenega nezakonitega izvora, ter pravico izpodbi-
jati civilnopravne učinke pravnomočne sodne odločbe 
na njihove pravice, ali pravne koristi, o katerih še ni bilo 
pravnomočno odločeno (32. člen ZOPNI).

6. V dveh mesecih po pravnomočnosti sodbe 
o odvzemu premoženja nezakonitega izvora lahko 
upniki, ki so začeli postopke iz drugega odstavka tega 
člena, in tisti, ki imajo pravnomočno ugotovljene ter-
jatve do lastnika premoženja ali pravice do ločenega 
poplačila iz odvzetega premoženja, predlagajo Držav-
nemu pravobranilstvu Republike Slovenije poplačilo 
iz odvzetega premoženja, razen če so v času prido-
bitve upravičenja vedeli ali bi bili mogli vedeti, da je 
bilo premoženje pridobljeno nezakonito (peti odstavek 
33. člena ZOPNI).“

7. Dan objave oklica: 15. 5. 2015.
Okrožno sodišče v Ljub ljani

dne 5. 5. 2015
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Preklici

Zavarovalne police preklicujejo 

Čopi-Gorišek Evgen, Seča 113/A, Portorož - Porto-
rose, zavarovalno polico, št. 11.015.918, izdala zavaro-
valnica Grawe. gni‑335263

Kološa Ljubomir, Kajuhova 52, Murska Sobota, za-
varovalno polico, št. 50500027213, izdala zavarovalnica 
Adriatic Slovenica, d.d. gny‑335247

Spričevala preklicujejo 

Diacci Uroš, Pod smrekami 11, Šempeter v Sa-
vinjski dolini, indeks, št. 37001057, izdala Veterinarska 
fakulteta Ljubljana. gnd‑335268

Gombač Zoran, Hrušica 56, Podgrad, spričevalo o 
strokovni usposobljenosti za opravljanje prevoza bla-
ga v notranjem in mednarodnem cestnem prometu, 
št. 800917, izdalo Ministrstvo za promet 30. 11. 2009. 
gnf‑335241

Pezer Daniel, Podpeč 63, Preserje, spričevalo o 
končani OŠ O.Š. Presarje. gnh‑335264

Zidarič Laura, Nanoška ulica 13, Ljubljana, in-
deks, št. 20060394, izdala Pravna fakulteta Ljubljana. 
gng‑335240

Drugo preklicujejo 

ALFA EXTRA d.o.o. Kozina, Tublje pri Hrpeljah 10, 
Kozina, dovolilnico št. 0357,1200, za državo 070 BiH. 
gnc‑335244

ASTEK SKUPINA d.o.o., Dolenjska cesta 305, Ško-
fljica, izvod licence, št. G006642/06894/030, nalepka št. 
2723. gnh‑335239

 Cirkulan Marjan, Vojkova 9, Ljubljana, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500008309001, izdajatelj 
Cetis Celje, d.d. gnb‑335245

EUROTEK Trebnje, d.o.o., Bič 11, Veliki Gaber, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500002247004, 
izdana na ime Milan Trifunović, izdajatelj Cetis Celje, 
d.d. gnw‑335249

Fludernik Bogdan, Trubarjeva 83, Celje, potrdilo o 
hrupu za letalo S5-DDU, izdala Agencija za civilno letal-
stvo RS, leto izdaje 2009. gnt‑335252

Gaube David, V Dobravo 12, Bistrica ob Dravi, dija-
ško izkaznico, izdala Srednja elektro računalniška šola 
Maribor, št. 8252978. gnu‑335251

Gogala Jurij, Kajuhova cesta 23, Bled, študentsko 
izkaznico, št. 09080094, izdala Fakulteta za pomorstvo 
in promet v Portorožu. gni‑335238

Ileršič Tine, Stara cesta 25 A, Rakek, študentsko iz-
kaznico, št. 63030128, izdala Fakulteta za računalništvo 
in informatiko Ljubljana. gne‑335267

Jože Mali s.p., Šmiklavž 62, Gornji grad, licenco št. 
010235/001, za vozilo iveco ML 150, reg. št. LJ P8-58N. 
gnd‑335243

Klarendić Ana, Rašica 12B, Ljubljana Šmartno, štu-
dentsko izkaznico, št. 41090045, izdala Medicinska fa-
kulteta Ljubljana. gnk‑335236

 LEKA PLUS d.o.o., Videm 22, Dol pri Ljubljani, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500034711000, 
izdana na ime Leon Smrtnik, izdajatelj Cetis Celje, d.d. 
gns‑335253

LEKA PLUS d.o.o., Videm 22, Dol pri Ljubljani, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500036451000, izdana 
na ime Ile Vasilev, izdajatelj Cetis Celje, d.d. gnr‑335254

LEKA PLUS d.o.o., Videm 22, Dol pri Ljubljani, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500040026000, 
izdana na ime Gašper Perko, izdajatelj Cetis Celje, d.d. 
gnq‑335255

LEKA PLUS d.o.o., Videm 22, Dol pri Ljubljani, li-
cenco, št. GE006696/06908/009, za vozilo MERC.BENZ 
ACTROS 2532, reg. št. LJ AH-002. gnp‑335256

LEKA PLUS d.o.o., Videm 22, Dol pri Ljubljani, li-
cenco, št. GE006696/06908/010, za vozilo MERC.BENZ 
ACTROS 1841, reg. št. LJ 107-NH. gno‑335257

LEKA PLUS d.o.o., Videm 22, Dol pri Ljubljani, li-
cenco, št. GE006696/06908/007, za vozilo MERC.BENZ 
4141, reg. št. LJ LR-134. gnn‑335258

LEKA PLUS d.o.o., Videm 22, Dol pri Ljubljani, li-
cenco, št. GE006696/06908/006, za vozilo MERSEDES 
BENZ 4144, reg. št. LJ LR-130. gnm‑335259

LEKA PLUS d.o.o., Videm 22, Dol pri Ljubljani, li-
cenco št. GE006696/06908/005, za vozilo MAN 41.440, 
reg. št. LJ LR-131. gnl‑335260

LEKA PLUS d.o.o., Videm 22, Dol pri Ljubljani, li-
cenco, št. GE006696/06908/004, za vozilo MAN 41.440, 
reg. št. LJ HI-583. gnk‑335261

LEKA PLUS d.o.o., Videm 22, Dol pri Ljubljani, li-
cenco, št. GE006696/06908/001, za vozilo MERCEDES 
BENZ 4141, reg. št. LJ DI-360. gnj‑335262

MAJA DARJA KOŠAK S.P., Cesta 24. junija 80, 
Ljubljana-Črnuče, licenco št. 013568, za vozilo 01-
3568/001, reg. št. LJ GN 683. gnz‑335246

Pajk Barbara, Mekinje nad Stično 36, Ivančna Go-
rica, študentsko izkaznico, št. 01012719, izdala Peda-
goška fakulteta, Ljubljana. gnv‑335250

Peterca Eva, Bratov Poglajen 4, Litija, dijaško izka-
znico, izdala Gimnazija Litija. gnj‑335237

PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, Lju-
bljana, štampiljko pravokotne oblike z vsebino: PETROL 
225 Petrol d.d., Ljubljana 1527 Ljubljana, Dunajska ce-
sta 50. gnb‑335270

Pogačar Jože, Stara cesta 16, Lukovica, vozniko-
va kartica, št. 107050001824001, izdajatelj Cetis d.d. 
gnj‑335266

Ramić Eldin, Cankarjeva ulica 8, Celje, tahografsko 
kartico št. 1070500010836001, izdajatelj Cetis Celje. 
gne‑335242

Selimagić Samir, Hubadova ul. 12, Ljubljana, 
certifikat NPK izvajalec zidanja in obmetavanja, št. 
1107/5820.009.3.1, izdajatelj CPU Ljubljana, leto izdaje 
2008. gnz‑335271

 Tomić Gregor, Preglov trg 13, Ljubljana, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500037858001, izdajatelj 
Cetis Celje, d.d. gnx‑335248
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