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Javni razpisi
Št. 430-171/2015/25

Ob-3056/15

Ministrstvo za notranje zadeve objavlja izbor projekta oziroma izid javnega razpisa, št. 430-171/2015 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, objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije št. 43/15, pod
objavo št. Ob-2451/15, z dne 19. 6. 2015 in na spletni
strani Ministrstva za notranje zadeve.
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izvedba projekta, ki
je namenjen prosilcem za mednarodno zaščito in obsega:
– opismenjevanje oseb, ki so nepismene, slabo
opismene ali nepismene v latinici,
– osnovno konverzacijo z namenom doseganja
funkcionalnega razumevanja slovenskega jezika,
– nudenje učne pomoči osebam vključenim v redno šolanje, zlasti tistim, ki so vključeni v osnovnošolsko izobraževanje.
3. Izid javnega razpisa, izbrani prijavitelj ter vrednost izbranega projekta: za izvedbo projekta po predmetnem javnem razpisu je bila izbrana vloga prijavitelja Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje
Ljubljana, v vrednosti 57.079,36 EUR.
4. Vir sredstev, iz katerega se projekt financira:
sredstva za izvajanje predmetnega projekta so zagotovljena s strani Sklada za azil, migracije in vključevanje
in sredstev Ministrstva za notranje zadeve.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 430-157/2015

Ob-3078/15

Ministrstvo za notranje zadeve objavlja izbor projekta oziroma izid javnega razpisa, št. 430-157/2015
za izvajanje projekta »Preprečevanje trgovine z ljudmi, spolnega nasilja ali nasilja po spolu«,
št. 430-157/2015, ki se financira iz Sklada za azil,
migracije in vključevanje in sredstev Ministrstva za
notranje zadeve, objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije št. 46/15, pod objavo št. Ob-2506/15,
z dne 26. 6. 2015 in na spletni strani Ministrstva za
notranje zadeve.
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izvajanje projekta, ki je
preventivne narave in namenjen zlasti rizičnim skupinam
oseb, ki obsega:
– izvedbo individualnih informativnih razgovorov
s prosilci za mednarodno zaščito,
– pripravo poročila o razgovoru,
– evalvacijo projekta,
– izvedbo dodatnih aktivnosti, potrebnih za pravočasno in pravilno izvedbo projekta.
3. Izid javnega razpisa, izbrani prijavitelj ter vrednost izbranega projekta: za izvajanje projekta po predmetnem javnem razpisu je bila izbrana vloga prijavitelja
Inštitut za afriške študije, v vrednosti 19.979,36 EUR.
4. Vir sredstev, iz katerega se projekt financira:
sredstva za izvajanje predmetnega projekta so zagotovljena s strani Sklada za azil, migracije in vključevanje
in sredstev Ministrstva za notranje zadeve.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-3076/15
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v
nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji
za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07,
40/12, 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08,
4/10, 20/11, 100/11 in 111/13), ter skladno s Pravilnikom
o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa
s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/09 in 90/11) ter
Pravilnikom o strokovnih komisijah Javne agencije za
knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/09,
10/14) objavlja Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju vzorčnih prevodov v tuje jezike
za leto 2015 (v nadaljevanju: JR8-VP-2015). Celotna
razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani,
www.jakrs.si.
Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave obvestila v Uradnem listu RS dne 25. 9. 2015 in se izteče
dne 26. 10. 2015.
Javna agencija za knjigo RS
Ob-3077/15
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v
nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji
za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07,
40/12, 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08,
4/10, 20/11, 100/11 in 111/13), ter skladno s Pravilnikom
o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa
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s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/09 in št. 90/11)
ter Pravilnikom o strokovnih komisijah Javne agencije
za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/09,
10/14) objavlja Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih rezidenčnih štipendij za slovenske
avtorje v tujini in za rezidenčne štipendije za prevajalce slovenske literature v tuje jezike v Sloveniji za
leto 2015 (v nadaljevanju: JR9–RŠ–2015). Celotna
razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani,
www.jakrs.si.
Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave obvestila v Uradnem listu RS dne 25. 9. 2015 in se izteče
dne 26. 10. 2015.
Javna agencija za knjigo RS
Št. 8019-56/2015-3

Ob-3089/15

Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju:
sklad) na podlagi Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96,
60/99 – ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01 in 47/02), 10. člena
Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12, v nadaljevanju:
ZSRR–2), Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območjih (Uradni list RS, št. 22/11, s spr. in dop.), Uredbe
o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni
list RS, št. 16/13), Uredbe o metodologiji za določitev
razvitosti občin (Uradni list RS, št. 96/14, v nadaljevanju:
UMZDRO), Pravilnika o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014–2020 (Uradni
list RS, št. 34/14), Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014
z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči
za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in
108 Pogodbe (Uradni list EU L, št. 187, z dne 26. 6. 2014,
str. 1) (v nadaljevanju: Uredba o skupinskih izjemah),
Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter
načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje
(Uradni list RS, št. 93/14), Splošnih pogojev poslovanja
sklada z dne 19. 3. 2015 (v nadaljevanju: Splošni pogoji
sklada), Pravilnika o dodeljevanju spodbud sklada z dne
19. 3. 2015 s spremembami in dopolnitvami z dne 2. 4.
2015 ter 12. 8. 2015 ter Poslovnega in finančnega načrta
Slovenskega regionalno razvojnega sklada za leti 2014
in 2015 s spremembami in dopolnitvami (postavke za leto
2015) objavlja
javni razpis
za ugodna posojila podjetniškim projektom v letu
2015
1. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil
podjetniškim projektom na območju Republike Slovenije.
2. Namen razpisa je spodbujanje podjetniških investicij, povezanih z vzpostavitvijo nove poslovne enote,
razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote, diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na proizvode in
storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala
ali bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.
3. Cilj razpisa je spodbujanje:
– podjetniške aktivnosti,
– konkurenčnosti, tržne naravnanosti in tehnološkega razvoja podjetij,
– skladnega regionalnega razvoja.
4. Skupna višina razpisanih ugodnih posojil za projekte po javnem razpisu je 5.126.000,00 EUR. Raz-

pisana posojila bo sklad dodeljeval v dveh sklopih, in
sicer kot:
– Sklop 1: sofinanciranje projektov s posojili, ki
vsebujejo elemente državnih pomoči, njihovo dodeljevanje pa se izvaja v skladu z upoštevanjem pravil državnih pomoči oziroma regionalnima shemama
državnih pomoči (regionalna shema državnih pomoči
št.: BE02-2399245-2014 in regionalna shema državnih
pomoči MSP št. BE03-2399245-2014; v nadaljevanju:
regionalni shemi državnih pomoči).
– Sklop 2: sofinanciranje projektov s posojili brez
elementov državnih pomoči oziroma kot posojila z obrestno mero, ki je višja od referenčne obrestne mere za
izračun državnih pomoči in zato ne vsebuje elementov,
ki se uporabljajo za izračun državne pomoči, vendar je
ugodnejša od trenutnih tržnih obrestnih mer.
2. Razpisna dokumentacija
1. Razpisna dokumentacija vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge, ki povzema vsebino javnega razpisa.
– Prijavni obrazec B, ki se izpolnjen, skupaj z zahtevanimi prilogami po javnem razpisu, posreduje na sklad.
– Prilogo razpisne dokumentacije, ki vključuje podrobnejša merila za ocenjevanje, navodila za ureditev
dokumentacije za prijavo na javni razpis ter vzorce dokumentacije, in sicer:
– vzorec posojilne pogodbe, ki ga je potrebno
parafiranega s strani odgovorne osebe priložiti ob prijavi,
– vzorec zahtevka za nakazilo, ki ga je potrebno predložiti ob črpanju posojila in bo po zaprtju javnega razpisa dosegljiv na spletni strani sklada http://www.
regionalnisklad.si/razpisi/obrazci, skupaj z navodili za
črpanje posojil,
– vzorec poročil o projektu, ki jih je potrebno po
zaključku projekta ter za čas spremljanja projekta posredovati na sklad in bodo po zaprtju javnega razpisa
dosegljivi na spletni strani sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci,
– vzorec ovojnice za prijavo na javni razpis.
2. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani sklada http://www.regionalnisklad.si/podjetnistvo, prav tako se ju lahko v času od
objave do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na
sedežu sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, razen
prijavnega obrazca B, ki je izdelan v elektronski obliki.
3. Zainteresirani lahko informacije pridobijo
v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na
tel. 01/836-19-53.
3. Rok in način prijave
1. Roka za oddajo prijav sta 26. 10. 2015 ter 26. 11.
2015.
2. Način prijave:
– Vlagatelj vloži vlogo na naslov: Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
– Vlagatelj mora vlogo oddati v zaprti in ustrezno
opremljeni ovojnici z oznako »Ne odpiraj« ter s pripisom
»razpis – podjetništvo – s pripisom Sklop 1 oziroma Sklop
2«. V primeru večjega obsega prijavne dokumentacije,
sklad predlaga vlagateljem, da oddajo prijavo s prilogami
v registratorju velikosti A4/80 (praviloma rdeče barve).
– Na ovojnici mora biti razviden naziv in naslov
vlagatelja ter datum in čas (ura in minuta) oddaje vloge,
označen s strani pošte, kolikor se vloga odda priporočeno po pošti, ali tajništva sklada, če je vloga oddana
osebno na sedežu sklada.
– Vlagatelj lahko odda vlogo priporočeno po pošti
ali osebno na sedežu sklada, pri čemer mora biti v primeru osebne oddaje vloge na sedežu sklada, vloga
oddana do posameznega roka, do 14. ure.
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4. Razpisni pogoji
1. Vlagatelji projekta in upravičenci do posojil so
lahko velika, srednje velika, mala in mikro podjetja (v
nadaljevanju: vlagatelji), in sicer;
– gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, registrirani z dejavnostjo po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB s spr.
in dop.; v nadaljevanju: ZGD-1),
– zadruge, registrirane po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – UPB2, v nadaljevanju: ZZad).
Javni razpis dopušča, da na javnem razpisu kandidirajo tudi tuje gospodarske družbe, vendar bo sklad
sklenil posojilno pogodbo le s podjetjem (podružnico), ki
bo registrirano v Republiki Sloveniji.
2. Za opredelitev velikosti vlagateljev se uporabljajo
določbe iz Priloge I Uredbe o skupinskih izjemah (v nadaljevanju: Priloga I).
Vlagatelji morajo ob določanju velikosti podjetja
upoštevati podatke glede na status podjetja (neodvisno,
povezano, partnersko) ter računovodsko obdobje zajema teh podatkov glede na določila Priloge I.
Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so
povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil Priloge I.
3. Za projekte vlagateljev, ki prijavljajo projekt za
sofinanciranje na področju državnih pomoči (Sklop 1)
veljajo tudi sledeča določila:
a. Projekti velikih podjetij na območju Osrednje
Slovenije, Gorenjske, Goriške in Obalno-kraške regije
lahko prejmejo le posojilo za potrebe nove gospodarske
dejavnosti, ki pomeni:
– vzpostavitev nove poslovne enote ali diverzifikacijo dejavnosti poslovne enote pod pogojem, da nova
dejavnost ne spada v isti razred po štirimestni številčni
oznaki Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08; v nadaljnjem besedilu:
Uredba o SKD), kot dejavnost, ki se je prej izvajala
v podjetju na zadevnem območju.
b. Pri posojilu, ki je dodeljeno za diverzifikacijo pro
izvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih
ta poslovna enota prej ni proizvajala, morajo upravičeni
stroški za najmanj 200 odstotkov presegati knjigovodsko
vrednost sredstev, ki se ponovno uporabijo. Upošteva se
knjigovodska vrednost sredstev v poslovnem letu pred
začetkom del.
c. Pri posojilu, ki je dodeljeno za bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti,
morajo upravičeni stroški presegati znesek amortizacije
sredstev, povezanih s proizvodnim procesom, ki naj bi
se posodobil, v zadnjih treh poslovnih letih.
4. V trenutku izplačila posojila mora imeti podjetje,
ki prejme posojilo, v sodnem registru RS registrirano
vsaj podružnico.
5. Velikemu podjetju je mogoče dodeliti posojilo
le, če bo vlagatelj s prejetim posojilom izpolnil najmanj
enega od naslednjih meril:
– dejansko povečal stvarno velikost projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal,
– dejansko povečal obseg projekta ali aktivnosti, ki
jih bo izvajal, v stvarni ali finančni obliki,
– zaradi prejetega posojila Sklada pomoči skrajšal
čas, ki ga bo porabil za dokončanje projekta,
– dejansko povečal finančno vrednost projekta ali
aktivnosti, ki jih bo izvajal,
– projekta brez posojila Sklada ne bi mogel izpeljati.
6. Prijavljeni projekt mora predstavljati tehnično-tehnološko zaključeno celoto in zagotavljati izvajanje poslovnega procesa, ki je predmet projekta, takoj po datumu zaključka odobrenega projekta.
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7. Iz predložene prijavne dokumentacije mora
biti razvidno, da za končni proizvod, ki izhaja iz
poslovno-proizvodnega procesa vlagatelja, v povezavi
s prijavljenim projektom, obstaja trg in zmožnost prodaje predvidenih izdelkov.
8. Prijavljeni projekt vlagatelja mora izkazovati pozitivne učinke na vlagateljevo poslovanje.
9. Do spodbud ni upravičen vlagatelj, ki:
– izkazuje v bilanci stanja za leto 2014 skupni kapital v obveznostih do virov sredstev pod 20,0 % (omejitev
ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1. 7. 2014);
– izkazuje v izkazu poslovnega izida za leto 2014
neto finančni dolg višji od 5,0-kratnika EBITDA (razmerje med neto finančnim dolgom in EBITDA preseže 5,0)
(omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1. 7.
2014);
– ima bonitetno oceno, določeno na podlagi podatkov iz IBONA oziroma izračunano po metodologiji
sklada, 1, 2, 3 ali 4 (omejitev ne velja za vlagatelje,
ustanovljene po 1. 7. 2014). Metodologija za izračun
bonitete pri vlagateljih, je objavljena na spletni strani
sklada, v razdelku predpisi;
– prijavlja projekt, ki je že bil sofinanciran s strani
sklada;
– nima izpolnjenih zapadlih obveznosti do sklada,
zaposlenih, Republike Slovenije oziroma do Finančne
uprave RS;
– prijavlja projekt z več kot dveletnim kumulativnim
negativnim denarnim tokom ali ekološko sporen projekt;
– ne izkazuje možnosti za zavarovanje posojila po
presoji sklada;
– je v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči na osnovi odločbe Evropske Komisije, ki
je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in
nezdružljivo s skupnim trgom EU;
– izvaja dejavnost, ki je izločena iz shem državnih
pomoči v Evropski uniji;
– ki posluje na področju oziroma projekt, ki ga želi
izvesti sodi v sektor:
– ribištva in gojenja vodnih organizmov,
– ladjedelništva,
– proizvodnje in distribucije energije ter energetske infrastrukture;
– premogovništva po opredelitvi v Sklepu Sveta
št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 o državnih
pomočeh za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov (UL L, št. 336, 21. 12. 2010, str. 24),
– primarne kmetijske pro
izvodnje, opredeljene
v prilogi I Pogodbe o Evropski uniji,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov, če:
– je znesek pomoči določen na podlagi cene
oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali
– se pomoč delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;
– jeklarstva in železarstva za podjetja, ki se
ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov, naštetih v 43. točki
2. člena Uredbe EU o skupinskih izjemah;
– industrije sintetičnih vlaken za podjetja, ki se
ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov, naštetih v 44. točki
2. člena Uredbe EU o skupinskih izjemah;
– prometa in s tem povezani infrastrukturi, naštetih v 45. točki 2. člena Uredbe o skupinskih izjemah;
– deluje v dejavnosti, povezani z izvozom, ko je
pomoč neposredno vezana na izvožene količine, na
vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na
druge tekoče izdatke, povezane z izvozno dejavnostjo;
– prijavlja projekt, ki daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega;
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– je na zadevnem območju prenehal z enako ali podobno dejavnostjo v Evropskem gospodarskem prostoru
pod pogoji, določenimi v točki d) 13. člena Uredbe o skupinskih izjemah. Prenehanje dejavnosti se ugotavlja na
ravni štirimestne številčne oznake po Uredbi o SKD;
– je insolventen glede na 2. točko tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
(Uradni list RS, št. 13/14 – ZFPPIPP-UPB8, 10/15);
– je v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje
in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – UPB, s spr. in dop.) in 18. točki
2. člena Uredbe EU o skupinskih izjemah ali v postopku
pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah oziroma je to pomoč prejel in
še ni ali je neuspešno zaključil prestrukturiranje podjetja
ali pa je v prestrukturiranju;
– Mala, mikro in srednja podjetja, ki delujejo manj
kot 3 leta od vpisa v register, se ne štejejo kot podjetja
v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči
za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij.
– je v postopku prisilne poravnave, poenostavljene
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;
– ne izpolnjuje ostalih pogojev, določenih v tem
razpisu.
5. Pogoji prijave
1. Vlagatelj mora predložiti vlogo za posojilo
na predpisanem obrazcu B s pripadajočimi prilogami, ki
so navedene v 12. poglavju tega razpisa.
2. Za formalno popolno vlogo šteje vloga, oddana
v rokih in na predpisani način, ki vsebuje vso zahtevano
dokumentacijo, navedeno v 12. poglavju z naslovom
vsebina vloge.
3. Vloga vlagatelja mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
– ime in velikost vlagatelja oziroma podjetja,
– opis projekta, vključno z dnevom začetka in dokončanja,
– lokacijo projekta,
– seznam ter opredelitev vrste in višine upravičenih
ter neupravičenih stroškov projekta,
– vse predvidene vrste in višine pomoči (instrumenti) pri projektu, vključno s posojilom sklada.
4. Dokumentacija ter priloge se morajo glasiti na
vlagatelja ter na prijavljen projekt.
5. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku,
finančni zahtevek pa izražen v EUR.
6. Odgovorna oseba vlagatelja mora podati po razpisu zahtevane izjave in razkriti zahtevane podatke tako,
da jih je mogoče preveriti. V primeru posredovanja lažnih podatkov ali druge ugotovljene zlorabe bo sklad
nemudoma začel z ustreznimi odškodninskimi in kazenskimi postopki.
7. Vlagatelj mora v času obravnave vloge na poziv
sklada osebno predstaviti svoje poslovanje ter prijavljeni
projekt.
8. V primeru dokazila v tujem jeziku je vlagatelj
dolžan predložiti krajši prevod predloženega dokazila,
ki ga s podpisom potrdi odgovorna oseba vlagatelja. Iz
dokazil mora biti razviden predmet nakupa, vrednost
z in brez DDV-ja.
9. Projekt vlagatelja, ki kandidira za posojilo z elementi državnih pomoči (Sklop 1), ne sme biti začet pred
vložitvijo vloge na javni razpis, projekt vlagatelja, ki pa
kandidira za posojilo brez elementov državnih pomoči
(Sklop 2), pa se lahko prične od vključno 1. 1. 2015 naprej. Za začetek izvajanja projekta se šteje trenutek, ko je
sklenjena prva obvezujoča zaveza za začetek dejavnosti
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v zvezi s projektom. Začetek izvajanja del pomeni bodisi začetek gradbenih del v okviru investicije bodisi prvo
pravno zavezujočo zavezo za naročilo opreme ali vsako
drugo zavezo (npr. sklenitev pogodbe, avans, plačilo are,
ipd.), zaradi katere investicije ni več mogoče preklicati, če
do nje pride pred začetkom gradbenih del, razen pripravljalnih del, kakor so nakup zemljišča, pridobivanje dovoljenj in opravljanje predhodnih študij izvedljivosti. Kolikor
je bil projekt pred tem že začet, ne bo več upravičen do
posojila. Prvi možni datum, določen za začetek projekta
vlagatelja, ki kandidira za posojilo z elementi državnih
pomoči (Sklop 1), je datum oddaje vloge.
10. Za del enotnega investicijskega projekta se
šteje vsaka začetna investicija, ki jo je začeli isti investitor in z njim povezana podjetja v obdobju treh let od
datuma začetka del na drugi investiciji, ki prejema pomoč, v isti regiji na ravni trimestne številčne oznake po
uredbi o SKD.
11. Vlagatelj mora biti registriran za dejavnost oziroma mora imeti vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo projekta ter (odvisno od narave del) po zaključku projekta
pridobiti uporabno dovoljenje, kar bo sklad preverjal pri
izvajanju rednih pregledov.
12. V primeru, da se projekt izvaja na nepremičnini, v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb, mora imeti
vlagatelj za opravljanje dejavnosti v njej sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo (z veljavnostjo najmanj do
dokončnega vračila posojila) in soglasje lastnika k izvedbi projekta.
6. Upravičeni in neupravičeni stroški
1. Upravičeni stroški projekta (brez DDV):
– za dokazovanje upravičenih stroškov projekta mora vlagatelj predložiti nezavezujoče predračune, predpogodbe oziroma ponudbe za celoten prijavljen
projekt, v primeru sofinanciranja projektov izven pravil
državnih pomoči (Sklop 2) pa lahko vlagatelj predloži
tudi račune ali pogodbe.
1.1. Nakup nepremičnin:
– objekti s pridajajočimi zemljišči ter poslovni prostori,
– nepremičnine morajo biti ob nakupu v celoti hipotekarnih bremen ter osebnih služnosti proste.
1.2. Gradbeno-obrtniška-instalacijska dela za potrebe novih ali obstoječih objektov, kar vključuje:
– pripravljalna dela na zemljiščih in objektih, rušitvena dela, gradbena dela, obrtniška dela, ipd.,
– stroške nadzora, ki so lahko do največ 1 % vrednosti upravičenih gradbenih del,
– stroške dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihova montaža pri posameznih gradbenih in
obrtniških delih.
1.3. Nakup strojev in opreme (z montažo in s prevozom):
– pri sofinanciranju projektov s posojili z elementi
državnih pomoči (Sklop 1) so lahko pri velikih podjetjih
izključno novi, pri MSP pa lahko tudi rabljeni, vendar
proizvedeni po 31. 12. 2011. Pri sofinanciranju projektov s posojili brez elementov državnih pomoči (Sklop 2),
so lahko stroji in oprema ne glede na velikost podjetja
tudi rabljeni, vendar proizvedeni po 31. 12. 2011. Nakup
rabljenih strojev in/ali opreme ne sme biti predhodno
sofinanciran z javnimi sredstvi.
1.4. Nakup nematerialnih naložb:
– ki vključuje nakup patentov, licenc, blagovnih
znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja,
a največ do 20 % upravičenih stroškov projekta.
1.5. Stroški svetovanj MSP-jem, ki so upravičeni le
pri posojilih z elementi državnih pomoči (Sklop 1):
– upravičeni stroški so stroški svetovalnih storitev
MSP-jem, kot so svetovanje, pomoč in usposabljanje za
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izmenjavo znanja in izkušenj ter izboljšanje sodelovanja
MSP, ki jih zagotovijo zunanji svetovalci. Zadevne storitve niso trajne ali občasne dejavnosti, niti se ne nanašajo
na običajne stroške poslovanja podjetja, kot so rutinske
storitve davčnega svetovanja, redne pravne storitve ali
oglaševanje. Upravičeni stroški iz tega sklopa lahko predstavljajo največ do 10 % upravičenih stroškov projekta.
2. Financirani projekti oziroma upravičeni stroški
se morajo:
– vključiti v aktivo podjetja ter se obravnavati kot
osnovna sredstva, ki se amortizirajo,
– kupiti od tretje osebe po tržnih pogojih od nepovezanih oseb (tretja oseba ne sme biti 25 % in več
kapitalsko povezana z vlagateljem; lastniški deleži ali
glasovalne pravice morajo biti manjše od 25 %). Nakup
investicijskih sredstev tudi ni dovoljen v primerih, ko gre
za nakup med sorodniki prvega, drugega in tretjega
dednega reda ali med fizično osebo, ki je ustanovitelj s.p.-ja in ali med lastnikom gospodarske družbe in
gospodarsko družbo ali med povezanimi družbami po
Uredbi o skupinskih izjemah. Omejitve zaradi sorodstvenih povezav se upoštevajo tudi med prodajalcem in
vlagateljem, katerih lastniki so v sorodstvenem razmerju
in imajo več kot 25 % lastništvo v pravnih osebah,
– ohraniti v statistični regiji in v lasti vlagatelja vsaj
5 let po zaključku projekta za velika podjetja, oziroma
vsaj 3 leta za mikro, mala in srednja podjetja,
– v primeru nematerialnih investicij, uporabljati izključno v poslovni enoti, ki je prejela regionalno državno pomoč oziroma posojilo Sklada, in ostati povezane
s projektom, za katerega je dodeljena pomoč, vsaj 5 let
v primeru velikega podjetja in 3 leta v primeru mikro,
malega ali srednje velikega podjetja.
3. Osnovna sredstva, ki so predmet sofinanciranja,
se lahko prodajo tretji osebi pred potekom roka, pod
pogojem, da podjetje nabavi druga osnovna sredstva,
ki predstavljajo sodobnejšo tehnologijo za enak namen
ter pod pogojem, da se ohrani gospodarska dejavnost
na določenem območju za obdobje 5 let oziroma 3 leta,
upoštevaje velikost podjetja. Vlagatelj mora o tem predhodno pridobiti soglasje sklada.
4. Neupravičeni stroški:
– nakup rabljenih osnovnih sredstev, če so ta že
bila sofinancirana z javnimi sredstvi,
– stroški, katerih povračilo je bilo za isti namen že
pridobljeno iz drugih javnih virov (s čimer bi skupna državna pomoč presegla dovoljeni delež projekta) (velja
za Sklop 1),
– stroški davka na dodano vrednost ter drugih davkov in dajatev,
– stroški aktivnosti, povezanih z izvozom, ko je
pomoč neposredno vezana na izvožene količine, na
vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na
druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo,
– samostojen nakup zemljišč ter stanovanjska gradnja,
– sofinanciranje sredstev za nadaljnjo prodajo,
– stroški nakupa osebnih vozil,
– stroški tekočega poslovanja,
– stroški dokumentacije,
Podjetja

velika
srednja
mala
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– stroški pripravljalnih študij, usposabljanj (z izjemo
stroškov svetovalnih storitev MSP-jem, kot so opredeljeni
v okviru upravičenih stroškov po tem razpisu za Sklop 1),
– vlaganja za zasebno rabo,
– sredstva namenjena za refinanciranje oziroma
nadomeščanje starih posojil in zakupov.
7. Pravila državnih pomoči
V primeru posojil, ki se izvajajo na področju državnih pomoči (Sklop 1), veljajo s področja državnih pomoči
sledeča določila:
1. Državna pomoč se pri posojilu izraža v obliki
bruto ekvivalenta dotacije in se sešteva z drugimi prejetimi državnimi pomočmi pri projektu, do dovoljenih
meja pomoči.
2. Državna pomoč za projekt se ne sme združevati
z drugo državno pomočjo ali pomočjo, dodeljeno po
pravilu »de minimis« glede na iste upravičene stroške,
če bi s tem presegla zgornjo mejo intenzivnosti državne
pomoči. Pomoč za iste upravičene stroške se lahko kumulira le, če se s tako kumulacijo ne preseže največja
intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki se uporablja
za to pomoč v skladu z regionalnima shemama državnih
pomoči, navedenima v točki 4. v 1. poglavju razpisa.
3. V primeru velikih investicijskih projektov, z upravičenimi stroški nad 50 mio EUR, pri stroških svetovanj
za MSP in pri vlagateljih, ki so v treh letih pred objavo
razpisa prejeli pomoč v obliki tveganega kapitala, je
potrebno upoštevati še dodatna pravila s področja državnih pomoči.
4. Znesek državne pomoči pri posojilu ne predstavlja celotnega posojila, temveč je to sedanja vrednost
razlike med skupnim zneskom obresti, ki bi jih vlagatelj
plačal v obdobju odplačilne dobe, če bi za posojilo veljala veljavna referenčna obrestna mera, in skupnim zneskom obresti, ki jih bo v enakem obdobju plačal skladu.
Za vse upravičence javnega razpisa (Sklop 1 ter
Sklop 2), pa veljajo še sledeča določila:
5. Vlagatelj mora podati izjavo, da za prijavljeni
projekt ni pridobil drugih javnih sredstev, ni prejel sredstev državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah in da ni v fazi pridobivanja pomoči za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah oziroma
da je tako pomoč prejel ter uspešno zaključil prestrukturiranje ter v primeru Sklopa 1, da z dodeljenim zneskom
državne pomoči ne bodo presežene dovoljenje intenzivnosti državnih pomoči ali pomoči »de minimis«.
6. Kolikor je vlagatelj v fazi pridobivanja ali je prejel
sredstva državnih pomoči za isti projekt ali sredstva iz
morebitnega drugega javnega vira, mora navesti vir,
višino prejetih sredstev in številko sheme, po kateri bo
oziroma je pridobil ta sredstva ter predložiti ustrezen
sklep oziroma odločbo, iz katere je razviden prejem teh
sredstev. Kolikor pa ta sredstva prejme kasneje v času
trajanja projekta, pa je o tem nemudoma dolžan obvestiti sklad.
8. Finančni pogoji
1. Projekt je lahko sofinanciran s strani sklada do
največ 75 % upravičenih stroškov projekta (brez DDV)
ter pri posojilih z elementi državnih pomoči (Sklop 1)
do najvišjega dovoljenega odstotka državne pomoči, ki
znašajo kot sledi:

1. 7. 2014–31. 12. 2017
Vzhodna SLO (Pomurje, Podravje, Koroška, SavinjZahodna SLO (Osrednja Slovenija, Gorenjska,
ska, Zasavska, Posavska, Jugovzhodna Slovenija in
Goriška, Obalno-kraška).
Primorsko-notranjska)
25 %
15 %
35 %
25 %
45 %
35 %
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2. Posojilo se dodeli v EUR.
3. Vlagatelj mora zagotoviti razliko med dodeljenimi
sredstvi in dejansko investicijsko vrednostjo projekta ter
prispevati najmanj 25 % lastnih sredstev v upravičeni vrednosti projekta, v katera niso vključena javna sredstva.
4. Kolikor ima vlagatelj v finančni konstrukciji poleg
lastnih virov predvidene tudi druge vire, mora k vlogi
priložiti ustrezna dokazila o zagotovitvi teh virov (npr.
izjava banke) ter podati izjavo, da bo sredstva nadomestil iz lastnih virov, kolikor ti viri dejansko ne bodo
pridobljeni.
5. Vlagatelj mora pri projektu izkazati zaprto finančno konstrukcijo in za dodeljeno posojilo izkazovati
sposobnost izpolnjevanja obveznosti ves čas trajanja
pogodbenega razmerja, kar dokazuje z ustrezno dokumentacijo o projektu.
6. Vlagatelju je lahko po javnem razpisu odobren
le en projekt za največ 500.000,00 EUR posojila ozi-

roma vlagatelju, ustanovljenem po 1. 1. 2013, en projekt za največ 150.000,00 EUR posojila, vlagatelju,
ustanovljenem po 1. 7. 2014 pa en projekt za največ
75.000,00 EUR posojila. Projekti vlagateljev, ki so že
prejeli sredstva po Drugem javnem razpisu za ugodna
posojila projektom na področju obdelave in predelave
lesa v letu 2015 (Uradni list RS, št. 65/15), niso upravičeni do sredstev po tem javnem razpisu.
7. Najnižja upravičena višina projekta (brez DDV)
ne sme biti nižja od 20.000,00 EUR, najnižja višina
zaprošenega posojila pa ne nižja od 15.000,00 EUR.
Kot celotna upravičena vrednost projekta se šteje projekt v višini predloženih upravičenih predračunov, ponudb, predpogodb (brez DDV).
8. Skupna višina zadolženosti vlagatelja do sklada
ne sme presegati 10 % vrednosti namenskega premoženja sklada. Vrednost namenskega premoženja sklada
na dan 31. 12. 2014 znaša 97.234.038,55 EUR.

9. Posojilni pogoji:
Višina
posojila
(v EUR)

do vključno
30.000,00
nad
30.000,00
do vključno
100.000,00
nad
100.000,00
do vključno
200.000,00
nad
200.000,00
do vključno
300.000,00
nad
300.000,00
do vključno
400.000,00
nad
400.000,00
do vključno
500.000,00

Skupna
Moratorij na Vračanje
doba
odplačevanje posojila
vračanja
glavnice
in
(moratorij
obresti Koeficient
+ odplačilna
razvitosti
doba)
občine

do 0,80

Obrestna mera
Posojila z elementi
Posojila brez elementov
državnih pomoči
državnih pomoči
Pribitek
Pribitek
v % pri
v % pri
posojilih
posojilih
z elementi
brez
državnih
elementov
pomoči
državnih
pomoči
0,80

6 let

1 leto

mesečno

8 let

2 leti

9 let

2 leti

10 let

2 leti

12 let

2 leti

mesečno od vključno 3-mesečni
0,81 do
Euribor
vključno
+ pribitek
0,99
mesečno od vključno
1,00 do
vključno
1,17
mesečno od vključno
1,18 do
vključno
1,26
mesečno enak ali
višji 1,27

15 let

2 leti

1,20

1,80

Referenčna
obrestna
mera za
izračun
državnih
pomoči
+ pribitek

1,00

2,00

2,50

mesečno

– % (odstotek) letnega pribitka pri Sklopu 1 je odvisen od koeficienta razvitosti občine, v kateri se projekt
nahaja, za leto 2015 glede na UMZDRO.
– V primeru, da je 3-mesečni Euribor negativen, se
zanj uporabi vrednost 0,00 %.
– Skupna doba vračanja posojila je do 15 let (z
vključenim moratorijem).
– Skupna doba vračanja posojila ne more biti daljša
od ekonomske dobe projekta.
– Znotraj skupne dobe vračanja posojila, ki je sestavljena iz moratorija na odplačevanje glavnice ter odplačilne dobe, lahko upravičenec pridobi oziroma koristi
največ 24 mesecev moratorija.

– Pred podpisom posojilne pogodbe se lahko upravičenec moratoriju odpove in skrajša skupno dobo vračanja posojila, vendar le-ta ne more znašati manj kot 1/3
prvotne skupne dobe vračanja.
– Skupna doba vračanja in dolžina moratorija sta
odvisni od višine dodeljenega posojila in ekonomske
dobe projekta.
9. Pogoji sklepanja posojilne pogodbe in urejanje
zavarovanja
1. Upravičenec, ki bo prejel odločbo o dodelitvi posojila, bo s skladom sklenil posojilno pogodbo.
2. Rok sklenitve posojilne pogodbe je do 75 dni od
vročitve odločbe o dodelitvi posojila upravičencu. Ob
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utemeljenem razlogu lahko sklad na prošnjo upravičenca rok tudi podaljša.
3. Sklad ne zaračunava stroškov postopka dodelitve posojila. Stroški sklepanja posojilne pogodbe, sklenitve dodatka k pogodbi, zavarovanja posojila in vodenja
posojila bremenijo upravičenca ter so opredeljeni v povabilu k oddaji vloge.
4. Kolikor upravičenec predčasno vrne posojilo,
plača stroške v skladu s cenikom, veljavnim v času predčasnega vračila.
5. Posojilo se obvezno zavaruje s 5 bianco podpisanimi menicami skupaj s 5 meničnimi izjavami s pooblastili
za izpolnitev in unovčenje menic (razen v primeru fizičnih
oseb), izvršnico ter z enim ali več zavarovalnimi instrumenti v skladu z 20. členom Splošnih pogojev sklada.
6. Vlagatelj mora že ob prijavi vloge predložiti verodostojna dokazila za predlagano zavarovanje posojila
(dodatna pojasnila glede zavarovanja posojila so navedena v 17. točki 12. poglavja javnega razpisa).
7. O ustreznosti zavarovanja odloča izključno sklad,
in sicer pred izdajo odločbe o dodelitvi posojila. Sklad
ima pravico, da kadarkoli od vlagatelja zahteva dodatno
dokumentacijo ali pojasnila v zvezi z zavarovanjem.
Posojilo sklada ne more biti zavarovano z jamstvom
Republike Slovenije ali občine.
8. Če upravičenec, ki mu je bilo dodeljeno posojilo,
ne bo pristopil k podpisu posojilne pogodbe v določenem roku, se bo upoštevalo, da je upravičenec enostransko odstopil od dodelitve posojila in od sklenitve
posojilne pogodbe.
10. Pogoji črpanja posojila
1. Črpanje posojila je dokumentarno. Upoštevajo
se zneski brez DDV-ja, in sicer največ do 75 % posameznega dokumenta za črpanje, z možnostjo nakazila
posojila izvajalcem oziroma dobaviteljem ob predložitvi
dokazil o plačilu lastne udeležbe, v obliki refundacije
upravičencu ob predložitvi potrdil o že opravljenih plačilih iz lastnih virov ali z nakazilom upravičencu, v primeru
dokumenta v tuji valuti, upravičenec pa mora v roku 5
delovnih dni skladu predložiti bančno potrdilo o izvedbi
plačila celotnih obveznosti.
2. Možno je tudi fazno črpanje.
3. Upravičenec dokumentacijo za črpanje posojila pred izvedbo črpanja posreduje skladu. Vsi predloženi dokumenti morajo biti podpisani s strani odgovorne
osebe.
4. Črpanje se izvede po podpisu pogodbe in ureditvi
zavarovanja ter predložitvi;
– pisnega in elektronskega zahtevka oziroma naloga za nakazilo posojila skupaj z izjavo, da so vsa dokazila in izvedena dela v skladu z določili javnega razpisa.
Vzorec zahtevka za nakazilo z izjavo se nahaja na
spletni strani sklada (http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci).
– izvirnikov in kopij računov ter situacij z datumom
opravljene storitve oziroma odpreme blaga po datumu
vložitve vloge na javni razpis v primeru posojil z elementi državnih pomoči (Sklop 1) oziroma od vključno 1. 1.
2015 naprej za posojila brez elementov državnih pomoči
(Sklop 2); izvirnikov in kopij pogodb ter predračunov (le
v primeru, da natančno predstavljajo predmet nakupa
in vsebujejo določilo o veljavnosti), izstavljenih po datumu vložitve vloge na javni razpis za posojila z elementi
državnih pomoči (Sklop 1) oziroma od vključno 1. 1.
2015 naprej za posojila brez elementov državnih pomoči
(Sklop 2). Kolikor so dokazila v tujem jeziku, upravičenec priloži njihov prevod, ki ga potrdi s svojim podpisom.
Dokumenti morajo biti podpisani s strani upravičenca.
Sklad bo izvirnike vrnil upravičencu. Vsakemu dokumen-
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tu, ki se nanaša na pogodbena dela, je potrebno priložiti
tudi kopijo pogodbe z izvajalcem. Dela pri projektu, kar
vključuje tudi naročila ter plačila avansov, ne smejo
biti pričeta pred datumom oddaje vloge na javni razpis
v primeru posojil po pravilih državnih pomoči (Sklop 1)
oziroma pred 1. 1. 2015 v primeru posojil izven pravil
državnih pomoči (Sklop 2).
– potrdil o plačilu (npr: bančni izpiski, avansni računi, potrjene kompenzacije …), kot dokazila o zagotavljanju lastne udeležbe pri posameznem dokumentu za
črpanje posojila oziroma kot dokazila o že opravljenih
plačilih računov, situacij, pogodb in predračunov, ki so
podlaga za izvršitev refundacije.
Upravičenec lahko izjemoma uveljavlja razširitev
upravičenih stroškov, ki jih ob prijavi še ni bilo mogoče predvideti in so neposredno povezani s prijavljenim
projektom, in sicer največ do 5 % dodeljenega posojila,
s predhodnim soglasjem sklada.
5. Rok črpanja dodeljenega posojila je do 75 dni
od dneva sklenitve pogodbe. Ob utemeljenem razlogu
lahko sklad na prošnjo upravičenca rok tudi podaljša.
6. Kolikor upravičenec v določenem roku in na dogovorjen način ne bo dostavil ustrezne dokumentacije
za črpanje, se upošteva, da je enostransko odstopil od
dodeljenega posojila.
11. Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Projekt mora biti zaključen v skladu s podano prijavo na javni razpis, a ne kasneje kot 31. 12. 2017. Rok
za zaključek projekta se opredeli v odločbi o dodelitvi posojila in v posojilni pogodbi. Za zaključek projekta se šteje
končanje investicijskih del na projektu oziroma vključitev
strojev ali opreme v objektih v proizvodni proces.
2. Upravičenec mora o poteku projekta skladu poročati najkasneje v roku 2 mesecev po zaključku projekta,
o učinkih pri projektu pa po zaključku projekta enkrat letno, do 30. 4. vsako leto, za ves čas spremljanja projekta
(3 leta za mikro, mala in srednje velika podjetja oziroma
5 let za velika podjetja, po pogodbenem roku za zaključek projekta), za kar se zaveže tudi v posojilni pogodbi.
V poročilih mora upravičenec poročati o projektu na
način, da bodo opredeljeni doseženi cilji, zastavljeni pri
projektu iz vsebinskega in finančnega vidika. Poročilo
o zaključku projekta vključuje tudi izjavo upravičenca,
da je projekt dejansko zaključil ter datum zaključka
projekta. Sklad bo spremljal realizacijo ciljev s kazalniki
učinkov dodeljenega posojila.
3. Upravičenec mora opravljati dejavnost, ki je predmet projekta, še vsaj naslednjih 5 let po končanem
projektu za velika podjetja oziroma še naslednja 3 leta
v primeru mikro, malih in srednje velikih podjetij. Neizpolnjevanje te zahteve je mogoče le v izjemnih primerih
s soglasjem sklada.
4. Upravičenec mora z odobrenim projektom 2 leti
po njegovem zaključku doseči pozitivne učinke na področju konkurenčnosti (npr. zaradi uvajanja novih tehnologij ali njenih posodobitev, uvajanja novih proizvodov
oziroma proizvodnih izboljšav, proizvodnje izdelkov z visoko dodano vrednostjo, širjenja trga, učinkovitega trženja, rasti dodane vrednosti na zaposlenega, novih delovnih mest, okoljskega vpliva investicije) in izpolnjevati
sledeča kvantitativna merila:
– za 5 % povečati število zaposlenih oziroma za
najmanj 1 zaposlenega, kolikor 5 % predstavlja manj
kot 1 zaposlenega, ali ohraniti število zaposlenih ob
bistvenem povečanju konkurenčnosti in izboljšanju tehnološkega procesa,
– ter poskušati doseči 3 % povečanje kosmatega
donosa od poslovanja in 3 % povečanje dodane vrednosti na zaposlenega.
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5. Povečanje števila zaposlenih se meri kot absolutna razlika med povprečnim številom zaposlenih
v zadnjem obračunskem obdobju pred oddajo vloge
(podatek AJPES oziroma iz potrjenega izkaza uspeha
na dan 31. 12. 2014) in številom zaposlenih na dan
31. 12. najkasneje 2 leti po zaključku projekta na račun
povečanja števila zaposlenih pri vlagatelju zaradi izvedbe projekta. Prezaposlitve delavcev med povezanimi
podjetji ne štejejo kot novo ustvarjena delovna mesta.
6. Upravičenec se v pogodbi zaveže, da bo omogočil nadzor nad porabo posojila tako, da je vsak čas možna kontrola realizacije projekta ter vpogled v poslovne
knjige in listine, ki se nanašajo na projekt. Upravičenec
mora hraniti dokumentacijo najmanj do dokončnega vračila posojila.
7. Upravičenec mora omogočiti skladu pregled projekta in ogled predmeta zavarovanja.
8. Sklad lahko od vlagatelja oziroma upravičenca
na njegove stroške ali na stroške sklada zahteva dodatno dokumentacijo (npr. dokumentacija za ugotovitev
popolnosti vloge, izdelava strokovnega mnenja, preveritev zavarovanja …).
9. Sklad ima pravico odpovedati ali odložiti črpanje posojila in ne glede na pogodbeno dogovorjeni rok
zapadlosti posojila odstopiti od posojilne pogodbe ter
zahtevati predčasno vračilo posojila s pripadajočimi zamudnimi obrestmi po Zakonu o predpisani obrestni meri
zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/07), kolikor
ugotovi kršitve v skladu s 26. členom Splošnih pogojev
sklada ali določil javnega razpisa.
10. Upravičenec se v pogodbi zaveže, da bo zagotovil primeren prostor za namestitev oznake sklada, pri
čemer lahko upravičenec, po predhodnem soglasju sklada, na svoje stroške namesti oznako ali označevalno
tablo drugačnih dimenzij. Hkrati se zaveže, da bo sklad
obvestil o otvoritvi projekta ter ob informiranju širše javnosti (npr. v člankih, na tiskovnih konferencah …) podal
informacijo o sodelovanju sklada pri projektu.
12. Vsebina vloge
Obvezna dokumentacija:
1. Priloga OBR: Ustrezno izpolnjen in s strani odgovorne osebe podpisan in žigosan prijavni obrazec B.
Prijavni obrazec mora biti skladen s predloženo investicijsko dokumentacijo o projektu.
2. Priloga POG: S strani odgovorne osebe parafiran
vzorec pogodbe.
3. Priloga INV: Investicijska dokumentacija, in sicer
poslovni načrt oziroma v primeru projekta z upravičeno
vrednostjo nad 500.000,00 EUR (brez DDV) investicijski program v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10).
Investicijska dokumentacija mora biti skladna s prijavnim obrazcem in ne sme biti starejša od 1. 7. 2015,
pri njeni pripravi je potrebno izhajati iz bilance stanja in
izkaza poslovnega izida za leto 2014 in splošne diskontne stopnje, ki je 7 %. Vsi finančni izračuni morajo biti
izdelani najmanj za dobo vračila posojila.
Sklad vlagatelje opozarja, da mora poslovni načrt
vsebovati osnovne podatke o vlagatelju, njegovi dejavnosti, finančni in predračunski konstrukciji projekta,
opis ter lokacijo projekta, predstavitev poslovnega dela
projekta (strategija trženja, analiza tveganj s SWOT
analizo, ocena konkurence in trga, reference, analiza
kadrov, terminski plan, vpliv projekta na okolje) ter oceno učinkov projekta z analizo njegove upravičenosti in
izračuni v njegovi ekonomski dobi oziroma najmanj za
obdobje vračila posojila (izračun finančnih in ekonomskih kazalcev (doba vračanja vloženih sredstev, neto
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sedanja vrednost projekta, interna stopnja donosnosti,
analiza bilance uspeha in stanja, denarni tok projekta)).
Iz investicijske oziroma poslovne dokumentacije
mora biti razvidno doseganje ciljev po javnem razpisu
v skladu s točko 4. iz poglavja 11. javnega razpisa.
4. Priloga REG:
– Dokazilo o registraciji dejavnosti vlagatelja
– Sklad bo iz baze AJPES-a za vlagatelja pridobil
dokazila o njegovi registraciji. Kolikor podatki v AJPESU
ne bodo dosegljivi oziroma bodo nepopolni ali neustrezni, jih bo moral vlagatelj predložiti sam, in sicer:
– izpisek iz sodnega/poslovnega registra za gospodarske družbe ali izpis iz poslovnega registra za samostojne podjetnike, ne starejši od 1. 9. 2015, z označbo registrirane dejavnosti vlagatelja oziroma projekta,
skladne z javnim razpisom ter druga dokazila, iz katerih
je razvidna registracija dejavnosti vlagatelja za prijavljeni
projekt.
– Obrtniki priložijo obrtno dovoljenje.
– Kolikor potrebujejo vlagatelji za izvajanje dejavnosti posebna dovoljenja (npr. koncesijo, ipd), jih priložijo
k vlogi.
– Priloga REG-SOC: Dokazilo o pridobljenem statusu socialnega podjetja po Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11 in 90/14 – ZDU-1).
Podatke bo Sklad pridobil iz Evidence socialnih podjetij
objavljene na spletni strani Ministrstva za gospodarski
razvoj in tehnologijo, kolikor pa podatki ne bodo dosegljivi, jih bo moral predložiti vlagatelj sam.
5. Priloga OBV: Originalno potrdilo o plačanih davkih
in drugih obveznostih, ki jim je potekel rok plačil, ki ga izda
krajevno pristojna Finančna uprava RS, ki ni starejše od
meseca dni od dneva oddaje vloge na javni razpis.
6. Priloga ZKL: Zemljiško knjižni izpisek lokacije
projekta, ki ne sme biti starejši od 1 meseca od oddaje
vloge na razpis. V primeru, da vlagatelj ni lastnik prostorov oziroma nepremičnine, kjer je lokacija projekta,
pa še kopijo pogodbe o najemu (z veljavnostjo najmanj
do dokončanja vračila posojila) in soglasje lastnika(ov)
k predvidenemu projektu.
7. Priloga TNP: Kopija dokumenta, s katerim se
dokazuje, da bo projekt na območju Triglavskega narodnega parka (9. člen Zakona o Triglavskem narodnem
parku Uradni list RS, št. 52/10). V primeru, da priloga ne
bo priložena, vlagatelj na ta račun ne dobi točk pri oceni
projekta. Potrdilo vlagatelji pridobijo pri javnem zavodu
Triglavski narodni park.
8. Priloga AVP: Velika podjetja morajo predložiti tudi
analizo možnosti izvedbe projekta s prejetim posojilom
Sklada in brez njega, iz katere mora biti razvidno izpolnjevanje pogoja iz 4. poglavja 5. točke tega razpisa. Vlagatelji v ta namen napravijo tudi dva modela izračuna,
in sicer enega, ki upošteva pridobljeno posojilo po tem
razpisu, in drugega, ki tega posojila ne vključuje.
9. Priloga NAK: Nezavezujoči predračuni, predpogodbe oziroma ponudbe za celotni prijavljeni projekt (upravičene ter neupravičene stroške pri projektu).
V primeru sofinanciranja projektov izven pravil državnih
pomoči (Sklop 2), pa lahko vlagatelji predložijo tudi račune ali pogodbe. Dokazila se morajo glasiti na vlagatelja
in morajo biti izdana po 1. 1. 2015. V primeru nakupa
rabljenih strojev ali opreme je potrebno opredeliti, ali gre
za nakup rabljene ali nove opreme ter predložiti dokazilo, iz katerega bo razvidna starost opreme, kolikor ta ni
razvidna iz ponudb. Popisa stroškov iz projektne dokumentacije sklad ne bo upošteval kot ustrezno dokazilo
o investicijskih stroških projekta.
10. Priloga RAB: V primeru nakupa rabljenih strojev, opreme ali nepremičnin je potrebna tudi izjava pro-
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dajalca, da predmet nakupa v preteklosti ni bil kupljen
s pomočjo nepovratnih sredstev ali drugih javnih virov.
11. Priloga TEH: Tehnična skica objekta (lahko iz
projektne mape za gradbeno dovoljenje) v primeru gradbenih del, prospekt opreme ali strojev oziroma dokumentacija o prikazu projekta.
12. Priloga GRA: V primeru graditve ali izvajanja del
na objektih morajo biti gradbena dela izvedena v skladu
s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine in varstvo okolja, za kar
vlagatelj predloži pravnomočno gradbeno dovoljenje ali
ustrezno upravno dovoljenje, kadar gradbeno dovoljenje
ni potrebno, iz katerega je razvidna namembnost. Kolikor dovoljenje ni potrebno, je potrebno priložiti izjavo, iz
katere je to razvidno.
13. Priloga SKL: Kopija sklepa oziroma odločbe
o prejemu drugih sredstev iz javnih virov pri projektu.
14. Priloga LAST: Izjava vlagatelja o zagotovitvi lastnih sredstev pri projektu z navedbo vira za ta sredstva.
V primeru zapiranja finančne konstrukcije z drugimi viri,
je potrebno priložiti dokazila, iz katerih bo zagotovljeno
zaprtje finančne konstrukcije projekta (npr. izjava banke
za odobreno posojilo) – glej prilogo POS.
15. Priloga BIL: Sklad bo za vlagatelja iz baze
AJPESa oziroma drugih ustreznih baz pridobil izkaze
poslovanja za vlagatelja za leto 2014, in sicer Bilanco
stanja na dan 31. 12. 2014, Izkaz poslovnega izida za
obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014 ter Bilančnega dobička
oziroma bilančne izgube za leto 2014 (le kolikor slednjega vlagatelj izdeluje). Kolikor podatki v AJPESU ne bodo
dosegljivi oziroma bodo nepopolni ali neustrezni, jih bo
moral vlagatelj predložiti sam.
16. Priloga POS: Kolikor ima vlagatelj v finančni
konstrukciji poleg lastnih virov predvidene tudi druge
posojilne vire, mora k vlogi priložiti ustrezna dokazila
o zagotovitvi teh virov (npr. izjava banke), ter podati izjavo, da bo sredstva nadomestil iz lastnih virov, kolikor
ti viri dejansko ne bodo pridobljeni.
17. Priloga ZAV: Predlog ustreznega zavarovanja
v skladu s Splošnimi pogoji sklada (bančna garancija,
hipoteka, bančni depozit, itd.), kar vlagatelj opredeli tudi
v obrazcu za prijavo.
Predlagano zavarovanje posojila mora biti veljavno
še najmanj 2 meseca po zapadlosti zadnjega obroka.
Ob oddaji vloge mora vlagatelj predložiti verodostojna
dokazila o zagotovitvi predlaganih instrumentov zavarovanja posojila, in sicer:
– V primeru, da vlagatelj kot predlog za zavarovanje
posojila poda bančno garancijo, mora predložiti skladu
izjavo s strani banke. Garancija mora vključevati znesek
glavnice posojila, povečan za pripadajoče obresti in druge stroške po posojilni pogodbi.
– V primeru zavarovanja posojila pri zavarovalnici predloži pismo o nameri oziroma soglasje zavarovalnice k zavarovanju posojila in splošne pogoje zavarovanja. Zavarovanje mora biti praviloma brez odbitne
franšize.
– V primeru hipoteke na nepremičnini je potrebno ob prijavi vloge predložiti zemljiško knjižne izpiske
za predlagano nepremičnino in cenitev predmeta zavarovanja, ki ni starejša od pol leta od oddaje vloge na
razpis. Cenitev s celovito tržno analizo nepremičnine
mora izdelati sodno zapriseženi cenilec ali pooblaščeni
ocenjevalec vrednosti, vpisan v register pri Slovenskem
inštitutu za revizijo, in sicer v skladu s trenutno veljavnimi Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti (MSOV)
in Slovenskimi poslovno finančnimi standardi (SPS2).
V cenitvi morajo biti navedeni ID znaki ocenjenih nepremičnin. V primeru zavarovanja z nepremičnino, ki

Št.

69 / 25. 9. 2015 /

Stran

1719

je predmet zastave in predmet nakupa, cenitev ni potrebna, praviloma se upošteva vrednost nepremičnine iz
kupoprodajne pogodbe. Vlagatelj lahko predloži tudi obvestilo Geodetske uprave Republike Slovenije (GURS)
o poskusnem izračunu posplošene tržne vrednosti v zavarovanje ponujenih nepremičnin, vendar je za sklad
nezavezujoče. Razmerje med posojilom in vrednostjo
nepremičnin mora biti praviloma najmanj 1: 2,5. Zavarovanje posojila na nepremičninah je možno z vpisom
hipoteke na 1. hipotekarno mesto vpisa. Vlagateljem
z boniteto 6 ali več po IBONU oziroma po metodologiji
sklada je dovoljeno zavarovanje posojila tudi z vpisom
hipoteke na 2. mesto, vendar mora biti v tem primeru zavarovalno razmerje med posojilom ter vrednostjo
nepremičnine najmanj 1: 3,0. Zavarovanje posojila na
nepremičninah pri podjetjih, ustanovljenih po 1. 1. 2013,
je v primeru nepremičnin možno izključno z vpisom hipoteke na 1. hipotekarno mesto vpisa, z razmerjem med
posojilom in vrednostjo nepremičnin najmanj 1: 2,5. Če
vlagatelj ni lastnik nepremičnine, je potrebno še soglasje
lastnika(ov) k predvidenemu zavarovanju. Kolikor so na
nepremičnini hipoteke, mora vlagatelj predložiti tekoče
stanje posojil za vpisane hipoteke.
– Zavarovanje s premičninami lahko predstavlja le
dopolnilno zavarovanje vlagateljem z boniteto po IBONU
oziroma po metodologiji sklada najmanj 6, ustanovljenim
do vključno 1. 1. 2013, in hkrati ob izpolnjenem pogoju predhodno doseženega zavarovalnega razmerja z nepremičninami najmanj 1: 2,0. Premičnine lahko predstavljajo zavarovanje za največ 20 % vrednosti posojila.
Vrednost zavarovanja s premičninami mora biti najmanj
1: 4,0. Premičnine morajo biti v celoti bremen proste.
Vlagatelj mora predložiti dokazila o obstoju lastništva
(potrebna je tudi izjava prodajalca, da je stroj kupcu
prodal, dobavil in izročil v last) in o njihovi neobremenjenosti. Iz predloga zavarovanja mora biti razvidna tudi
vrsta skupine premičnine in obvezni identifikatorji premičnine, na podlagi katerih bo mogoč vpis zastave v AJPES. Vlagatelj mora ob prijavi predložiti cenitev sodno
zapriseženega cenilca ali pooblaščenega ocenjevalca
Slovenskega inštituta za revizijo, ki mora biti izdelana
v skladu s trenutno veljavnimi MSOV in SPS2 in ne sme
biti starejša od pol leta od prijave vloge na razpis.
– V primeru bančne vloge je potrebno predložiti dokazilo o obstoju bančne vloge. Razmerje med posojilom
in bančno vlogo mora biti najmanj 1: 1,2.
– V primeru vseh ostalih predlogov zavarovanja
mora vlagatelj ob prijavi predložiti primerna dokazila
o podanem predlogu zavarovanja.
18. Priloga OST: V primeru specifičnih projektov
mora vlagatelj k vlogi predložiti tudi druga dovoljenja, ki
mu omogočajo opravljanje dejavnosti (npr. koncesijska
dovoljenja, soglasje TNP, najemna pogodba, ipd.). Sklad
lahko v času do zaključka obravnave vloge od vlagatelja
zahteva, da v zahtevanem roku poda dodatno dokumentacijo in pojasnila o projektu oziroma navedbah v vlogi
z namenom preveritve resničnosti in verodostojnosti podatkov, navedenih v vlogi ter predloženi dokumentaciji.
Vlagatelj pa lahko tudi sam predloži dokazila in pojasnila
o projektu (npr. pisma o nameri).
Neobvezna dokumentacija (V primeru, da priloga
ne bo priložena, vlagatelj s tega področja ne dobi točk
pri oceni projekta):
19. Priloga CEK: Kopija mednarodne ali nacionalne
nagrade oziroma priznanja za inovacijo, inovativnost ali
kvaliteto, registracije patenta, certifikata kakovosti za
izdelek oziroma certifikata kakovosti poslovanja.
20. Priloga BLZ: Dokazilo o obstoječi blagovni
znamki, zaposlovanju oblikovalca za razvoj izdelkov
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ali pogodbenem sodelovanju z zunanjim izvajalcem za
razvoj izdelkov.
21. Priloga POGp: pogodbe, predpogodbe, pisma
o nameri za prodajo končnih izdelkov, ki izhajajo iz
poslovno-proizvodnega procesa vlagatelja, v povezavi
s projektom.
13. Merila za ocenjevanje
1. Projekt lahko skupaj prejme 100 točk, po naslednjih kriterijih in podkriterijih;
1.1. Regionalni vidik lokacije investiranja – skupno
največ 30 točk
– Stopnja razvitosti razvojne regije projekta – 8 točk
– Koeficient razvitosti občine projekta za leto 2015
– 2 točki
– Lokacija projekta na obmejnem problemskem območju – 10 točk
– Lokacija projekta na problemskem območju z visoko brezposelnostjo – 10 točk.
1.2. Tržni in ekonomski elementi projekta – skupno
največ 50 točk
– Tržni elementi projekta – 25 točk
– Tehnološko-ekonomski elementi projekta –
25 točk.
1.3. Ocena vlagatelja – skupno največ 20 točk
– Bonitetna ocena vlagatelja glede na razvrstitev po
iBONu oziroma metodologiji sklada – 11 točk
– Velikost podjetja vlagatelja (glede na opredelitev
po Prilogi I Uredbe o skupinskih izjemah) – 5 točk
– Ocena finančne uspešnosti projekta – 4 točke.
Podrobnejša razdelitev meril je objavljena v Prilogi
razpisne dokumentacije.
2. Da se projekt uvrsti v nadaljnjo obravnavo, mora
doseči skupno najmanj 45 točk ter skupno po kriterijih
tržni in ekonomski elementi projekta in ocena vlagatelja
najmanj 35 točk, v primeru vlagateljev, ustanovljenih
po 1. 1. 2013, pa mora projekt doseči skupno najmanj
35 točk ter skupno po kriterijih tržni in ekonomski elementi projekta in ocena vlagatelja najmanj 30 točk. Vlagatelj lahko pridobi dodatnih 10 točk v primeru, da se
projekt nahaja na območju Triglavskega narodnega parka (v nadaljevanju: TNP), kolikor sta predhodno izpolnjena kriterija za uvrstitev projekta v nadaljnjo obravnavo.
14. Obravnava vlog
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi
pogoji sklada.
2. Prispele vloge obravnava Komisija za pregled in
obravnavo vlog (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje
direktor sklada. Komisija bo o odpiranju vlog in o izboru
upravičencev vodila zapisnik. Podatki iz vloge so poslovna tajnost. Komisija lahko s soglasjem direktorja
sklada k svojemu delu povabi tudi zunanje ocenjevalce
in strokovnjake iz delovnega področja razpisa.
3. Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so prispele. Vloge, ki bodo prispele po prvem roku, se prenesejo
v naslednje odpiranje, razen po zaprtju oziroma izteku
razpisa. Odpiranje vlog je najkasneje tretji delovni dan
po izteku roka za oddajo vlog. Odpiranji nista javni.
4. Vloge morajo ob oddaji obvezno vsebovati prijavni obrazec in investicijsko dokumentacijo (poslovni
načrt oziroma investicijski program), sicer se zavržejo
kot nepopolne.
5. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku
8 dni od posameznega odpiranja vlog pisno pozvala
k dopolnitvi.
6. Vloge, ki jih vlagatelji v roku 8 dni od dneva prejema poziva za dopolnitev ne dopolnijo ali jih neustrezno
dopolnijo, se kot nepopolne zavržejo.
7. Prepozno prispele vloge se uvrstijo v naslednji
razpisni rok, kolikor tega ne bo več, se zavržejo.
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8. Vloge, ki ne ustrezajo razpisnim pogojem, se kot
neutemeljene zavrnejo.
9. Komisija bo enakovredno obravnavala vse popolne vloge, ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo
dopolnjene v predpisanem roku. Popolne vloge pridobijo najmanj 2 oceni na podlagi meril za ocenjevanje.
Komisija bo na podlagi povprečnih ocen vloge razvrstila
v prioritetno listo. Financirane bodo vloge z najvišjim
številom točk do porabe razpisanih posojil.
10. Projekti bodo ocenjeni na osnovi navedenih meril v 13. poglavju. Prednost pri izboru za dodelitev posojil
znotraj posameznega odpiranja bodo imeli projekti, ki
bodo dobili višje število točk. Kolikor bodo projekti pri
ocenjevanju znotraj posameznega roka odpiranja vlog
dosegli enako število točk, bodo imeli prednost pri izbiri
tisti projekti, ki bodo zbrali višje število točk po naslednjem vrstnem redu meril za izbor vlog, in sicer:
– tržni in ekonomski elementi projekta,
– regionalni vidik lokacije investiranja,
– ocena investitorja.
V primeru, da zadnje uvrščene vloge tudi po teh
merilih dosežejo enako število točk, bo imela prednost
vloga, ki je bil oddana prva (upošteva se datum in ura
oddaje vloge priporočeno na pošto ali datum in ura oddaje vloge osebno v tajništvu na sedežu sklada).
11. Vloge, ki po ocenitvi na podlagi meril za točkovanje ne dosežejo skupno najmanj 45 točk ter skupno
najmanj 35 točk po kriterijih tržni in ekonomski elementi projekta in ocena vlagatelja oziroma v primeru vlagateljev, ustanovljenih po 1. 1. 2013, skupno najmanj
35 točk ter skupno najmanj 30 točk po kriterijih tržni in
ekonomski elementi projekta in ocena vlagatelja, se kot
neutemeljene zavrnejo.
12. V primeru, da je vlog za dodelitev sredstev, ki
izpolnjujejo kriterije za dodelitev sredstev več, kot je
na razpolago sredstev, komisija za pregled in obravnavo prispelih vlog na podlagi vrednotenja projektov
oblikuje prednostni vrstni red vlagateljev za dodelitev
sredstev. Ko pa gre za t.i. ostanke sredstev, lahko komisija v primeru iz prejšnjega stavka predlaga odobritev sredstev vlagateljem iz višjega prioritetnega razreda v omejeni višini upravičeno zaprošenega zneska in
v obsegu razpoložljivih sredstev (na primer: zaprošeno
posojilo 50.000,00 EUR, razpoložljiv obseg posojil še
25.000,00 EUR, zato dodelitev v višini 25.000,00 EUR),
če se vlagatelj strinja in zagotovi, da bo izvedel projekt v celoti, ter prilagodi finančno konstrukcijo projekta.
Kolikor vlagatelj tega v postavljenem roku ne bo storil
oziroma na to ne pristane, lahko sklad po enakem postopku ponudi posojilo vlagatelju, katerega vloga se je
po oceni uvrstila kot naslednja, vendar v okviru časovnih
možnosti razpisa. Vloge vlagateljev, ki ne bodo uvrščene
v prioritetni obseg dodelitve znotraj razpoložljivih sredstev, se kot neutemeljene zavrnejo.
15. Obvestilo o rezultatih obravnave vlog
1. Vlagatelji bodo o obravnavi vlog pisno obveščeni
z odločbo, praviloma v roku do 45 dni od datuma odpiranja vlog.
2. Na podlagi predloga komisije o izdaji odločb odloči direktor sklada.
3. Sklad z odločbo o dodelitvi posojila izda tudi navodilo o načinu sklenitve pogodbe, ki vsebuje kraj, rok in
potrebno dokumentacijo za sklenitev pogodbe.
4. Zoper odločbo sklada je možna pritožba v roku
8 dni od prejema odločbe. O pritožbi odloča Ministrstvo
za gospodarski razvoj in tehnologijo. Predmet pritožbe
ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog.
Slovenski regionalno razvojni sklad Ribnica
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Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Medvode
za programsko obdobje 2015 – 2020 (Uradni list RS,
št. 66/15, v nadaljevanju: pravilnik) in Odloka o proračunu Občine Medvode za leto 2015 (Uradni list RS,
št. 21/15), občinska uprava Občine Medvode objavlja
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Medvode
v letu 2015
I. Predmet javnega razpisa: Občina Medvode (v
nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna
sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja za leto 2015 v okvirni višini 46.150 EUR po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo
komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES)
št. 1998/2006.
II. Okvirna višina razpisanih sredstev
Vrsta ukrepa (ukrep po pravilniku)
1. Ukrep 1: Pomoč za naložbe
v opredmetena sredstva na
kmetijskih gospodarstvih v zvezi
s primarno kmetijsko proizvodnjo
2. Ukrep 5: Pomoč za naložbe
v predelavo in trženje kmetijskih
in živilskih proizvodov ter naložbe
v nekmetijsko dejavnost na kmetiji
– de minimis
stev

Višina sredstev

36.150 EUR

10.000 EUR.

III. Upravičenci – pogoji in merila za dodelitev sred-

Do sredstev so upravičeni:
– pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za
mikro, majhna in srednje velika podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, oziroma, v primerih ukrepov
po členih 21, 24 in 29 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014
dejavna v kmetijskem sektorju, ter v primerih ukrepov po
členu 38 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna
v gozdarskem sektorju, ter so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem pravilnikom;
– pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem
za mikro, majhna in srednje velika podjetja v primerih
ukrepov za pomoči de minimis po Uredbi komisije (EU)
št. 1407/2013, imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in
ima sedež na območju Občine Medvode ter izpolnjujejo
druge pogoje, določene s tem pravilnikom.
IV. Ukrepi
1. Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno
kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014).
Okvirna višina razpisanih sredstev je 36.150,00 EUR
(PP 4.4.1.1).
Z ukrepom 1 se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev:
– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov
pro
izvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo pro
izvodnje;
– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem
z energijo in vodo;
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– zagotavljanje kakovostnih dobrin kmetijstva iz
ohranjenega okolja z namenom samooskrbe Občine
Medvode.
Pomoč iz ukrepa 1 se ne dodeli za:
– nakup proizvodnih pravic in letnih rastlin;
– zasaditev letnih rastlin;
– dela v zvezi z odvodnjavanjem;
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
– naložbe za skladnost s standardi Unije;
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne
dokumentacije;
– investicije, ki se izvajajo izven območja Občine
Medvode;
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov
Republike Slovenije ali EU;
– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– nakup rabljene opreme in naprav.
Upravičeni stroški:
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov, gospodarskih poslopij na kmetijskem gospodarstvu
in drugih objektov za rejo živali, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji;
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene
tržne vrednosti (specialna mehanizacija – kosilnice, samonakladalne prikolice za seno, obračalniki, zgrabljalniki, freze, specialne sejalnice, česala in separatorji za
gnojevko);
– stroški nakupa opreme hlevov, gospodarskih poslopij in drugih objektov za rejo živali (boksi za teleta
z napajalniki, pregrade za govedo in čebelarska oprema);
– stroški postavitve novega ali obnove sadnega
nasada (priprava zemljišča, nakup opor, mrež za ograjo,
večletnega sadilnega materiala);
Pogoji za pridobitev pomoči so:
– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5)
člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na
okolje, če je le ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči;
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to
potrebno;
– ponudbe oziroma predračuni za načrtovano naložbo;
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska
vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel oziroma
kopijo poročila staleža čebeljih družin;
a) za rejo živali:
– kmetijsko gospodarstvo je usmerjeno ali se bo
usmerilo v prosto rejo živali;
– vlagatelj mora imeti v obdelavi ustrezno površino
lastnih ali zakupljenih kmetijskih površin za neškodljivo
uporabo gnojevke in/ali gnoja, in sicer največ 2,4 glavi
velike živine na hektar, na varstvenih pasovih virov pitne
vode največ 1,9 glav velike živine na hektar 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 omejenimi možnostmi;
– za rejo krav molznic 10 ležišč v območjih
z omejenimi možnostmi in 20 ležišč v nižinskem območju ter za rejo krav dojilj 5 ležišč v območjih z omejenimi
možnostmi;
– za ekološko rejo avtohtonih in tradicionalnih
pasem kokoši najmanj 30 kokoši nesnic;
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– za ekološko rejo mesnih pasem kuncev v čistih
linijah ali mešanih mesnih pasem najmanj 10 odraslih
živali, primernih za razplod;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
b) za naložbe v rastlinsko proizvodnjo:
– kmetijsko gospodarstvo se ukvarja ali se bo ukvarjalo s pridelavo rastlinskih kmetijskih proizvodov (ekološka, integrirana oziroma pridelava višje kakovosti);
– za razširitev obstoječih sadnih nasadov mora vlagatelj imeti v lasti nasad minimalne površine 0,2 ha
pečkarjev ali 0,1 ha koščičarjev ali 0,1 ha lupinarjev ali
0,05 ha jagodičja;
– na novo posaditi ali obnoviti nasad minimalne površine 0,2 ha pečkarjev ali 0,1 ha koščičarjev ali 0,1 ha
lupinarjev ali 0,05 ha jagodičja na zemljišču v svoji lasti;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
c) za čebelarjenje:
– čebelarjenje z najmanj 20 čebeljimi družinami
avtohtone kranjske čebele;
– certifikat Slovenski med z zaščiteno geografsko
označbo;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči je:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih na območjih z omejenimi možnostmi
za kmetijsko dejavnost;
– do 40 % zneska upravičenih stroškov naložb na
ostalih območjih.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči za ukrep 1 je
500 EUR, najvišji znesek pa 5.000 EUR na kmetijsko
gospodarstvo na leto.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
Dodatni pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– investicija mora biti zaključena pred izplačilom
sredstev,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti
na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru,
da je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti nosilec
kmetijskega gospodarstva davčni zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa,
– na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji
vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave, upoštevane vse predpisane zahteve glede okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev ter zahtev
za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti
najkasneje do zaključka investicije,
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna
sredstva za namen investicije,
– prednost imajo upravičenci, ki v zadnjih treh letih
niso prejeli državnih pomoči s strani Občine Medvode
za področje kmetijstva.
2. Ukrep 5: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis
Okvirna višina razpisanih sredstev je 10.000 EUR
(PP 4.4.1.1).
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Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in
živilskih proizvodov, gozdnih lesnih sortimentov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.
Pomoč se dodeli za naložbe v:
– predelavo primarnih kmetijskih proizvodov, gozdnih sadežev in zelišč;
– prodajo pridelkov in izdelkov s kmetij;
– turizem na kmetiji;
– dejavnosti, povezane s tradicionalnimi znanji na
kmetiji, storitvami oziroma izdelki;
– predelavo gozdnih lesnih sortimentov;
– socialne dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu.
Upravičeni stroški:
– stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti;
– stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti.
Upravičenci do pomoči iz ukrepa 5 so kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje iz druge alineje prvega
odstavka 6. člena tega pravilnika, ki imajo sedež na območju Občine Medvode in katerih naložba se izvaja na
območju Občine Medvode.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu;
– dokazilo o registraciji dejavnosti, kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za opravljanje 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, oziroma druga ustrezna dokumentacija;
– ponudbe oziroma predračuni za načrtovano naložbo;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči za ukrep 5 je
500 EUR, najvišji znesek pa 5.000 EUR na kmetijsko
gospodarstvo na leto. Intenzivnost pomoči iz ukrepa
5 je do 50 % upravičenih stroškov. Skupna pomoč »de
minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh
proračunskih let.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka se pomoč
iz ukrepa 5 ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo
presegli skupni znesek de minimis pomoči iz 18. člena
tega pravilnika.
Vlogo za pomoč iz ukrepa 5 predloži član kmetijskega gospodarstva.
Omejitve:
(1) Do pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 niso upravičena podjetja, ki
opravljajo gospodarsko dejavnost iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov s seznama iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov s seznama iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije
v naslednjih primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali
količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih
proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali
v celoti prenese na primarne proizvajalce.
(2) Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države članice Evropske unije, kot je pomoč, neposredno povezana
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z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem
distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
(3) Pomoč de minimis ne sme biti pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
(4) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti sub
jekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Medvode ali do države ter naslovniki neporavnanega
naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom.
(5) Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro,
majhna in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14-uradno
prečiščeno besedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali
likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da
je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami
dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
(6) Skupna vrednost pomoči de minimis, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju na
podlagi pravila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije
(ES) št. 1407/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis
(Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) ne sme preseči
200.000 EUR, v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR, v obdobju zadnjih treh
proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter
ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države,
Občine Medvode ali Evropske unije.
(7) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega
odstavka tega člena, ter je poleg tega dejavno v enem
ali več sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki
sodijo na področje uporabe Uredbo Komisije (ES)
št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če
podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti
ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti
v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe
Komisije (ES) št. 1407/2013.
K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del,
opreme in tehnologijo, ki ga opravi za to pooblaščena
pristojna institucija;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti.
Dodatni pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– investicija mora biti zaključena pred izplačilom
sredstev,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti
na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru,
da je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti nosilec
kmetijskega gospodarstva davčni zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah,
– upravičenci morajo po končani investiciji izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje
dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
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– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna
sredstva za namen investicije,
– prednost imajo upravičenci, ki v zadnjih treh letih
niso prejeli državnih pomoči s strani občine Medvode za
področje kmetijstva.
V. Vsebina vloge
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev finančnih
sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva
in podeželja v Občini Medvode v letu 2015«,
– obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom.
Prijavni obrazec lahko zainteresirani dobijo v razpisanem roku v Oddelku za proračun in finance Občine
Medvode ali na sedežu Kmetijsko svetovalne službe ali
na spletnem mestu, www.medvode.si.
VI. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan Občine Medvode. Strokovna komisija lahko
zmanjša delež sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri
obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:
– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2015,
– zaradi večjega števila zahtevkov kot je zagotovljenih sredstev v proračunu.
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor
občinske uprave ali druga od direktorja pooblaščena
uradna oseba s sklepom. Upravičencem bo izdan sklep
o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. Kolikor prejemnik iz
neupravičenih razlogov odstopi od pogodbe oziroma ne
dostavi zahtevka, ni upravičen do državnih pomoči iz
občinskega proračuna naslednjih pet let.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka, ki mora biti oddan najkasneje do 1. 12. 2015. Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o plačilu obveznosti (originalni računi,
situacije),
– poročilo o opravljenem delu.
Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti proračun
Občine Medvode za leto 2015.
VII. Rok za prijavo na javni razpis
Vloge morajo biti oddane najkasneje do vključno
2. 10. 2015 do 12. ure, oziroma mora biti najpozneje ta
dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Prepozne in nedovoljene vloge bodo izločene iz
nadaljnjega postopka, vlagatelji bodo o tem posebej
obveščeni.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
najkasneje v roku 30 dni po zaključenem razpisu.
VIII. Mesto oddaje vloge
Vlogo je potrebno posredovati na naslov: Občina
Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode. Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku
z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis – Kmetijstvo«. Vloge sprejemamo tudi ob uradnih delovnih dnevih oziroma v času uradnih ur na Občini Medvode, Oddelek za proračun in finance oziroma v tajništvu občine.
Kontaktne osebe:
– Občina Medvode, Oddelek za proračun in finance, Cesta komandanta Staneta 12 (tel. 361-95-18 – Sanja Malej ali po e-pošti: sanja.malej@medvode.si)
– Kmetijska svetovalna služba (tel. 361-82-86 –Mojca Lovšin ali po e-pošti: mojca.lovsin@lj.kgzs.si)
Informacije o razpisu so objavljene na spletnih straneh Občine Medvode, www.medvode.si.
Občina Medvode
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Javne dražbe
Št. 3533-03/2015-02

Ob-3068/15

Občina Brda v skladu z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 50/14), Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14)
ter letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem
Občine Brda za leto 2015, razpisuje
javno dražbo
za prodajo naslednjih nepremičnin v njeni lasti
1 – Predmet prodaje:
I. Sklop: Stavbna zemljišča
Izklicne cene na javni dražbi, v katere ni vključen
22 % davek na dodano vrednost pri prodaji nezazidanih
stavbnih zemljišč in 2 % davek na promet nepremičnin
na parcelah, kjer se nahaja stavba, so po posameznih
parcelah oziroma sklopih parcel naslednje:
Zap.
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Parcelna številka
933
2369/6
1156/2
1574/7, 1574/6
1825, 1824/1
1534, 1537/1, 1539,
1543/1, 1543/2
1643/16
1218/4

Katastrska občina in šifra
katastrske občine
Kozana, 2288
Mirnik, 2277
Mirnik, 2277
Vrhovlje, 2280
Mirnik, 2277
Mirnik, 2277
Kožbana, 2278
Mirnik, 2277

Kvadratura m2

Izklicna cena v EUR

147
150
222
687
1.528
1.813

72.000,00
5.901,30
2.997,00
17.930,70
27.504,00
70.000,00

1.748
Solastniški del 69,53

40.903,20
2.086,07

II. Sklop: Kmetijska in gozdna zemljišča
Prodaja na podlagi metode javne dražbe bo potekala pod pogoji III. poglavja (17.–25. člen) Zakona
o kmetijskih zemljiščih (postopek prodaje, upoštevanje predkupnih pravic), (Uradni list RS, št. 59/96, 31/98
– Odl. US, 1/99 – ZNIDC, 54/00 – ZKme, 68/00 – Odl.
US, 27/02, 58/02 – ZMR-1, 67/02, 110/02 – ZUreP-1,
110/02 – ZGO-1, 36/03, 43/11, 58/12).
Izklicne cene na javni dražbi, v katere ni vključen
2 % davek na promet nepremičnin, so po posameznih
parcelah oziroma sklopih parcel naslednje:
Zap. Parcelna številka
št.
1. 440, 441, 442, 443,
444, 445
2. 1584
3. 1597
4. 1599
5. 1601
6. 1615/1, 1615/2
7. 1615/3, 1615/4
8. 1618/1
9. 1658
10. 1661
11. 1665
12. 1668

Katastrska občina in šifra
katastrske občine
Kojsko, 2290
Mirnik, 2277
Mirnik, 2277
Mirnik, 2277
Mirnik, 2277
Mirnik, 2277
Mirnik, 2277
Mirnik, 2277
Mirnik, 2277
Mirnik, 2277
Mirnik, 2277
Mirnik, 2277

Kvadratura m2

Izklicna cena v EUR

5.564

13.421,70

6.003
3.881
8.391
3.960
17.120
3.468
11.035
2.554
23.238
3.424
3.845

3.003,81
1.941,99
3.053,63
1.816,40
7.852,72
1.590,73
4.601,47
1.171,49
10.658,96
1.570,55
2.084,32
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Zap.
št.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Parcelna številka
1671
1564/1, 1564/2
1564/3
1579
1589
1712
1760
1550, 1551

Katastrska občina in šifra
katastrske občine
Mirnik, 2277
Mirnik, 2277
Mirnik, 2277
Mirnik, 2277
Mirnik, 2277
Mirnik, 2277
Mirnik, 2277
Mirnik, 2277
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Kvadratura m2

Izklicna cena v EUR

5.409
5.344
210
1.892
2.877
13.689
4.273
939

8.841,51
6.560,70
105,08
946,73
4.702,73
6.278,97
1.959,97
4.695,00

1725

III. Sklop: Stavbna in kmetijska zemljišča
Prodaja na podlagi metode javne dražbe bo potekala pod pogoji III. poglavja (17.–25. člen) Zakona
o kmetijskih zemljiščih (postopek prodaje, upoštevanje predkupnih pravic), (Uradni list RS, št. 59/96, 27/02,
67/02, 36/03, 43/11, 58/12).
Izklicna cena na javni dražbi, v katere ni vključen
2 % davek na promet nepremičnin pri delu kmetijskega
zemljišča in 22 % DDV pri stavbnem delu zemljišča, je
naslednja:
Zap. Parcelna številka
št.
1. 1271/36

Katastrska občina in šifra
katastrske občine
Mirnik, 2277

2 – Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo odvijala v ponedeljek, 26. 10.
2015 v mali sejni sobi Občine Brda (1. nadstropje), Trg
25. maja 2, 5212 Dobrovo v Brdih, ob 13. uri.
Podatke oziroma potrdila iz 3. točke tega razpisa pa
je potrebno predložiti najkasneje do petka, 23. 10. 2015
do 12. ure, osebno v vložišče ali pa morajo do tedaj
prispeti v vložišče priporočeno po pošti. Osebe, ki prej
navedenih potrdil ne bodo predložile do navedenega
datuma in ure, na dražbi ne morejo sodelovati.
3 – Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo osebe, ki vplačajo
varščino v višini 10 % od izklicne cene za posamezno
nepremičnino (parcelo) oziroma sklop nepremičnin, za
nakup katerih kandidirajo (v primeru, če oseba izrazi interes za nakup več nepremičnin, mora položiti varščino
za vsako od njih).
Vsem dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli,
bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od dneva
javne dražbe, uspelim dražiteljem pa se varščina vračuna v kupnino.
Varščino je potrebno vplačati na TRR Občine Brda,
št. 01207-0100014109, skupaj z navedbo »Plačilo varščine za javno dražbo – nepremičnina (stavbno ali kmetijsko zemljišče)« (vplačnik navede tiste parcele, za nakup katerih kandidira).
Vse osebe, sodelujoče na javni dražbi, morajo imeti
do poteka roka za oddajo prijave poravnane vse obveznosti do Občine Brda, sicer na javni dražbi ne morejo
sodelovati.
Na javni dražbi lahko sodelujejo zgolj osebe, ki lahko pridobivajo nepremičnine v Republiki Sloveniji.
Na javni dražbi kot dražitelji v skladu z 32. členom
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti ne morejo sodelovati cenilec, člani
komisije oziroma oseba, ki vodi javno dražbo, in z njimi
povezane osebe (sorodstvena razmerja ali druga razmerja, ki lahko vzbudijo dvom v nepristranskost cenilca
ali osebe, ki vodi javno dražbo).
Predkupni upravičenci – solastniki po tretjem odstavku 66. Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS,
št. 87/02), ki so bili o dražbi obveščeni in niso pristopili

Kvadratura m2

Izklicna cena v EUR

8654

116.829,00

na javno dražbo, se šteje, da predkupne pravice ne
bodo uveljavljali.
Pooblaščenci dražiteljev morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti pisno notarsko overjeno pooblastilo,
ki se nanaša na predmet javne dražbe.
Za sodelovanje na javni dražbi morajo dražitelji predložiti naslednje:
– potrdilo o vplačilu varščine,
– osebne podatke oziroma za pravne osebe navedbo firme (ime in priimek, matična številka, naslov
prebivališča oziroma sedeža) – fizične osebe morajo predložiti fotokopijo osebne izkaznice in fotokopijo
potrdila o državljanstvu, pravne osebe pa predložiti izpisek iz sodnega registra oziroma AJPES-a, ki ne sme
biti starejši od 30 dni,
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti potrdilo,
da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR
(velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora
priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi
enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila
za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne
more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju,
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega
TRR),
– davčno številko, številko transakcijskega računa,
– navedbo nepremičnine (parcele) oziroma sklopa
parcel, ki jih želijo kupiti,
– izjavo, da je oseba državljan države članice EU
ali druge države, ki v skladu s slovensko zakonodajo
lahko pridobivajo nepremičnine na območju Republike
Slovenije,
– izjavo (velja za pravne osebe), da niso v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– izjavo, da se v celoti strinjajo s pogoji javne dražbe.
Popolno dokumentacijo je potrebno predložiti oziroma mora prispeti najkasneje do petka, 23. 10. 2015
do 12. ure, osebno v vložišče ali priporočeno po pošti.
Za resničnost izjav je dražitelj kazensko in materialno odgovoren. Na zahtevo Občine Brda je tisti, s katerim
se bo sklenila pogodba, dolžan predložiti zahtevane
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listine, s katerimi se ugotavlja resničnost izjav oziroma
izpolnjevanje pogojev za udeležbo na razpisu.
4 – Znesek višanja izklicne cene na javni dražbi:
Najnižji znesek višanja izklicne cene na javni dražbi znaša za parcele iz sklopa I. (stavbna zemljišča)
200,00 EUR, za parcele iz sklopa II. (kmetijska zemljišča) 50,00 EUR, za parcelo iz sklopa III. (kmetijskastavbna zemljišča) pa 200,00 EUR.
5 – Pravila poteka javne dražbe
Javna dražba bo potekala pod naslednjimi pravili:
– pravico do sodelovanja pri draženju za posamezno nepremičnino imajo le osebe, ki izpolnijo pogoje iz
3. točke tega razpisa in pravočasno predložijo vse potrebne dokumente iz 3. točke tega razpisa,
– dražitelji se morajo najpozneje do 13. ure na dan
dražbe osebno oglasiti na kraju dražbe, sicer se šteje,
da so od dražbe odstopili,
– izklicna vrednost nepremičnine in vsaka nadaljnja
zvišana cena se izkliče trikrat. Če nobeden od udeležencev javne dražbe navedene cene ne zviša pred
tretjim izklicem cene, se šteje, da je sprejeta tista cena,
ki je bila izklicana trikrat – s tem je dražba glede določenega predmeta končana. Ko je cena izklicana trikrat,
oseba, ki vodi javno dražbo, ugotovi, komu in po kakšni
ceni je bil predmet javne dražbe prodan,
– dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni
sprejeta nova višja izklicana cena,
– ugovore na postopek javne dražbe, ki jih uradne
osebe, ki vodijo dražbo, rešujejo sproti, je možno podati
le do sklenitve zapisnika,
– dražba se glede posameznega predmeta šteje za
neuspešno, če ni bila dosežena niti izklicna vrednost,
– dražbo vodi komisija, ki jo imenuje župan.
6.1. – Sklenitev pogodbe in plačilo kupnine za
stavbna zemljišča:
Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba
v roku 8 dni po končani dražbi. Če dražitelj ne podpiše
pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je odstopil od
pogodbe, občina pa zadrži prejeto varščino.
Kupec (uspeli dražitelj) mora plačati celotno kupnino v enkratnem znesku v roku 8 dni od podpisa pogodbe, in sicer na TRR Občine Brda št. 01207-0100014109.
Pravočasno plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pogodbe (neplačilo v tem roku pomeni razdrtje
pogodbe in zadržanje vplačane varščine).
Po poplačilu celotne kupnine bo občina kupcu izročila zemljiškoknjižno dovolilo, ki je podlaga za vpis
lastništva v zemljiško knjigo.
6.2. – Sklenitev pogodbe in plačilo kupnine za kmetijska zemljišča:
Dražitelj je v skladu z zahtevami Zakona o kmetijskih zemljiščih zaradi varovanja predkupne pravice predkupnih upravičencev iz 23. člena zakona dolžan
podati pisno izjavo o sprejemu ponudbe na pristojni
upravni enoti, kjer bo ta ponudba objavljena, v nasprotnem primeru se njegova varščina zadrži.
V primeru, da poda izjavo o sprejemu ponudbe za
kakšno parcelo na upravni enoti tudi kateri od predkupnih upravičencev oziroma predkupnih upravičencev, ki
so po vrstnem redu predkupnih upravičencev iz 23. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih pred uspelim dražiteljem (močnejša predkupna pravica), bo prodajna pogodba sklenjena s predkupnim upravičencem; uspelemu
dražitelju se povrne vplačana varščina.
Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba
v roku 8 dni po prejemu obvestila pristojne upravne
enote o sprejemu ponudbe. Če najugodnejši dražitelj ne
podpiše pogodbe se šteje, da je odstopil od pogodbe,
občina pa zadrži njegovo varščino.
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Kupec (pogodbena stranka) mora v roku 7 dni od
podpisa pogodbe podati vlogo za odobritev pravnega
posla na pristojno upravno enoto.
Kupec (pogodbena stranka) mora plačati celotno
kupnino v enkratnem znesku v roku 8 dni od dneva podpisa pogodbe, in sicer na račun Občine Brda
št. 01207-0100014109.
Pravočasno plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pogodbe (neplačilo v tem roku pomeni razdrtje
pogodbe in zadržanje vplačane varščine)!
Po poplačilu celotne kupnine bo občina kupcu izročila zemljiškoknjižno dovolilo, ki je podlaga za vpis
lastništva v zemljiško knjigo.
7 – Drugo
Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno-kupljeno«.
Notarske stroške overitve pogodbe, vse davščine
povezane s pogodbo in stroške zemljiškoknjižnega prenosa plača kupec.
Organ, pristojen za izvrševanje proračuna ali druga
pooblaščena oseba, lahko s soglasjem župana brez odškodninske odgovornosti ustavi postopek razpolaganja
s stvarnim premoženjem do sklenitve pravnega posla
(pogodbe). Varščina se brezobrestno vrne dražiteljem.
Dodatne informacije o javni dražbi ter nepremičninah je možno pridobiti na Oddelku za okolje in prostor
Občine Brda oziroma na tel. 05/335-10-36, v času uradnih ur.
Občina Brda
Ob-3086/15
Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, na podlagi 2., 21. In 33. člena
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12,
47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO, v nadaljevanju: ZSPDSLS) in 30. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, 34/11, 42/12, 24/13, 10/14,
v nadaljevanju: Uredba), objavlja
javno dražbo
za prodajo reportažnega vozila z opremo
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne
dražbe: Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, matična številka: 5056497,
identifikacijska številka za DDV: SI29865174.
2. Opis predmeta prodaje
Premičnina, rabljeno motorno vozilo (reportažno
vozilo RA12), znamka vozila MERCEDES BENZ, komercialna oznaka ACTROS 2540 L, številka šasije
WDB9502141K464453, leto izdelave 2000, moč motorja 290 kW, z delovno prostornino 11946 ccm, število
prevoženih km 121.918 (na dan 1. 5. 2015), z vgrajeno
A/V opremo v prilogi.
Vozilo je neregistrirano in v dobrem voznem stanju.
3. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: izklicna cena je 190.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je
1.000,00 EUR.
4. Način in rok plačila kupnine
Uspeli dražitelj mora kupnino, zmanjšano za višino
vplačane varščine, plačati v roku 15 dni od sklenitve pogodbe oziroma izdaje računa na transakcijski račun prodajalca pri Banki Slovenija: IBAN RTV Slovenija: SI56
0110 0603 0355 106, BIC: BSLJSI2X, namen plačila:
»javna dražba – kupnina za reportažno vozilo RA12.«
Plačilo celotne kupnine v navedenem roku, je bistvena sestavina pravnega posla.
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5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala ustno v slovenskem jeziku dne 4. 11. 2015, v prostorih
RTV Slovenija- Komercialna služba (I. nadstropje, sejna
soba), Komenskega ulica 7, 1000 Ljubljana, z začetkom
ob 13. uri.
6. Višina varščine
Ponudniki morajo pred datumom javne dražbe plačati varščino v višini 10 % izklicne cene, to je
19.000,00 EUR, na transakcijski račun pri Banki Slovenija: IBAN RTV Slovenija: SI56 0110 0603 0355 106, BIC:
BSLJSI2X, sklic 00 20150112, namen plačila: »javna
dražba – varščina za reportažno vozilo RA12«.
Z vplačilom varščine sprejme ponudnik razpisne
pogoje, pravila javne dražbe, besedilo prodajne pogodbe in obveznost pristopiti na javno dražbo.
Vplačana varščina se bo uspešnemu dražitelju štela v kupnino. Ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa bo
varščina brez obresti vrnjena v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi.
Vplačana varščina se ne vrne:
– če ponudnik, ki je vplačal varščino ne pristopi
k javni dražbi,
– če uspešni dražitelj ne bo sklenil pogodbe,
– če uspešni dražitelj ne plača kupnine.
7. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po končani dražbi.
8. Ogled predmeta javne dražbe
Ogled premičnine, ki je predmet javne dražbe bo
možen dne 9. 10. 2015 in dne 23. 10. 2015, med 10. in
14. uro. Interesenti se naj za ogled prijavijo najkasneje
dan pred ogledom, na elektronski naslov: javna.narocila@rtvslo.si, s pripisom: »Ogled vozila RA12 – javna
dražba«. Ogled premičnine bo na naslovu Cvetkova
ulica 1, 1000 Ljubljana, lokaciji bivšega podjetja Skupina Viator&Vektor, družba za upravljanje podjetij, d.d. –
v stečaju (sedaj Benussi d.o.o.), kjer ima naročnik najeto
garažo za svoja vozila.
Vsi, ki so zainteresirani za ogled, se v navedenem
terminu zglasijo na dvorišču zgoraj navedene lokacije
ogleda.
9. Ustavitev postopka: organizator javne dražbe
oziroma prodajalec premičnine na podlagi objave javne
dražbe ni zavezan k skleniti pogodbe o prodaji premičnine z uspelim dražiteljem. Javni zavod RTV Slovenija
oziroma pooblaščena osebe s soglasjem predstojnika,
lahko do sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe ustavi brez obrazložitve, pri čemer se dražiteljem
povrne izkazane stroške. Odškodninska odgovornost
zaradi ne sklenitve pravnega posla s katerimkoli dražiteljem je pri tem izključena.
10. Prenos in izročitev premičnin: prenos in izročitev prodanega motornega vozila se opravi po plačilu
celotne kupnine. Kupec mora vozilo prevzeti in odpeljati
v roku 10 dni od plačila celotne kupnine.
11. Davščine in ostali stroški: motorno vozilo je že
bilo registrirano v Republiki Sloveniji, zato ni predmet
obdavčitve z davkom na motorna vozila. Vse morebitne
stroške, povezane s prenosom lastništva, in druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo, plača kupec.
12. Sodelovanje na javni dražbi in njeni pogoji (način, mesto in rok oddaje vseh zahtevanih dokumentov)
Dokumentacija dražiteljev mora vsebovati:
– podatke o dražitelju (Obrazec 1 v prilogi),
– potrdilo o vplačani varščini,
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj
ni zastopnik.
Na javni dražbi lahko sodelujejo le dražitelji, katerih
dokumenti bodo prispeli v zaprti ovojnici do 3. 11. 2015
do 14. ure na naslov: Javni zavod RTV Slovenija, Kolod-
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vorska 2, 1550 Ljubljana, po pošti ali osebno na Vložišče. Na sprednji strani ovojnice mora biti navedeno: »Ne
odpiraj – javna dražba – RA12«. Na zadnji strani ovojnice morata biti navedena naziv in naslov ponudnika.
Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot je določeno,
in ne bo prispela do organizatorja javne dražbe, ta za to
ni odgovoren.
Predmet prodaje bo prodan po načelu videno – kupljeno, pri čemer se šteje, da dražitelj ob pristopu k javni
dražbi pozna stanje vozila in vgrajene A/V opreme, zato
morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbene
ne bodo upoštevane.
Dražbo vodi član Komisije, imenovane s sklepom
št. 01-124/2015 z dne 18. 3. 2015 ter je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo. Takrat komisija ugotovi komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe.
Če izklicna cena ni bila dosežena, je javna dražba
neuspešna.
Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši komisija.
13. Izbira najugodnejšega dražitelja
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni
dražbi.
1. Če je dražitelj samo eden, je predmet prodaje
prodan za izklicno ceno.
2. Izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno.
3. Če sta dražitelja dva ali jih je več, ki dražijo
najvišjo ceno, predmet prodaje ni prodan, če eden ne
zviša cene.
14. Dodatne informacije o predmetu prodaje in javni
dražbi
Za dodatne informacije o javni dražbi lahko interesenti pišejo na elektronski naslov: javna.narocila@rtvslo.si s pripisom: »Javna dražba RA-12«.
To besedilo javne dražbe se objavi v Uradnem listu
RS in na spletni strani, www.rtvslo.si.
Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod
Ob-3096/15
I. RTV Slovenija, javni zavod, Kolodvorska ulica 2,
1550 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: organizator javne
dražbe) na podlagi 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti sklicuje
javno dražbo
za prodajo gostinske in hotelske opreme v Počitniškem domu RTV Slovenija Planica na parcelni številki
1327, k.o. Rateče, katerega lastnik je RTV Slovenija,
javni zavod. Seznam premičnin z vsemi specifikacijami
je potencialnim dražiteljem na voljo pri kontaktu, navedenem v točki IX. te objave.
II. Na dražbi se prodajajo premičnine, opisane
v uvodu te objave.
III. Začetna izklicna cena za premičnine je navedena za vsak predmet prodaje na seznamu premičnin, ki
ga lahko dražitelji dobijo na željo. Najnižji znesek višanja
je 1 EUR. Kupnino je potrebno plačati v gotovini ali na
transakcijski račun pred prevzemom predmeta nakupa,
najkasneje v roku 3 dni. Plačilo celotne kupnine v roku
3 dni, je bistvena sestavina pravnega posla.
IV. Javna dražba se bo izvajala v Počitniškem
domu RTV Slovenija Planica, Rateče 167b, Rateče,
dne 14. 10. 2015 ob 10.30.
V. Varščina, ki jo je potrebno položiti pred začetkom
javne dražbe je 10 EUR in jo morajo dražitelji plačati
komisiji na dan javne dražbe. Po končani javni dražbi,
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bo varščina takoj vrnjena tistim, ki na javni dražbi ne
bodo uspešni.
VI. Premičnine se kupujejo po načelu videno – kupljeno; kupec sam organizira demontažo in odvoz predmetov prodaje.
VII. Interesenti se lahko seznanijo s podrobnejšimi
pogoji javne dražbe in si ogledajo predmet javne dražbe
na dan dražbe 14. 10. 2015 v Počitniškem domu RTV
Slovenija Planica, Rateče 167b, Rateče, od 9. ure dalje.
VIII. Organizator javne dražbe si pridržuje pravico,
dražbo kadarkoli preklicati oziroma od nje odstopiti,
kar lahko stori kadarkoli od datuma te objave dalje
vse do trenutka sklenitve pravnega posla. Dražitelji se
odpovedujejo kakršnimkoli zahtevkom do organizatorja
javne dražbe, ki bi jim nastali zaradi odstopa oziroma
preklica dražbe oziroma zaradi nesklenitve pravnega
posla s strani organizatorja javne dražbe. Organizator javne dražbe ni zavezan k izvedbi pravnega posla
niti z dražiteljem, ki je na dražbi uspel, pri čemer mora
svojo odločitev sprejeti in sporočiti dražiteljem takoj po
zaključku dražbe.
IX. Potencialni dražitelji lahko dodatne informacije
dobijo pri organizatorju javne dražbe po elektronski pošti: mojca.borko@rtvslo.si ali tel. 040/428-500.
RTV Slovenija Javni zavod
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Razpisi delovnih mest
Št. 02-288/2015

Ob-3057/15

Svet Onkološkega inštituta Ljubljana, na podlagi dvajsete alineje 13. člena Statuta javnega zdravstvenega zavoda Onkološki inštitut Ljubljana, razpisuje delovno mesto
strokovni direktor (m/ž)
za mandatno obdobje štirih let.
Kandidat za strokovnega direktorja Onkološkega
inštituta Ljubljana mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba medicinske smeri,
– naziv visokošolski učitelj medicinske fakultete,
– najmanj pet let delovnih izkušenj s strokovnim
vodenjem,
– pripravi program strokovnega dela in razvoja OI.
Mandat strokovnega direktorja OI je štiri leta, po
preteku te dobe je lahko ponovno imenovan.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev je potrebno oddati v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Onkološki inštitut Ljubljana, Kadrovska
služba, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, s pripisom »Razpis
strokovnega direktorja«.
Svet Onkološkega inštituta Ljubljana
Ob-3075/15
Svet Vrtca Ljutomer, Fulneška ulica 5, 9240 Ljutomer, na podlagi Sklepa Sveta Vrtca Ljutomer z dne
31. 8. 2015 in v skladu s 35. členom Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91 in spremembe) razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice, izpolnjevati splošne zakonske pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji vzgoje in izobraževanja
– ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09,
65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP – 2D.
Kandidati/tke morajo imeti pedagoške, vodstvene,
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za obdobje
5 let.
Predvideni začetek dela je 31. 12. 2015.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev (potrdila o izobrazbi, dosedanje delovne izkušnje,
program vodenja zavoda, potrdilo o nekaznovanosti (zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
6 mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega
dejanja zoper spolno nedotakljivost) ter potrdilo sodišča,
da kandidat/ka ni v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh
po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov Svet Vrtca Ljutomer, Fulneška ulica 5, 9240 Ljutomer s pripisom »Prijava
na razpis za ravnatelja/ice – Ne odpiraj!«.
Kandidati/tke bodo prejeli/e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Vrtec Ljutomer
Št. 0141-10/2015/1

Ob-3084/15

Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno

prečiščeno besedilo ZUJIK-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11
in 111/13), 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 121/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in
tretjega odstavka 8. člena Sklepa o ustanovitvi javnega
zavoda Muzej novejše zgodovine Slovenije (Uradni list
RS, št. 60/03 in 8/09), Ministrstvo za kulturo objavlja
javni razpis za delovno mesto
direktorja javnega zavoda
Muzej novejše zgodovine Slovenije
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje
pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo ene izmed strok,
zastopanih v dejavnosti muzeja;
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj;
– da pozna področje dela muzeja;
– da je sposoben organizirati in voditi delo;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– znanje najmanj enega svetovnega jezika na višji
ravni in znanje najmanj enega svetovnega jezika na
osnovni ravni.
Za aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo
dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih
slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo
s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja
slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem
se šteje, da visoko raven znanja slovenščine obvlada,
kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem
programu za slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno
štiriletno šolo.
Izpolnjevanje pogoja višje ravni znanja svetovnega
jezika se izkazuje s potrdilom oziroma certifikatom o aktivnem znanju jezika ali dokazilom, da se je kandidat šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno,
srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri je to materni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo izobrazbe v okviru
študija enega izmed svetovnih jezikov ali je 6 mesecev
ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini
v tujem jeziku ali je uspešno opravil izpit iz svetovnega
jezika na dodiplomskem študiju.
Izpolnjevanje pogoja osnovne ravni znanja svetovnega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem
izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola
tujega jezika), potrdilom o udeležbi na strokovnih srečanjih ali dokazilom o uspešno zaključenem srednješolskem izobraževanju (V. stopnja izobrazbe), iz katerega
je razvidno, da je bilo izobraževanje iz svetovnega jezika
uspešno zaključeno oziroma drugim ustreznim dokazilom, ki izkazuje znanje svetovnega jezika.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti:
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane
izobrazbe, iz katere mora biti razvidna vrsta študijskega
programa in smer izobrazbe ter datum zaključka študija (diploma) in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno
izpolnjevanje naslednjih pogojev:
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– zahtevane delovne izkušnje,
– poznavanje področja dela muzeja,
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela
(opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma
druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat
opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela
ter opis dela);
– izjavo, da obvlada visoko raven aktivnega znanja
slovenščine;
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika
na višji ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo
znanje pridobljeno;
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika
na osnovni ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je
bilo znanje pridobljeno.
Ministrica za kulturo bo izbranega kandidata,
po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta javnega zavoda imenovala za direktorja javnega zavoda za
obdobje petih let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo
o zaposlitvi za določen čas s predsednikom sveta javnega zavoda Muzej novejše zgodovine Slovenije.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku
osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.
Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis – direktor – Muzej novejše zgodovine Slovenije« v enaindvajsetih dneh po objavi javnega
razpisa na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10,
1000 Ljubljana ali na elektronski naslov ministrstva:
gp.mk@gov.si.
Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi
z javnim razpisom je Tjaša Cvetkovič, tel. 01/369-58-77,
elektronski naslov: tjasa.cvetkovic@gov.si.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za kulturo
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Druge objave
Ob-3034/15
Javno zbiranje ponudb
za najem površin za izgradnjo objektov
za opravljanje spremljajočih dejavnosti
na oskrbnih postajah
1. Na podlagi Zakona o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji – ZDARS-1 (Uradni list RS, št. 97/10) in internega Navodila za izvedbo postopkov prodaje in oddaje
nepremičnin v lasti DARS d.d. v najem ali zakup, Družba
za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, razpisuje oddajo površin za izgradnjo
objektov za opravljanje spremljajočih dejavnosti v najem:
1) bencinskega servisa in restavracije na oskrbni
postaji (OP) GRM, na AC odseku Pluska – Ponikve (severno od trase AC) in
2) restavracije na oskrbni postaji (OP) DUL, na AC
odseku Pluska – Ponikve (južno od trase AC).
2. Umestitev spremljajočih objektov – oskrbnih postaj je predvidena v sklopu ureditev državnega lokacijskega načrta za navedeni avtocestni odsek, na vsaki
strani avtoceste. Natančne lokacije in opisi so navedeni
v razpisni dokumentaciji.
3. Vrsta spremljajočih objektov, ki jih mora zgraditi
najemnik, je določena z uredbo o državnem lokacijskem
načrtu. Natančnejši opis je v razpisni dokumentaciji.
4. Zainteresirani ponudniki lahko zahtevajo razpisno dokumentacijo na elektronski naslov: nepremicnine@dars.si. V zahtevi navedejo svoj naslov, ime, telefonsko številko in elektronski naslov kontaktne osebe.
Razpisna dokumentacija se pošilja izključno po elektronski pošti v pdf obliki. Način pridobivanja dodatnih
informacij je naveden v razpisni dokumentaciji.
5. Pogoji za sodelovanje so navedeni v razpisni
dokumentaciji. Ponudniki lahko sodelujejo samostojno
ali kot partnerji v skupni ponudbi.
6. Višina minimalne začetne najemnine je določena
skladno z internim navodilom, prav tako način naknadnega poviševanja najemnine. V razpisni dokumentaciji
je navedena najnižja možna začetna najemnina za vsako lokacijo posebej.
7. Veljavnost ponudb je najmanj 180 dni od dneva
odpiranja ponudb. Ponudbe morajo biti oddane na način, ki je določen v razpisni dokumentaciji.
8. Za resnost ponudbe morajo ponudniki predložiti
bančno garancijo v višini 10.000,00 EUR, z veljavnostjo
190 dni od dneva odpiranja ponudb.
9. Rok za oddajo ponudbe je ponedeljek, 26. 10.
2015, do 11. ure (odhodni žig glavne pisarne), na naslov: DARS d.d., Izpostava Ljubljana, Glavna pisarna,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, na način, ki je določen
v razpisni dokumentaciji. Ponudbe, ki bodo prispele po
tem roku, bodo po končanem postopku odpiranja ponudb neodprte vrnjene ponudnikom.
10. Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
26. 10. 2015, ob 13. uri v kletni sejni sobi, Dunajska 7,
1000 Ljubljana.
11. Odpiranje ponudb je javno.
12. Merilo za izbor je najvišja ponujena najemnina
za posamezno lokacijo, ob izpolnjevanju vseh drugih
zahtev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
DARS d.d.

Ob-3055/15
Premogovnik Velenje d.d., Partizanska cesta 78,
3320 Velenje, kot organizator prodaje (v dogovoru
z družbenikoma BELL d.o.o. in PBS d.d.) objavlja
javno zbiranje ponudb1
za prodajo 100 % poslovnega deleža družbe PLP
lesna industrija, Partizanska cesta 78,3320 Velenje
I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Premogovnik Velenje d.d., Partizanska cesta 78,
3320 Velenje.
II. Opis predmeta prodaje PLP lesna industrija (v
nadaljevanju: »PLP«):
1. PLP je bil ustanovljen leta 1991 v procesu prestrukturiranja Premogovnika Velenje d.d. skozi proces
ustanavljanja odvisnih družb. Osnovna proizvodnja podjetja je osredotočena na prodajo lesnih izdelkov Premogovniku Velenje, nekaj pa tudi za prodajo na trgu.
Organizator je v dogovoru z družbenikoma zainteresiran
za prodajo 100 % deleža družbe. Poslovne aktivnosti
so razdeljene v 5 proizvodnih programov (jamski opaži,
gradbeni opaži in tramiči, žagan in konstrukcijski les,
lesena embalaža in biomasa); Cena se bo oblikovala
na podlagi ponudb in dodatnih pogajanj.
2. PLP se prodaja brez bremen. Skupaj s prevzemom lastništva PLP kupec prevzema tudi vseh 35 delavcev družbe PLP, ki so vključeni v izvajanje omenjenih
poslovnih aktivnosti.
III. Način in rok plačila varščine za resnost ponudbe: pogoj za sodelovanje na javnem zbiranju pisnih ponudb je plačana varščina za resnost ponudbe, ki znaša
30.000,00 EUR in se najkasneje do oddaje zavezujoče
ponudbe plača na TRR organizatorja prodaje, št. SI56
0242 6001 8871 981, odprt pri Nova Ljubljanska banka
d.d., Trg republike 2, 1520 Ljubljana, z obveznim sklicem na 92231217. Potrdilo o plačani varščini je obvezna
sestavina ponudbe.
IV. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje fizične in pravne osebe, ki morajo izkazati sposobnost
nadaljevanja izvajanje omenjenih poslovnih aktivnosti,
ter prevzem 35 delavcev podjetja PLP (priloga v razpisni
dokumentaciji).
b) Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti in
brez drugih obveznosti organizatorja vrnjena v naslednjih rokih:
– za neizbrane ponudnike, ki se ne bodo uvrstili
v naslednje kroge izbora: v roku 14 dni od sprejema odločitve organizatorja, da s posameznim ponudnikom ne
bo nadaljeval pogajanj za sklenitev pogodbe o prodaji;
– za neizbrane ponudnike, ki se bodo uvrstili
v končni krog izbora: roku 14 dni po končanem izboru
najugodnejšega ponudnika;
– v vsakem primeru je skrajni rok za vračilo varščine 14 dni po zaustavitvi postopka.
c) Pisna ponudba mora vsebovati:
– Navedbo, da je ponudba zavezujoča,
– Ime in priimek fizične osebe oziroma firmo, ter
naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika,
ter podatke o zastopnikih ponudnika, ki je pravna oseba,
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– Navedbo poslovnega deleža, ki je predmet ponudbe,
– Izjavo ponudnika, da sprejema obveznosti prevzema vseh 35 delavcev družbe PLP, ki so vključeni
v izvajanje omenjenih poslovnih aktivnosti.
– Višino ponujene cene, ki obsega kupnino za celotni PLP ter prevzem delavcev.
– Rok plačila, ki ne sme biti daljši od (dogovor z izbranim kupcem) dni od podpisa pogodbe o prodaji.
– Davčno številko, matično številko (za pravne osebe) oziroma EMŠO, če je ponudnik fizična oseba, oziroma
drugo primerljivo identifikacijsko številko za ponudnika,
ki je tuja fizična ali pravna oseba, in kontaktne podatke
ponudnika (e-naslov, telefonsko številko, številko faksa).
– Ponudbi je potrebno priložiti:
1. Fizične osebe morajo ponudbi predložiti kopijo
osebne izkaznice ali potnega lista.
2. Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji
morajo ponudbi priložiti izjavo, da so osebe, vpisane
v sodno-poslovnem registru, ki ga vodi Agencija za
javnopravne evidence in storitve, zakoniti zastopniki
ponudnika oziroma osebe, pooblaščene za zastopanje
ponudnika. Pravne osebe s sedežem izven Republike
Slovenije morajo ponudbi priložiti izpis iz sodnega (ali
drugega ustreznega) registra, ki ne sme biti starejši od
30 dni od dneva predložitve ponudbe.
3. Tuje pravne ali fizične osebe morajo ponudbi priložiti dokazila, ki izkazujejo pogoje, pod katerimi lahko
pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji, kot jih za tujce določa zakon ali mednarodna pogodba.
4. Kolikor v postopku fizična ali pravna oseba sodeluje po pooblaščencu, je obvezno priložiti pisno pooblastilo, overjeno pri notarju.
5. Originalno dokazilo o plačilu varščine, s priloženo navedbo celotne številke računa za primer vračila
varščine.
6. Pisno izjavo, da je ponudniku znana vsebina
razpisa ter da brezpogojno sprejema razpisne pogoje.
7. Ostale listine, ki jih je potrebno priložiti ponudbi,
so določene v razpisni dokumentaciji.
VI. Rok za oddajo ponudbe
Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela
najkasneje 20. 11. 2015 do 12. ure na naslov: Premogovnik Velenje d.d., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje
– kadrovsko splošno področje-ekspedit, s pripisom »Ne
odpiraj – ponudba javno zbiranje ponudb – Prodaja poslovnega deleža družbe PLP«. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Nepravočasnih in nepopolnih ponudb prodajalec
ne bo upošteval. Pravočasne in popolne ponudbe bo
v roku 14 dni od dneva po preteku roka za oddajo ponudb obravnavala komisija. Odpiranje ponudb ni javno.
Ponudniki bodo o izidu 1. kroga izbora ponudnikov
pisno obveščeni v roku 14 dni od določenega datuma
za oddajo ponudb. O izidu morebitnih nadaljnjih krogov
izbora najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki, ki
bodo vključeni v nadaljnje kroge izbora, obveščeni pisno
in v primernih rokih.
VI. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena oziroma najugodnejša ponudba, najugodnejši
plačilni pogoji za prodajalca, nadaljevanje omenjenih
poslovnih aktivnosti, ter prevzem 35 delavcev podjetja
PLP. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale
zahtevane pogoje. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo primerljive in/ali konkurenčne pogoje, bo
naročnik z najugodnejšimi ponudniki izvedel dodatna
pogajanja. Predkupna pravica ne obstaja.
VII. Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je
pogoj za pridobitev celotnega lastniškega deleža v druž-
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bi PLP. Kupec bo celotno kupnino plačal kot bo dogovorjeno s pogodbo od izdaje računa na račun Premogovnika Velenje, št. SI56 0242 6001 8871 981.
VIII. Drugi pogoji:
– Predmet prodaje PLP je naprodaj kot celota. Ponudba je veljavna samo, če je podana za celotno podjetje. Kupec se obveže, da bo ob nakupu prevzel tudi vseh
35 zaposlenih in jim zagotavljal enake pravice vsaj eno
leto od podpisa pogodbe v skladu z Zakonom o delovnih
razmerjih Republike Slovenije.
– Prodajalec lahko odstopi od postopka izbire najugodnejšega ponudnika in/ali odstopi od pogajanj s ponudniki v vsakem trenutku brez stroškov in posledic. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom,
ki ponudi najvišjo ceno, ali kateremkoli ponudnikom, je
izključena.
– Izbrani najugodnejši ponudnik je dolžan z organizatorjem skleniti kupoprodajno pogodbo v čim krajšem
možnem času po prejemu sklepa o izbiri. Če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina za resnost
ponudbe zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec
odstopil od pogodbe.
– Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je
6 mesecev od roka za oddajo ponudbe.
IX. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Premogovnika Velenje d.d., http://www.rlv.si/si/1419.
Dodatne informacije dobijo zainteresirani ponudniki na
naslovu: robert.kozar@rlv.si (tel. 03/899-6166).
X. Javno zbiranje ponudbe po tej objavi se šteje
kot vabilo k dajanju ponudb v smislu iz tretjega odstavka 22. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list
RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo)1.
Premogovnik Velenje d.d.
Št. 60404-16/2015-5

Ob-3069/15

Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim
premoženjem – 1 družba SŽ – Infrastruktura d.o.o.: vabi
k nakupu premičnin: neuporabnega materiala.
Vrsta posla: odprodaja neuporabnega materiala.
Lokacija:
– območje Ljubljane (sklop 1),
– različne lokacije po Sloveniji (sklop 2).
Predmet prodaje obsega:
– sklop 1 cca 20 t odpadnega bakra (kontaktni vodnik Ri 100 in bakrene pletenice Cu 120, z vsebnostjo
sponk- inox, bron, železo),
– sklop 2 cca 160 t odpadnega železa (kretniški
deli, DTM).
Ocenjena vrednost predmeta prodaje zanaša:
– sklop 1: 76.000,00 EUR/t brez DDV-ja,
– sklop 2: 24.000,00 EUR/t brez DDV-ja.
Kupoprodajna pogodba se sklene za posamezni
sklop s tistim ponudnikom, ki ob izpolnjevanju vseh
pogojev ponudi najvišjo kupnino za posamezni sklop.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 6. 10. 2015 ob
12. uri, na naslovu: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506
Ljubljana, Službe za nabavo in investicije (sejna soba 606).
Posebne zahteve prodajalca bodo navedene v navodilu za oblikovanje ponudb.
Zainteresirani ponudniki so v 10 dneh po objavi
vabila dolžni prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb,
ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom
prodaje in v skladu s tem navodilom v 11 dneh po objavi
vabila predložiti svoje ponudbe. Zahtevo za prevzem
navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske železnice, d.o.o., Služba za nabavo in investicije, in sicer
po faksu 01/29-14-833 ali po elektronski pošti: jelka.kosmac@slo-zeleznice.si Informacije na tel. 01/29-14-634.
SŽ – Infrastruktura, d.o.o.
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Evidence sindikatov
Št. 101-71/2014-5

Ob-2900/15

Pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Šiška, se je
z dnem 22. 1. 2015 v evidenci statutov sindikatov pod
zaporedno številko 30 izbrisal iz evidence statutov sindikatov Sindikat SKEI Kolektor Magma – magneti in
nano materiali, Stegne 29, 1000 Ljubljana.
Št. 101-32/2015-4

Ob-2985/15

V evidenci statutov sindikatov, ki jo hrani Upravna
enota Ljubljana, Izpostava Moste-Polje, se pri nazivu
Neodvisni sindikat delavcev Ljubljanske univerze, Sindikat Fakultete za šport, Gortanova ulica 22, 10000 Ljub
ljana, ki je bil vpisan v evidenco pod zaporedno številko
67, z dnem 3. 9. 2015 vpišejo spremenjena pravila sindikata, saj je novo ime sindikata: Sindikat Fakultete za
šport, Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana (skrajšano
ime: Sindikat FŠ).
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-3083/15
Mediji: Delo, delo.si, Nedelo, Slovenske novice, slovenskenovice.si, Pogledi, pogledi.si, Ona,
Onaplus, Vikend, Polet, polet.si, Deloindom, deloindom.si, Grafičar, Delo de facto, micna.si.
Osebe, ki imajo v premoženju izdajatelja Delo, d.d.
najmanj 5 % delež: FMR, d.d., Vojkova 10, 5280 Idrija
– 100 %.
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Objave po Zakonu
o evidentiranju nepremičnin
Št. 02110-14/2015-2

Ob-3085/15

Območna geodetska uprava Novo mesto, Ljub
ljanska cesta 26, 8000 Novo mesto, v skladu s sedmim
odstavkom 11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – Odločba
US, 106/10 – ZDoh-2H, 47/12 – ZUKD-1A, 79/12 – Odločba US in 55/13 – ZUKD-1B) poziva osebe, ki menijo,
da so pravni nasledniki po verjetno umrli Potočar Jožefi,
lastnici parcel 2107/1, 2107/2, 2105 v k.o. 1476 Šentjernej, ki je bila v zemljiško knjigo vpisana dne 5. 1. 1957,
z naslovom Lesce 1, 4248 Lesce, da se javijo v 30 dneh
od objave oklica in vstopijo v postopek ureditve meje, ki
ga vodi geodetsko podjetje Miha Ban, geodetske meritve d.o.o., Pod Trško goro 10, 8000 Novo mesto.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva.
Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Novo mesto
dne 15. 9. 2015
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Objave sodišč

Izvršbe
In 38/2015

Os-2915/15

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča
v Novem mestu In 38/2015 z dne 12. 5. 2015, je na
podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Nikole Trifunovića iz Novega mesta, opr. št. IZV 2015/00429 z dne
24. 6. 2015, bila zarubljena nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje v 2. nadstropju
objekta, ki stoji na nepremičnini parcela št. 1301/1, k.o.
1456 Novo mesto, številka stavbe 740, v bruto in neto
izmeri 107,20 m2, last dolžnika do 1/1, v korist upnika
Slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Ljub
ljana, zaradi izterjave 4.400,00 EUR. Zapisnik o rubežu
ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 29. 7. 2015

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
IV P 115/2015

Os-2975/15

Okrožno sodišče v Celju je v zadevi pod opr. št. IV
P 115/2015, sklenilo: toženi stranki Spomenki Matić se
postavi začasna zastopnica, odvetnica Maja Grebenšek,
Rudarska 6, Velenje.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko
v postopku, dokler tožena stranka oziroma njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem ali dokler Center za
socialno delo ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Celju
dne 7. 9. 2015
N 23/2015

Os-2814/15

Okrajno sodišče v Domžalah, Ljubljanska
cesta 76, 1230 Domžale, je skladno s 3. točko drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 37. členom Zakona o nepravdnem postopku s sklepom z dne 17. 7. 2015 postavilo začasnega skrbnika
nasprotnemu udeležencu Tomažu Štrumbelj, Kotnikova
ulica 18, Ljubljana, v sporu zaradi predloga za ureditev
meje, in sicer odvetnico Alenko Reisner, Ljubljanska
cesta 76, 1230 Domžale, ki bo zastopala nasprotnega
udeleženca v postopku vse do takrat, dokler nasprotni
udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je nasprotnemu udeležencu postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 17. 7. 2015
2643 Z 78/2015

Os-2784/15

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi
upnice Marie Wiener, Max Kahrergasse 25, Avstrija, ki

jo zastopa Odvetniška pisarna Kanalec, Dren, Rovšek
Srše d.o.o., Štefanova ulica 5, Ljubljana, proti dolžniku
Alfredu Butta, ki ga zastopa zak. zast. Jakopanec Levart
Renata – odvetnica, Dunajska cesta 21, Ljubljana, zaradi izterjave 152.612,95 EUR, sklenilo:
dolžniku Alfredu Butta, roj. 13. 5. 1960, državljan
Avstrije, neznanega bivališča, se na podlagi 82. člena
Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. in 239. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se določi Renata Jakopanec Levart, Dunajska c. 21, 1000 Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse
do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnik.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 6. 2015
VL 57830/2015

Os-2963/15

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki
jo zastopa Mojmira Planinc Robek, Novi trg 8, Novo mesto, proti dolžniku Robertu Železnik, Ljubljanska cesta 9,
Kočevje, ki ga zastopa Peter Tanko – odvetnik, Gorenjska cesta 14, Ribnica, zaradi izterjave 6.054,71 EUR,
sklenilo:
dolžniku Robertu Železnik, Ljubljanska cesta 9, Kočevje, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Peter Tanko –
odvetnik, Gorenjska cesta 14, Ribnica.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 7. 2015
VL 179515/2014

Os-3016/15

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Lora Ljubljana d.o.o., storitve in trgovina, Zaloška cesta 163,
Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Karin Jerman, proti
dolžnici Nataši Lanieri, Gornji trg 19, Ljubljana – dostava, ki jo zastopa Stermenszky Marija – odvetnica,
Središka ulica 4, Ljubljana, zaradi izterjave 114,56 EUR,
sklenilo:
dolžnici Nataši Lanieri, Gornji trg 19, Ljubljana dostava, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Stermenszky
Marija.
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Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse
dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 9. 2015
VL 55989/2015

Os-3017/15

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, ki ga
zastopa zak. zast. Vlado Pulko, proti dolžniku Marjanu
Kocbek, Heilbronner Strasse 99, Stuttgart, ki ga zastopa
Kolšek Zvonko – odvetnik, Partizanska cesta 018, Maribor, zaradi izterjave 286,96 EUR, sklenilo:
dolžniku Marjanu Kocbek, Heilbronner Strasse 99, Stuttgart, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
– ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Kolšek Zvonko
– odvetnik, Partizanska cesta 18, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 9. 2015
In 89/2015

Os-2908/15

Okrajno sodišče v Mariboru je v izvršilni zadevi
upnika Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor,
Grajski trg 1, Maribor, zoper dolžnika Ismet Berisha,
Engelsova ulica 44, Maribor, zaradi izterjave nedenarne
terjatve in stroškov postopka, v skladu s 4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku
(ZPP) v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIS) s sklepom In 89/2015 z dne 21. 8. 2015, za
začasnega zastopnika dolžniku Ismetu Berishi, postavilo
odvetnika Jureta Šego, Slovenska ulica 37, Maribor,
zaradi zastopanja v zgoraj navedeni izvršilni zadevi.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika v postopku vse
do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je dolžniku
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 8. 2015
0331 I 1/2015

Os-2819/15

Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni zadevi upnika
Marka Bojer mld., Gajzarjeva 20, Ljubljana – dostava,
ki ga zastopa zak. zast. Mateja Bojer, Gajzarjeva 20,
Ljubljana – dostava, po odvetnici Klavdiji Verce, Dunajska cesta 41, Ljubljana – dostava, proti dolžniku
Milanu Bojer, brez prebivališča, ki ga zastopa zak. zast.
Odvetniška družba Monika Mavsar o.p., d.o.o., Obala
114, Portorož - Portorose, zaradi izterjave 0,00 EUR
s pp, sklenilo:
dolžniku se kot začasna zastopnica v izvršilni zadevi opr. št. 0331 I 1/2015 postavi odvetnica Monika
Mavsar iz Portoroža.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika v postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov poobla-
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ščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 23. 6. 2015
D 187/2014

Os-2762/15

Okrajno sodišče v Sevnici je po okrajnem sodniku
Matjažu Kučiču v zapuščinski zadevi po dne 12. 2. 2013
umrlem Ivanu Žvegliču, roj. 11. 6. 1934, s sklepom z dne
19. 11. 2014 zapustnikovi dedinji Kristini Žveglič, roj.
16. 5. 1965, postavilo začasnega zastopnika, odvetnika
Mirka Rateja iz Sevnice. Začasni zastopnik ima v tem
zapuščinskem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Dediča bo zastopal od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dedič ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler Center za
socialno delo ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 31. 7. 2015
D 65/2013

Os-2763/15

Okrajno sodišče v Sevnici je po okrajnem sodniku
Matjažu Kučiču v zapuščinski zadevi po dne 20. 3. 2013
umrli Ani Maučec, gospodinji, roj. 2. 6. 1917, nazadnje
stan. Studenec 13A, p. Studenec, s sklepom z dne 5. 5.
2015 zapustničinim dedičem Nenadu Boniferju, neznanega bivališča ter Anici Bonifer, prebivališče ima nekje
v Ljubljani, postavilo začasnega zastopnika, odvetnika
Branka Derstvenška iz Sevnice. Začasni zastopnik ima
v tem zapuščinskem postopku vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika. Dediča bo zastopal od dneva
postavitve in vse do takrat, dokler dedič ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
Center za socialno delo ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 31. 7. 2015

Oklici dedičem
D 90/2015

Os-3015/15

Pri Okrajnem sodišču v Cerknici teče zapuščinski
postopek po pokojnem Jakobu Koritnik, roj. 25. 7. 1848,
nazadnje stalno prebivajoč Nova vas 32, Nova vas, ki je
umrl 23. 2. 1926.
Ker sodišče ne razpolaga s podatki o imenih in naslovih dedičev, poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico
do dediščine po pokojnem Jakobu Koritniku, naj se priglasijo pri tem sodišču v roku 1 leta po objavi tega oklica.
Po preteku enoletnega roka, bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo takrat razpolagalo.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 11. 9. 2015
IV D 2001/2014

Os-3003/15

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Anki Vresner Žnidar, roj. 10. 3.
1924, umrli 6. 7. 2014, nazadnje stan. Tesarska ulica 6,
Ljubljana.
Zapustnica dedičev prvega in drugega dednega
reda ni zapustila. Kot zakonita dediča tretjega dednega
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reda prideta v poštev zapustničina mala bratranec in
sestrična Franc Vrezner in Jožefa Kristina Pristov, medtem ko morebitni preostali dediči tretjega dednega reda
sodišču niso poznani.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da bi bili lahko poklicani
k dedovanju po zapustnici, da se priglasijo sodišču
v enem letu od objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče zapuščinski
postopek nadaljevalo in zaključilo na podlagi podatkov,
s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 9. 2015
D 487/2014

Os-2418/15

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pok. Hvalica Mariji, roj. Bevčar, roj. 16. 6.
1882, z zadnjim stalnim prebivališčem Kambreško, ki je
umrla 26. 4. 1947.
Zapustničini zakoniti dediči sodišču niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine
v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukajšnjemu 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 skladu z določbami Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 20. 5. 2015
D 108/2014

Os-1909/15

Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski
postopek po pokojnem Andrei Diliču, z zadnjim znanim
prebivališčem Padna 44, Sečovlje in umrlim dne 19. 8.
1932.
Iz podatkov sodnega spisa izhaja, da zapuščino predstavlja več zemljiških parcel v k.o. Nova vas.
Sodišče ne razpolaga s podatki o vseh zapustnikovih dedičih (sodišču niso znani dediči po pokojnem
zapustnikovem vnuku Emiliu Diliču ter pokojnem zapustnikovem vnuku Luigeru Diliču). Zato pozivamo morebitne zapustnikove dediče, da se priglasijo sodišču v roku
enega leta od objave tega oklica. Po preteku tega roka
bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo oziroma
izdalo sklep na podlagi znanih podatkov v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 9. 4. 2015
D 448/2014

Os-2430/15

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek
po dne 30. 11. 1957 umrli Mulej Heleni, rojeni dne 30. 3.
1870, nazadnje stanujoči Bohinjska Bela 2, Bohinjska
Bela, in sicer glede premoženja, vrnjenega zapustnici
kot članici Agrarne skupnosti Bohinjska Bela.
Sodišču niso znani podatki o potomcih pokojnih otrok
zapustnice, da bi jih povabilo na narok oziroma pozvalo,
da podajo dedno izjavo glede sprejema zapuščine.
Vse dediče zgoraj navedene pokojnice pozivamo,
da se v enem letu po objavi tega oklica prijavijo tukajšnjemu sodišču kot dediči. Po preteku tega roka bo
sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo oziroma izdalo sklep o dedovanju na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 3. 6. 2015

D 9/2015

Os-2785/15

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne
25. 8. 2014 umrlem Tratnjek Martinu, nazadnje stanujočem na Bledu, Kolodvorska cesta 7, za premoženje
agrarne skupnosti. Zakoniti dediči v prvem, drugem in
tretjem dednem redu so se dedovanju odpovedali – zapuščina je negativna in zato ni pričakovati priglasitve
k dedovanju dedičev v tretjem dednem redu. Vse zakonite dediče od tretjega dednega reda dalje pa se poziva,
da v roku enega leta lahko uveljavljajo dedno pravico od
objave tega oklica.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 22. 7. 2015
D 261/56

Os-2786/15

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne
27. 5. 1956 umrlem Žumer Janezu, roj. 17. 6. 1870,
nazadnje stanujočem Mlino 16, Bled. Vsi zakoniti dediči
niso znani. V zapuščini pa je parcela 1075/73, k.o. Selo
pri Bledu – izpuščena parcela. Zato se dediče poziva, da
v roku enega leta od objave tega oklica neznanim dedičem lahko uveljavljajo dedno pravico, po preteku roka
pa bo odločeno na podlagi podatkov v spisu.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 21. 7. 2015

Oklici pogrešanih
N 13/2015

Os-2930/15

Okrajno sodišče v Ajdovščini vodi na predlog Silvestra Bizjaka, Predmeja 64, Ajdovščina, postopek za
razglasitev pogrešane Marije Brus, neznanega prebivališča, za mrtvo.
Pogrešanka Marija Brus je bila rojena dne 5. 12.
1906 na Predmeji, očetu Andreju Brusu in mami Mariji
Brus, roj. Čibej. O pogrešanki je po do sedaj zbranih
podatkih znano:
– da je na dan 13. 4. 1921 stanovala na naslovu
Dol 43;
– da je že pred drugo svetovno vojno odšla v Argentino,
– da na dan 28. 10. 1961 njeno bivališče v Argentini
svojcem v Sloveniji ni bilo znano, pač pa se tedaj kot
njen priimek navajalo (tudi) priimek Skrt;
– da je pogrešanka dne 18. 4. 1962 na konzulatu
FLRJ v Buenos Airesu (Argentina) ob overitvi podpisa na
pooblastilu kot svoj nov priimek navedla »Skrt«, kot svoj
poklic »gospodinja«, kot svoje bivališče pa »Argentina«;
– da jo je Občinsko sodišče v Ajdovščini s pravkar
navedenimi osebnimi podatki identificiralo tudi še na
dan 21. 3. 1968;
– da od tedaj (tj. od 21. 3. 1968) dalje o njej ni več
nobenega glasu.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in
smrti pogrešane Marije Brus, naj to javijo tukajšnjemu
sodišču v roku treh mesecev po objavi tega oklica, sicer
bo sodišče po poteku tega roka pogrešanko razglasilo
za mrtvo.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 31. 8. 2015
N 96/2014

Os-2949/15

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za
razglasitev pogrešanega Ivana Olenika, sina Valen-
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tina, nazadnje bivajočega v Podpeči 47, Črni Kal, za
mrtvega.
Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju, se poziva,
da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od
objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 2. 9. 2015
N 92/2014

Os-3039/15

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za
razglasitev pogrešane Ražman Marije, roj. Černac,
žene Josipa Ražmana, imenovanega Cabolla, iz Popeter št. 28, za mrtvo.
Vse, ki kaj vedo o njenem življenju, se poziva, da to
sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od objave
tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešano
razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 15. 9. 2015
N 79/2014

Os-3048/15

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za
razglasitev pogrešane Antonije Šik, roj. Oblak, roj. 15. 5.
1854, iz Rižane (Rožarja) št. 26, za mrtvo.
Vse, ki kaj vedo o njenem življenju, se poziva, da to
sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od objave
tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešano
razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 16. 9. 2015
N 81/2014

Os-3080/15

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za
razglasitev pogrešanega Morgan Ivana, roj. 27. 5. 1896,
nazadnje stanujočega v Gažonu št. 8, za mrtvega.
Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju, se poziva,
da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od
objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 21. 9. 2015
N 366/2015

Os-3092/15

Pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani se vodi postopek v nepravdni zadevi predlagatelja Mestna občina
Ljub
ljana, Mestni trg 1, Ljub
ljana, zaradi razglasitve
pogrešane Angele Hočevar, roj. 2. 6. 1897 v Šentvidu
(Ljubljani), podatek o njenem zadnjem stalnem prebivališču ni znan, za mrtvo.
Pogrešana se je rodila očetu Janezu Hočevarju in
materi Mariji Hočevar.
V skladu s 85. členom Zakona o nepravdnem postopku pozivamo pogrešano Angelo Hočevar, naj se
oglasi, če je živa. Prav tako pozivamo vse druge, ki kaj
vedo o njej in o njenem življenju, naj se javijo Okrajnemu
sodišču v Ljubljani v roku treh mesecev po objavi tega
oklica, ker bo sodišče po poteku tega roka pogrešano
razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 9. 2015
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Kos Slavica s.p., Zavarovalno zastopanje, v imenu Agencije Mori d.o.o., številke zavarovalnih ponudb:
Prva osebna zavarovalnica d.d.: 40303120; Tilia d.d.:
6024328, NZ0906024481. Ob-3088/15
Zavarovalno zastopanje, Damir Fatić s.p., v imenu Agencije Mori d.o.o., številke zavarovalnih ponudb:
Prva osebna zavarovalnica d.d.: 40406819, 40406783,
40503679, 40503683, 40503685; Generali d.d.:
833900287611, 833900497152, 833900497594; Wiener Stadtische Zavarovalnica d.d.: 120000326015,
120000325986; Adriatic Slovenica d.d.: 76600016245,
76600017500, 76600019905. Ob-3087/15

Spričevala preklicujejo
Isaković Haris, Vrhovci, cesta XXXII 7, Ljubljana,
spričevalo 8. razreda OŠ Livada, izdano leta 2005.
gnz-335771
Jančič Vid, Ulica Hermana Potočnika 9, Ljubljana,
indeks, št. 27131024, izdala Fakulteta za matematiko in
fiziko. gnn-335783
Kmetec Nina, Podvinci 40, Ptuj, indeks, izdala FF
leto izdaje 2007. gnq-335755
Krmac Marina, Čentur 4, Marezige, letno spričevalo
Osnovne šole Ivana Babiča-Jagra Marezige, izdano leta
2005. gns-335778
Okorn Jan, Partizanska cesta 4, Škofja Loka, indeks, št. 27121080, izdala Fakuleta za matematiko in
fiziko, izdan na ime Jan Lin Okorn. gnp-335764
Rakar Erik, Sermin 1, Koper - Capodistria, letno
spričevalo Osnovne šole Elvire Vatovec Prade, izdano
leta 2006/2007. gnq-335780
Strojanšek Matic Benjamin, Rostoharjeva ulica 7,
Krško, indeks, št. 18080836, izdala Filozofska fakulteta.
gno-335782
Šegula Arlen, Cesta med vinogradi 10, Koper - Capodistria, letno spričevalo Osnovne šole Elvire Vatovec
Prade, izdano leta 2011. gnr-335779
Štefe Andreja, Cegelnica 3, Naklo, diplomo Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, izdana
1995, št. 005976, na ime Velikanje Andreja. gnn-335758

Drugo preklicujejo
ANDREJ REMŠAK S.P., Spodnji Boč 32A, Selnica ob
Dravi, osnovno licenco št. 010231/BGD78-3-2488/2010,
za vozilo mercedes atego , reg. št. MB P2-305.
gne-335767
Barukčić Albert, Kraška cesta 32A, Divača, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500006999001, izdajatelj
Cetis Celje, d.d.. gnw-335774
Boldin Katarina, Marokova pot 4, Litija, študentsko
izkaznico, št. 3701294, izdala Veterinarska fakulteta
v Ljubljani. gnm-335784

DT TRANSPORT d.o.o., Središka ulica 4, Ljubljana,
licenco skupnosti št. GE005429/06352/003, za vozilo
LJ 114-BL in dovolilnico za Hrvaško - tretje države,
št. 0000189, izdala Gospodarska zbornica Slovenije.
gnl-335760
Gačnik Katarina, Reštanj 3, Senovo, študentsko
izkaznico, št. 27121148, izdala Fakulteta za matematiko
in fiziko. gno-335757
Grmek Vilhar Veronika, Bonini 47b, Koper - Capodistria, študentsko izkaznico, št. 68045320, izdala UP
Fakulteta za management Koper. gnp-335781
Juvan Jan, Tavčarjeva 27, Velenje, študentsko izkaznico, št. 63100398, izdala Fakulteta za računalništvo in
informatiko. gnt-335777
Koderman Katarina, Škocjan 18, Dob, študentsko
izkaznico, št. 41120065, izdala Medicinska fakulteta,
Univerza v Ljubljani. gns-335753
Kotnik Tina, Zidanškova 4, Velenje, študentsko izkaznico, št. 42000901, izdala Akademija za likovno umetnost in oblikovanje. gnh-335789
Lipovec Sandra, Pod Grintovcem 9B, Logatec, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gnr-335754
Logonder Eva, Krivec 4, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 25100154, izdala Fakulteta za arhitekturo.
gnm-335759
Marn Peter Alojz, Jurjevica 9, Ribnica, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gnu-335776
Mavrič Jerneja, Ulica manice Komanove 10, Ljub
ljana, študentsko izkaznico, št. 01012823, izdala Pedagoška fakulteta. gnf-335791
Meznarič Nuša, Janka Ribiča ulica 13, Ljutomer,
študentsko izkaznico, št. 41080070, izdala Medicinska
fakulteta. gng-335765
Mikačević Ana, Brajdice 33, Lovran, študentsko izkaznico, št. 37001036, izdala Veterinarska fakulteta.
gnj-335762
Oberski Bogdan, Spodnje Sečovo 9B, Rogaška
Slatina, licenco za promet, NPK voznik/voznik v cestnem prometu, št. 796/840.002.4.2, izdala Obrtna zbornica, dne 28. 2. 2005. gnx-335773
Okorn Jan, Partizanska cesta 4, Škofja Loka, študentsko izkaznico, št. 27121080, izdala Fakulteta za
matematiko in fiziko, izdana na ime Jan Lin Okorn.
gni-335763
Podnar Sernec Lana, Anžurjeva ulica 8a, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 41140248, izdala Medicinska
fakulteta. gng-335790
Remškar Aleš, Marija Gradec 3, Laško, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500012872001, izdajatelj
Cetis Celje, d.d. gnz-335796
Skender Damir, Mestni log 5/9, Kočevje, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500011937001, izdajatelj
Cetis Celje, d.d.. gnf-335766
Skomina Matija, Dantejeva ulica 14, Izola - Isola,
študentsko izkaznico, št. 41120038, izdala Medicinska
fakulteta. gne-335792
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, Beethovnova
ulica 4, Ljubljana, štampiljko ovalne oblike v razmerju
4 : 2, z vsebino: SLS, Slovenska ljudska stranka, Mestni
odbor Velenje in številka 172. gnb-335795
Stančič Dorijan, Cesta borcev 14, Koper - Capodistria, digitalno tahografsko kartico,
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št. 1070500006983001, izdajatelj Cetis Celje, d.d.
gnv-335775
Šere Nina, Hrušica 120, Hrušica, študentsko izkaznico, št. 01012803, izdala Pedagoška fakulteta.
gnk-335761
Šimenc Ana, V Češnjico 15, Ljubljana-Dobrunje,
študentsko izkaznico, št. 41120200, izdala Medicinska
fakulteta. gnj-335787
Štrekelj Janez, Kompolje 116, Videm-Dobrepolje,
kartica preizkuševalca št. 30700500000046206, izdal
Cetis Celje, veljavnost do 5. 12. 2015. gnd-335793
Šuleski Leon, Pot v dolino 20R, Ljubljana-Dobrunje,
študentsko izkaznico, št. 41080025, izdala Medicinska
fakulteta. gnb-335770
TAJL STORITVE d.o.o., Pot na Košace 1B, Vrhnika,
licenco za vozilo GE00488/06028/006, reg. št. LJ EE
-927. gnd-335768
TAJL STORITVE d.o.o., Pot na Košace 1B, Vrhnika, licenco za vozilo GE004884/06028/002, reg. št. LJ
61-4RA. gnc-335769
Vidrih Tomaž, Gradiška cesta 4, Vipava, potrdilo
o preizkusu strokovne usposobljenosti za prevoze št:
611494, leto izdaje 1998, izdajatelj Ministrstvo za promet. gnk-335786
VIGA TT d.o.o., Naselje Borisa Kidriča 4, Metlika, licenco št. GE004792/05972/007, za vozilo
GE004792/05972/007, reg. št. NM KJ-309. gnp-335756
Vrhovec David, Vrzdenec 11B, Horjul, študentsko
izkaznico, št. 41080210, izdala Medicinska fakulteta.
gny-335772
Zavrtanik Mark, Ulica bratov Hvalič 97, Nova Gorica, študentsko izkaznico, št. 41110049, izdala Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani. gng-335794
Zlatanovska Sara, Dolenjska cesta 29, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 41120267, izdala Medicinska
fakulteta. gnl-335785
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