
Št. 48 
 Ljubljana, petek

 3. 7. 2015 
ISSN 1318-9182 Leto XXV

Razglasni del
Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si

Javni razpisi

Št. 430-1779/2015/12 Ob-2547/15

Obvestilo
o dodatnih pojasnilih v zvezi s pripravo vloge  

in spremembi razpisne dokumentacije
Ministrstvo za notranje zadeve je dne 5. 6. 2015 

v Uradnem listu RS, št. 39/15 objavilo Javni razpis za iz-
vedbo projekta »Informiranje in pravno svetovanje tujcev 
na področju mednarodne zaščite«, št. 430-1779/2014, 
ki se financira iz sredstev Sklada za azil, migracije in 
vključevanje in sredstev proračuna Republike Slovenije.

Obveščamo vas, da je skladno s točko 12. Navodil 
prijaviteljem za izdelavo vloge razpisne dokumentaci-
je predmetnega javnega razpisa, za predmetni javni 
razpis na internetnem naslovu naročnika: http://www.
mnz.gov.si/, zgornji meni “o ministrstvu“, levi meni “Jav-
na naročila“, naročnik objavil dokument “Dodatna poja-
snila v zvezi s pripravo vloge in sprememba razpisne 
dokumentacije, z dne 24. 6. 2015“.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 430-466/2015/11 Ob-2551/15

Obvestilo o dodatnih pojasnilih v zvezi s pripravo 
vloge in spremembah razpisne dokumentacije

Ministrstvo za notranje zadeve je dne 19. 6. 2015 
v Uradnem listu RS, št. 43/15 objavilo Javni razpis za 
izvajanje pravnega svetovanja tujcem v postopkih vra-
čanja iz Republike Slovenije, št. 430-466/2015, ki se 
financira iz Sklada za azil, migracije in vključevanje in 
sredstev Ministrstva za notranje zadeve.

Obveščamo vas, da je skladno s točko 12. Navodil 
prijaviteljem za izdelavo vloge razpisne dokumentaci-
je predmetnega javnega razpisa, za predmetni javni 
razpis na internetnem naslovu naročnika: http://www.
mnz.gov.si/, zgornji meni “o ministrstvu“, levi meni “Jav-
na naročila“, naročnik objavil dokument “Dodatna poja-
snila v zvezi s pripravo vloge in spremembe razpisne 
dokumentacije, z dne 24. 6. 2015“.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 430-171/2015/10 Ob-2564/15

Obvestilo o dodatnih pojasnilih
v zvezi s pripravo vloge

Ministrstvo za notranje zadeve je dne 19. 6. 2015 
v Uradnem listu RS, št. 43/2015 objavilo Javni razpis za 

izvedbo projekta »Opismenjevanje in učna pomoč za 
prosilce za mednarodno zaščito«, št. 430-171/2015, ki 
se financira iz Sklada za azil, migracije in vključevanje 
in sredstev Ministrstva za notranje zadeve.

Obveščamo vas, da je skladno s točko 12. Navodil 
prijaviteljem za izdelavo vloge razpisne dokumentaci-
je predmetnega javnega razpisa, za predmetni javni 
razpis na internetnem naslovu naročnika: http://www.
mnz.gov.si/, zgornji meni “o ministrstvu“, levi meni “Jav-
na naročila“, naročnik objavil dokument “Dodatna poja-
snila v zvezi s pripravo vloge, z dne 29. 6. 2015“.

Ministrstvo za notranje zadeve

 Ob-2557/15

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 popr. in 101/13), Prora-
čuna Republike Slovenije za leto 2015 (Uradni list RS, 
št. 102/13 in 14/15), Zakona o izvrševanju proračunov 
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 po-
stopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 
99/09 – ZIPRS1011, 3/13), Zakona o spodbujanju tu-
jih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij 
(Uradni list RS, št. 107/06 – UPB1, 11/11, 57/12, 17/15), 
Programa izvajanja finančnih spodbud ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020, ki ga je 
sprejelo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
dne 22. 4. 2015, Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 
z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 
Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de mini-
mis (Uradni list L 352/1, 24/12/2013), Sheme de minimis 
z nazivom »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT 
– de minimis« (št. priglasitve M001-2399245-2015), Pro-
grama dela s finančnim načrtom SPIRIT Slovenija za leti 
2014 in 2015, ki ga je sprejel Svet agencije na 6. redni 
seji dne 27. 1. 2014 in 8. redni seji dne 31. 3. 2014 in 
h kateremu je Ministrstvo za gospodarski razvoj in teh-
nologijo podalo soglasje dne 8. 4. 2014, sprememb in 
dopolnitev Programa dela s finančnim načrtom SPIRIT 
Slovenija za leti 2014 in 2015, ki jih je sprejel Svet agen-
cije na 11. dopisni seji dne 13. 6. 2014 in h katerim je 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podalo 
soglasje 17. 6. 2014 ter spremembam in dopolnitvam 
Programa dela in finančnega načrta SPIRIT Slovenija 
za leto 2015, ki jih je sprejel Svet agencije na 16. redni 
seji dne 27. 3. 2015 in h katerim je Ministrstvo za gospo-
darski razvoj in tehnologijo podalo soglasje 27. 3. 2015 
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in Pogodbe št. SPIRIT Slovenija-2015-603210/534310-
-MG o izvajanju in financiranju Programa SPIRIT Slo-
venija 2015 za področje internacionalizacije in tujih ne-
posrednih investicij med Ministrstvom za gospodarski 
razvoj in tehnologijo in Javno agencijo Republike Slove-
nije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, 
investicij in turizma z dne 23. 4. 2015, Javna agencija 
Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inova-
tivnosti, razvoja, investicij in turizma, Dimičeva ulica 13, 
Ljub ljana, objavlja

javni razpis
sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih 

poslovnih klubov v tujini v letu 2015 
Št. JR 2/2015-446

1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-
pisa je sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih 
poslovnih klubov v tujini.

2. Cilj javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je oblikovati in vzdrževati mrežo 

slovenskih poslovnih klubov v tujini in v sodelovanju z nji-
mi intenzivneje izvajati podporo pri spodbujanju interna-
cionalizacije slovenskega gospodarstva preko izvajanja 
naslednjih aktivnosti slovenskih poslovnih klubov: zago-
tavljanje informacij in svetovanje slovenskim predvsem 
malim in srednje velikim podjetjem, ki se odločajo za 
prodor na trg, na katerem deluje slovenski poslovni klub; 
spodbujanje rednih formalnih in neformalnih stikov in iz-
menjave informacij med lokalnimi podjetji, institucijami in 
slovenskimi podjetji; redno seznanjanje slovenskih pod-
jetij in institucij s spremembami v poslovnem okolju, v ka-
terem deluje slovenski poslovni klub; redno zagotavljanje 
aktualnih poslovnih informacij na portalu Izvozno Okno; 
organizacija poslovnih dogodkov; promocija slovenskega 
gospodarstva in slovenskega poslovnega okolja v tujini.

Slovenski poslovni klubi v tujini so uradno registri-
rani pravni sub jekti, ki izvajajo aktivnost slovenskega 
poslovnega kluba in katerih dejavnost je usmerjena 
v uspešno gospodarsko sodelovanje med Republiko 
Slovenijo in državo, v kateri imajo sedež.

Preko slovenskih poslovnih klubov v tujini želimo 
v letu 2015 doseči naslednje cilje:

– organizacija in izvedba najmanj 50 kakovostnih 
poslovnih dogodkov, namenjenih slovenskim in tujim 
podjetjem;

– svetovalna pomoč najmanj 500 slovenskim pod-
jetjem, ki želijo prodreti na tuje trge,

– posredovanje najmanj 150 poslovnih priložnosti 
in aktualnih novic za objavo na portalu Izvozno Okno.

3. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa 
je podpreti delovanje že delujočih slovenskih poslovnih 
klubov v tujini pri izvajanju aktivnosti, povezanih z inter-
nacionalizacijo slovenskega gospodarstva.

4. Upravičeni prejemniki sredstev: upravičeni pre-
jemniki sredstev so aktivno delujoči sub jekti v tujini, ki 
izvajajo aktivnosti slovenskih poslovnih klubov.

5. Splošni in posebni pogoji za prijavo: na javnem 
razpisu lahko kandidirajo sub jekti, ki izvajajo aktivnosti 
slovenskega poslovnega kluba in ki izpolnjujejo nasle-
dnje pogoje:

A. Formalno pravni status
Subjekt mora biti uradno registrirana pravna oseba 

v tujini – evidentirana v uradnem registru države, v ka-
teri ima sedež. Subjekt mora biti evidentiran v uradnem 
registru najmanj eno leto pred dnevom objave javnega 
razpisa.

B. Dejavnost
Subjekt mora izvajati aktivnosti slovenskega po-

slovnega kluba najmanj eno leto pred dnevom objave 

javnega razpisa. Delovanje sub jekta mora biti usmerje-
no v gospodarsko sodelovanje med Republiko Slovenijo 
in državo, v kateri ima sub jekt sedež, kar mora biti raz-
vidno iz internih aktov sub jekta.

C. Račun upravičenca
Subjekt mora imeti odprt svoj transakcijski račun 

v državi, kjer je registriran.
D. Članstvo
Subjekt mora izkazati članstvo vsaj 30 podjetij, za 

katere izvaja aktivnosti slovenskega poslovnega kluba. 
Med podjetja štejemo tudi uradno registrirana gospodar-
sko interesna združenja podjetij, pri čemer se šteje eno 
združenje za enega člana. Med podjetja se štejejo tudi 
tista podjetja, ki so v klub včlanjena preko pooblaščenih 
fizičnih oseb teh podjetij.

E. Članarina
Člani sub jekta, za katere le-ta izvaja aktivnosti slo-

venskega poslovnega kluba, so zavezani plačati čla-
narino, ki je vir financiranja aktivnosti slovenskega po-
slovnega kluba, kar mora biti razvidno iz internih aktov 
sub jekta.

F. Program dela in finančni načrt
Subjekt mora imeti sprejet Program dela in Finančni 

načrt za leto 2015 ali drug ekvivalenten dokument, ki 
vsebuje tudi aktivnosti slovenskega poslovnega kluba.

G. Zaprta finančna konstrukcija
Subjekt mora zagotoviti zaprto finančno konstruk-

cijo, kar pomeni, da mora za izvajanje aktivnosti, ki 
so predmet tega javnega razpisa, zagotoviti lastna fi-
nančna sredstva vsaj v višini 20 % od načrtovanih fi-
nančnih sredstev. Zaprta finančna konstrukcija mora biti 
razvidna iz Finančnega načrta za leto 2015.

H. Kontaktna oseba z znanjem slovenskega jezika
Subjekt mora imeti kontaktno osebo, ki se s pred-

stavniki slovenskih podjetji sporazumeva v slovenskem 
jeziku.

I. Pooblaščenec v Republiki Sloveniji
Subjekt mora imeti v Republiki Sloveniji poobla-

ščenca za vročitve, ki v imenu sub jekta sprejema vse 
pošiljke Javne agencije Republike Slovenije za spod-
bujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in 
turizma (v nadaljevanju: SPIRIT Slovenija) in Ministrstva 
za gospodarski razvoj in tehnologijo v postopku obrav-
navanja vloge, prispele na Javni razpis za sofinanciranje 
izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini 
v letu 2015. Pooblaščenec je lahko fizična ali pravna 
oseba s stalnim bivališčem oziroma sedežem v Repu-
bliki Sloveniji.

Na javnem razpisu lahko kandidirajo sub jekti, ki lah-
ko prejmejo državno pomoč v skladu s shemo državne 
pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT 
– de minimis« (št. priglasitve M001-2399245-2015) in 
v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 
18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogod-
be o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis 
(Uradni list L 352/1, 24/12/2013).

6. Merila in način izbora prejemnikov
Vse pravočasne in formalno popolne vloge, ki bodo 

izpolnjevale vse pogoje za prijavo, bo ocenila komisija, 
imenovana s strani direktorja SPIRIT Slovenija.

Za formalno popolno vlogo se šteje vloga, ki:
a. pravočasno prispe na naslov SPIRIT Slovenija 

v zaprti in pravilno opremljeni ovojnici (glej 11. poglavje 
tega javnega razpisa),

b. vsebuje vse obvezne obrazce (glej 16. poglavje 
tega javnega razpisa),

c. je pripravljena v skladu z določili tega javnega 
razpisa, razpisne dokumentacije in navodili, ki so nave-
deni na posameznih obrazcih.
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Vloge bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril:
– prispevek k pospeševanju internacionalizacije 

slovenskega gospodarstva v letu 2014 (največ 85 točk),
– obseg in raznolikost načrtovanih aktivnosti v letu 

2015 (največ 25 točk);
– stroški izvajanja aktivnosti (največ 10 točk).
Maksimalno število točk, ki jih je mogoče doseči, 

je 120.
Za sofinanciranje bodo izbrani tisti prijavitelji, ki 

bodo v postopku ocenjevanja dosegli prag najmanj 
55 točk.

Način uporabe meril je opredeljen v navodilu za pri-
javo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Komisija bo pri ocenjevanju vlog upoštevala tudi 
dodatno merilo, in sicer da prijavitelj v okviru razpisa ne 
more prejeti več sredstev, kot jih je za izvedbo aktivnosti, 
ki so predmet sofinanciranja, planiral v finančnem načrtu 
za leto 2015.

Iz ene države bo izbran le en sub jekt, ki izvaja aktiv-
nosti slovenskih poslovnih klubov (v nadaljevanju: klub). 
Kolikor je država deljena na avtonomne dele (zvezne 
države, dežele ali druge avtonomije), je lahko na razpi-
su izbran en klub za vsak avtonomni del države. Kolikor 
bosta iz iste države oziroma avtonomnega dela države 
kandidirala dva kluba, bo sredstva pridobil tisti, ki bo 
v fazi ocenjevanja dobil več točk. V primeru enakega 
števila točk klubov iz iste države oziroma avtonomnega 
dela, sredstva dobi klub, ki ima več članov, oziroma ko-
likor imajo klubi enako število članov, dobi sredstva klub, 
čigar vloga je prispela prva.

Višina dodeljenih sredstev se preračuna po nasle-
dnjem modelu

Faza 1
Klubom, ki na podlagi meril dosežejo prag 55 točk, 

se sredstva dodelijo na podlagi naslednje formule:
270.000 EUR/(deljeno s) seštevkom zbranih točk 

vseh na razpis prijavljenih klubov, ocenjenih z vsaj 
55 točkami = vrednost ene točke v EUR.

Posameznemu klubu, ocenjenemu z vsaj 55 točka-
mi, se dodelijo sredstva po formuli: vrednost ene točke 
v EUR * (krat) število zbranih točk = __________ EUR

Faza 2
Po upoštevanju dodatnega merila (po katerem klub 

v okviru razpisa ne more prejeti več sredstev, kot jih 
je za izvedbo aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja, 
planiral v finančnem načrtu za leto 2015) se ostanek 
sredstev razdeli na klube, ki so dosegli prag 55 točk 
in jih komisija ni ocenjevala na podlagi dodatnega me-
rila. Ostanek sredstev se razdeli po enaki formuli, kot 
v Fazi 1.

7. Višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izved-

bo predmeta tega javnega razpisa, znaša 270.000 EUR.
Finančna sredstva se zagotavljajo v skladu s pro-

računskimi zmožnostmi na proračunski postavki Ministr-
stva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slo-
venije, PP 603210 – spodbujanje internacionalizacije.

V primeru spremembe višine proračunskih omejitev 
na omenjeni postavki, se uskladi tudi višina sredstev za 
ta javni razpis.

8. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, so:
– stroški organizacije poslovnih dogodkov, promoci-

je slovenskega gospodarstva ter individualnih svetovanj 
podjetjem,

– stroški promocije kluba,
– stroški intelektualnih storitev.
Stroški organizacije poslovnih dogodkov in promo-

cije slovenskega gospodarstva ter izvedbe individualnih 

svetovanj podjetjem so stroški najema prostora in opre-
me za izvedbo poslovnega dogodka, stroški postrežbe 
na poslovnem dogodku, stroški promocije poslovnega 
dogodka, stroški izdelave in pošiljanja vabil, stroški iz-
delave promocijskih gradiv, panojev, stojnic, stroški me-
dijskih objav, vezanih na promocijo dogodka ali splošno 
promocijo slovenskega gospodarstva ter stroški dela za-
poslenih in pogodbenih sodelavcev vezanih na pripravo, 
promocijo in izvedbo poslovnih dogodkov, splošno pro-
mocijo slovenskega gospodarstva, izvedbo svetovanj 
potencialnim tujim investitorjem in kupcem ter izvedbo 
individualnih svetovanj slovenskim podjetjem. V okviru 
individualnih svetovanj slovenskim podjetjem so upra-
vičeni stroški do največ 5 ur na posamezno podjetje.

Poslovni dogodek je dogodek, ki je organiziran kot 
poslovna konferenca, seminar, okrogla miza, panel, 
matchmaking, predavanje ali predstavitev, z namenom 
in ciljem pomoči slovenskim podjetjem pri vstopu na tuji 
trg ter vzpostavljanja poslovnih vezi med slovenskimi in 
lokalnimi podjetji in institucijami, na katerem so prisotna 
tako slovenska kot tuja podjetja. Med poslovne dogodke 
štejemo tudi vse oblike predstavitve slovenskega go-
spodarstva in predstavitve slovenskega investicijskega 
okolja, na katerih so prisotna zgolj tuja podjetja. Prav 
tako med poslovne dogodke štejemo predstavitve nači-
nov in možnosti poslovanja na tujem trgu, na katerih so 
prisotna zgolj slovenska podjetja. Letna skupščina kluba 
in redna srečanja članov kluba, ki ne ustrezajo zgornji 
opredelitvi poslovnega dogodka, se ne štejejo med po-
slovne dogodke. Klub lahko poslovni dogodek organizira 
v Sloveniji ali v državi, v kateri ima sedež. Klub lahko po-
slovni dogodek organizira tudi v kateri izmed sosednjih 
držav, kolikor tam ne deluje drug poslovni klub, s katerim 
SPIRIT Slovenija formalno že sodeluje.

Stroški promocije kluba so stroški izdelave in teh-
nične prenove spletne strani (priznajo se stroški ene 
tehnične prenove spletne strani v koledarskem letu), 
stroški priprave in izdelave promocijskega gradiva, stro-
ški predstavitve kluba na sejmih in drugih poslovnih 
dogodkih (v Sloveniji ali državi, v kateri klub deluje) ter 
stroški medijskih objav, vezanih na promocijo kluba. 
Stroški promocije kluba so upravičeni v višini do največ 
20 % posameznemu klubu dodeljenih sredstev.

Stroški intelektualnih storitev so stroški predava-
teljev na poslovnih dogodkih, stroški prevajalcev, ki se 
neposredno nanašajo na izvajanje aktivnosti, določenih 
v pogodbi o sofinanciranju izvajanja dejavnosti sloven-
skih poslovnih klubov v tujini, in stroški pridobivanja 
in posredovanja relevantnih informacij slovenski in tuji 
poslovni javnosti ter stroški dela zaposlenih v klubu 
v okviru izvajanja aktivnosti promocije kluba. Stroški 
intelektualnih storitev so upravičeni do največ 20 % po-
sameznemu klubu dodeljenih sredstev.

Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen 
strošek.

Stroški delovanja kluba (stroški nakupa osnovnih 
sredstev, pisarniškega materiala, stroški najemnin po-
slovnih prostorov kluba, stroški pravnih in računovodskih 
storitev idr.) niso upravičen strošek.

9. Intenzivnost pomoči
SPIRIT Slovenija bo sofinanciral upravičene stroške 

v višini 80 %.
Klub, kateremu se dodelijo sredstva, mora zago-

toviti, da bo preostali del upravičenih stroškov (20 %) 
financiral iz lastnih virov, kar mora biti razvidno iz prilo-
ženega finančnega načrta za leto 2015.

Državna pomoč se dodeljuje v skladu z Ured-
bo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 
2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delova-
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nju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list 
L 352/1, 24/12/2013) in v skladu s shemo državne po-
moči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de 
minimis« (št. priglasitve M001-2399245-2015).

Upoštevati je potrebno pravilo omejitve višine po-
moči, kar pomeni, da skupna pomoč dodeljena eno-
tnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis«, ne 
sme presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh 
proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči.

10. Obdobje, v katerem morajo biti posredovani 
zahtevki za sofinanciranje izvajanja dejavnosti klubov

Upoštevajo se le upravičeni stroški izvedenih ak-
tivnosti, ki so nastali od 1. 1. 2015 dalje ter so bili pla-
čani do roka za predložitev zahtevka za izplačilo, kar 
prejemnik sredstev dokaže s kopijo računa in potrdilom 
o plačilu.

Osnova za izplačilo sredstev po tem javnem razpisu 
je s strani SPIRIT Slovenija potrjen zahtevek za izplači-
lo, ki ga posreduje prejemnik sredstev.

Mesečni zahtevek za izplačilo, vključno z vsemi 
pripadajočimi prilogami, mora SPIRIT Slovenija prejeti 
najkasneje do tretjega dne v mesecu za pretekli mesec.

Prejemnik sredstev upravičene stroške poroča me-
sečno.

V okviru prvega zahtevka prejemnik sredstev poro-
ča upravičene stroške, nastale od 1. 1. 2015 do datuma 
izdaje prvega zahtevka.

Zadnji zahtevek za izplačilo mora SPIRIT Slovenija 
prejeti najkasneje do vključno 19. 11. 2015.

Stroški, ki bodo nastali po zadnjem roku za prejem 
zahtevka za izplačilo, niso predmet sofinanciranja.

Obvezne priloge zahtevka za izplačilo so:
– vsebinsko poročilo,
– finančno poročilo,
– fotokopije računov in drugih dokazil o nastanku 

upravičenih stroškov,
– dokazila o plačilu upravičenih stroškov,
– izpisek veljavnega uradnega menjalnega tečaja 

na dan izstavitve zahtevka,
– dokazna gradiva o dejanski izvedbi aktivnosti (ko-

pije vabil, seznamov udeležencev, izvodi promocijskih 
gradiv, kopije medijskih objav …).

11. Način in rok prijave
Javni razpis bo odprt do vključno 7. 8. 2015.
Za pravočasne štejejo vloge, ki bodo prispele na 

naslov SPIRIT Slovenija, javna agencija, Dimičeva 
ulica 13, 1000 Ljub ljana, do vključno 7. 8. 2015, do 
13. ure.

Vloga mora biti poslana po pošti ali osebno dosta-
vljena na sedež SPIRIT Slovenija. Vloga mora biti do-
stavljena v zaprti ovojnici, na kateri morajo biti naslednji 
podatki:

– vidna oznaka: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis 
za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslov-
nih klubov v tujini v letu 2015«,

– polni naslov SPIRIT Slovenija,
– naziv prijavitelja in njegov naslov na hrbtni strani 

ovojnice.
Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in 

skladno z določili tega javnega razpisa, razpisne doku-
mentacije in navodil na obrazcih.

12. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Odpiranje vlog bo 13. 8. 2015. Odpiranje vlog ne 

bo javno.
Obravnavane bodo samo pravočasne vloge. Vse 

nepravočasne vloge bodo zavržene.
V primeru ugotovitve formalne nepopolnosti vloge 

bo prijavitelj pozvan po njegovem pooblaščencu za vro-
čitve v Republiki Sloveniji k dopolnitvi vloge. Nepopolne 

vloge, ki jih prijavitelji v roku osem dni od prejema poziva 
ne bodo dopolnili, bodo zavržene.

Izvajalec javnega razpisa lahko kadarkoli, v obdobju 
od odpiranja do izbire, prijavitelja po njegovem poobla-
ščencu v Republiki Sloveniji pozove k posredovanju do-
kazil, ki izkazujejo verodostojnost navedb v vlogi. Prijavi-
telj, ki je bil po svojem pooblaščencu za vročitve v Repu-
bliki Sloveniji pozvan k posredovanju dokazil, mora le-ta 
posredovati v roku pet dni od prejema poziva. Kolikor 
prijavitelj v roku dokumentov ne posreduje, izvajalec jav-
nega razpisa teh navedb v vlogi ne bo upošteval.

Vloga prijavitelja, ki ne izpolnjuje pogojev za kan-
didiranje in/ali ni skladna s predmetom in namenom 
javnega razpisa, se kot neustrezna zavrne.

Vloge prijaviteljev, ki bodo pravočasne in formalno 
popolne in bodo izpolnjevale vse pogoje za prijavo, bodo 
ocenjene po vrstnem redu prispetja.

13. Obveščanje o izboru
O izboru in dodelitvi sredstev odloči direktor SPI-

RIT Slovenija s sklepom. Prijavitelji bodo o izidu razpi-
sa obveščeni po pooblaščencu za vročitev v Republiki 
Sloveniji s sklepom najkasneje v roku štirideset dni od 
datuma odpiranja vlog. Prejemniki sredstev bodo prejeli 
sklep o dodelitvi sredstev po pooblaščencu za vročitev 
v Republiki Sloveniji in bodo hkrati pozvani k podpisu 
pogodbe. Če se prejemnik sredstev v roku osem dni od 
prejema poziva k podpisu pogodbe na poziv pisno ne 
odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sred-
stev. Prejemnik sredstev je dolžan v tridesetih dneh po 
prejemu pogodbe o sofinanciranju posredovati podpisan 
izvod pogodbe na naslov SPIRIT Slovenija. V naspro-
tnem primeru se šteje, da odstopa od podpisa pogodbe.

Morebitne pritožbe zoper sklep vložijo prijavitelji na 
SPIRIT Slovenija v roku petnajst dni od prejema sklepa. 
Za obravnavo pritožbe po splošnem upravnem postopku 
je po Zakonu o upravnih taksah potrebno plačati uprav-
no takso po taksni tarifi 2, in sicer v višini 18,12 EUR. 
Za odločanje o pritožbi je pristojno Ministrstvo za gospo-
darski razvoj in tehnologijo. Vložena pritožba ne zadrži 
podpisa pogodb z izbranimi podjetji. Prijavitelj, ki se 
pritoži, mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih 
je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne more biti po-
stavljeno merilo za izbor prejemnikov.

Rezultati razpisa so informacija javnega značaja in 
bodo objavljeni na spletnih straneh SPIRIT Slovenija.

14. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem 

naslovu: www.spiritslovenia.si. Razpisna dokumentacija 
se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na podlagi 
zahteve, podane na elektronski naslov: spk@spiritslo-
venia.si, s pripisom »JR slovenski poslovni klubi v tujini 
– razpisna dokumentacija«. SPIRIT Slovenija ni dolžan 
posredovati razpisne dokumentacije, če v samem na-
slovu elektronskega sporočila pošiljatelja ni razvidnega 
zahtevanega pripisa.

15. Dodatne informacije
Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo iz-

ključno v elektronski obliki na naslov: spk@spiritslo-
venia.si s pripisom »JR slovenski poslovni klubi v tujini 
– vprašanje«. Vprašanja morajo na zgornji elektron-
ski naslov prispeti najkasneje sedem delovnih dni pred 
zadnjim rokom za zbiranje prijav. SPIRIT Slovenija ni 
dolžan posredovati odgovora, če v samem naslovu ele-
ktronskega sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahteva-
nega pripisa. SPIRIT Slovenija bo na spletnem naslovu: 
www.spiritslovenia.si objavil odgovore na vprašanja naj-
kasneje v roku petih delovnih dni po prejemu vprašanja. 
Odgovori na vprašanja so sestavni del javnega razpisa 
in razpisne dokumentacije.
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16. Obrazci za pripravo vloge
Obrazec št. 1: Prijava – obvezne priloge tega obraz-

ca so:
– izpis iz registra, iz katerega je razviden datum 

evidentiranja sub jekta v register ter kdo je pooblaščena 
oseba za zastopanje sub jekta (obvezno priložite prevod 
dokumenta v slovenski jezik),

– dokazila o članstvu vsaj 30 podjetij (oziroma po-
oblaščenih oseb podjetij),

– dokazila o izvedenih aktivnostih v letu 2014,
– program dela za leto 2015 ali ekvivalenten do-

kument, z natančnim načrtom aktivnosti, ki so predmet 
sofinanciranja (kolikor je program dela zapisan v tujem 
jeziku, mora biti priložen tudi prevod v slovenski jezik),

– finančni načrt za leto 2015 ali ekvivalenten do-
kument, z natančno in zaprto finančno konstrukcijo za 
izvedbo aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja (kolikor 
je finančni načrt zapisan v tujem jeziku, mora biti prilo-
žen tudi prevod v slovenski jezik).

Obrazec št. 2: Izjava prijavitelja.
Obrazec št. 3: Pooblastilo prijavitelja.
Obrazec št. 4: Ocenjevalni list (parafiran s strani 

pooblaščene osebe).
Obrazec št. 5: Vzorec pogodbe (parafiran s strani 

pooblaščene osebe).
Javna agencija Republike Slovenije

za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, 
razvoja, investicij in turizma

 Ob-2550/15

Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o ure-
sničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, 
št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), prve-
ga odstavka 11. člena Zakona o Slovenskem filmskem 
centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 77/10, 40/12 – ZUJF in 19/14 – odl. US), prvega 
odstavka 3. člena, drugega odstavka 8. člena, drugega 
odstavka 13. člena, drugega odstavka 18. člena, dru-
gega odstavka 24. člena in prvega odstavka 47. člena 
Pravilnika o izvedbi postopka izbire projektov, pogojih 
in merilih za izbor projektov ter postopku sklepanja po-
godb, vsebine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem 
pogodb Slovenskega filmskega centra, javne agencije 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 60/11 in 62/12), 
Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slo-
venije objavlja javne razpise (v nadaljevanju: razpis):

– redni letni javni razpis za sofinanciranje razvo-
ja scenarija na področju slovenskega celovečernega 
igranega, dokumentarnega in animiranega filma;

– redni letni javni razpis za sofinanciranje razvo-
ja animiranih, celovečernih igranih in celovečernih 
dokumentarnih filmskih projektov;

– redni letni javni razpis za sofinanciranje rea-
lizacije slovenskih kratkometražnih, srednjemetra-
žnih ali celovečernih filmskih projektov;

– redni letni javni razpis za sofinanciranje reali-
zacije projektov slovenskih celovečernih prvencev.

Besedilo razpisov bodo objavljena na spletnem me-
stu agencije Slovenskega filmskega centra, javne agen-
cije Republike Slovenije: www.film-center.si, v zavihku 
javni natečaji od 3. 7. 2015 dalje.

Slovenski filmski center, javna agencija
Republike Slovenije

Št. 331-32/2015-5 Ob-2544/15

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 

RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZI-
PRS 1011 in 3/13), Pravilnika o ukrepih za razvoj pode-
želja v Mestni občini Ljub ljana za programsko obdobje 
2015-2020 (Uradni list RS, št. 36/15) in Statuta Mestne 
občine Ljub ljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 15/12) objavlja Mestna občina Ljub-
ljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, 1000 Ljub ljana

javni razpis
za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja 
podeželja v Mestni občini Ljub ljana v letu 2015

I. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih 

sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja podeželja 
na območju MOL za naslednji vrsti ukrepov:

1. Ukrepi v skladu z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014

Ukrep 1 – Pomoč za naložbe v opredmetena sred-
stva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno 
kmetijsko pro izvodnjo – 14. člen Uredbe Komisije (EU) 
št. 702/2014

Pomoč iz ukrepa 1 se dodeli za:
Podukrep 1. 1 – Posodabljanje kmetijskih gospo-

darstev za naložbe v rastlinsko pro izvodnjo
Podukrep 1. 2 – Posodabljanje kmetijskih gospo-

darstev za naložbe v živinorejsko pro izvodnjo
Podukrep. 1. 3 – Urejanje pašnikov
UKREP 3 – Pomoč za naložbe za ohranjanje kul-

turne dediščine na kmetijskih gospodarstvih – 29. člen 
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014

2. Ukrepi de minimis v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 1407/2013

Ukrep 4 – Pomoč za naložbe v predelavo in trženje 
kmetijskih in živilskih pro izvodov ter za naložbe v nek-
metijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu – de 
minimis

Pomoč iz ukrepa 4 se dodeli za:
– predelavo primarnih kmetijskih pro izvodov, goz-

dnih sadežev in zelišč;
– prodajo pridelkov in izdelkov s kmetij;
– turizem na kmetiji;
– predelavo gozdnih lesnih sortimentov.
Ukrep 5 – Pomoč za izobraževanje in usposabljanje 

na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter prede-
lave in trženja – de minimis

II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javni razpis
Najvišji zneski pomoči po Ukrepu 1 – Pomoč za 

naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospo-
darstvih v zvezi s primarno pro izvodnjo ter podukrepi 
v okviru tega ukrepa in Ukrepu 3 – Pomoč za naložbe 
za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospo-
darstvih Pravilnika o ukrepih za razvoj podeželja v Me-
stni občini Ljub ljana za programsko obdobje 2015-2020 
(Uradni list RS, št. 36/15), ne smejo preseči najvišjih 
zneskov pomoči iz 14. in 29. člena Uredbe Komisije 
(EU) št. 702/2014, ne glede na to, ali se pomoč za pro-
jekt ali dejavnost v celoti financira iz državnih sredstev 
ali pa se delno financira iz sredstev EU.

Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) 702/2014, 
se ne kumulira s plačili iz drugega odstavka 81. člena in 
iz 82. člena Uredbe (EU) št. 1305/2013 v zvezi z istimi 
upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo pre-
sežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta 
določena v Uredbi Komisije (EU) 702/2014.

Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 
se ne sme kumulirati s podporo de minimis v smislu 
Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013, glede na iste upra-
vičene stroške, če bi bila s tako kumulacijo presežena 
intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena 
v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
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Pomoč iz Ukrepa 1 – Pomoč za naložbe v opred-
metena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi 
s primarno kmetijsko pro izvodnjo – 14. člen Uredbe 
Komisije (EU) št. 702/2014 se ne dodeli za:

– naložbe za skladnost s standardi Evropske unije;
– investicije, ki se izvajajo izven območja MOL;
– že izvedena dela;
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov 

Republike Slovenije ali Evropske unije;
– naložbe v živinorejsko pro izvodnjo na kmetijskih 

gospodarstvih, ki se ukvarjajo z rejo toplokrvnih pasem 
konj, prašičev, perutnine in kuncev.

Pomoči za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) 
št. 702/2014 se ne dodeli za davek na dodano vrednost, 
razen, kadar po predpisih, ki urejajo davek na dodano 
vrednost, le-ta ni izterljiv.

Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) 702/2014, 
se lahko kumulira z vsako drugo državno pomočjo v zve-
zi z istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti 
prekrivajo samo, če se s tako kumulacijo ne preseže 
najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se 
uporablja za zadevno pomoč v skladu z Uredbo Komi-
sije (EU) 702/2014.

Pomoč za ukrepe na podlagi Uredbe komisije (EU) 
št. 702/2014 se lahko dodeli le kmetijskim gospodar-
stvom (mikro podjetjem), ki niso naslovniki neporavna-
nega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa 
Komisije (EU), s katerim je bila pomoč razglašena za 
nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom in niso 
podjetja v težavah.

Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno 
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno 
pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se 
s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost po-
moči ali znesek pomoči.

Pomoč de minimis ne sme biti namenjena izvozu 
oziroma z izvozom povezani dejavnosti v tretje države 
ali države članice Evropske unije, kot je pomoč, nepo-
sredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo 
in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi 
izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.

Pomoč de minimis ne sme biti pogojena s predno-
stno rabo domačih pro izvodov pred uvoženimi.

Pomoč de minimis se ne sme uporabljati za nabavo 
vozil za cestni prevoz tovora.

Do pomoči de minimis niso upravičena podjetja, ki 
so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, 
št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr.) 
v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko 
neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta sku-
paj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega 
kapitala družbe.

Skupna vrednost pomoči de minimis, dodeljena eno-
tnemu podjetju v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne 
glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali 
se pomoč dodeli iz sredstev MOL, države ali Evropske 
unije, ne sme preseči 200.000 eurov, v primeru podjetij, 
ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu, 
znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 eurov.

Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo 
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomo-
čjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v Uredbi 
št. 360/2012.

Če je podjetje dejavno v sektorjih ribištva in akva-
kulture, primarne pro izvodnje kmetijskih pro izvodov 
s seznama iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evrop-
ske unije in predelave in trženja kmetijskih pro izvodov 

s seznama iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske 
unije ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih 
ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje 
uporabe Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013, se po-
moč dodeli v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, 
če podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavno-
sti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti 
v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te ured-
be, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe 
Komisije (ES) št. 1407/2013.

Pomoč za Ukrepe v skladu z Uredbo komisije (EU) 
št. 702/2014 in Ukrepe de minimis v skladu z Uredbo 
Komisije (EU) št. 1407/2013 se ne sme uporabljati za 
nakup rabljene opreme in naprav.

Do pomoči za Ukrepe v skladu z Uredbo komisije 
(EU) št. 702/2014 in Ukrepe de minimis v skladu z Ured-
bo Komisije (EU) št. 1407/2013, niso upravičene pravne 
in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, 
ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do MOL, drža-
ve ali do zaposlenih v podjetju.

Upravičenci pomoči za Ukrepe v skladu z Uredbo 
komisije (EU) št. 702/2014 in Ukrepe de minimis v skla-
du z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 ne smejo pri-
četi z izvedbo naložbe pred prejemom sklepa o dodelitvi 
pomoči.

Upravičenci lahko vložijo skupaj največ dve vlogi 
(po eno vlogo za posamezno naložbo) za pomoči iz 
ukrepov v tem javnem razpisu.

Na javni razpis se lahko prijavijo upravičenci, ki za 
posamezne ukrepe izpolnjujejo naslednje pogoje:

1. Ukrepi v skladu z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014

1.1 Upravičenci do pomoči za Ukrep 1 – Pomoč 
za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih go-
spodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko pro izvodnjo – 
14. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014

Upravičenci do sredstev za podukrepa 1.1 in 1.2 so 
pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro 
podjetja, dejavna v primarni kmetijski pro izvodnji, vpisana 
v register kmetijskih gospodarstev, s sedežem na obmo-
čju MOL in katerih naložba se izvaja na območju MOL.

Upravičenci do sredstev za podukrep 1.3 so pravne 
in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, 
dejavna v primarni kmetijski pro izvodnji, vpisana v regi-
ster kmetijskih gospodarstev in katerih naložba se izvaja 
na območju MOL.

Intenzivnost pomoči iz podukrepov 1.1, 1.2 in 1.3 je:
– do 50 %zneska upravičenih stroškov naložb na 

kmetijskih gospodarstvih na območjih z omejenimi mo-
žnostmi za kmetijsko dejavnost in

– do 40 % zneska upravičenih stroškov naložb na 
ostalih območjih.

Najvišji skupni znesek pomoči iz podukrepov 1.1, 
1.2 in 1.3 za posamezno naložbo na kmetijskem gospo-
darstvu lahko znaša do 10.000 eurov.

Vlogo za pomoč iz podukrepov 1. 1, 1. 2 in 1. 
3 predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.

1.2 Upravičenci do pomoči za Ukrep 3 – Pomoč za 
naložbe za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih 
gospodarstvih

Upravičenci do sredstev za ukrep 3 so pravne in 
fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, 
dejavna v primarni kmetijski pro izvodnji, vpisana v re-
gister kmetijskih gospodarstev, s sedežem na območju 
MOL, in katerih naložba se izvaja na območju MOL.

Intenzivnost pomoči iz ukrepa 3 je:
– do 75 % zneska upravičenih stroškov naložbe na 

kmetijskih gospodarstvih na območjih z omejenimi mo-
žnostmi za kmetijsko dejavnost in



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 48 / 3. 7. 2015 / Stran 1289 

– do 60 % zneska upravičenih stroškov naložbe na 
ostalih območjih.

Najvišji skupni znesek pomoči iz ukrepa 3 za po-
samezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko 
znaša do 10.000 eurov.

Vlogo za pomoč iz ukrepa 3 predloži nosilec kme-
tijskega gospodarstva.

2. Ukrepi de minimis v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 1407/2013

2.1 Upravičenci do pomoči za Ukrep 4 – Pomoč 
za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih 
pro izvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kme-
tijskem gospodarstvu

Upravičenci do sredstev za ukrep 4 so pravne in 
fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, 
imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano 
v register kmetijskih gospodarstev, ima sedež na obmo-
čju MOL in katerih naložba se izvaja na območju MOL.

Intenzivnost pomoči iz ukrepa 4 je do 50 % upravi-
čenih stroškov oziroma do 10.000 eurov.

Vlogo za pomoč iz ukrepa 4 predloži član kmetij-
skega gospodarstva.

2.2 Upravičenci do pomoči za Ukrep 5 – Pomoč za 
izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetij-
skih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja – de 
minimis

Upravičenci do sredstev za ukrep 5 so pravne in 
fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, 
imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano 
v register kmetijskih gospodarstev, ima sedež na ob-
močju MOL in se ukvarjajo z nekmetijsko dejavnostjo 
ter predelavo in trženjem na kmetijskem gospodarstvu.

Intenzivnost pomoči iz ukrepa 5 je do 100 % upra-
vičenih stroškov.

Vlogo za pomoč iz ukrepa 5 predloži član kmetij-
skega gospodarstva.

III. Posebni pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu

Upravičenci morajo izpolnjevati tudi posebne razpi-
sne pogoje, ki so sestavni del razpisne dokumentacije 
za vsak posamezen ukrep.

1. Ukrepi v skladu z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014

1.1. Ukrep 1 – Pomoč za naložbe v opredmetena 
sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno 
kmetijsko pro izvodnjo – 14. člen Uredbe Komisije (EU) 
št. 702/2014

Pomoč iz ukrepa 1 se dodeli za:
Podukrep 1.1 – Posodabljanje kmetijskih gospodar-

stev za naložbe v rastlinsko pro izvodnjo
Pomoč iz podukrepa 1.1 se dodeli za kritje nasle-

dnjih upravičenih stroškov:
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme 

v rastlinjaku;
– stroški nakupa in postavitve zaščite pred neugo-

dnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže ipd.);
– stroški postavitve novega ali obnove sadnega 

nasada (priprava zemljišča, nakup opor, mrež za ograjo, 
večletnega sadilnega materiala, razen jagod);

– stroški nakupa sadilnega materiala za postavitev 
nasada špargljev.

Pogoji za pridobitev pomoči iz podukrepa 1.1 so:
– gradbeno dovoljenje za postavitev rastlinjaka, če 

je to zahtevano s predpisi s področja graditve objektov, 
oziroma druga ustrezna dokumentacija;

– presoja vplivov na okolje, če je potrebna za nalož-
bo iz prejšnje alineje;

– najmanj dve ponudbi oziroma predračuna za na-
črtovano naložbo;

– kmetijsko gospodarstvo se ukvarja ali se bo ukvar-
jalo s pridelavo rastlinskih kmetijskih pro izvodov (ekolo-
ška, integrirana oziroma pridelava višje kakovosti);

– rastlinjak mora biti montažno demontažnega tipa, 
minimalne površine 300 m2;

– za postavitev mreže proti toči mora vlagatelj imeti 
nasad ali na novo posaditi nasad minimalne površine 
0,4 ha pečkarjev ali 0,1 ha koščičarjev ali 0,1 ha jagodi-
čja na zemljišču v svoji lasti;

– za razširitev obstoječih sadnih nasadov mora vla-
gatelj imeti v lasti nasad minimalne površine 0,4 ha 
pečkarjev ali 0,1 ha koščičarjev ali 0,3 ha lupinarjev ali 
0,1 ha jagodičja;

– na novo posaditi ali obnoviti nasad minimalne po-
vršine 0,4 ha pečkarjev ali 0,1 ha koščičarjev ali 0,3 ha 
lupinarjev ali 0,1 ha jagodičja na zemljišču v svoji lasti;

– za razširitev obstoječih nasadov špargljev mora 
vlagatelj imeti nasad minimalne površine 0,1 ha špar-
gljev na zemljišču v svoji lasti;

– na novo postaviti nasad špargljev minimalne po-
vršine 0,1 ha na zemljišču v svoji lasti;

– predložitev zbirne vloge (subvencijska vloga) v te-
kočem letu oziroma preteklem letu, če rok za oddajo 
zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel.

Podukrep 1.2 – Posodabljanje kmetijskih gospodar-
stev za naložbe v živinorejsko pro izvodnjo

Pomoč iz podukrepa 1.2 se dodeli za kritje nasle-
dnjih upravičenih stroškov:

– stroški gradnje enoetažnih objektov za rejo živali 
do vključno 100 m2 površine, ki služijo primarni kmetijski 
pro izvodnji (stroški materiala in storitev);

– stroški rekonstrukcije ali adaptacije objektov za 
rejo živali in pomožnih kmetijskih objektov na kmetiji, ki 
služijo primarni kmetijski pro izvodnji (stroški materiala 
in storitev);

– stroški nakupa opreme objektov za rejo živali 
(oprema za odstranjevanje gnoja, napajalna, krmilna, 
molzna, prezračevalna oprema ipd.).

Pogoji za pridobitev pomoči iz podukrepa 1.2 so:
a) za rejo živali:
– kmetijsko gospodarstvo je usmerjeno ali se bo 

usmerilo v prosto rejo živali;
– gradbeno dovoljenje za gradnjo enoetažnih 

objektov za rejo živali do vključno 100 m2, rekonstruk-
cijo ali adaptacijo objektov za rejo živali in pomožnih 
kmetijskih objektov na kmetiji, če je zahtevano s predpisi 
s področja graditve objektov, oziroma druga ustrezna 
dokumentacija;

– presoja vplivov na okolje, če je potrebna za nalož-
bo iz prejšnje alineje;

– najmanj dve ponudbi oziroma predračuna za na-
črtovano naložbo;

– predložitev zbirne vloge (subvencijska vloga) v te-
kočem letu oziroma preteklem letu, če rok za oddajo 
zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;

– vlagatelj mora imeti v obdelavi ustrezno površino 
lastnih ali zakupljenih kmetijskih površin za neškodlji-
vo uporabo gnojevke in/ali gnoja, in sicer največ 2,4 
glavi velike živine na hektar (v nadaljnjem besedilu: 
GVŽ/ha), na varstvenih pasovih virov pitne vode največ 
1,9 GVŽ/ha, oziroma kot to določajo državni predpisi za 
posamezna področja;

– najmanjša zmogljivost hleva mora biti:
– za rejo konj 5 ležišč v boksih ali v prosti reji 

z izpustom;
– za rejo drobnice 15 ležišč v območjih z omeje-

nimi možnostmi;
– za rejo krav molznic 10 ležišč v območjih 

z omejenimi možnostmi in 20 ležišč v nižinskem obmo-
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čju ter za rejo krav dojilj 5 ležišč v območjih z omejenimi 
možnostmi;

b) za čebelarjenje:
– gradbeno dovoljenje za gradnjo enoetažnih 

objektov za rejo živali do vključno 100 m2, rekonstrukci-
jo ali adaptacijo objektov za rejo živali, če je zahtevano 
s predpisi s področja graditve objektov, oziroma druga 
ustrezna dokumentacija;

– najmanj dve ponudbi oziroma predračuna za na-
črtovano naložbo;

– predložitev zbirne vloge (subvencijska vloga) v te-
kočem letu oziroma preteklem letu, če rok za oddajo 
zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;

– čebelarjenje z najmanj 20 čebeljimi družinami 
avtohtone kranjske čebele;

– certifikat Slovenski med z zaščiteno geografsko 
označbo.

Podukrep 1.3 – Urejanje pašnikov
Pomoč iz podukrepa 1. 3 se dodeli za kritje nasle-

dnjih upravičenih stroškov:
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregradi-

tev pašnikov z električno ograjo;
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za 

živino.
Pogoji za pridobitev pomoči iz podukrepa 1.3 so:
– naložba se mora izvesti na površini najmanj 2,5 

ha;
– dokumentacija za izvedbo naložbe (načrt za po-

stavitev pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo 
paše);

– predložitev zbirne vloge (subvencijska vloga) v te-
kočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne 
vloge v tekočem letu še ni potekel;

– najmanj dve ponudbi oziroma predračuna za na-
črtovano naložbo.

1.2. Ukrep 3 – Pomoč za naložbe za ohranjanje kul-
turne dediščine na kmetijskih gospodarstvih – 2 9. člen 
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014

Pomoč iz ukrepa 3 se dodeli za kritje naslednjih 
upravičenih stroškov:

– stroški za naložbe v obnovo kmetijskih stavb kot 
so kašča, kozolec, skedenj, svinjak, čebelnjak itd. (stro-
ški za nabavo materiala za obnovo, stroški za izvajanje 
del).

Pogoji za pridobitev sredstev iz ukrepa 3 so:
– stavba mora biti vpisana v register nepremične 

kulturne dediščine, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za 
področje kulture;

– gradbeno dovoljenje za izvedbo naložbe, če je 
zahtevano s predpisi s področja graditve objektov, ozi-
roma druga ustrezna dokumentacija;

– najmanj dve ponudbi oziroma predračuna za na-
črtovano naložbo.

2. Ukrepi de minimis v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 1407/2013

2.1. Ukrep 4 – Pomoč za naložbe v predelavo in 
trženje kmetijskih in živilskih pro izvodov ter naložbe 
v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu

Pomoč iz ukrepa 4 se dodeli za kritje naslednjih 
upravičenih stroškov:

– stroški nakupa opreme in naprav za predelavo 
primarnih kmetijskih pro izvodov, gozdnih sadežev in 
zelišč;

– stroški nakupa opreme in naprav za prodajo pri-
delkov in izdelkov s kmetij;

– stroški gradnje ali obnove objekta za prodajo pri-
delkov in izdelkov s kmetij;

– stroški nakupa opreme in naprav za turizem na 
kmetiji;

– stroški gradnje ali obnove objekta za turizem na 
kmetiji;

– stroški nakupa opreme in naprav za predelavo 
gozdnih lesnih sortimentov.

Pogoji za pridobitev pomoči iz ukrepa 4 so:
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetij-

skem gospodarstvu ali dokazilo o registraciji dejavnosti, 
kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za opra-
vljanje dejavnosti;

– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let 
po zaključeni naložbi;

– gradbeno dovoljenje za izvedbo naložbe, če je 
zahtevano s predpisi s področja gradnje objektov, ozi-
roma druga ustrezna dokumentacija;

– najmanj dve ponudbi oziroma predračuna za na-
črtovano naložbo.

2.2. Ukrep 5 – Pomoč za izobraževanje in usposa-
bljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji 
ter predelave in trženja – de minimis

Pomoč iz ukrepa 5 se dodeli za kritje naslednjih 
upravičenih stroškov:

– stroški tečajev za pridobitev certifikata nacionalne 
poklicne kvalifikacije.

Pogoji za pridobitev pomoči iz ukrepa 5 so:
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za ka-

tere se pomoč uveljavlja;
– program izobraževanja oziroma usposabljanja za 

pridobitev certifikata nacionalne poklicne kvalifikacije za 
opravljanje nekmetijske dejavnosti na kmetiji ter prede-
lavo in trženje kmetijskih pro izvodov;

– dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetij-
skem gospodarstvu ali dokazilo o registraciji dejavnosti, 
kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za opra-
vljanje dejavnosti.

– certifikat, pridobljen v letu 2014 ali v letu 2015 za 
obdobje do roka za predložitev vlog.

IV. Merila za ocenjevanje vlog
Merila za dodelitev pomoči za Ukrepe v skladu 

z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014
Merila za Ukrep 1 – Pomoč za naložbe v opredme-

tena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s pri-
marno kmetijsko pro izvodnjo, podukrep 1.1 – Posoda-
bljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v rastlinsko 
pro izvodnjo, podukrep 1.2 – Posodabljanje kmetijskih 
gospodarstev za naložbe v živinorejsko pro izvodnjo, 
podukrep 1.3 – Urejanje pašnikov so:

– prejeta javna sredstva za naložbe v kmetijska 
gospodarstva od leta 2010,

– starost vlagatelja,
– izobrazba vlagatelja,
– standard kmetijske pridelave,
– status upravičenca,
– delež lastnih sredstev za izvedbo naložbe,
– območje, v katerem leži kmetijsko gospodarstvo.
Merila za Ukrep 3 – Pomoč za naložbe za ohranja-

nje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih so:
– prejeta javna sredstva za naložbe v kmetijska 

gospodarstva od leta 2010,
– starost vlagatelja,
– status upravičenca,
– starost objekta,
– delež lastnih sredstev za izvedbo naložbe,
– območje, v katerem leži kmetijsko gospodarstvo.
Skupno je možno pri ocenjevanju dobiti maksimal-

no 100 točk.
Merila za dodelitev pomoči za Ukrepe de minimis 

v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013
Merila za Ukrep 4 – Pomoč za naložbe v predelavo 

in trženje kmetijskih in živilskih pro izvodov ter naložbe 
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v nekmetijsko dejavnost na kmetijskih gospodarstvih – 
de minimis so:

– prejeta sredstva za naložbe na kmetijskem go-
spodarstvu od leta 2010,

– starost vlagatelja,
– izobrazba vlagatelja,
– status dejavnosti,
– delež lastnih sredstev za izvedbo naložbe,
– območje v katerem leži kmetijsko gospodarstvo.
Skupno je možno pri ocenjevanju dobiti maksimal-

no 100 točk.
Za Ukrep 5 – Pomoč za izobraževanje in usposa-

bljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji 
ter predelave in trženja – de minimis) se za dodelitev 
pomoči upošteva naslednje merilo:

– vse vloge, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev 
sredstev se ocenijo s 100 točkami.

V. Okvirna višina sredstev
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki so 

namenjena za ukrepe za razvoj podeželja po tem jav-
nem razpisu, je 105.000, 00 EUR.

Okvirna višina sredstev po posameznih vrstah ukre-
pov:

1. Ukrepi v skladu z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014:

Ukrep 1 – Pomoč za naložbe v opredmetena sred-
stva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno 
kmetijsko pro izvodnjo – 50.000,00 EUR;

Ukrep 3 – Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne 
dediščine na kmetijskih gospodarstvih – 30.000,00 EUR.

2. Ukrepi de minimis v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 1407/2013:

Ukrep 4 – Pomoč za naložbe v predelavo in trženje 
kmetijskih in živilskih pro izvodov ter naložbe v nekmetij-
sko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu in

Ukrep 5 – Pomoč za izobraževanje in usposabljanje 
na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter prede-
lave in trženja – de minimis.

Skupna okvirna vrednost za Ukrep 4 in Ukrep 5 je 
25.000,00 EUR.

Kolikor bodo zaprošena sredstva po predloženih 
vlogah za naložbe v okviru posameznega ukrepa ali 
sklopa ukrepov nižja od predvidenih sredstev za po-
samezen ukrep oziroma sklop ukrepov, se preostanek 
sredstev prerazporedi kot pomoč drugemu ukrepu v isti 
vrsti ukrepov ali pa naslednji vrsti ukrepov.

MOL si pridržuje pravico do spremembe okvirne 
višine sredstev, v primeru, da se razpoložljiva sredstva 
spremenijo v postopku sprejemanja rebalansa proraču-
na MOL za leto 2015.

VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena 
sredstva za leto 2015 morajo biti porabljena v letu 2015.

VII. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo oddati vloge za ukrepe 1, 3, 4 in 

5 izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: 
Mestna občina Ljub ljana, p.p. 25, 1001 Ljub ljana, vključ-
no do 14. 8. 2015 (velja datum žiga pošte).

Vloga za dodelitev sredstev za Ukrep 1 – Pomoč 
za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih go-
spodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko pro izvodnjo 
in Ukrep 3 – Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne 
dediščine na kmetijskih gospodarstvih, se pripravi na 
obrazcu Vloga 1. Vloga za Ukrep 4 – Pomoč za naložbe 
v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih pro izvodov 
ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem go-
spodarstvu se pripravi na obrazcu Vloga 2 in za Ukrep 
5 – Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na podro-
čju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in 
trženja – de minimis, na obrazcu Vloga 3.

Vlogi je potrebno priložiti vse dokumente, ki jih kot 
obvezna dokazila zahteva razpisna dokumentacija tega 
javnega razpisa in so navedeni na obrazcu vloga.

Vloge morajo biti poslane v zaprti ovojnici – velikosti 
A4 ali večja, z obvezno uporabo »Obrazca ovojnica«. 
V primeru, da upravičenec pošilja več vlog za več na-
menov, mora biti vsaka vloga poslana v posebni ovojnici.

VIII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog za ukrepe 1, 3, 4 in 5, ki ga vodi 

Komisija za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje 
programov in/ali projektov v MOL v letu 2015 s področja 
dodelitve državnih pomoči za programe razvoja pode-
želja (v nadaljevanju: komisija) se bo pričelo dne 19. 8. 
2015. Odpiranje vlog ne bo javno. Kolikor se zaradi ve-
likega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi istega 
dne, se nadaljuje naslednji dan.

Na odpiranju ugotavlja komisija popolnost vlog gle-
de na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. 
V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo 
dokumentacijo bo komisija v roku osmih dni od odpi-
ranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku treh dni 
dopolnijo.

IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje 
o izidu razpisa

Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnje-
nih in zavrženih vlogah po pooblastilu župana s sklepom 
odločila direktorica MU MOL, o pritožbi zoper ta sklep 
pa župan MOL.

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

čen v VII. točki besedila tega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih se-

stavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne doku-
mentacije za posamezni namen in ne bodo dopolnjene 
v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).

Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih 

in posebnih pogojev, določenih v besedilu razpisa in 
razpisne dokumentacije za posamezni namen,

– ki jih bo področna komisija, na podlagi meril za 
ocenjevanje in vrednotenje, ocenila kot neustrezne,

– tistih vlagateljev, ki so v fazi ocenjevanja vlog 
dosegli najnižje število točk v okviru posamezne vrste 
ukrepa, vendar le v primeru, če zaprošena sredstva 
vseh vlagateljev presegajo okvirno višino razpoložljivih 
sredstev po posameznih vrstah oziroma sklopih ukre-
pov.

MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa 
v roku 45 dni po zaključku odpiranja vlog.

X. Sklenitev pogodbe: prejemnikom sredstev bodo 
posredovani sklepi o izboru, hkrati pa bodo tudi pozvani 
k podpisu pogodbe, s katero se uredijo medsebojne ob-
veznosti med Mestno občino Ljub ljana in prejemnikom.

XI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na 
spletni strani MOL: http://www.Ljub ljana.si/si/mol/razpi-
si-razgrnitve-objave/ ali pa jo v tem roku zainteresirani 
dvignejo vsak delovni dan med 9. in 12. uro, na naslovu: 
Mestna občina Ljub ljana, Oddelek za varstvo okolja, 
Odsek za razvoj podeželja, Zarnikova 3, Ljub ljana, V. 
nadstropje, soba 503a.

XII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Predstavitev razpisa za vse zainteresirane bo v to-

rek, 7. 7. 2015 ob 9. uri, v sejni sobi 505 (V. nadstropje), 
Zarnikova 3, Ljub ljana.

Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumenta-
cijo in postopkom javnega razpisa lahko vlagatelji dobijo 
vsak delovni dan pri Teodori Makoter, tel. 01/306-43-11 
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ali Maruški Markovčič, tel. 01/306-43-09, med 9. in 
12. uro ter na elektronskem naslovu: maruska.markov-
cic@Ljub ljana.si in teodora.makoter@Ljub ljana.si.

Mestna občina Ljub ljana

Št. 344-2/2015 Ob-2546/15

Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih 
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, s sprem.), 
27. člena Zakona o zaščiti živali (ZZZiv – UPB3, Uradni 
list RS, št. 38/13), 8. člena Statuta Občine Jesenice 
(Uradni list RS, št. 1/06 in sprem.) in 5. člena Odloka 
o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske jav-
ne službe zavetišča za zapuščene živali na območju 
Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 7/15), Občina 
Jesenice objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske 

javne službe zavetišča za zapuščene živali  
na območju Občine Jesenice

1. Koncedent: Občina Jesenice, Cesta železarjev 
6, 4270 Jesenice.

2. Koncesijski akt: Odlok o podelitvi koncesije za 
opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za za-
puščene živali na območju Občine Jesenice je bil obja-
vljen v Uradnem listu RS, št. 7/15.

3. Predmet javnega razpisa: podelitev koncesije 
za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za 
zapuščene živali na območju Občine Jesenice.

4. Območje izvajanja javne službe: koncesija se 
izvaja na območju Občine Jesenice.

5. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se 
podeli za obdobje petih let. Trajanje koncesije se določi 
v upravni odločbi o podelitvi koncesije in koncesijski 
pogodbi. Koncesijsko razmerje začne teči z dnem pod-
pisa koncesijske pogodbe, izvajanje javne službe pa se 
začne 1. 1. 2016.

6. Subjekti, ki se lahko prijavijo na razpis in pogoji 
za izbor koncesionarja ter način dokazovanja izpolnje-
nosti pogojev, so navedeni v razpisni dokumentaciji.

7. Merila za izbor koncesionarja so:
– organizacijska in strokovna usposobljenost pri-

javitelja,
– ponudbena cena za storitev oskrbe zapuščenih 

živali,
– dosedanje izkušnje ali reference prijavitelja,
– druge ugodnosti, ki jih nudi prijavitelj (in niso opre-

deljene pod točko 3. javnega razpisa)
Merila so podrobneje določena v razpisni doku-

mentaciji.

8. Prijava na javni razpis mora biti napisana v slo-
venskem jeziku in predložena na predpisanih obrazcih 
s prilogami, v skladu z razpisno dokumentacijo.

9. Organ, ki bo opravil izbor koncesionarja: Komi-
sija za izvedbo postopka javnega razpisa za podelitev 
koncesije za opravljanje gospodarske javne službe za-
vetišča za zapuščene živali poda predlog izbora konce-
sionarja, direktor občinske uprave Občine Jesenice pa 
izda upravno odločbo o podelitvi koncesije.

10. Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah 
z obvezno oznako na ovojnici: »Ne odpiraj – ponudba 
– javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje go-
spodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali 
na območju Občine Jesenice, št. 344-2/2015«. Ovojnica 
s prijavo mora prispeti na naslov: Občina Jesenice, Cesta 
železarjev 6, 4270 Jesenice, in sicer osebno v spreje-
mno pisarno Občine Jesenice do vključno 28. 7. 2015 do 
14. ure, ali priporočeno po pošti, oddano do vključno 28. 7. 
2015. Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komi-
sija za odpiranje prijavnih vlog ne bo obravnavala in bodo 
s sklepom zavržene ter neodprte vrnjene prijaviteljem.

11. Odpiranje prijav: komisija bo v četrtek, 30. 7. 
2015 ob 10. uri, v sejni sobi Občine Jesenice, Cesta žele-
zarjev 6, Jesenice, odprla vse v roku dostavljene prijave.

Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru priso-
tnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumen-
tom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika.

12. Rok za izbor koncesionarja: Komisija predlaga iz-
bor koncesionarja v 15 dneh po prejemu dopolnjenih vlog. 
O izbiri koncesionarja koncedent odloči z upravno odločbo.

Koncesijska pogodba se pošlje v podpis izbranemu 
ponudniku takoj po pravnomočnosti odločbe o izboru 
koncesionarja. Izbrani ponudnik mora koncesijsko po-
godbo podpisati najkasneje v roku petnajst dni od dne-
va, ko jo je prejel.

13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o iz-
boru koncesionarja: Občina Jesenice bo vse prijavitelje 
obvestila o izboru koncesionarja v roku 30 dni po za-
ključku odpiranja vlog.

14. Rok, v katerem je potrebno pričeti z izvajanjem 
javne službe: z izvajanjem javne službe je potrebno 
pričeti 1. 1. 2016.

15. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumenta-
cija je vlagateljem na voljo od dneva objave do zaključ-
ka javnega razpisa na spletni strani Občine Jesenice 
http://www.jesenice.si.

16. Vse dodatne informacije o razpisu dobijo zainte-
resirani pri mag. Veri Djurić Drozdek, po elektronski po-
šti: vera.djuric-drozdek@jesenice.si ter pri Jasni Erman, 
po elektronski pošti: jasna.erman@jesenice.si.

Občina Jesenice
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 Ob-2558/15

Popravek
V objavi javnega razpisa za delovno mesto direktor-

ja Doma počitka Mengeš, objavljenega v Uradnem listu 
RS, št. 46, dne 26. 6. 2015, se zadnji odstavek popravi 
in se pravilno glasi:

Najprimernejši kandidati, ki jih bo izbrala Komisija, 
ki jo je imenoval Svet zavoda Doma počitka Mengeš, 
bodo pisno s priporočeno pošto, vabljeni na razgovor 
na sejo Sveta zavoda, dne 10. 7. 2015.

Dom počitka Mengeš

 Ob-2541/15

Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o. Nade Ci-
lenšek 5, Žalec, objavlja na podlagi 19, 20, 21, 22, 23, 
24. člena Statuta JKP Žalec, d.o.o., razpis za delovno 
mesto

direktorja podjetja
Kandidati morajo izpolnjevati splošne pogoje, ki jih 

urejajo predpisi s področja delovnega prava.
Kandidati morajo izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ima VII. stopnjo izobrazbe (dosedanja univer-

zitetna izobrazba oziroma II. stopnja bolonjskega študi-
ja) tehnične smeri ali ekonomske smeri,

– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na podro-
čju vodenja gospodarskih družb,

– da ima sposobnost za delo z ljudmi, organiziranje 
in vodenje.

Kandidati morajo k prijavi predložiti:
– potrdilo o državljanstvu oziroma fotokopijo doku-

menta, ki izkazuje državljanstvo,
– potrdilo o izobrazbi,
– dokazilo o delovnih izkušnjah,
– dokazilo o delovnih izkušnjah na področju vode-

nja gospodarskih družb;
Kandidati morajo k prijavi predložiti tudi pi-

sni predlog vizije razvoja in delovanja podjetja.
Direktorja imenuje in razrešuje na predlog razpisne 

komisije po predhodno opravljenem javnem razpisu svet 
ustanoviteljev. Direktor je imenovan za 4 leta.

Prijave s potrebnimi dokazili, vizijo razvoja in delo-
vanja podjetja in življenjepisom posredujete na naslov: 
Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Razpisna ko-
misija, Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec, v roku 15 dni po 
tej objavi, s pripisom (Ne odpiraj – razpis za direktorja 
podjetja).

V izbirnem postopku bomo preverili usposobljenosti 
kandidatov, ki na podlagi priloženih dokazil izpolnjujejo 
razpisne pogoje.

Po izteku roka bo razpisna komisija izmed prijavlje-
nih kandidatov izbrala enega ali več kandidatov, ki ustre-
zajo razpisnim pogojem ter jih predlagala v imenovanje 
svetu ustanoviteljev.

Če nihče izmed prijavljenih kandidatov ne bo ustre-
zal razpisnim pogojem oziroma, če svet ustanoviteljev 
ne izbere nobenega od predlaganih kandidatov, se raz-
pis ponovi.

Razpisi delovnih mest

Odločitev o izbiri mora biti sprejeta v roku 30 dni 
po poteku roka za prijave na razpis. O odločitvi izbire 
se s pravnim poukom obvesti vse kandidate, ki so se 
prijavili na razpis.

Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.

Št. 110-7/2015-1 Ob-2559/15

Občina Postojna, Ljub ljanska cesta 4, 6230 Postoj-
na, na podlagi 32. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS, – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, 
Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 
45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC 
in 127/06 – ZJZP) in 15. člena Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Zavod Znanje Postojna, javni zavod 
za muzejsko dejavnost, kulturo, izobraževanje in ostale 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 104/10, 8/11 in 53/11) ob-
javlja razpis za prosto delovno mesto

direktorja
Zavoda Znanje Postojna, javni zavod

Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandi-
dat, ki poleg izpolnjevanja splošnih pogojev:

– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega 

kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in 
da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju 
več kot šest mesecev,

– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožni-
ca zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja 
po uradni dolžnosti,

izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo in najmanj pet let 

delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta vodstvenih 
izkušenj oziroma

– da ima visokošolsko izobrazbo in najmanj sedem 
let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let vodstvenih 
izkušenj,

– da strokovno pozna področje dela javnega za-
voda,

– da ima sposobnost organiziranja in vodenja dela,
– da izpolnjuje druge pogoje, ki jih določa zakon.
Kandidat mora k prijavi priložiti:
– fotokopijo osebnega dokumenta oziroma fotoko-

pijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome, iz katere je razvidna zahteva-

na izobrazba,
– dokazilo o zahtevanih delovnih izkušnjah,
– življenjepis, iz katerega bo med drugim razvidno 

izpolnjevanje pogoja organizacijskih in vodstvenih spo-
sobnosti,

– program dela in razvojno vizijo delovanja zavoda 
za naslednje mandatno obdobje,

– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega ka-
znivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in 
o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora 
v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo 
za pravosodje oziroma izjavo kandidata, da dovoli pri-
dobitev uradnih podatkov o tem,

– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da 
zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi 
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kaznivega dejanja iz prejšnje alineje oziroma izjavo kan-
didata, da dovoli pridobitev podatkov o tem.

Kandidati naj prijave skupaj z dokazili o izpolnjeva-
nju pogojev pošljejo v zaprti ovojnici na naslov: Občina 
Postojna, Ljub ljanska cesta 4, 6230 Postojna, s pripi-
som: Ne odpiraj – prijava na razpis za direktorja Zavoda 
Znanje Postojna«, in sicer v roku 10 dni po objavi razpi-
sa v Uradnem listu RS.

Direktorja imenuje Občina Postojna po predhodnem 
mnenju sveta Zavoda Znanje Postojna, javni zavod, za 
dobo 5 let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o za-
poslitvi za določen čas s predsednikom sveta zavoda.

Kandidati bodo o izbiri oziroma neizbiri pisno obve-
ščeni v 30 dneh po končanem izbirnem postopku.

Oseba, pristojna za posredovanje informacij 
v zvezi z javnim razpisom, je Dolores Dolenc Bajc, 
tel. 05/728-07-35, elektronski naslov: dolores.do-
lenc-bajc@postojna.si

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

Občina Postojna

 Ob-2563/15

Na podlagi 25. člena Pogodbe o ustanovitvi Slo-
venskega inovacijskega stičišča – SIS, Evropskega go-
spodarskega združenja – SIS EGIZ z dne 21. 5. 2015 
in sklepa Sveta SIS EGIZ z dne 29. 6. 2015, objavljamo 
javni razpis za imenovanje

direktorja oziroma direktorice
Slovenskega inovacijskega stičišča – SIS 

Evropskega gospodarskega združenja – SIS EGIZ
1. Kandidati oziroma kandidatke (v nadaljevanju: 

kandidati) morajo poleg splošnih, z zakonom določenih 
pogojev, izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

– najmanj visokošolsko izobrazbo vsaj 7. stopnje;
– prednost imajo kandidati z doktoratom znanosti;
– najmanj štiri leta uspešnega opravljanja vodstve-

nih funkcij na področju razvoja in raziskovanja in/ali 
v organizacijah, ki se ukvarjajo s financiranjem takšnih 
dejavnosti;

– aktivno znanje enega tujega jezika in dodatno pa-
sivno znanje drugega tujega jezika, pri čemer tuj jezik ne 
pomeni jezika ene od držav bivše Jugoslavije.

Kandidati lahko svoje prijave posredujejo po pošti 
na naslov: Univerza v Ljub ljani, Kongresni trg 12, 1000 
Ljub ljana, s pripisom »Prijava na javni razpis za imeno-
vanje direktorja SIS EGIZ«. Ne glede na način pošiljanja 
mora prijava prispeti na navedeni naslov do vključno 
14. ure 15. 7. 2015. Prijava mora vsebovati osnovne po-
datke o kandidatu (ime, priimek, naslov, elektronska po-
šta), dokazila oziroma izjave o izpolnjevanju vseh zah-
tevanih pogojev in vizijo kandidata o razvoju Stičišča.

2. Kandidati, katerih prijave ne bodo izkazovale 
izpolnjevanja zahtevanih pogojev (npr. ne bodo izka-
zovale znanja kandidata na področju tujih jezikov) ali 
prijavi ne bodo predložili vizije razvoja stičišča, ne bodo 
pozvani k dopolnitvi, ampak bodo njihove vloge izločene 
iz nadaljnjega postopka.

3. Izbirna komisija, ki jo sestavljajo člani Sveta SIS 
EGIZ, bo na podlagi prejetih prijav pripravila predlog 
najprimernejšega kandidata.

4. Svet zavoda bo imenoval direktorja za dobo 4 let, 
z možnostjo ponovnega imenovanja.

5. Pravice in obveznosti direktorja se določijo s po-
godbo o zaposlitvi, ki jo z direktorjem v imenu SIS EGIZ 
po registraciji združenja sklene predsednik sveta SIS 
EGIZ.

6. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba 
o zaposlitvi za določen čas, to je za čas trajanja man-
data.

7. O izboru kandidata bodo kandidati obveščeni 
preko navadne in elektronske pošte, navedene v prijavi, 
v roku 30 dni od objave razpisa.

8. Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo 
rektoratu, tel. 01/241-85-00 ali v pisarni Stičišča, na 
tel. 01/479-82-93.

Datum objave na spletni strani Univerze v Ljub ljani: 
1. 7. 2015.

Univerza v Ljub ljani

Št. 702-27/2015 Ob-2570/15

Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi 30. člena Zakona o državnem pravobra-

nilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 77/09 in 46/13)

1 prosto mesto državnega pravobranilca
na Zunanjem oddelku  

Državnega pravobranilstva v Celju
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje določene v 25. členu Zakona o državnem 
pravobranilstvu in posebne pogoje za imenovanje na 
mesto državnega pravobranilca, določene v 26. členu 
Zakona o državnem pravobranilstvu.

Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v obli-
ki Europass CV: http://www.europass.cedefop.euro-
pa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_
SI) z opisom svoje strokovne dejavnosti po pridobljeni 
diplomi, dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev ter 
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za imenova-
nje na mesto državnega pravobranilca.

Kandidat lahko svoji prijavi priloži izjavo, da za 
namen tega razpisnega postopka dovoljuje Ministrstvu 
za pravosodje, da pridobi naslednje podatke iz uradnih 
evidenc:

– da je državljan Republike Slovenije;
– da je poslovno sposoben;
– da ima v Republiki Sloveniji priznan strokovni 

naslov univerzitetni diplomirani pravnik oziroma temu 
strokovnemu naslovu enakovreden, v tujini pridobljen 
strokovni naslov, z navedbo datuma izdane diplome ali 
nostrifikacije ter navedbo institucije, ki jo je izdala;

– da je opravil pravniški državni izpit, z navedbo 
datuma opravljenega izpita;

– da je osebnostno primeren za opravljanje na-
log državnega pravobranilca (5. točka prvega odstavka 
v zvezi z drugim odstavkom 25. člena Zakona o držav-
nem pravobranilstvu).

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 
naslov kandidata in telefonsko številko, na kateri je 
dosegljiv.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpol-
njevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za 
pravosodje, Ljub ljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi 
razpisa.

Ministrstvo za pravosodje
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 Ob-2542/15

Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 
Grad; v okviru projekta »Gorički travniki«, sofinancirane-
ga s sredstvi iz Programa Finančnega mehanizma EGP 
2009-2014, objavlja Javno povpraševanje za brezplačni 
najem prostora za postavitev agrotunela. Vsebina pov-
praševanja je dosegljiva na spletni strani projekta Gorič-
ki travniki: http://travniki.park-goricko.info/.

Javni zavod Krajinski park Goričko

Št. 478-0006/2015-1 Ob-2549/15

Na podlagi 2., 22. člena Zakona o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 

Druge objave

list RS, št. 86/10 in 75/12, 47/13) ter v skladu s 35. členom 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13), 
16. člena Statuta Občine Podvelka in sklepa Občinskega 
sveta Občine Podvelka sprejetega s programom prodaje 
nepremičnin v letu 2015, objavlja z dne 3. 7. 2015

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja po-
nudb: Občina Podvelka, Podvelka 13, 2363 Podvelka, 
tel. 02/876-95-10, email – obcina@podvelka.si.

II. Opis predmeta prodaje in izklicna vrednost:
Predmet prodaje so naslednje nepremičnine v lasti 

Občine Podvelka:

Z. št. Naslov
nepremičnine

Površina stanovanj-
skega objekta (m2)

Leto gradnje 
objekta

Leto obnove Št. stavbe Datum in ura
ogleda

1. Rdeči Breg
del – 36 53,60 1900 1975 339

Od 13. do 15. julija 
2015, od 7. do 9. ure, 
po predhodni najavi

Sestavni del zgoraj navedenega objeta so tudi po-
možni objeti, vodeni pri Geodetski upravi pod št. stavbe 
340, 341, 343. Prav tako so sestavni del zgoraj nave-
denega objekta tudi nepremičnine parc. št. 1278/1 – 
v izmeri 1702 m2, 1441/42 – v izmeri 331 m2, 1441/43 
– v izmeri 906 m2, *108 – v izmeri 47 m2, *139 – v izmeri 
5 m2, *140 – v izmeri 140 m2, vse k.o. Rdeči Breg II, 
ki predstavljajo funkcionalno celoto.

Izklicna cena za nepremičnin je 23.500,00 € brez 
davka na nepremičnine.

Vsi sestavni deli se prodajajo skupaj z objektom 
in so vključeni v izklicno ceno stanovanjskega objekta.

V. Pogoji prodaje
Pogoji prodaje:
1. Nepremičnine, ki so predmet tega razpisa, se 

prodajajo kot zaključena celota, kot je navedeno v točki II.
2. Nepremičnine se prodajajo po načelu »vide-

no-kupljeno«.
3. Ponudbo za nakup nepremičnin lahko podajo 

pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za prido-
bitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in 
v roku podajo pravilne ponudbe.

4. Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja 
ponudb plačati varščino v višini 10 % izklicne cene za 
nepremičnino na transakcijski račun Občine Podvelka: 
01293-0100011253, odprt pri Banki Slovenije, obvezni 
sklic na številko: 00-7221-2015.

Celotno kupnino mora kupec poravnati v 15 dneh 
od sklenitve pogodbe. Rok plačila kupnine je bistvena 
sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupni-
ne na način in v roku, določenem v pogodbi, se šteje 
prodajna pogodba za razdrto.

VI. Ponudba
Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje se-

stavine:
– Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga 

št. 1).
– Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu pogojev jav-

nega razpisa (priloga št. 2).
– Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne 

cene na obrazcu Ponudba (priloga št. 3).
– Potrdilo o plačilu varščine v višini 10 % od izklic-

ne cene.
– Kopijo matične in davčne številke.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse 

pogoje, navedene v podrobnejši razpisni dokumen-
taciji javnega razpisa, ki je objavljen na spletni strani 
občine.

IX. Rok za predložitev ponudbe
Ponudniki svoje pisne ponudbe za nakup nepre-

mičnine pošljejo po pošti s priporočeno pošiljko na na-
slov: Občina Podvelka, Podvelka 13, 2363 Podvelka ali 
oddajo v glavni pisarni Občine Podvelka, najkasneje 
24. 7. 2015.

Javno odpiranje ponudb bo dne, 27. 7. 2015, ob 
9. uri, v prostorih Občine Podvelka, Podvelka 13, 2363 
Podvelka, sejna soba, 1. nadstropje.

Podrobnejša razpisna dokumentacija in pogoji ter 
obrazci za prijavo ponudbe za javni razpis so objavljeni 
na spletni strani Občine Podvelka – www.podvelka.si, 
v pisni obliki pa jih ponudniki lahko prevzamejo v glavni 
pisarni Občine Podvelka.

Občina Podvelka



Stran 1296 / Št. 48 / 3. 7. 2015 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št. 2153-22/2006/31 Ob-2543/15

V register političnih strank se pri politični stranki 
Napredni narodni stranki, s kratico imena NNS, s se-
dežem v Ljub ljani, Tržaška cesta 2 ter z matično števil-
ko: 5670144000, vpiše sprememba statuta, sprememba 
imena v: Komunistična partija Slovenije, sprememba 
kratice imena v: KPS in sprememba znaka stranke. 
Znak stranke sta dve lovorjevi vejici, znotraj katerih je 
kratica KPS, vejici in kratica KPS sta rumene barve na 
rdeči podlagi.

Objave po Zakonu  
o političnih strankah
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SV 177/2015, SV 178/2015 Ob-2565/15

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega za-
pisa notarke Staše Lepej iz Zagorja ob Savi, opr. št. 
SV 177/2015 (hipotekarno kreditna pogodba za sta-
novanjski kredit št. 406528-001 z dne 30. 6. 2015) in 
SV 178/2015 (hipotekarno kreditna pogodba za sta-
novanjski kredit št. 284979-002 z dne 30. 6. 2015), je 
nepremičnina, ki še ni vpisana v zemljiško knjigo, to je 
stanovanje št. 1 v pritličju, nad poslovnim delom stano-
vanjskega objekta na naslovu Izlake, Izlake 5, vpisanem 
kot posamezni del številka 4, v stavbi številka 223, k.o. 
2649 Izlake, ID 2649-223-4, ki obsega skupno prodajno 
površino 106,22 m2, in pripadajoči delež na skupnih pro-
storih, delih in napravah objekta ter na funkcionalnem 
zemljišču po vzpostaviti etažne lastnine za večstano-
vanjsko poslovno stavbo na naslovu Izlake, Izlake 5, za-
stavljena s hipoteko za zavarovanje naslednjih terjatev:

a) po notarskem zapisu SV 177/2015 za znesek 
35.000,00 EUR, z dobo vračanja v 240 mesecih, anu-
itete zapadejo v plačilo vsakega 18. dne v mesecu, pri 
čemer zapade zadnja anuiteta v plačilo najkasneje do 
dne 18. 7. 2035, s pogodbeno obrestno mero 3- me-
sečni Euribor + fiksni obrestni pribitek 2,350 % letno, 
in efektivno obrestno mero (EOM) v višini 2,53 % letno,

b) po notarskem zapisu SV 178/2015 pa za znesek 
20.000,00 EUR, z dobo vračanja v 200 mesecih, anui-
tete zapadejo v plačilo vsakega 18. dne v mesecu, pri 
čemer zapade zadnja anuiteta v plačilo najkasneje do 
dne 18. 7. 2032, s pogodbeno obrestno mero 3-mesečni 
Euribor + fiksni obrestni pribitek 2,350 % letno in efektiv-
no obrestno mero (EOM) v višini 2,65 % letno,

po obeh notarskih zapisih pa pod pogoji, določe-
nimi v 2., 3. in 4. členu hipotekarno kreditne pogodbe 
za stanovanjski kredit, z zakonitimi zamudnimi obrest-
mi v višini predpisane letne obrestne mere zakonitih 
zamudnih obresti, z vsemi pripadki in stroški, ki bi jih 

Zavarovanja terjatev

imel upnik z uveljavljanjem vračila terjatve, z možnostjo 
odpoklica terjatve in z zaznambo neposredne izvršljivo-
sti terjatve, vse v korist zastavnega upnika SKB banka 
d.d. Ljub ljana, Ajdovščina 4, 1000 Ljub ljana, matična 
številka 5026237000.

SV 316/15 Ob-2566/15

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega za-
pisa notarke Marjane Kolenc-Rus iz Trbovelj, opr. št. 
SV 316/15, opr. št. DK 4/15 z dne 30. 6. 2015 sta bili 
nepremičnini:

– stanovanju št. 2, neto tlorisne površine 73.34 m2, 
z identifikacijsko oznako stanovanja 1886-238-2, ki se 
nahaja v stanovanjski stavbi na naslovu Okrogarjeva 
kolonija 3, Zagorje ob Savi, stoječi na parc. št. 1029, 
parc. št. 1025/3 in parc. št. 1025/4, vse k.o. 1886-Za-
gorje-mesto, to je pri posameznem delu št. 2, v stavbi 
št. 238, k.o. 1886-Zagorje-mesto,

– nestanovanjskem prostoru-kletnem prostoru, 
v izmeri 18.28 m2, z identifikacijsko oznako 1886-238-8, 
ki se nahaja v stanovanjski stavbi na naslovu Okro-
garjeva kolonija 3, Zagorje ob Savi, stoječi na parc. 
št. 1029, parc. št. 1025/3 in parc. št. 1025/4, vse k.o. 
1886-Zagorje-mesto, to je posamezni del št. 8, v stavbi 
št. 238, k.o. 1886-Zagorje-mesto, last zastaviteljev Ale-
tić Elmire in Aletić Jasmina, vsakega do ½, na podlagi 
kupoprodajne pogodbe št. 91/2015-T, sklenjene dne 
12. 6. 2015 med družbo Spekter d.o.o., kot prodajalko 
in Aletić Elmiro in Aletić Jasminom, obema kot kupce-
ma, zastavljena v korist upnice Nove Ljub ljanske ban-
ke d.d., Ljub ljana, Trg republike 2, Ljub ljana, matična 
številka 5860571000, za zavarovanje denarne terjatve 
v višini 14.700,00 EUR z vsemi pripadki ter morebitni-
mi stroški, ki bi jih upnik imel z uveljavljanjem vračila 
terjatve.
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Izvršbe

Z 32/2015 Os-2202/15

Izvršitelj Danilo Starlekar je dne 12. 5. 2015, s pri-
četkom ob 10. uri v zadevi Z 32/2015 Okrajno sodišče 
v Celju, izvršilni oddelek, zoper dolžnika Janeza Perdih, 
Medijske toplice 31, Izlake, za upnika RS MF, FURS 
davčni urad Hrastnik, ki ga zast. Državno prav. ZO Ce-
lje v kraju Širje pri dolžniku ob prisotnosti Jager Davidu 
iz Okrajnega sodišča Celje, opravil rubež nepremičnin: 
stavbo št. 652, ki stoji na parceli 1253/6, k.o. 1860 Širje.

Okrajno sodišče v Celju
dne 15. 5. 2015

In 30/2015 Os-2491/15

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča 
v Domžalah, In 30/2015 z dne 12. 3. 2015, ki je postal 
pravnomočen dne 8. 4. 2015 in rubežnega zapisnika 
izvršitelja Tomazin Marka iz Kranja, IZV 155/2015 z dne 
30. 4. 2015, je bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemlji-
ško knjigo in je last dolžnika Širec Igorja, Turnše 41, 
Dob, to je stanovanje št. 5 v četrti etaži večstanovanj-
ske stavbe na naslovu Turnše 41, Dob, stoječi na parc. 
št. 1218/0, k.o. 1943-Dob, z uporabno površino 37,10 m2 
oziroma neto tlorisno površino, v izmeri 45,80 m2, zaru-
bljena v korist upnika Volksbank Kärnten Süd e. Gen. 
Hauptplatz 6 0, 9179 Ferlach, Avstrija, MŠ: 119559Y, 
zaradi izterjave 34.028,04 EUR s pp.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Domžalah

dne 12. 6. 2015

VL 24671/2015 Os-2492/15

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča 
v Ljub ljani, VL 24671/2015 z dne 10. 3. 2015, ki je 
postal pravnomočen dne 8. 4. 2015 in rubežnega zapi-
snika izvršiteljice mag. Tatjane Krivec Tavčar IZV 8/15 
z dne 21. 4. 2015, je bila nepremičnina, ki ni vpisana 
v zemljiško knjigo in je last Virijant Bojana, Maklenovec 
3, Lukovica, to je stanovanje št. 16, v III. nadstropju, na 
naslovu, Maklenovec 3, Lukovica, zarubljena v korist 
upnika Lesnina LGM SI stanovanjski inženiring d.o.o., 
Proletarska cesta 4, Ljub ljana, MŠ: 1775677000, zaradi 
izterjave 535,63 EUR s pp.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Domžalah

dne 11. 6. 2015

VL 33856/2015 Os-2516/15

Na podlagi sklepa o izvršbi tukajšnjega sodišča, 
opr. št. VL 33856/2015 z dne 26. 3. 2015 (ki je postal 
pravnomočen dne 8. 4. 2015) je bil dne 5. 5. 2015 
opravljen v korist upnika Metalka stanovanjske stori-
tve d.o.o., Industrijska cesta 1, 1000 Ljub ljana, rubež 
nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je 

Objave sodišč

stanovanje (poslovni prostor) številka 3, v prvem nad-
stropju, številka stavbe 57, številka dela stavbe 3, k.o. 
1728 Ljub ljana mesto, v izmeri 104,06 m2, last dolžnika 
Stanislava Ovna do 1/12.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 9. 6. 2015

VL 50336/2008 Os-2370/15

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča na Ptuju VL 
50336/2008 z dne 20. 3. 2015, je bil 17. 4. 2015 v ko-
rist upnice DBS, d. d., Kolodvorska ulica 9, Ljub ljana, 
ki jo zastopa Stanislav Klemenčič, odvetnik na Ptuju, 
zaradi izterjave 5.424,63 EUR s pripadki, po izvršitelju 
Aljoši Valentu opravljen rubež nepremičnine – stano-
vanja št. 2, v skupni izmeri 65,13 m², ki se nahaja v P 
nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Žnidaričevo 
nabrežje 8, Ptuj, stoječe na parc. št. 1698/1, k.o. 400 – 
Ptuj, katerega solastnici vsaka do ½ sta dolžnici Nastja 
Levanič, Žnidaričevo nabrežje 8, Ptuj in Monja Levanič, 
Trubarjeva ulica 11, Ptuj.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 3. 6. 2015

Oklici o začetku vzpostavitve 
pravnega naslova

II N 571/2012 Os-2358/15

Okrajno sodišče v Ljub ljani je po okrajni sodnici 
Mojci Hribar v nepravdni zadevi predlagateljic: 1. Tjaša 
Telič Goršič, Suhadolčanova ulica 32, Ljub ljana in 2. 
Marija Bertoncelj, Jana Husa 21, Ljub ljana, ki ju obe 
zastopa Alenka Košorok Humar, odvetnica v Ljub ljani, 
zoper nasprotno udeleženko: Mestna občina Ljub ljana, 
Mestni trg 1, Ljub ljana, ki jo zastopa Odvetniška družba 
Kozinc in partnerji, o.p., d.o.o., iz Ljub ljane, ob ude-
ležbi: 1. Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 
Ljub ljana in 2. Aleksander Hribar, Bakovniška ulica 3, 
Kamnik, zaradi vzpostavitve etažne lastnine in vzpo-
stavitve zemljiško knjižne listine, dne 2. 6. 2015 izdalo 
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiško knjižne 
listine: prodajne pogodbe št. 145/89-IG/6, z dne 14. 6. 
1989, sklenjene med prodajalcem Gradbenim podjetjem 
Grosuplje, n.sol.o Grosuplje, Taborska cesta 13, Gro-
suplje in kupcem Aleksandrom Hribarjem, Bakovniška 
ulica 3, Kamnik, katere predmet je bil del dvostanovanj-
ske hište št. 23, z oznako AL, ki predstavlja stanovanj-
sko celoto, in ki v naravi v pritličju hiše obsega lasten 
pokrit vhod, vetrolov, 2 shrambi, predsobo, WC, vse 
v skupni izmeri 11,24 m2, ter v nadstropju hiše še pred-
sobo, dnevno sobo, kuhinjo, balkon, sobo predsobo, 
kopalnico, sobo, sobo, v skupni izmeri 81,47 m2, v stavbi 
z naslovom Suhadolčanova ulica 30 in 32, Ljub ljana, 
z ident. št. 1756-16, ki stoji na parceli št. 488/32, k.o. 
1756 – Črnuče.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj 
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave 
tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na 
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oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodi-
šču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov 
o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje 
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja po-
stopka, Aleksandra Hribarja.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 2. 6. 2015

Oklici o začasnih zastopnikih  
in skrbnikih

N 27/2011 Os-2336/15

Okrajno sodišče v Brežicah, je po okrajni sodnici 
Danijeli Knez Molan v nepravdni zadevi predlagateljev: 
1. Pavel Strman, Pulvermuhlestr. 5, Churm, Švica, 2. 
Irena Grozdek, Ahornstr. 29, St. Gallen, Švica, 3. Ana 
Bratuša, Obbeg 32, Spielfeld, Avstrija in 4. Jožefa Žve-
glič, Brodarska 14, Litija, ki jih zastopa Iztok Šubara, 
odvetnik iz Trbovelj, in nasprotnih udeležencev: 1. Jele-
na Strman, Zagrebška cesta 16, Čatež ob Savi, ki jo za-
stopa Drago Šribar, odvetnik v Krškem in 2. Tomaž Str-
man, Brecon Road, GB NP8 1SE, Crickhowel, Združeno 
Kraljestvo zaradi razdružitve solastnega premoženja, 
s sklepom z dne 1. 6. 2015 nasprotnemu udeležencu 
Tomažu Strmanu, ob smiselni uporabi 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku v zvezi s 37. členom Zakona o ne-
pravdnem postopku, postavilo začasnega zastopnika, 
odvetnico Petro Valentinčič, Pod obzidjem 26, Brežice, 
ker nasprotni udeleženec prebiva v tujini in po pozivu 
sodišča ni imenoval pooblaščenca.

Začasni zastopnik bo nasprotnega udeleženca za-
stopal vse do takrat, dokler nasprotni udeleženec ali 
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma 
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči 
sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Brežicah
dne 2. 6. 2015

P 1856/2014 Os-1967/15

Okrožno sodišče v Ljub ljani je po višji pravosodni 
svetovalki Nadji Lebar, v pravdni zadevi tožeče stranke 
Brankice Hudina Sladič, Bukošek 1/b, Brežice, ki jo za-
stopa Nataša Vrečar Zorčič, odvetnica v Brežicah, zoper 
toženo stranko Istrea Kastrati, dejanski naslov neznan, 
zaradi razveze zakonske zveze, o postavitvi začasnega 
zastopnika, dne 13. aprila 2015 sklenilo:

za začasnega zastopnika tožene stranke se imenu-
je odvetnika Marka Ravnika, Kersnikova ulica 6, Ljub-
ljana.

Okrožno sodišče v Ljub ljani
dne 13. 4. 2015

II P 337/2015 Os-2436/15

Okrajno sodišče v Ljub ljani je po triažni sodnici Ka-
tarini Novšak Kaplan v pravdni zadevi tožeče stranke: 
Matej Butara, Spodnji Prhovec 7, Izlake, Zasavje, ki 
ga zastopa Rok Jenko, odvetnik v Ilirski Bistrici, zoper 
toženo stranko: Rok Faleš, Dupleška cesta 91a, Mari-
bor, zaradi plačila 10.432,98 EUR s pripadki, 28. maja 
2015, sklenilo:

toženi stranki Roku Falešu, Dupleška cesta 91a, 
Maribor se v zadevi opr. št. II P 337/2015 na podlagi 
82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi zača-
snega zastopnika.

Za začasnega zastopnika se določi odvetnik Svit 
Svetina, Komenskega ulica 16, Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko vse 
do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec 
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pri-
stojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 28. 5. 2015

VL 180900/2014 Os-2470/15

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Delavske 
hranilnice d.d. Ljub ljana, Miklošičeva cesta 005, Ljub-
ljana, ki jo zastopa zak. zast. Jože Stegne, Dane pri 
Sežani 10C, Sežana, proti dolžniku Aljoši Vidali, Ulica 
Marjana Jerina 11, Celje, ki ga zastopa zač. zast. odv. 
Urša Klep Volk, Gledališka 2, Celje, zaradi izterjave 
1.801,83 EUR, sklenilo:

dolžniku Aljoši Vidali, Ulica Marjana Jerina 11, Ce-
lje, 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-
časna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odv. Urša Klep 
Volk, Gledališka 2, 3000 Celje.

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

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 29. 5. 2015

VL 69645/2014 Os-2517/15

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Stano-
vanjska zadruga Maribor z.o.o., Krekova ulica 18, Ma-
ribor, ki ga zastopa zak. zast. Janko Šmigoc, Krekova 
ulica 18, Maribor, po Odvetniška družba Kac in odvetniki 
o.p. d.o.o., Partizanska cesta 11, Maribor, proti dolžniku 
Januzi Roman Dariusz Raffaele Ayrton, Bohringer Str. 
23, ki ga zastopa zak. zast. Klančič Renata odvetni-
ca, Partizanska cesta 13A, Maribor, zaradi izterjave 
2.008,00 EUR, sklenilo:

dolžniku Januzi Roman Dariusz Raffaele Ayrton, 
Bohringer Str. 23, se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – 
ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasno zastopnico se postavi odv. Renata 
Klančič, Partizanska cesta 13a, Maribor.

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

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 17. 6. 2015

VL 41089/2015 Os-2519/15

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Javno 
podjetje Energetika Maribor d.o.o., Jadranska cesta 28, 
Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Alan Perc, proti dolžni-
ku Urošu Krajnc Babaji, Zagrebška cesta 72, Maribor 
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dostava, ki ga zastopa zak. zast. odv. Biserka Grmek, 
Ul. heroja Bračiča 22, Maribor – dostava, zaradi izterja-
ve 297,65 EUR, sklenilo:

dolžniku Urošu Krajnc Babaji, Zagrebška cesta 72, 
Maribor – dostava, se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – 
ZIZ, postavi začasni zastopnik.

Za začasno zastopnico se postavi odv. Biserka Gr-
mek, Ul. heroja Bračiča 22, Maribor.

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

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 26. 5. 2015

N 18/2015 Os-2468/15

Okrajno sodišče v Tolminu je po okrajni sodnici Ta-
tjani Lipušček v nepravdni zadevi predlagatelja Cezar 
Ostana, Klanc 44, Bovec, ki ga zastopa Ivan Kokošin 
Fon, odvetnik v Tolminu, zoper nasprotni udeleženki 1. 
Danijeli Černe, Via Lunga 28, Gorica, Italija, sedaj ne-
znanega prebivališča in 2. Emiliji Berginc, Via S. Forti 
28, Trst, Italija, sedaj neznanega prebivališča, zaradi 
delitve stvari v solastnini, na podlagi določil prvega od-
stavka in 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku – ZPP, ki se v nepravdnem po-
stopku uporablja na podlagi določila 37. člena Zakona 
o nepravdnem postopku – ZNP, nasprotnima udeležen-
kama Danijeli Černe in Emiliji Berginc za začasnega za-
stopnika postavilo odvetnike Odvetniške pisarne Ivana 
Makuca v Tolminu, Rutarjeva 4.

Začasni zastopnik bo zastopal nasprotni udeležen-
ki v tej nepravdni zadevi vse do takrat, dokler sami ali 
njun pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma 
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči 
sodišču, da jima je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 12. 6. 2015

Oklici dedičem

D 19/2015 Os-2229/15

V zapuščinski zadevi po pokojni Vasiljki Vukašino-
vić, rojeni 15. 6. 1930, umrli 13. 5. 2012, nazadnje sta-
nujoči Rogami b.b., 2000 Podgorica, poziva sodišče vse 
morebitne dediče I. dednega reda, neznanega naslova, 
da se v roku 1 leta po objavi tega oklica, prijavijo sodi-
šču kot dediči, ker bo po poteku oklicnega roka sodišče 
nadaljevalo zapuščinski postopek in zadevo zaključilo 
v skladu z Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 15. 5. 2015

D 350/2014 Os-2432/15

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 
po pok. Katern Nadi, roj. Katern, hčerki Franca, roj. 
27. 4. 1933, državljanki bivše SRFJ, nazadnje stanujoči 
Trava 15, Loški Potok, umrli 28. 1. 1969 v Zgornji Velki.

Tekom zapuščinskega postopka je bilo ugotovljeno, 
da bo v konkretnem primeru prišlo do zakonitega dedo-
vanja, katerega sta deležni tudi hčerki zap. pokojnega 

brata Katern Karola Petra, nazadnje stanujočega v kraju 
Terneuzen na Nizozemskem, to sta Nada in Angelique, 
ki naj bi prav tako živeli na Nizozemskem, vendar na de-
dičem neznanih naslovih. Ker sodišče ni uspelo pridobiti 
niti sedanjih priimkov, niti naslovov obeh dedinj, s tem 
oklicem poziva obe dedinji, da se priglasita sodišču 
v enem letu od objave oklica v Uradnem listu Republike 
Slovenije, na spletni strani tukajšnjega sodišča in na 
sodni deski tukajšnjega sodišča ter uveljavljata svoji 
pravici do dediščine.

Po preteku oklicnega roka bo sodišče razpisalo 
zapuščinsko obravnavo in zadevo zaključilo v skladu 
z Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 8. 6. 2015

D 174/2015 Os-2259/15

Sabina Purger iz Črnega Kala, Osp 73, je dne 12. 2. 
2015 umrla.

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

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

Okrajno sodišče v Kopru
dne 21. 5. 2015

D 345/92 Os-2457/15

Zapuščinska zadeva: po pokojnem Furlanič Lazar-
ju, sinu Antona, roj. 14. 9. 1910, nazadnje stanujočem 
v Kopru, Manžan 45, ki je umrl dne 11. 9. 1992.

Do dediščine imajo pravico zapustnikovi nečaki: 
Furlanič Ernesta iz Trsta, Prodan Carolina iz Ankarana 
in Benčič Emil iz Trsta.

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 po pokojnih Furlanič Ernesti, Pro-
dan Carolini in Benčič Emilu je bila postavljena skrbnica 
Bistra Podgornik Tonello, Dekani 209/a, 6271 Dekani.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 12. 6. 2015

D 673/2014 Os-2490/15

Zapuščinska zadeva: po pokojnem Oblak Antonu, 
roj. 6. 7. 1859, umrl 15. 11. 1930.

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 po pokojnem Oblak Antonu, roj. 6. 7. 
1859, umrlem 15. 11. 1930 je bila postavljena skrbnica 
Bistra Podgornik Tonello, Dekani 209/a, 6271 Dekani.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 16. 6. 2015

I D 226/2015 Os-2222/15

V zapuščinski zadevi po pokojni Uršuli Boštjančič, 
dekliški priimek Jurglič, rojeni 27. 9. 1842, umrli 12. 9. 
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1929, nazadnje stanujoči na naslovu Repče 2, je naslov-
no sodišče odredilo izdajo oklica.

Zapustnica ni napravila oporoke. Ob smrti je bila 
vdova. Zapustila je hčer Marijo, omoženo v Troičenel, 
p. Polica in sina Antona, ki je po podatkih iz smrtovnice 
najverjetneje umrl med vojno na poti iz Amerike.

Ker sodišče ne razpolaga z drugimi podatki, katere 
osebe bi prišle v poštev kot dediči iz prvega in ostalih 
dednih redov, na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju 
(ZD) poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
na podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču 
v roku enega leta od objave tega oklica na sodni deski, 
na spletni strani sodišča in v Uradnem listu RS.

Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski posto-
pek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na 
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 15. 5. 2015

D 263/2015 Os-2433/15

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-
stopek po pok. Gličvert Karlu (tudi Gličvert Dragotin), 
roj. 14. 10. 1877, z zadnjim stalnim prebivališčem Via 
Bartolini 20, Gorizia, Italija, ki je bil s sklepom Okrajne-
ga sodišča v Novi Gorici, opr.št. I N 48/2014 z dne 6. 1. 
2015 razglašen za mrtvega, in sicer se kot dan njegove 
smrti šteje 15. 10. 1947.

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

nju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukaj-
šnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo 
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo, da postane 
zapuščina lastnina Republike Slovenije.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 10. 6. 2015

D 282/2015 Os-2456/15

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-
stopek po pok. Mozetič Rudolfu Juriju, pok. Franca, 
roj. 4. 10. 1906 z zadnjim prebivališčem Buenos Aires, 
Argentina, ki je bil razglašen za mrtvega s sklepom 
Okrajnega sodišča v Novi Gorici, opr. št. N 46/2014, kot 
datum smrti pa se je štel 5. 10. 1976.

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

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

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 10. 6. 2015

D 326/2015 Os-2489/15

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-
stopek po pok. Paljant Mariji roj. Tumelj, roj. 3. 9. 1888 
v Renčah, Renče 253, ki je bila razglašena za mrtvo 
s sklepom Okrajnega sodišča v Novi Gorici, opr. št. 
N 38/2014, kot datum smrti pa se je štel 4. 9. 1958.

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 10. 6. 2015

D 111/2015 Os-2223/15

Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski po-
stopek po pokojnem Giordanu Hervatu, roj. 14. 6. 1912, 
nazadnje stanujočem v Trstu, Via Mayer Cacciatore 15, 
Italija in umrlem dne 11. 2. 1992.

Iz podatkov sodnega spisa sledi, da zapušči-
no predstavlja solastniški delež tristodvainsedemde-
set pettisoč šestotin (372/5600) nepremičnine, parc. 
št. 5097/0, k.o. 2631 – Portorož.

Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih 
dedičih. Zato pozivamo morebitne zapustnikove dediče, 
da se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega 
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi znanih podatkov v skladu 
z Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 13. 5. 2015

D 705/2014 Os-2514/15

Pri Okrajnem sodišču na Ptuju se pod opr. št. 
D 705/2014 vodi zapuščinski postopek po pokojnem 
Zvonimiru Bombek, roj. 1931, umrl 2014, nazadnje stan. 
Remčeva ulica 7, Ptuj.

V zapuščino spada stanovanjska hiša na Ptuju in 
osebni avtomobil.

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

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 18. 6. 2015

D 44/2015 Os-2429/15

Pri naslovnem sodišču teče zapuščinski postopek 
po pok. agrarnem upravičencu Černe Antonu, pok. Anto-
na, roj. 22. 5. 1875, iz Tomaja 83, stara hišna številka 79, 
prej tudi 16, p. Dutovlje, ki je umrl dne 24. 10. 1962.

Sodišče ne razpolaga s podatki o nekaterih dedičih, 
zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, da se 
v roku enega leta od objave tega oklica zglasijo pri sodi-
šču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščin-
ski postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 9. 6. 2015

D 2/2015 Os-2264/15

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek zara-
di izdaje dodatnega sklepa o dedovanju po pokojnem 
Ivanu Ručna, sinu Antona, roj. 24. 4. 1890, z zadnjim 
stalnim bivališčem na naslovu Svino 14/16, Kobarid, ki 
je umrl dne 15. 1. 1977.

V zapuščinskem postopku so bili k dedovanju po 
zakonu poklicani dediči tretjega dednega reda (zapu-
stnikovi stari starši in njihovi potomci), glede katerih pa 
sodišče nima nobenih podatkov.

Sodišče s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo, 
da imajo pravico do dediščine, da se v roku enega leta 
od njegove objave zglasijo in uveljavijo svojo pravico 
do dediščine.
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Če se po poteku enega leta od objave oklica ne 
zglasijo, bo sodišče naknadno najdeno premoženje za-
pustnika, ki ga predstavlja skupni delež pri nepremičninah 
v k.o. Svino in je bilo zapustniku vrnjeno na podlagi Za-
kona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi 
njihovega premoženja in pravic, izročilo Občini Kobarid.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 15. 5. 2015

Oklici pogrešanih

N 44/2014 Os-2397/15

Okrajno sodišče v Kranju je po okrajni sodnici Anici 
Rant, v nepravdni zadevi predlagatelja Zdravka Smole-
ja, Prešernova cesta 49, Bled, ki ga zastopa odvetniška 
pisarna Sever d.o.o. iz Radovljice, proti nasprotnemu 
udeležencu Francetu Sitarju, Predoslje 30, Kranj.

Pogrešanega zastopa skrbnik za posebni primer 
Center za socialno delo Kranj.

Pogrešani France Sitar je bil samski brez otrok in 
je neznano kam odšel pred drugo svetovno vojno. Po-
grešanega se poziva, da se v roku 3 mesecev po objavi 
tega oklica oglasi sodišču, prav tako pa se pozivajo vsi 
drugi, ki kaj vedo o njegovem življenju, da to sporočijo 
sodišču v 3 mesecih po objavi oklica v Uradnem listu RS 
in oglasni deski tukajšnjega sodišča.

Kolikor se v odrejenem roku treh mesecev pogreša-
ni ne bo oglasil in tudi ne bo drugih obvestil, ki bi izkazo-
vala, da je pogrešani še živ, bo sodišče po preteku tega 
roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 5. 6. 2015

N 16/2015 Os-2454/15

Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku neprav-
dni postopek predlagatelja Hermana Benčan, Vir pri 

Stični 81, Ivančna Gorica, zaradi razglasitve naspro-
tne udeleženke Armele Adamič, Sveto 98, Komen, 
za mrtvo.

Pogrešana Armela Adamič je bila rojena 28. 9. 1903 
v Svetem pri Komnu hči Jožefa in Ivane roj. Pipan. Po 
podatkih Upravne enote Sežana, matičnega urada, naj 
bi ta ob rojstvu živele na naslovu Sveto 98, kasneje 
leta 1962 pa je pogrešana živela na naslovu Via Diaz 
9, Alassio – Savona, Italija. Drugih podatkov o pogre-
šani ni.

Pogrešano se poziva, da se oglasi, vse, ki bi karkoli 
vedeli o nasprotni udeleženki in njenem življenju, zlasti 
smrti, pozivamo, da naj to sporočijo Okrajnemu sodišču 
v Sežani v roku treh mesecev od objave tega oklica, 
ker bo sicer sodišče po preteku tega roka pogrešano 
razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 9. 6. 2015

N 17/2015 Os-2455/15

Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku nepravdni 
postopek predlagatelja Hermana Benčan, Vir pri Stični 
81, Ivančna Gorica, zaradi razglasitve nasprotne udele-
ženke Marije Adamič, Sveto 98, Komen, za mrtvo.

Pogrešana Marija Adamič je bila rojena 10. 12. 
1899 v Svetem pri Komnu hči Jožefa in Ivane roj. Pi-
pan. Po podatkih Upravne enote Sežana, matičnega 
urada, naj bi ta ob rojstvu živele na naslovu Sveto 98, 
kasneje leta 1962 pa je pogrešana živela na naslovu 
Via Muriaglio 10, Torino, Italija. Drugih podatkov o po-
grešani ni.

Pogrešano se poziva, da se oglasi, vse, ki bi karkoli 
vedeli o nasprotni udeleženki in njenem življenju, zlasti 
smrti, pozivamo, da naj to sporočijo Okrajnemu sodišču 
v Sežani v roku treh mesecev od objave tega oklica, 
ker bo sicer sodišče po preteku tega roka pogrešano 
razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 9. 6. 2015
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Zavarovalne police preklicujejo

GRAWE zavarovalnica d.d., Gregorčičeva ul. 39, 
2000 Maribor, kot izdajatelj naslednje dokumente, in 
sicer: polico za sklenitev GRAWE avtomobilskega za-
varovanja: 1329683, zeleno karto: SLO_10/00141573. 
Ob-2548/15

Pretnar Silvester Melita, Vrbnje 43, Radovljica, za-
varovalno polico, št. 50500018961, izdala zavarovalnica 
Adriatic Slovenica, d.d. gnb-335445

Spričevala preklicujejo

Bernik Petra, Groharjevo naselje 33, Škofja Loka, 
indeks, izdala Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljub-
ljani, leto izdaje 2011. gnp-335456

Herek Ksenja, Trg borcev NOB 16, Dol pri Hrastni-
ku, spričevalo 9. razreda OŠ Ferda Vesela, Šentvid pri 
Stični, izdano leta 1993. gnx-335448

Lovše Mitja, Cesta heroja Vasje 8, Moravče, indeks, 
št. 18030468, izdala Filozofska fakulteta Ljub ljana, leto 
izdaje 2003. gnq-335455

Zbičajnik Mito, Stari trg 272a, Slovenj Gradec, 
indeks, št. 23090308, izdala Fakulteta za strojništvo 
v Ljub ljani. gnl-335460

Drugo preklicujejo

Brudar Erika, Rihpovec 5, Trebnje, študentsko izka-
znico, št. 01009182, izdala Pedagoška fakulteta v Ljub-
ljani. gnz-335446

Preklici

Grčar Ana, Soteška pot 22, Ljub ljana-Črnuče, štu-
dentsko izkaznico, št. 41070010, izdala Medicinska fa-
kulteta v Ljub ljani. gny-335447

Hribar Aleksander, Praproče 2, Laze v Tuhinju, di-
gitalno tahografsko kartico, št. 1070500004705001, iz-
dajatelj Cetis Celje, d.d. gnc-335444

Ivkovič Arnej, Borštnikova 45, Maribor, dijaško izka-
znico, izdal GSKŠ Ruše. gnd-335443

JOŽE VIRANT S.P., Kozarišče 3, Stari trg pri Ložu, 
licenco št. 011892/002, za vozilo M.A.N. TGA 18.480, 
reg. št. LJ 77-8HP. gnt-335452

Kamenšek Darko, Gosposvetska c. 39, Maribor, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500018607002, 
izdajatelj Cetis Celje, d.d. gnu-335451

Kovač Zoran, Cesta Notranjskega odre-
da 39, Stari trg pri Ložu, potrdilo za voznika tujca, 
št. 011692/BGD14-2-6635-2012, z veljavnostjo do 5. 5. 
2014, leto izdaje 2012. gnw-335453

Krnc Sabina, Sneberska cesta 99a, Ljub ljana-Polje, 
študentsko izkaznico, št. 01006248, izdana na ime Li-
pušček Sabina, izdala Univerza v Ljub ljani, Pedagoška 
fakulteta. gnw-335449

MIJATOVIĆ PEJO S.P. - CESTNI, Cesta koman-
danta Staneta 39, Medvode, dovolilnice za državo BIH, 
št. 588, 1583, 1584, 1585, 1590, 1592, 1755, 1761, 
1762. Dovolilnice izdala OZS. gnn-335458

Oblak Miran, Kozlarjeva pot 3, Ljub ljana, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500025070001, izdajatelj 
Cetis Celje, d.d. gnv-335450

Ručman Franc, Ulica Nikola Tesla 13a, Domžale, 
odločbo o izbrisu čolna IZ-791, št. 01-03-1512/1-2003 
z dne 9.9.2003. gno-335457

Suša Stanislav, Gabrče 4, Senožeče, digitalno ta-
hografsko kartico, št. 1070500013178020, izdajatelj Ce-
tis Celje, d.d. gnr-335454

Zavrl Džananović Dinko, Spodnje Blato 30, Grosu-
plje, študentsko izkaznico, št. 41080262, izdala Medicin-
ska fakulteta v Ljub ljani. gnm-335459
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