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Popravek
V Javnem razpisu za podelitev koncesije za opra-

vljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapušče-
ne živali na območju Občine Kranjska Gora (Uradni list 
RS, št. 74/15) se v 9. točki besedilo »Jesenice« pravilno 
glasi »Kranjska Gora«.

Občina Kranjska Gora

 Ob-3154/15

Javni razpis
kreditov in garancij za mikro, mala in srednja 
podjetja v okviru Regijske grancijske sheme 

v Gorenjski regiji
1 Izvajalec javnega razpisa: izvajalec javnega raz-

pisa je Regionalna razvojna agencija BSC, Poslovno 
podporni center d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 
4000 Kranj (v nadaljevanju: BSC Kranj).

2 Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: 
javni razpis je objavljen na podlagi Splošnih pogo-
jev delovanja Regijske garancijske sheme v Gorenjski 
regiji, Pravilnika Slovenskega regionalno razvojnega 
sklada o delovanju regijskih garancijskih shem (št. 
dokumenta 012-15/2014-13 z dne 2. 4. 2015), Za-
kona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 
(ZSRR-2, Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12), Zakona 
o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 
110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A in 101/13), 
Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega regionalno 
razvojnega sklada št. 012-3/2015-3 z dne 19. 3. 2015 
(v nadaljevanju: Splošni pogoji), Pravilnika o dodelje-
vanju spodbud sklada št. 012-4/2015-3 z dne 19. 3. 
2015 ter spr. in dop. z dne 2. 4. 2015 (v nadaljeva-
nju: Pravilnik o spodbudah), Uredbe Komisije (EU) 
št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi neka-
terih 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: Ured-
ba o splošnih skupinskih izjemah), ter Uredbe Komisije 
(EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi 
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
pri pomoči de minimis (Uradni list EU L št. 352, z dne 
24. 12. 2013) (v nadaljevanju: Uredba »de minimis«), 
Proračuna Republike Slovenije za leto 2015 (DP2015, 
Uradni list RS, št. 102/13 s spremembami), Zakona 
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2014 in 2015 (ZIPRS1415, Uradni list RS, št. 101/13 
in 9/14 – ZRTVS-1A).

3 Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske 

sheme v Gorenjski regiji (RGS Gorenjska) za bančne 
kredite, ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju z na-
slednjimi bankami:

Poslovna banka Obrestna mera za kredit
Delavska hranilnica d.d. (6m) Euribor + 1,950 %
NLB d.d. (6m) Euribor + 2,50 %
Abanka d.d. (6m) Euribor + 2,60 %
Hranilnica Lon d.d. (6m) Euribor + 2,20 %
Banka Koper d.d. (6m) Euribor + 2,60 %

Podatki o ponudbi kreditov z navedbo višine obre-
stne mere, stroškov v zvezi s kreditom, ročnostjo in 
s kontaktnimi podatki bank so navedeni v prilogi razpi-
sne dokumentacije – Kreditni pogoji sodelujočih bank 
v RGS Gorenjska.

Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja ma-
lega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejav-
nosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti 
v Gorenjski regiji, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, 
vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega 
gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje 
velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih 
zahtev za zavarovanje kreditov idr.

Cilji bodo doseženi z dajanjem garancij na osnovi 
bančnih kreditov za:

(a) začetne investicije v opredmetena in neopred-
metena osnovna sredstva, povezane z:

– vzpostavitvijo nove poslovne enote,
– razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
– diverzifikacijo pro izvodnje poslovne enote na pro-

izvode in storitve, ki jih na upravičenem območju prej ni 
pro izvajala ali

– bistveno spremembo pro izvodnega procesa v ob-
stoječi poslovni enoti,

b) obratna sredstva v povezavi z investicijo.
Razpis je namenjen gospodarskim sub jektom, ki 

delujejo in vlagajo na območju občin statistične regije 
Gorenjska (v nadaljevanju: upravičeno območje). Sta-
tistična regija obsega naslednje občine: Bled, Bohinj, 
Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas - Poljane, Gor-
je, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, 
Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Žele-
zniki, Žiri, Žirovnica.

Skupen garancijski potencial RGS Gorenjska zna-
ša 1.200.000 EUR in je razpisan na podlagi dolgoroč-
ne finančne vloge Slovenskega regionalno razvojnega 
sklada (v nadaljevanju: sklad) v višini 600.000 EUR 
in predvidenega multiplikatorja 4.
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4 Splošni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
4.1 Vrsta državne pomoči
Državna pomoč po tem razpisu se izvaja po shemi 

»de minimis« prijavljeni pod M001-5940117-2014.
Za dodeljevanje državne pomoči se uporabljajo do-

ločbe poglavja III. iz Pravilnika o dodeljevanju spodbud, 
št. 012-4/2015-3, z dne 19. 3. 2015.

4.2 Upravičeni prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo mikro, male in srednje 

velike gospodarske družbe, samostojni podjetniki ter 
zadruge, ki imajo sedež podjetja ali njegov registriran 
del (poslovna enota) v upravičenem območju in so na 
dan oddaje vloge registrirani po Zakonu o gospodarskih 
družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, 83/09 Odl. 
US: U-I-165/0810, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, 33/11, 
91/11, 100/11 Skl. US: U-I-311/11-5, 32/12, 57/12, 44/13 
Odl. US: U-I-311/11-16 in 82/13) ali po Zakonu o zadru-
gah (Uradni list RS, št. 97/09) (v nadaljevanju: upraviče-
ni prijavitelji). Upravičeni prijavitelji so tudi socialna pod-
jetja, ki so status socialnega podjetja pridobila po Zako-
nu o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11) in 
ustrezajo predhodnim določbam tega odstavka.

Za opredelitev velikosti se upoštevajo dolo-
čila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 
z dne 17. junija 2014, ki je objavljena na spletni strani: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=urise
rv:OJ.L_.2014.187.01.0001.01.SLV.

Ne glede na določila prvega odstavka tega poglav-
ja do garancij in nepovratnih sredstev niso upravičeni 
prijavitelji:

– ki imajo neporavnane zapadle obveznosti do skla-
da ali BSC, d.o.o., Kranj;

– ki so izkoristila maksimalno višino poroštva ozi-
roma garancije;

– ki so po principu kumulacije izkoristila zgornjo 
mejo intenzivnosti državne pomoči;

– ki izvajajo poseben program reševanja in pre-
strukturiranja;

– ki nimajo poravnanih davčnih obveznosti do Re-
publike Slovenije;

– ki so v težavah v skladu z Zakonom o pomoči 
za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb 
v težavah ali 18. točko 2. člena Uredbe o splošnih sku-
pinskih izjemah ali so v postopku poenostavljene prisilne 
poravnave, prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;

– ki so insolventni glede na 2. točko tretjega od-
stavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju ali 
v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 
(Uradni list RS, št. 13/14 UPB8-ZFPPIPP);

– ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete 
državne pomoči, na osnovi odločbe Komisije, ki je pomoč 
razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom;

– ki so v postopku vračanja že dodeljene spodbude 
sklada po drugih javnih razpisih;

– ki izvajajo ekološko sporne investicije.
Do de minimis pomoči niso upravičena podjetja 

v naslednjih sektorjih:
– ribištvu in gojenju vodnih organizmov,
– primarni kmetijski pro izvodnji, opredeljeni v prilogi 

I Pogodbe o Evropski uniji,
– sektorju predelave in trženja kmetijskih pridelkov 

in pro izvodov, kadar je:
– znesek pomoči določen na podlagi cene ali koli-

čine kmetijskih pro izvodov, ki so ali kupljeni pri primarnih 
pro izvajalcih ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali

– pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti 
prenese na primarne pro izvajalce.

– dejavnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč 
neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev 

in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge teko-
če izdatke, povezane z izvozno dejavnostjo. Pomoč za 
kritje stroškov študija ali svetovalnih storitev, potrebnih 
za uvajanje novega ali obstoječega pro izvoda na novem 
trgu v drugi državi, se ne šteje za pomoč dejavnostim, 
povezanim z izvozom,

– pomoč, ki daje prednost uporabi domačega bla-
ga pred uporabo uvoženega blaga,

– ki so neposredno ali posredno z več kot 25 % 
udeleženi v kapitalski družbi, ki je javno objavljena na 
seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu ne-
plačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek,

– v katerem je član poslovodstva neposredno ali 
posredno z več kot 25 % udeležen v kapitalski družbi, 
ki je javno objavljena na seznamu nepredlagateljev ob-
računov ali seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki 
ureja davčni postopek,

– v katerem je član poslovodstva hkrati tudi samo-
stojni podjetnik, ki je javno objavljen na seznamu ne-
predlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov na 
podlagi zakona, ki ureja davčni postopek.

Zgornje zadnje 3 omejitve prenehajo veljati, ko 
davčni organ za osebe, ki so bile objavljene na zadnjem 
seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu ne-
plačnikov, izda potrdilo o tem, da ta oseba ali kapitalska 
družba, v kateri je ta oseba neposredno ali posredno 
z več kot 25 odstotki udeležena v njenem kapitalu, nima 
evidentiranih zapadlih neplačanih davčnih obveznosti in 
da ima izpolnjene vse obveznosti v zvezi s predložitvijo 
obračuna davčnega odtegljaja za izplačilo plače in na-
domestila plače. Potrdilo ne sme biti starejše od dneva 
objave zadnjega seznama iz druge in tretje alineje prej-
šnjega odstavka in ne sme biti starejše od 15 dni.

Pomoč za investicije ni dovoljena za podjetje, ki je 
na zadevnem območju prenehalo z enako ali podobno 
dejavnostjo v Evropskem gospodarskem prostoru pod 
pogoji, določenimi v točki d) 13. člena Uredbe o splošnih 
skupinskih izjemah. Prenehanje dejavnosti se ugotavlja 
na ravni štirimestne številčne oznake po Uredbi o stan-
dardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 
in 17/08).

4.3 Upravičeni projekti in upravičeni stroški
4.3.1 Upravičeni projekti, splošna določila
Predmet prijavljenega projekta so lahko začetne 

investicije oziroma naložbe v opredmetena in neopred-
metena osnovna sredstva v statistični regiji, povezane z:

– vzpostavitvijo nove poslovne enote,
– razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
– diverzifikacijo pro izvodnje poslovne enote na pro-

izvode in storitve, ki jih na upravičenem območju prej ni 
pro izvajala ali

– bistveno spremembo pro izvodnega procesa v ob-
stoječi poslovni enoti.

Projekt mora imeti vnaprej določeno trajanje, torej 
določen začetek in konec projekta. Lokacija projekta 
mora biti v upravičenem območju.

Prijavljeni projekt prijavitelja mora izkazovati pozi-
tivne učinke na prijaviteljevo poslovanje. Iz predložene 
prijavne dokumentacije mora biti razvidno, da za projekt 
obstaja trg in zmožnost prodaje predvidenih izdelkov.

Finančna konstrukcija projekta mora biti zaprta.
Prijavitelj mora biti registriran za dejavnost oziroma 

mora imeti vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo projekta 
ter (odvisno od narave del) po zaključku projekta prido-
biti uporabno dovoljenje, kar bo BSC Kranj preverjal pri 
izvajanju rednih pregledov.

V primeru, da se projekt izvaja na nepremičnini, 
v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb, mora imeti pri-
javitelj za opravljanje dejavnosti v njej sklenjeno dol-
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goročno najemno pogodbo (z veljavnostjo najmanj do 
dokončnega vračila posojila) in soglasje lastnika k iz-
vedbi projekta.

Prijavitelj mora podati izjavo, da za prijavljeni pro-
jekt ni pridobil drugih javnih sredstev, ni prejel sredstev 
državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podje-
tij v težavah in da ni v fazi pridobivanja pomoči za reše-
vanje in prestrukturiranje podjetij v težavah oziroma da 
je tako pomoč prejel ter uspešno zaključil prestrukturira-
nje ter z dodeljenim zneskom državne pomoči ne bodo 
presežene dovoljenje intenzivnosti državnih pomoči ali 
pomoči »de minimis«.

Kolikor je prijavitelj 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 
BSC Kranj.

Investicija oziroma naložba mora ostati v statistični 
regiji najmanj 3 leta po zaključku investicije, razen pri 
obratnih sredstvih.

BSC Kranj bo na podlagi sklenjenih pogodb z upra-
vičenci spremljal uresničevanje namenske rabe in rea-
lizacijo projektov v skladu s priloženimi poslovnimi na-
črti upravičencev in prijavljenimi projekti. Spremljava bo 
obsegala:

– kontrolo namenske porabe sredstev,
– spremljanje finančnega poslovanja upravičenca,
– spremljanje učinkov projektov.
BSC Kranj bo spremljal in kontroliral izvajanje po-

godbe na podlagi pridobljene dokumentacije, ki jo je dol-
žan predložiti upravičenec, s komuniciranjem z lokalnimi 
in z regionalnimi institucijami, s poslovnimi bankami in 
z drugimi, ki lahko posredujejo relevantne informacije in 
z ogledi na kraju samem.

4.3.2 Upravičeni projekti – dodatna določila
Predmet prijavljenega projekta so lahko tudi obra-

tni stroški v povezavi s prijavljenim projektom, vendar 
največ 20 % kredita na osnovi garancije po tem raz-
pisu.

Projekt se mora zaključiti najkasneje v roku enega 
leta od datuma sklepa o odobritvi garancije.

Skupni znesek pomoči »de minimis« za gospodar-
stvo enotnemu podjetju ne sme presegati 200.000 € 
oziroma v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem 
cestnem tovornem prevozu 100.000 € v kateremkoli 
obdobju treh proračunskih let, ne glede na vir prejema, 
obliko ali namen pomoči.

4.3.3 Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so:
– stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške 

nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške ko-
munalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, 
stroški gradnje in/ali nakupa objekta,

– stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo pre-
nos tehnologije z nakupom patentov, licenc, blagovnih 
znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja,

– stroški obratnih sredstev, stroški najema poslov-
nih prostorov in opreme,

– stroški promocijskih aktivnosti, stroški zagona 
podjetja,

– stroški priprave in izdelave razvojne in investicij-
ske dokumentacije ter študije in projektne dokumentaci-
je za pripravo projektov gospodarske, turistične in pod-
jetniške infrastrukture, ter idejnih ali izvedbenih delov 
projektov širšega pomena,

– bruto plača in prispevki na plače novo zaposlenih 
v podjetju, v povezavi z investicijo od datuma vročitve 
sklepa dalje največ 3 mesece,

– stroški pridobivanja intelektualnih pravic.
Obratna sredstva v povezavi s projektom lahko 

znašajo skupaj največ 20 % kredita na osnovi garancije 
po tem razpisu.

4.3.4 Neupravičeni stroški
Med neupravičene stroške pri investicijah oziroma 

naložbah sofinanciranih po pravilu »de minimis« spa-
dajo:

– stroški nakupa prevoznih sredstev in transportne 
opreme v podjetjih, ki poslujejo v sektorju transporta,

– poplačilo obstoječih obveznosti upravičencev do 
bank, dobaviteljev ali drugih upnikov,

– odkup delnic ali poslovnih deležev gospodarskih 
družb,

– stroški davka na dodano vrednost ter drugih dav-
kov ter dajatev,

– investicije v nakup ali izgradnjo nepremičnin, na-
menjenih za nadaljnjo prodajo ali oddajo,

– vlaganja za zasebno rabo,
– poplačilo obveznosti med povezanimi osebami po 

zakonu, ki ureja gospodarske družbe.
Predmet investicije je dovoljeno kupiti le od tretjih 

oseb po tržnih pogojih. Tretja oseba ne sme biti več kot 
25 % povezana (lastniški deleži ali glasovalne pravice) 
z upravičencem. Nakup investicijskih sredstev tudi ni do-
voljen 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 gospodar-
ske družbe in gospodarsko družbo.

5 Finančni pogoji
5.1 Splošni finančni pogoji
Za pridobitev dolgoročnega kredita se lahko pri-

javijo prijavitelji, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in so 
včlanjeni oziroma se včlanijo v RGS Gorenjska. Pogoji 
dolgoročnega kredita z garancijo so naslednji:

– najnižji znesek kredita je 8.000 EUR, najvišji pa 
150.000 EUR,

– obrestna mera po posameznih bankah je navede-
na v točki 3. tega razpisa, stroški odobritve, vodenja in 
ostali bančni stroški so v prilogi razpisne dokumentacije,

– doba vračanja je do 8 let, v nobenem primeru pa 
ne sme preseči 16. 7. 2025,

– moratorij je možen do 12 mesecev in se všteva 
v čas skupne dobe vračanja kredita,

– prijavitelj zavaruje prejeti kredit z garancijo RGS 
Gorenjska in drugimi oblikami zavarovanj, odvisno od 
stopnje rizičnosti projekta in prijavitelja,

– črpanje kredita je namensko, v skladu s priloženo 
dokumentacijo,

– rok črpanja je tri mesece od sklenitve kreditne 
pogodbe, v primeru daljše ročnosti pa s soglasjem kre-
ditno-garancijskega odbora RGS Gorenjska,

– prijavitelj najprej zaprosi za kredit banko iz se-
znama sodelujočih bank, po prejemu pozitivnega sklepa 
o odobritvi kredita pa vloži vlogo za izdajo garancije,

– garancija znaša največ 50 % odobrenega kredita,
– garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kre-

dite, ki nadomeščajo obstoječe kredite,
– prijavitelj zavaruje garancijo z notarsko overjenim 

Sporazumom o zavarovanju garancijskih obveznosti, pri 
čemer stroške notarja v celoti nosi prijavitelj.

Podjetje mora imeti ob podpisu pogodbe ob dode-
litvi garancije vsaj enega zaposlenega za polni delovni 
čas. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena 
oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p. (če je to njegova 
edina podlaga za zavarovanje) in direktor enoosebne 
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družbe z omejeno odgovornostjo s pogodbo o poslovo-
denju po zavarovalni podlagi 112, kolikor je ta direktor 
hkrati tudi lastnik te družbe.

BSC Kranj za zavarovanje garancije zahteva neraz-
delno poroštvo fizičnih oseb v obliki notarskega sporazu-
ma, v primeru srednje velikih podjetij z veliko varnostjo 
naložbe in poslovanja družbe se lahko določi drugo 
primerno zavarovanje po presoji kreditno-garancijskega 
odbora (npr. menica, izvršnica, vpis hipoteke na nepre-
mičnine ali premičnine, depozit).

5.2 Dodatni finančni pogoji za »de minimis« shemo 
pomoči

Vlaganja v obratna sredstva lahko znašajo največ 
20 % odobrenega kredita in morajo biti povezana z in-
vesticijo.

Skupni znesek pomoči de minimis za gospodarstvo 
enotnemu podjetju ne sme presegati 200.000 € oziroma 
v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem 
tovornem prevozu 100.000 € v kateremkoli obdobju 
treh proračunskih let, ne glede na vir prejema, obliko ali 
namen pomoči.

6 Stroški povezani s kreditom in garancijo: BSC 
Kranj za izdano garancijo in obdelavo vloge ne zaraču-
nava nobenih stroškov. Banka zaračuna stroške v zvezi 
z odobritvijo in vodenjem kredita v skladu z njeno po-
slovno politiko. S kreditom so povezani tudi stroški za-
varovanja po pogojih banke in notarskega Sporazuma 
o zavarovanju garancijskih obveznosti.

7 Merila za izbor upravičencev
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale 

pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom jav-
nega razpisa, bo ocenil kreditno-garancijski odbor BSC 
Kranj, na osnovi naslednjih meril:

A) Ocena projekta in podjetja:
– Cilj in namen investicije oziroma naložbe
– Vlaganje v tehnologijo
– Zaposleni podjetja
– Tržna naravnanost
– Razvojna naravnanost podjetja
B) Ocena varnosti investicije oziroma naložbe:
– Premoženje in možnost poplačila v primeru unov-

čitve garancije
– Bonitetna ocena
C) Velikost prijavitelja
D) Socialno podjetništvo
Natančno razdelana merila s točkovnikom so se-

stavni del razpisne dokumentacije (Navodila za izdelavo 
vloge in merila za ocenjevanje vlog).

Najvišje možno število točk v okviru dodeljevanja 
garancij po pravilu de minimis je 80, pogoj za dodelitev 
garancije je zraven pozitivnega sklepa kreditno garan-
cijskega odbora doseženih najmanj 40 točk.

8 Način prijave in razpisni roki
Rok za prijavo je odprt od 9. 10. 2015 dalje do po-

rabe sredstev oziroma najpozneje do 16. 5. 2018. Vloge 
(obrazci in priloge) je potrebno poslati na naslov BSC, 
d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj.

Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig 
odtisnjen na ovojnici, ki ne sme biti pred navedenim ro-
kom za prijavo in ne kasnejši od 16. 5. 2018.

Vloge je potrebno poslati s priporočeno pošiljko po 
pošti, iz katere je razviden datum in ura oddane vloge.

Vloge, ki bodo prispele pred tem rokom, bodo 
s sklepom zavržene in vrnjene prijavitelju.

Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navo-
dilom prijaviteljem za izdelavo vloge na javni razpis, in 
sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji 
strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vlo-

ga – RGS Gorenjska« in s polnim nazivom in naslovom 
prijavitelja.

Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravil-
ne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis (Oprema 
ovojnice), ki ga lahko izpolnjenega v skladu z navodili 
nalepite na sprednjo stran ovojnice (glej oprema ovoj-
nice).

Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku. 
Kolikor so priloge v vlogi v tujem jeziku, lahko razpisna 
komisija zahteva slovenski prevod s podpisom odgo-
vorne osebe, da jamči za pravilnost prevoda. V primeru 
dvoma lahko BSC Kranj dodatno zahteva overjen pre-
vod. Vsi prevodi so strošek prijavitelja.

Vse vloge, ki bodo nepravilno označene oziroma 
bodo oddane na navedeni naslov kasneje od predpisa-
nega datuma oziroma ure, bodo s sklepom zavržene in 
vrnjene prijavitelju.

Če na ovojnici pošiljatelj (prijavitelj) ne bo naveden, 
bo strokovna komisija ovojnico odprla, s sklepom vlogo 
zavrgla in jo vrnila prijavitelju, če bo iz vsebine mogoče 
ugotoviti njegov naziv in naslov.

Vlogo z vsemi razpisnimi obrazci in dokazili oziroma 
prilogami je potrebno oddati v elektronski obliki skenira-
no v datoteki PDF na elektronskem mediju ter v enem 
listninskem izvodu oziroma v dveh listninskih izvodih 
v primeru, ko se prijavitelj prijavlja tudi za nepovratna 
sredstva.

9 Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo sestavljajo
Besedilo javnega razpisa, navodila za izdelavo po-

polne vloge in merila za ocenjevanje vlog z naslednjimi 
razpisnimi obrazci:

– Razpisni obrazec št. 1-1: Prijavni list za pridobitev 
garancije RGS Gorenjska

– Razpisni obrazec št. 1-2: Prijavni list za pridobitev 
garancije RGS Gorenjska in nepovratnih sredstev

– Razpisni obrazec št. 2: Pristopna izjava v RGS 
Gorenjska

– Razpisni obrazec št. 3: Izjava o prejeti višini dr-
žavne pomoči iz drugih javnih virov »de minimis«

in kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS Gorenj-
ska.

Razpisno dokumentacijo sestavljajo še naslednji 
vzorci:

– Pogodba o izdaji garancije
– Besedilo garancije
– Vzorec zahtevka za koriščenje kredita
– Vzorec vmesnih in končnih poročil
– Vzorec opreme ovojnice.
Kolikor se prijavitelj prijavlja tudi na razpis manjše 

začetne naložbe, razpisno dokumentacijo sestavlja še 
besedilo javnega razpisa za manjše začetne naložbe 
in pogodba o sofinanciranju manjših začetnih naložb 
s prilogami.

Razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko 
prijavitelji prevzamejo na spletni strani BSC Kranj brez-
plačno: http://www.bsc-kranj.si/.

V času odprtja razpisa se lahko za dodatne infor-
macije obrnete na BSC Kranj na tel. 04/28-17-230 ozi-
roma na e-naslov: lidija.zeme.johnston@bsc-kranj.si ali 
nives.zalar@bsc-kranj.si.

10 Odpiranje in obdelava vlog
Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so prispele. 

Odpiranje vlog bo na sedežu BSC Kranj in ne bo javno. 
Vloge se pregledajo v roku 5 dni. V primeru, da je vloga 
nepopolna, se prijavitelja pozove k dopolnitvi. Pozivi na 
dopolnitev vloge se pošiljajo po vrstnem redu, kot so 
prispele. Rok za dopolnitev vloge je 5 dni. Vloge, ki jih 
prijavitelj v zahtevanem roku 5 dni, od dneva prejema 
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obvestila ne dopolni, bodo kot nepopolne zavržene. Vlo-
ge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot 
neutemeljene zavrnjene.

Sklep banke o odobritvi kredita na podlagi garancije 
RGS Gorenjska ne more biti predmet dopolnitve vloge.

Strokovna služba lahko prijavitelje s popolnimi vlo-
gami pozove še k dodatnim pojasnilom eventualnih ne-
jasnosti v vlogi za potrebe analize vloge za kreditno 
garancijski odbor.

Prijavitelj sme ob pisnem soglasju BSC Kranj po-
praviti očitne računske napake, ki jih odkrije strokovna 
služba pri pregledu in ocenjevanju vlog.

Vlogo bo pregledala in ocenila strokovna služba 
BSC Kranj, ki pripravi poleg analize vloge tudi predlog 
sklepa za kreditno-garancijski odbor. Ta sprejme sklep 
o odobritvi oziroma neodobritvi garancije.

Vlogo bo obravnaval kreditno-garancijski odbor 
RGS Gorenjska. Ta se praviloma sestaja enkrat me-
sečno.

BSC Kranj bo najkasneje v roku 3 dni po sprejemu 
odločitve prijavitelju posredoval Sklep o odobritvi oziro-
ma neodobritvi garancije.

Na podlagi pozitivnega sklepa o izdaji garancije bo 
BSC Kranj z upravičencem podpisala Sporazum o za-
varovanju garancijskih obveznosti in Pogodbo o izdaji 
garancije, upravičencu izdala garancijo, upravičenec pa 
bo z banko podpisal kreditno pogodbo in uredil zavaro-
vanje kredita.

Upravičenec mora tudi ob podpisu pogodbe izpol-
njevati vse razpisne pogoje.

Prepozno prispele ali nepravilno opremljene vloge 
bodo zavržene.

11 Zaupna narava dokumentacije
Vsi podatki iz vloge, ki je prispela na javni razpis, 

so javni, razen tisti, ki jih prijavitelj posebej označi kot 
poslovno skrivnost.

Kot poslovno skrivnost lahko prijavitelj označi posa-
mezen podatek oziroma del vloge.

Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno 
vlogo in na podatke potrebne za oceno vloge po merilih 
javnega razpisa.

Rezultati javnega razpisa so informativnega jav-
nega značaja in bodo objavljeni na spletni strani BSC 
Kranj.

12 Dopolnitev vlog
Prispele vloge se pregledajo v roku 5 dni. V prime-

ru, da je vloga nepopolna, se prijavitelja pozove k dopol-
nitvi. Pozivi na dopolnitev vlog se pošiljajo po vrstnem 
redu prispetja vlog. Rok za dopolnitev vloge je 5 dni. 
Vloge, ki jih vlagatelj v zahtevanem roku 5 dni od dneva 
prejema obvestila ne dopolni, bodo kot nepopolne za-
vržene. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, 
bodo kot neutemeljene zavrnjene.

Sklep banke o odobritvi kredita na podlagi garancije 
RGS Gorenjska ne more biti predmet dopolnitve vloge.

Strokovna služba lahko prijavitelje s popolnimi vlo-
gami pozove še k dodatnim pojasnilom eventualnih ne-
jasnosti v vlogi za potrebe analize vloge za kreditno 
garancijski odbor.

Prijavitelj sme ob pisnem soglasju BSC Kranj po-
praviti očitne računske napake, ki jih odkrije strokovna 
služba pri pregledu in ocenjevanju vlog.

13 Zavrnitev vlog
Vloge, ki ne izpolnjujejo vseh pogojev in zahtev raz-

pisa in razpisne dokumentacije in niso v skladu s pred-
metom, namenom in cilji razpisa, se zavrnejo. Če se to 
ugotovi po izdaji sklepa o izdaji garancije, se pogodba 
ne podpiše, sklep pa se razveljavi. Po podpisu pogod-
be je to razlog za odstop od pogodbe o izdaji garancije, 

umik garancije ter odpoklic depozita. Prijavitelj mora po-
ravnati zakonsko določene zamudne obresti za namen-
sko vezan depozit za čas od datuma sklenitve pogodbe 
do datuma vračila depozita.

Izpolnjevanje pogojev in meril mora izhajati iz celo-
tne vloge, splošno znanih dejstev in podatkov iz javnih 
evidenc.

Vloga se med drugim zavrne tudi, če:
– prijavitelj prosi za sredstva, ki jih namerava pora-

biti v nasprotju z razpisnimi pogoji,
– so bila prijavitelju predhodno že odobrena javna 

sredstva za isti namen,
– prijavitelj ni podal podatkov in zahtevanih prilog, 

iz katerih bi bili nedvoumno razvidni namen, cilji in način 
izvedbe oziroma podatki niso verodostojni in/ali resnični.

14 Črpanje kredita
Črpanje kredita je namensko, na podlagi naslednje 

dokumentacije:
– zahtevka za črpanje kredita,
– kopij računov z navedbo, da je kopija enaka ori-

ginalu in
– dokazilom o plačilu preostanka predloženih ra-

čunov.
Zgoraj navedeno dokumentacijo upraviče-

nec predloži in pošlje v pregled BSC Kranj.
BSC Kranj v roku 3 dni pregleda in potrdi ter jo po-

sreduje izbrani banki v izplačilo.
V primeru, da upravičenec sam v celoti poravna 

račun, se mu koriščenje kredita izvede kot refundacija 
plačanega računa na njegov transakcijski račun.

15 Obveznosti prejemnika sredstev
Prejemnik sredstev je dolžan BSC Kranj pred do-

delitvijo sredstev dostaviti pisno izjavo o morebitnih že 
prejetih regionalnih ali de minimis pomočeh (vključno 
z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je 
v relevantnem obdobju prejemnik še kandidiral za de 
minimis pomoč) in drugih že prejetih (ali zaprošenih) 
pomočeh za iste upravičene stroške.

Prejemnik sredstev mora BSC Kranj oziroma s stra-
ni BSC Kranj pooblaščenim osebam, omogočiti prever-
janje upravičenih stroškov ter drugi nadzor in spremlja-
nje izvajanja pogodbe.

Prejemnik sredstev mora BSC Kranj obvestiti 
o vseh nameravanih statusnih spremembah (spremem-
bah sedeža, spremembe v dejavnostih …).

Prejemnik sredstev mora zagotoviti, da terjatve do 
BSC Kranj ne bo odstopil tretji osebi.

Prejemnik sredstev je kazensko in odškodninsko 
odgovoren v primeru, da se ugotovi, da je podal nere-
snične ali zavajajoče izjave v vlogi na javni razpis ali 
kasneje pri izstavitvi zahtevkov za upravičene stroške.

16 Pogodba
V primeru dodelitve sredstev bodo upravičeni prija-

vitelji pozvani k sklenitvi sporazuma in pogodbe z vse-
bino kot je razvidna iz vzorca, ki je sestavni del razpi-
sne dokumentacije. Enostransko spreminjanje v pod-
pis predložene pogodbe ni dopustno. Nasprotno pome-
ni, da med strankama ni potrebnega soglasja in se šteje, 
da pogodba ni sklenjena.

Prejemniki sredstev bodo prejeli pisni poziv, da pri-
stopijo k podpisu pogodbe z BSC Kranj. Če se v roku 
osmih dni ne bodo odzvali na poziv, se šteje, da so uma-
knili vlogo za pridobitev sredstev.

V primeru, da prejemnik garancije odstopi od svoje 
zahteve za pridobitev garancije, mora pisno obvestiti 
BSC Kranj.

17 Pravno sredstvo: zoper sklep BSC Kranj pri-
tožba ni dovoljena. Zoper sklep je možen upravni spor.

Regionalna razvojna agencija Gorenjske
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Na podlagi Pravilnika o podeljevanju nagrad in pri-
znanj Kemijskega inštituta, ki ga je sprejel Upravni odbor 
Kemijskega inštituta, objavljamo

razpis
“Preglova nagrada Kemijskega inštituta  

za izjemno doktorsko delo na področju kemije  
in sorodnih ved”

Nagrada obsega plaketo in denarno nagrado v vre-
dnosti 1.000,00 €.

Pravico sodelovanja na natečaju za izjemno dok-
torsko delo imajo raziskovalci s slovenskim državljan-
stvom, ki so uspešno zaključili doktorsko delo na podro-
čju kemije in sorodnih ved po 24. oktobru 2014. Pravico 
do sodelovanja imajo tudi vsi raziskovalci, ki so večino 
doktorskega dela opravili v Sloveniji in kandidati, ki iz 
utemeljenih razlogov niso uspeli sodelovati na natečaju 
v letu 2014.

Prijavljene kandidate bo ocenjevala strokovna ko-
misija v naslednji sestavi: doc. dr. Goran Dražić, dr. He-
lena Gradišar, prof. dr. Jože Grdadolnik, prof. dr. Gregor 
Mali in prof. dr. Matej Praprotnik.

Javne predstavitve doktorskih del kandidatov, ki 
bodo oddali popolne vloge, bodo predvidoma v drugi 
polovici novembra 2015, na Kemijskem inštitutu.

Predložitev prijav: do vključno 9. novembra 2015, 
na naslov: Brigita Pirc, Razpis za Preglove nagrade KI, 
Kemijski inštitut Ljub ljana, Hajdrihova 19, 1001 Ljub-
ljana.

Vlogi mora biti priloženo:
– obrazložitev dosežkov kandidata in njihovega po-

mena,
– po en izvod doktorskega dela,
– po en izvod člankov, povezanih z doktorskim de-

lom, ki so bili objavljeni v revijah s faktorji vpliva,
– izpisek člankov iz baze Cobiss,
– izpis citiranosti vseh del na osnovi Web of Scien-

ce (posebej označiti dela, ki so del doktorata).
Vloga mora biti vložena v enem izvodu (poleg ti-

skane oblike je zaželena tudi vloga v elektronski obliki 
(pdf format)).

Komisija bo v dveh tednih po predstavitvi izbra-
la do tri nagrajence. Dobitniki nagrad bodo razglašeni 
na prednovoletnem sprejemu direktorja inštituta v prvi 
polovici decembra 2015.

Kemijski inštitut Ljub ljana

Št. 3318/15 Ob-3163/15

Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o. na podla-
gi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni 
list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G), 35. do 
39. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 
42/12, 24/13 in 10/14), Poslovnega načrta družbe za 
leto 2015 in sklepa kolegija z dne 29. 9. 2015 objavlja

javni razpis
za prodajo tovornega vozila Mercedes Benz Actros 

2632 z javnim zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Javno podjetje Komunala Zagorje, 

d.o.o., Cesta zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi.
II. Predmet prodaje: predmet prodaje je rabljeno 

tovorno vozilo: inventarna številka 9013, znamke Mer-
cedes Benz, tip Actros 2632, reg. št. LJ DO-11A, vr-
sta: delovno vozilo, št. šasije WDB9322411K870038, 

št. motorja OM501LAIII/15, vrsta goriva dizel, leto iz-
delave 2003, prva registracija 1. 7. 2003, moč motorja 
v KW 235, delovna prostornina motorja v cm3 11.946, 
masa praznega vozila v kg 16.1000, dovoljena nosilnost 
v kg 9.900, število kilometrov 266 000, oblika karoserije: 
vozilo za posebne namene komunalno smetarsko vozilo 
za komunalne odpadke z nadgradnjo 19 m3 z mehaniz-
mom za praznjenje zabojnikov od 120 do 1100 litrov in 
kontejnerjev od 4–7 m3. Izhodiščna cena 17.100,00 EUR 
brez DDV in 20.862,00 EUR z DDV.

III. Pogoji prodaje in merila za izbor:
1. Nakup po načelu videno – kupljeno, zato kupec 

nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij. Prodaja-
lec ne odgovarja za stvarne napake predmeta prodaje.

2. Ponudnik mora najkasneje do dne 23. 10. 2015 
plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10 % od na-
vedene izhodiščne cene (brez DDV) za tovorno vozilo, 
za katerega daje ponudbo. Varščino je potrebno vplačati 
na račun prodajalca Javno podjetje Komunala Zagorje, 
d.o.o. št. 02338-0012342567, ki je odprt pri NLB d.d. in 
fotokopijo dokazila o plačilu priložiti k prijavi na razpis. 
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino 
ali zadržana, če pogodbe ne bo sklenil, neuspelim pa 
vrnjena brez obresti v roku 8 dni po končani izbiri.

3. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji tovornega 
vozila je 15 dni po odločitvi o izbiri najugodnejšega po-
nudnika. Če izbrani ponudnik v tem roku pogodbe ne 
sklene, se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev 
pogodbe, vplačano varščino pa zadrži prodajalec.

Kupnino je kupec – izbrani ponudnik dolžan plačati 
v celoti v roku 8 dni od sklenitve pogodbe. Rok plačila 
kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Neupo-
števanje pogodbenega roka plačila je razlog za takojšnjo 
razvezo kupoprodajne pogodbe, prodajalec pa zadrži 
vplačano varščino.

4. Obravnavane bodo le pravočasne in pravilno 
opremljene ponudbe, v katerih bo ponujena cena enaka 
ali višja od izhodiščne prodajne cene.

5. Ponudba mora biti obvezno izdelana na obrazcih 
iz razpisne dokumentacije, ki je zainteresiranim ponu-
dnikom brezplačno na voljo na sedežu družbe Javno 
podjetje Komunala Zagorje, d.o.o., Cesta zmage 57, 
Zagorje ob Savi in na spletni strani prodajalca: www.
komunala-zagorje.si.

6. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne 
osebe, ki v roku predložijo pravilne ponudbe. Da se bo 
ponudba štela kot pravilna, mora vsebovati:

– prijavni obrazec (OBR-1),
– izjavo ponudnika, da sprejema vse pogoje javne-

ga razpisa (OBR-2),
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in 

davčno številko za fizične osebe, oziroma fotokopijo 
izpiska iz sodnega registra za pravno osebo, samo-
stojni podjetnik predloži fotokopijo priglasitvenega lista 
(izpisek iz sodnega registra oziroma priglasitveni list ne 
smeta biti starejša od 30 dni, od datuma predložitve po-
nudbe) ter ID št. za DDV za pravne osebe oziroma s.p.,

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme 
biti starejše od 30 dni od datuma predložitve ponudbe 
(velja le za pravno osebo in s.p.),

– dokazilo o vplačilu varščine za resnost ponudbe 
v višini 10 % izhodiščne cene (datum vplačila varščine 
mora biti najkasneje do 23. 10. 2015),

– parafiran vzorec kupoprodajne pogodbe (OBR-3).
7. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpi-

sne pogoje in ponudil najvišjo ceno.
Najnižji znesek višanja izhodiščne cene v oddani 

ponudbi je 100 EUR.
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V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo 
enako ceno, si prodajalec pridržuje pravico, da s temi 
enakovrednimi ponudniki izvrši javno dražbo – najnižji 
znesek višanja je 100 EUR.

8. Odločitev o izbiri najugodnejše ponudbe bo izda-
na najpozneje v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb, 
ponudniki pa bodo o izbiri obveščeni v roku 3 dni od 
dneva odločitve.

9. Postopek javnega razpisa se bo vodil na podlagi 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 
24/13 in 10/14).

10. Prodajalec na podlagi te javne ponudbe ni za-
vezan k sklenitvi pogodbe o prodaji premičnine najugo-
dnejšemu ponudniku in je takšna obveznost prodajal-
ca vnaprej izključena. Prodajalec tudi lahko že začeti 
postopek prodaje kadarkoli do sklenitve kupoprodajne 
pogodbe ustavi, vse brez obrazložitve in brez odško-
dninske odgovornosti, dolžan pa je v tem primeru vrniti 
varščino brez obresti.

11. Razpis se šteje kot uspel tudi v primeru, če po-
nudbo odda le en ponudnik.

IV. Rok, naslov in informacije za predložitev po-
nudbe

Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami naj ponu-
dniki predložijo v zaprti ovojnici do dne 26. 10. 2015 do 
10. ure, ne glede na vrsto prenosa na naslov Javno pod-
jetje Komunala Zagorje, d.o.o., Cesta zmage 57, 1410 
Zagorje ob Savi, z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba na 
javni razpis za prodajo tovornega vozila Mercedes Benz 
Actros 2632«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti ozna-
čen polni naslov pošiljatelja.

Kot pravočasne štejejo ponudbe, ki bodo prispele 
do prej navedenega roka. Nepravočasne in nepravilno 
označene ponudbe se neodprte vrnejo pošiljatelju.

Ponudba mora biti obvezno izdelana na obrazcih 
iz razpisne dokumentacije, ki je zainteresiranim ponu-
dnikom brezplačno na voljo na sedežu družbe Javno 
podjetje Komunala Zagorje, d.o.o., Cesta zmage 57, 
Zagorje ob Savi in na spletni strani prodajalca: www.
komunala-zagorje.si.

Odpiranje ponudb je javno in se bo vršilo v sejni 
sobi Javnega podjetja Komunala Zagorje, d.o.o., Cesta 
zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi, dne 26. 10. 2015 ob 
11. uri.

Predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom od-
piranja ponudb predložiti pisna pooblastila za sodelova-
nje na javnem odpiranju.

Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko intere-
senti dobijo pri Fakin Milanu, tel. 03/56-67-704, gsm 
040/639-936.

Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o.

 Ob-3182/15

Slovensko arheološko društvo objavlja po 2.–7. čle-
nu Pravilnika o podeljevanju nagrad Slovenskega arhe-
ološkega društva

razpis
za nagrado, priznanje, častno članstvo in zahvalno 

listino Slovenskega arheološkega društva  
za izjemne dosežke na področju arheologije  

v Republiki Sloveniji
Nagrado Slovenskega arheološkega društva po-

deljujemo posamezniku za življenjsko delo in vrhunske 
stvaritve, ki so prispevale k razvoju in ugledu arheološke 
stroke doma in v tujini. Letno se podeljuje samo ena 
nagrada.

Priznanje Slovenskega arheološkega društva po-
deljujemo posamezniku ali skupini za izjemen enkratni 
dosežek s področja arheologije: razstavne in konser-
vatorske dosežke, znanstvene, strokovne in poljudne 
publikacije, uveljavitve novih metod, vključevanje ar-
heoloških spomenikov v turistično ponudbo in večanje 
ugleda slovenske arheologije doma in v tujini. Letno se 
podeljujeta dve priznanji.

Častno članstvo podeljujemo posameznikom, ki so 
s svojim delom, pomočjo, darovanjem in sodelovanjem 
s posamezniki ali inštitucijami s področja arheologije 
v Sloveniji pripomogli k delovanju, razvoju, priznanju in 
ugledu slovenske arheologije doma in v tujini.

Zahvalno listino podeljujemo posamezniku ali skupini 
izven arheološke stroke, ki je na svojem področju pripo-
mogel/la k večjemu obisku prireditev, k napredku, pred-
stavitvi, medijski prepoznavnosti ipd. arheološke stroke.

Predlogi za nagrado, priznanje, častno članstvo 
in zahvalno listino morajo poleg podatkov o kandidatu 
vsebovati tudi pisno utemeljitev z dokazili. Za nagrado, 
priznanje, častno članstvo in zahvalno listino SAD lahko 
kandidirajo snovalci in avtorji vseh dogodkov in priredi-
tev realiziranih v letu 2014.

Za nagrado, priznanje, častno članstvo in zaslu-
žno listino lahko kandidirajo posamezniki, skupine ali 
institucije. Kandidate predlagajo posamezniki ali stro-
kovne organizacije, ki delujejo na področju arheologije 
v Republiki Sloveniji ali v tujini. Predloge sprejemamo 
najkasneje do vključno 6. novembra 2015 na naslov 
Slovensko arheološko društvo, Zavetiška 5, 1000 Ljub-
ljana, s pripisom Nagrade SAD.

Slovensko arheološko društvo

Št. 341-1/2015-7 Ob-3147/15

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – 
ZIPRS1011 in 3/13), Odloka o proračunu Občine Komen 
za leto 2015 (Uradni list RS, št. 15/15 in 43/15), Odloka 
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarje-
nje z divjadjo v Občini Komen (Uradni list RS, št. 79/11) 
v povezavi z 29. členom Zakona o divjadi in lovstvu 
(Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08 in 
46/14 – ZON-C), Občina Komen objavlja

javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega 

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

nosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo oziroma iz-
vajanje ukrepov in vlaganj v naravne vire za naslednje 
ukrepe:

– Biomeliorativne ukrepe:
– ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, grmišč, 

logov,
– izdelava in vzdrževanje robov, pasišč in remiz,
– nakup sadja ter zaščita avtohtonih in rastišču 

primernih plodonosnih grmovnih in drevesnih vrst,
– postavitev in vzdrževanje gnezdnic in umetnih 

dupel,
– Biotehnične ukrepe:

– obdelovanje krmnih in predelovalnih njiv,
– Ostale ukrepe:

– nabava preventivnih zaščitnih sredstev za pre-
prečevanje škode od divjadi,

– izobraževanja in obveščanja občanov o stanju 
in odnosu do gozdnih živali ter o gozdnem bontonu,

– drugi ukrepi varstva okolja in narave.
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Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s koncesijsko 
pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, progra-
mi in načrti upravljanja z divjadjo, predpisi s področja lo-
vstva, ohranjanja narave, varstva okolja in zaščite živali 
ter drugimi veljavnimi predpisi.

2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu

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

žina,
– ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za 

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

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

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

3. Merila za dodelitev sredstev: vsak vlagatelj prej-
me sorazmerni del sredstev glede na lovno površino 
lovišča, ki leži v občini oziroma so sredstva enaka so-
razmernemu delu vplačane koncesijske dajatve. V pri-
meru, da se sredstva ne porabijo, se ostanek sredstev 
enakomerno porazdeli med izbrane vlagatelje.

4. Višina sredstev: višina sredstev znaša 
2.071,61 EUR.

5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sred-
stva za tekoče leto morajo biti v tekočem letu tudi po-
rabljena.

6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za vlogo na javni razpis 

za sofinanciranje aktivnosti za trajnostno gospodarjenje 
z divjadjo vsebuje:

– povabilo k oddaji vloge,
– navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
– postopek za izbor sofinancerja,
– navodila vlagateljem za izpolnjevanje obrazcev,
– obrazce:

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

gojev,
– Obrazec – Poročilo o porabi sredstev v letu 

2014,
– Vzorec pogodbe.
Vloga mora biti izdelana v skladu z razpisno doku-

mentacijo.
7. Rok za predložitev vlog: vlagatelji morajo vloge 

oddati najkasneje v roku desetih dni od dneva objave 
javnega razpisa v Uradnem listu RS.

Kot pravočasne vloge se štejejo vloge, ki bodo do 
roka navedenega v prejšnjem odstavku oddane v spre-
jemni pisarni občine oziroma oddane po pošti priporoče-
no na naslov Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen.

Vloga, oddana na obrazcu, mora biti dostavljena 
v zapečateni ovojnici. Na prvi strani mora biti označeno: 
»ne odpiraj, vloga na javni razpis – sofinanciranje trajno-
stnega gospodarjenja z divjadjo 2015«, na hrbtni strani 
ovojnice pa mora biti navedeno ime lovišča na katerega 
se vloga nanaša.

8. Pregled in obravnava vlog: komisija, imenovana 
s sklepom župana, bo pri svojem delu upoštevala do-
ločila Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
RS. Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se samo v roku 
dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice, 
ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem 
so bile predložene. Prepozno vloženih vlog komisija ne 
bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. 
V primeru nepopolne vloge, se vlagatelja pozove na 
dopolnitev. Vloge, ki v postavljenem roku ne bodo do-
polnjene, bodo s sklepom zavržene. Komisija bo opra-

vila pregled prispelih vlog. Po preveritvi izpolnjevanja 
razpisnih pogojev in opremljenosti vlog z zahtevanimi 
dokazili, bo pripravila predlog razdelitve razpisanih sred-
stev in ga predložila direktorju občinske uprave, ki bo 
izdal sklepe.

9. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o iz-
idu razpisa

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

pogojev in pogojev določenih v besedilu razpisa in raz-
pisne dokumentacije,

– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je dolo-
čen v 7. točki tega besedila razpisa ter

– ki ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge 
(nepopolne vloge).

Vlagatelji bodo prejeli sklep o višini odobrenih sred-
stev. Po preteku pritožbenega roka se sklenejo pogodbe.

10. Dodatne informacije
Razpisna dokumentacija je dostopna od dneva ob-

jave razpisa v sprejemni pisarni Občine Komen, Komen 
86, 6223 Komen, dosegljiva je tudi preko spletne strani 
Občine Komen www.komen.si (rubrika Razpisi).

Dodatne informacije posreduje Ana Švagelj, 
tel. 05/73-10-459, e-pošta: ana.svagelj@komen.si 
v času uradnih ur.

Občina Komen

Št. 1223-99/2015-3 Ob-3153/15

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – 
ZIPRS1011 in 3/13) in Statuta Mestne občine Ljub ljana 
(Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
15/12) objavlja Mestna občina Ljub ljana (v nadaljevanju: 
MOL), Mestni trg 1, 1000 Ljub ljana

javni razpis
za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL 

za leto 2016 in/ali za leta od 2016 do 2018:  
Socialno varstvo in varovanje zdravja – Ljub ljana – 

zdravo mesto
I. Namen in cilj razpisa: namen tega javnega raz-

pisa je sofinanciranje projektov in/ali programov (v na-
daljevanju: programov) nevladnih organizacij in javnih 
zavodov, namenjenih ranljivim skupinam občank in ob-
čanov Mestne občine Ljub ljana (MOL) ter vseh tistih, 
ki bivajo ali se zadržujejo na območju MOL, in sicer 
s ciljem, da se na razpisanih področjih zagotovi kvali-
tetne programe z jasno razvidnimi elementi podpore pri 
reševanju stisk in težav oziroma tvegane življenjske situ-
acije potencialnih uporabnic in uporabnikov ter splošno 
preventivne programe varovanja zdravja, z vsebinami, 
ki ne spadajo v mrežo javne službe.

II. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa so programi socialnega 

varstva s področij od točke A.1. do točke A.14. in pro-
grami varovanja zdravja s področij od točke B.1. do 
točke B.8., ki so v skladu z namenom in ciljem javnega 
razpisa.

A. Programi socialnega varstva z naslednjih razpi-
snih področij:

A.1. Socialnovarstveni programi za ljudi, ki se sre-
čujejo s tveganji za nastanek revščine in njenimi posledi-
cami ter programi za osebe v stanovanjski stiski oziroma 
za brezdomne:

A.1.1. Socialnovarstveni programi z možnostjo na-
mestitve za matere z otroki v stanovanjski stiski in za 
brezdomne (zavetišče, nastanitvena podpora)
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A.1.2. Drugi socialnovarstveni programi za ljudi, ki 
se srečujejo s tveganji za nastanek revščine in njenimi 
posledicami ter za brezdomne

A.2. Socialnovarstveni programi za starejše:
A.2.1. Socialnovarstveni programi, ki starejšim nu-

dijo oporo za samostojnejše in kvalitetnejše življenje 
v domačem bivalnem okolju

A.2.2. Programi za izobraževanje in informiranje ter 
za samopomoč svojcev dementnih

A.3. Socialnovarstveni programi za ljudi s težavami 
zaradi motenj hranjenja

A.4. Socialnovarstveni programi za ljudi s težavami 
zaradi uporabe in/ali z zasvojenostjo z nedovoljenimi 
drogami

A.5. Socialnovarstveni programi za ljudi s težavami 
zaradi uživanja in/ali zaradi zasvojenosti z alkoholom

A.6. Socialnovarstveni programi za ljudi s težavami 
zaradi prekomerne rabe in/ali z zasvojenostjo s sodob-
nimi elektronskimi tehnologijami in spletom

A.7. Socialnovarstveni programi, ki ljudem z različ-
nimi oblikami oviranosti nudijo podporo za samostojnej-
še življenje in omogočajo njihovo aktivno vključevanje 
v skupnost

A.8. Socialnovarstveni programi za pomoč in pod-
poro imigrantkam in imigrantom pri njihovi socialni inte-
graciji v skupnost

A.9. Socialnovarstveni programi za ženske in otro-
ke, ki so žrtve nasilja ter za povzročitelje nasilja:

A.9.1. Socialnovarstveni programi, ki ženskam in 
otrokom, žrtvam nasilja, nudijo možnost varne namesti-
tve (krizni center, varna hiša)

A.9.2. Socialnovarstveni programi, ki uživalkam ne-
dovoljenih drog, ki so žrtve nasilja, nudijo možnost varne 
namestitve (varna hiša)

A.9.3. Socialnovarstveni programi, ki ženskam in 
otrokom, žrtvam nasilja, nudijo podporo, svetovanje, 
opolnomočenje in zagovorništvo

A.9.4. Socialnovarstveni programi za povzročitelje 
nasilja

A.10. Socialnovarstveni programi, ki ljudem s teža-
vami v duševnem zdravju nudijo podporo in omogočajo 
njihovo aktivno vključevanje v skupnost

A.11. Socialnovarstveni programi, ki otrokom, mla-
dostnicam in mladostnikom nudijo podporo pri reševa-
nju različnih stisk in težav ter krepijo njihovo socialno 
vključenost

A.12. Socialnovarstveni programi, ki Romom in Ro-
minjam nudijo podporo in omogočajo njihovo aktivno 
vključevanje v skupnost

A.13. Socialnovarstveni programi za podporo in 
spremljanje umirajočih in njihovih bližnjih

A.14. Socialnovarstveni programi namenjeni pod-
pori in opolnomočenju LGBT oseb

B. Programi varovanja zdravja z naslednjih razpi-
snih področij:

B.1. Programi, namenjeni ohranjanju in promociji 
zdravja otrok, mladostnic in mladostnikov

B.2. Programi, namenjeni osveščanju o odgovor-
nem spolnem vedenju in o spolno prenosnih okužbah

B.3. Programi, namenjeni promociji zdravega nači-
na življenja na področju reproduktivnega zdravja (noseč-
nost, priprave na porod, obporodno obdobje, dojenje)

B.4. Programi, namenjeni osveščanju in spodbu-
janju zdravega odnosa do tobaka, alkohola ali zdravil 
oziroma preprečevanju njihove škodljive uporabe

B.5. Programi, namenjeni preprečevanju in zmanj-
ševanju poškodb v prometu

B.6. Zagovorništvo uporabnikov in uporabnic zdra-
vstvenih storitev

B.7. Programi, namenjeni izboljšanju kvalitete zdra-
vstvenega varstva za ranljive skupine (npr.: ljudje z neu-
rejenim zdravstvenim zavarovanjem ipd.)

B.8. Programi, namenjeni osveščanju in svetovanju 
posameznikom/-cam in družinam v stiski na področju 
duševnega zdravja ter preprečevanju in obvladovanju 
stresa

Pomembno!
Posamezni program je mogoče prijaviti le na enega 

od razpisnih področij z oznakami: A.1.1., A.1.2., A.2.1., 
A.2.2., A.3., A.4., A.5., A.6., A.7., A.8., A.9.1., A.9.2., 
A.9.3., A.9.4., A.10., A.11., A.12., A.13., A.14., B.1., B.2., 
B.3., B.4., B.5., B.6., B.7. in B.8.

III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
1. Osnovni pogoji
1.1. Vlagatelj je pravna oseba s statusom društva, 

ustanove ali zavoda in je po Uredbi o standardni kla-
sifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) 
registrirana za opravljanje dejavnosti socialno varstvo 
z nastanitvijo (SKD 87), socialno varstvo brez nasta-
nitve (SKD 88), dejavnost invalidskih organizacij (SKD 
94.991) in/ali zdravstvo (SKD 86) oziroma ima v svo-
jem statutu/temeljnem aktu jasno opredeljeno delova-
nje na razpisnem področju, na katerega se prijavlja. 
Vlagatelju, s katerim je imel MOL v preteklih treh letih 
že sklenjeno pogodbeno razmerje za sofinanciranje 
programa/-ov s področja socialno varstvo in/ali varo-
vanje zdravja, izpolnjevanje tega pogoja ni potrebno 
dokazovati.

1.2. Vlagatelj s statusom javnega zavoda lahko 
s posameznim programom kandidira na naslednja raz-
pisna področja: A.1.1. in B.1. do B.7.

1.3. Vlagatelj izvaja prijavljeni program na območju 
MOL.

1.4. Vlagatelj izvaja prijavljeni program prvenstveno 
za občanke in občane MOL oziroma za osebe, ki bivajo 
ali se zadržujejo na območju MOL.

1.5. Vsebina programa, s katerim vlagatelj kandi-
dira na javni razpis, je v skladu z namenom in ciljem 
ter predmetom razpisa.

1.6. Vlagatelj, ki je v preteklih letih že bil pogodbena 
stranka MOL, ima ob prijavi na javni razpis izpolnjene 
vse pogodbene obveznosti do MOL.

1.7. Program vlagatelja ni program:
1.7.1. ki je v pretežni meri namenjen družboslov-

nemu raziskovanju in/ali ugotavljanju oziroma analizi 
potreb potencialnih uporabnikov,

1.7.2. katerega osrednji namen je izvedba taborov 
in/ali letovanj,

1.7.3. ki vključuje socialnovarstvene storitve (delo-
ma ali v celoti) po veljavni zakonodaji s področja soci-
alnega varstva,

1.7.4. ki v pretežni meri vključuje izvajanje speciali-
zirane družinske in/ali drugih oblik psihoterapije,

1.7.5. z aktivnostmi in storitvami, ki jih vlagatelj trži,
1.7.6. s katerim vlagatelj hkrati kandidira tudi na 

drugem razpisnem področju MOL za leto 2016 in/ali za 
leta od 2016 do 2018,

1.7.7. za katerega ima vlagatelj sofinanciranje iz 
sredstev proračuna MOL v letu 2016 že zagotovljeno 
(vlagatelj je lahko za isti program v enakem časovnem 
obdobju sofinanciran iz sredstev MOL le na podlagi ene-
ga javnega razpisa za sofinanciranje).

2. Posebni pogoji
Posebni pogoj za kandidiranje na razpisni področji 

z oznakama A.1.1., A.9.1. in A.9.2.:
– program omogoča namestitev in je 

uporabnicam/-kom na voljo vse dni v tednu.
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Posebni pogoj za kandidiranje na razpisno področje 
z oznako B.1.:

– v program bo vključenih vsaj 100 
otrok/mladostnic/-kov in se bo izvajal vsaj v treh različ-
nih vrtcih/šolah, kar vlagatelj dokazuje s prilogo – pisnim 
soglasjem odgovorne osebe »druge institucije oziroma 
organizacije« iz VIII. točke prijavnega obrazca, ki je se-
stavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa.

IV. Merila za izbor programov: merila za oceno 
ustreznosti vsebine prijavljenih programov in merila za 
odmero višine sredstev sofinanciranja, na osnovi kate-
rih strokovna komisija (v nadaljevanju: komisija) izmed 
programov, ki izpolnjujejo vse razpisne pogoje, predlaga 
programe za dodelitev sredstev in višino sofinanciranja, 
so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji tega 
javnega razpisa.

V. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev, namenjena realizaciji pro-

gramov za področje »socialno varstvo in varovanje 
zdravja – Ljub ljana – zdravo mesto« za leto 2016 znaša 
1.250.000,00 EUR, in sicer:

A. Programi socialnega varstva: 1.070.000,00 EUR,
B. Programi varovanja zdravja: 180.000,00 EUR.
MOL si pridržuje pravico do spremembe okvirne 

višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva 
spremenijo v postopku sprejemanja rebalansa proraču-
na MOL za leto 2016.

VI. Rok porabe dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva za leto 2016 morajo biti pora-

bljena v letu 2016. To velja tudi v primeru, ko bo MOL 
z izbranim vlagateljem sklenil večletno pogodbo za leta 
od 2016 do 2018. Z izbranimi izvajalci triletnih progra-
mov bo MOL po letu 2016 za vsako nadaljnje leto sklenil 
aneks k pogodbi.

Z vlagateljem, ki bo izbran za izvajanje programa 
krizni center (področje A.9.1. iz I. točke tega javnega 
razpisa), bo MOL sklenil pogodbo o sofinanciranju naj-
več za obdobje 1 leta, to je za leto 2016.

VII. Rok za predložitev in način predložitve vlog
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot 

priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljub-
ljana, p.p. 25, 1001 Ljub ljana, in sicer najkasneje do 
vključno petka, 30. 10. 2015. Za pravočasne bodo štele 
vloge, ki bodo do vključno tega dne, do 24. ure, oddane 
s priporočeno pošto (datum poštnega žiga velja kot da-
tum oddaje vloge).

Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in 
obvezno opremljena z oznako:

– »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: socialno var-
stvo« (velja za programe, prijavljene na razpisna podro-
čja iz točke II./ A. tega javnega razpisa) oziroma

– »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: varovanje 
zdravja« (velja za programe, prijavljene na razpisna po-
dročja iz točke II./ B. tega javnega razpisa).

V primeru, da vlagatelj kandidira z več programi, 
mora biti vsaka vloga v posebni ovojnici, poslana na 
naslov, v roku in z ustrezno oznako iz prejšnjih dveh 
odstavkov te točke javnega razpisa.

VIII. Formalno popolne vloge
V postopek presoje o izpolnjevanju splošnih in po-

sebnih pogojev ter v ocenjevanje na osnovi meril tega 
javnega razpisa bodo izbrane formalno popolne vloge. 
Vloga šteje kot formalno popolna, če izpolnjuje nasle-
dnje pogoje:

– je oddana na izpolnjenem, podpisanem in žigo-
sanem prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne 

dokumentacije tega javnega razpisa. V primeru, da vla-
gatelj žiga ne uporablja in to ustrezno označi v prijavnem 
obrazcu, na mestih, kjer sta predvidena žig in podpis 
odgovorne osebe vlagatelja, zadošča podpis odgovorne 
osebe vlagatelja,

– ima priložene vse priloge v skladu z VIII. točko 
prijavnega obrazca, ki je sestavni del razpisne doku-
mentacije tega javnega razpisa.

IX. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki ga vodi komisija in ne bo javno, 

se bo začelo v torek, 3. 11. 2015. Kolikor se zaradi veli-
kega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, 
se nadaljuje naslednji dan.

Komisija bo najkasneje v roku osmih dni od za-
ključka odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vloge, ki po 
VIII. točki besedila tega javnega razpisa niso formalno 
popolne, v roku treh dni dopolnijo.

X. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje 
o izidu javnega razpisa

Na podlagi predloga komisije bo o izbranih in za-
vrnjenih programih ter zavrženih vlogah na razpisnih 
področjih, po pooblastilu župana, s sklepi odločila direk-
torica Mestne uprave MOL, o pritožbah zoper te sklepe 
pa župan MOL.

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

je določen v VII. točki besedila tega javnega razpisa,
– nepopolne vloge, katerih vlagatelji bodo pozvani 

k dopolnitvi in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev 
ter na način, določen v pozivu za dopolnitev vloge.

Zavrnjene bodo:
– vloge oziroma programi tistih vlagateljev, ki ne 

bodo izpolnjevali razpisnih pogojev, določenih v III. točki 
besedila tega javnega razpisa,

– vloge oziroma programi, ki pri ocenjevanju na 
osnovi meril, ki so sestavni del razpisne dokumentacije 
tega javnega razpisa, ne bodo prejeli zadostnega števila 
točk ali bodo pri katerem od meril prejeli 0 točk.

MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu jav-
nega razpisa najkasneje v roku 60 dni od zaključka 
odpiranja vlog.

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

Razpisna dokumentacija tega javnega razpisa 
je od dneva objave dosegljiva na spletni strani MOL: 
http://www.Ljub ljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.

Do izteka prijavnega roka jo lahko zainteresirani 
vlagatelji tudi osebno prevzamejo, in sicer vsak delovni 
dan, od ponedeljka do četrtka od 8. do 17. ure in v petek 
od 8. do 13. ure, na naslovu: Mestna občina Ljub ljana, 
glavna pisarna, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljub ljana.

XII. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpi-

som dobijo zainteresirani:
– preko e-pošte na naslov ozsv@Ljub ljana.si,
– po telefonu: 01/306-41-00 – izključno v času 

uradnih ur, in sicer: ponedeljek od 8. do 12. ure, sreda 
od 8. do 12. ure in od 13. do 16. ure in petek od 8. do 
12. ure.

Informativni sestanek z vsemi zainteresiranimi za 
prijavo na ta javni razpis bo v petek, 16. 10. 2015, ob 
10. uri, v Veliki sejni dvorani na Magistratu, Mestni trg 1, 
Ljub ljana. Prosimo, da svojo udeležbo predhodno potr-
dite na zgornji elektronski naslov.

Mestna občina Ljub ljana
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 Ob-3143/15

Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 
10. člena Statuta javnega gospodarskega zavoda Rinka 
(v nadaljevanju JGZ Rinka) in 24. člena Odloka o ustano-
vitvi JGZ Rinka, Upravni odbor JGZ Rinka objavlja javni 
razpis za prosto delovno mesto

direktorja
JGZ Rinka (m/ž)

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

– najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževa-
nje/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) oziro-
ma specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni 
izobrazbi (prejšnje)/specializacija po visokošolski strokov-
ni izobrazbi (prejšnja) oziroma magistrsko izobraževanje 
po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/magisterij 
po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) oziroma 
magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/ma-
gistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja);

– najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega pet let 
na vodilnih oziroma vodstvenih delovnih mestih;

– višjo raven znanja tujega jezika.
Kandidat za direktorja JGZ Rinka mora k prijavi 

z življenjepisom priložiti:
– svojo zamisel oziroma program razvoja in delova-

nja JGZ Rinka;
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane sto-

pnje izobrazbe, iz katere mora biti razvidna vrsta študij-
skega programa in smer izobrazbe ter datum zaključka 
študija (diploma) in ustanova, na kateri je izobrazba pri-
dobljena;

– izjavo o izpolnjevanju zahtevanih delovnih izku-
šenj, ki 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;

– dokazilo o izkazovanju znanja enega tujega jezika 
na višji ravni.

Izbran kandidat bo za direktorja JGZ Rinka imeno-
van za mandatno dobo štirih let. Po poteku mandatne 
dobe je ista oseba lahko ponovno imenovana za direk-
torja.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, s kratkim 
življenjepisom, opisom dosedanjega dela in zamislijo ozi-
roma programom razvoja delovanja JGZ Rinka, kandidati 
pošljejo priporočeno v zaprti kuverti, v 8 dneh po objavi 
javnega razpisa na naslov: JGZ Rinka, Linhartova ulica 3, 
3000 Celje, s pripisom »Za razpis direktorja«. Kandidati 
bodo o izbiri pisno obveščeni v 8 dneh po odločitvi Uprav-
nega odbora.

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

UO JGZ Rinka

 Ob-3146/15

Svet zavoda Osnovne šole Mežica, Partizanska 
cesta 16, 2392 Mežica, na podlagi sklepa, ki je bil sprejet 

Razpisi delovnih mest

dne 28. 9. 2015 na seji Sveta zavoda Osnovne šole Me-
žica, razpisuje delovno mesto

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

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

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

Predvideni začetek dela bo 31. 12. 2015.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, o opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, kra-
tek življenjepis o dosedanjih delovnih izkušnjah v vzgoji 
in izobraževanju, program vodenja zavoda za mandatno 
obdobje, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, 
da kandidat ni v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh 
po objavi razpisa na naslov: Svet Zavoda Osnovne šole 
Mežica, Partizanska cesta 16, 2392 Mežica, z oznako 
»Prijava na razpis za ravnatelja«.

Kandidati/-ke bodo prejeli/-e pisno obvestilo o ime-
novanju v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Mežica

 Ob-3152/15

Nadzorni svet KSP Hrastnik, d.d., na podlagi 
268. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list 
RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 
32/12, 57/12, 82/13 in 55/15) ter točke 4.2 Statuta KSP 
Hrastnik, d.d., objavlja javni razpis za delovno mesto

direktor
družbe KSP Hrastnik, d.d.

Kandidat za direktorja mora, poleg splošnih pogojev, 
določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednja pogoja:

– da ima najmanj 7. stopnjo izobrazbe (univerzitetni 
program ali 2. bolonjska stopnja) tehnične, pravne, eko-
nomske … smeri;

– da ima najmanj štiri leta izkušenj pri vodenju go-
spodarske družbe primerljive velikosti.

Kandidat mora poleg dokazil o izpolnjevanju zgoraj 
navedenih pogojev k prijavi priložiti še: »Vizijo družbe 
s poudarkom na razvoju tržnih dejavnosti družbe za na-
slednje 5 letno mandatno obdobje«.

Kandidati pošljejo pisne prijave z vsemi prilogami 
priporočeno v zaprti ovojnici na naslov: KSP Hrastnik, 
d.d., Cesta 3. julija 7, 1430 Hrastnik, s pripisom »Ne od-
piraj – javni razpis za direktorja«. Rok za prijavo je 15 dni 
od objave razpisa v Uradnem listu RS.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni po 
končanem izbirnem postopku. Izbrani kandidat bo ime-
novan za dobo 5 let.

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

Nadzorni svet KSP Hrastnik, d.d.
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Št. 35430-7/2015-1, 900-21/2015 Ob-3173/15

Na podlagi četrtega odstavka 144. člena in prvega 
odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Ura-
dni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
49/06 – ZMetD, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 
70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 
38/14, 37/15 in 56/15), v skladu s Splošnimi pogoji po-
slovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega 
sklada, št. 0141-1/2010-5 (objavljeni na spletni strani 
http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf), na podlagi 
Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spre-
membe v letih 2015 in 2016, z dne 14. 5. 2015 in na 
podlagi Rebalansa poslovnega in finančnega načrta 
Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za 
leto 2015, potrjenega s strani Vlade Republike Sloveni-
je s sklepom št. 47602-8/2015/12, dne 28. 5. 2015 ter 
Pogodbe št. 2550-15-311000, o izvajanju ukrepov Pro-
grama porabe sredstev Sklada za podnebne spremem-
be v letu 2015 z dne 3. 6. 2015, Eko sklad, Slovenski 
okoljski javni sklad (v nadaljevanju: Eko sklad), objavlja

javni poziv 35SUB-AVPO15
Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup 
novih vozil za javni potniški promet na območjih 

občin s sprejetim Odlokom o načrtu  
za kakovost zraka

1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne 

spodbude za nakup novih vozil, namenjenih mestnemu 
linijskemu prevozu v občinah, ki so skladno z Uredbo 
o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11 in 
8/15), Odredbo o določitvi območja in razvrstitvi obmo-
čij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost 
zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 50/11) in Sklepom 
o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo 
zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 58/11), zaradi preko-
merne onesnaženosti zunanjega zraka s PM10 uvrščene 
v razred največje obremenjenosti in imajo sprejet Odlok 
o načrtu za kakovost zraka.

Nepovratne finančne spodbude bodo dodeljene za 
nakup novih vozil za cestni promet, t.i. avtobusov za 
izvajanje linijskih prevozov v mestnem prometu, ki se 
lahko uporabljajo izključno za prevoz potnikov (v nada-
ljevanju: vozilo), in ki bodo nadomestila obstoječa vozila 
(avtobuse), namenjena linijskemu mestnemu prometu 
emisijskega razreda EURO III in nižje, ter za katera so 
izpolnjeni vsi spodaj navedeni pogoji:

– imajo veljavno potrdilo o skladnosti vozila,
– so vozila kategorije M2 ali M3 in emisijskega ra-

zreda EURO VI ter
– bodo prvič po pro izvodnji registrirana v Republiki 

Sloveniji.
Opis kategorij vozil:
Kategorija M2: vozila za prevoz potnikov z več kot 

osmimi sedeži poleg vozniškega sedeža in največjo 
maso do vključno 5 ton.

Kategorija M3: vozila za prevoz potnikov z več kot 
osmimi sedeži poleg vozniškega sedeža in največjo 
maso večjo od 5 ton.

V definiciji opisa kategorij je treba izraz »največja 
masa« razumeti kot »največja tehnično dovoljena masa 
obremenjenega vozila«.

Druge objave

Namen nepovratnih finančnih spodbud za nakup 
novih vozil je izboljšanje kakovosti zraka skladno z ukre-
pi iz Odlokov o načrtih za kakovost zraka. Cilj nakupa 
novih vozil po tem javnem pozivu je zamenjati zastarele 
avtobuse z visokimi izpusti delcev PM10 s sodobnimi 
avtobusi z nizkimi emisijami delcev ter tako neposredno 
zmanjšati količino emitiranih delcev, posredni cilj pa je 
tudi s sodobnimi avtobusi povečati število prepeljanih 
potnikov v mestnem potniškem prometu ter tako iz-
boljšati trajnostno mobilnost prebivalcev na območjih 
preseganj. Skupni učinek je torej manjša onesnaženost 
zunanjega zraka s PM10 oziroma izboljšanje kakovosti 
zraka na območjih preseganj, ki bodo zamenjevale ob-
stoječe avtobuse z visokimi emisijami delcev s takšnimi, 
ki imajo nizke emisije.

2. Vir in višina sredstev, višina nepovratne finančne 
spodbude ter priznani stroški naložbe

a) vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih 

spodbud se zagotavljajo na podlagi Programa porabe 
sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2015 
in 2016.

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu je 
1.800.000,00 EUR.

b) višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne spodbude znaša 80 % 

vrednosti cene za posamezno vozilo, ki ne vključuje 
DDV.

c) priznani stroški naložbe
Priznani stroški naložbe vključujejo strošek nakupa 

novega vozila brez DDV.
3. Upravičene osebe za kandidiranje na javnem 

pozivu
Na javnem pozivu lahko kandidirajo občine, ki imajo 

sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka, ki vključuje 
tudi namen nakupa avtobusov za izvajanje dejavnosti 
mestnega linijskega prevoza (v nadaljevanju: občine 
vlagateljice):

– Mestna občina Celje,
– Občina Hrastnik,
– Mestna občina Kranj,
– Mestna občina Ljub ljana,
– Mestna občina Maribor,
– Mestna občina Murska Sobota,
– Mestna občina Novo mesto,
– Občina Trbovlje in
– Občina Zagorje.
Občine vlagateljice morajo imeti sprejet občinski 

proračun z vključeno postavko nakupa predmetnih vozil 
– avtobusov in morajo zagotoviti, da bodo vozila upora-
bljena za namen, določen z javnim pozivom.

4. Dodatne zahteve in pogoji
a) predmet nepovratne finančne spodbude je samo 

nova naložba
Občina vlagateljica lahko pridobi pravico do nepo-

vratne finančne spodbude za nakup novih vozil, ki bodo 
prvič po pro izvodnji registrirana v Republiki Sloveniji na 
njeno ime.

Novo vozilo pomeni vozilo, ki je kupljeno s strani ob-
čine vlagateljice kot prve lastnice, in sicer po oddaji vlo-
ge na javni poziv. Ob oddaji vloge vozilo, ki je predmet 
nepovratne finančne spodbude, še ne sme biti kupljeno.
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b) pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne 

spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga.
Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja 

tega javnega poziva.
Vloga je popolna, ko občina vlagateljica predloži 

v celoti izpolnjen obrazec Vloga in naslednje obvezne 
priloge:

– kopijo predračuna/ponudbe za nakup vozila;
– podatke pro izvajalca vozila, iz katerih so jasno 

razvidni podatki o vozilu (znamka, tovarniška in komer-
cialna oznaka, kategorija in vrsta vozila ter nazivna moč 
motorja in vrsta goriva), ki so lahko vključeni v predra-
čun/ponudbo ali podani ločeno v specifikaciji vozila;

– sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma 
odločitev o oddaji javnega naročila za nakup vozil, ki 
so predmet vloge, v skladu z Zakonom o javnem na-
ročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno 
besedilo, 19/14, 32/14 – ZPDZC-1 in 90/14 – ZDU-1l).

c) Izvedba naložbe skladno z veljavno zakonodajo
Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna fi-

nančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi 
veljavnimi predpisi.

d) kandidiranje za nakup več vozil
Občina vlagateljica lahko z eno vlogo kandidira za 

nakup več vozil, ki so predmet tega javnega poziva.
Občina vlagateljica lahko pridobi nepovratno finanč-

no spodbudo v skupni višini do največ 835.000,00 EUR.
e) prepoved odtujitve naložbe, ki je bila predmet 

nepovratne finančne spodbude
Vozilo mora najmanj tri leta po registraciji vozila 

ostati v lasti občine – prejemnice nepovratne finančne 
spodbude. Če se ugotovi, da je občina vozilo odtujila 
prej kot v treh letih, mora prejeta sredstva vrniti Eko 
skladu z zakonskimi zamudnimi obrestmi in v naslednjih 
desetih letih od dneva kršitve ne more zaprositi za nepo-
vratno finančno spodbudo. Čas od odjave vozila iz pro-
meta zaradi višje sile do dne ponovne prijave v promet 
se ne všteva v triletno obdobje prepovedi odtujitve. Pri 
tem mora biti občina ves čas lastnica vozila.

f) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbu-
de v primeru že dodeljenih spodbud

Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dode-
ljena, če je bila za nakup vozila že dodeljena spodbuda 
dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter teko-
čih in trdnih goriv po Uredbi o zagotavljanju prihrankov 
energije (Uradni list RS, št. 96/14).

5. Nadzor
Eko sklad ima pravico kadarkoli, v obdobju od izda-

je odločbe o dodelitvi nepovratne finančne spodbude do 
treh let po registraciji vozila, z ogledi, preverjanjem do-
kumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo 
prejetih sredstev ter skladnost dokumentacije in izvedbe 
naložbe z določili javnega poziva in veljavnimi predpisi, 
kot tudi spoštovanje prepovedi odtujitve predmeta sofi-
nanciranja. V primeru ugotovljene nenamenske porabe 
sredstev in kršitev določil tega javnega poziva, predpi-
sov in določil pogodbe o izplačilu nepovratne finančne 
spodbude je prejemnik nepovratne finančne spodbude 
dolžan Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z za-
konskimi zamudnimi obrestmi, obračunanimi za obdobje 
od prejema do vračila neupravičeno dodeljene nepovra-
tne finančne spodbude.

6. Pridobitev obrazcev in informacije
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci 

sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si v rubriki 
Razpisi. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki 
si jo občine vlagateljice natisnejo same, je enakovredna 
tiskanim obrazcem. Javni poziv in dokumentacijo za 

prijavo z obrazci lahko občine vlagateljice naročijo pri 
Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki in jo 
prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo pa lahko 
zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: 
Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana, ali 
na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.

Za informacije o javnem pozivu lahko kandidati po-
kličejo na tel. 01/241-48-20, vsak ponedeljek, sredo in 
petek, med 13. in 15. uro.

7. Rok in način prijave
Občine vlagateljice se lahko prijavijo na javni poziv 

od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije 
do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Občina vlagateljica vloži pisno vlogo na predpisa-
nih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po 
pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 
1000 Ljub ljana.

8. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne 

finančne spodbude upravičeni osebi se uporablja po-
stopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem po-
stopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; 
v nadaljevanju: ZUP), če ZVO-1 ne določa drugače.

Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovra-
tne finančne spodbude se taksa skladno z drugim od-
stavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o uprav-
nih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečišče-
no besedilo in 14/15 – ZUUJFO) ne plačuje.

9. Pogoji za izplačilo nepovratne finančne spod-
bude

a) sklenitev pogodbe
Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana obči-

ni prejemnici na podlagi sklenjene pogodbe o izplačilu 
nepovratne finančne spodbude, skladno z izdano do-
končno odločbo, s katero je bila dodeljena pravica do 
nepovratne finančne spodbude.

b) rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je šest mesecev od do-

končne odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne fi-
nančne spodbude.

c) predložitev dokumentacije o zaključku naložbe
Dokumentacijo o zaključku naložbe mora občina 

vlagateljica predložiti najkasneje v dveh mesecih po 
izteku roka za zaključek naložbe. V primeru objektivnih 
razlogov se ta rok lahko podaljša. V primeru zamude 
roka za predložitev dokumentacije o zaključku naložbe, 
pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude niso 
izpolnjeni.

Dokumentacija o zaključku naložbe mora vsebovati:
– podpisano pogodbo o izplačilu nepovratne finanč-

ne spodbude s strani občine prejemnice,
– kopijo pravnomočne odločitve o oddaji javnega 

naročila za nakup vozila,
– kopijo računa za nakup vozila,
– kopijo potrdila o plačilu celotnega zneska računa 

iz prejšnje alineje,
– kopijo veljavnega potrdila o skladnosti vozila,
– kopijo prometnega dovoljenja vozila, izdanega na 

ime občine prejemnice nepovratne finančne spodbude,
– dokument, iz katerega bo razvidno, da se vozilo 

uporablja za namen, določen z javnim pozivom (npr. 
pogodba med občino prejemnico in javnim podjetjem, 
koncesionarjem ali pogodbenim izvajalcem mestnega 
linijskega potniškega prometa),

– dokument, iz katerega bo razvidno, da je bilo 
vozilo (avtobus), ki je nadomeščeno z novim vozilom, 
odjavljeno iz prometa in
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– dokument odjavljenega vozila, iz katerega bodo 
razvidni podatki o vozilu (znamka, tovarniška in komer-
cialna oznaka, kategorija in vrsta vozila ter emisijski 
razred).

d) izplačilo nepovratne finančne spodbude
Izplačilo nepovratne finančne spodbude se izvede 

v šestdesetih dneh po prejemu in preveritvi vseh zah-
tevanih dokazil o zaključku naložbe na bančni račun 
občine prejemnice. Znesek izplačila se uskladi s predlo-
ženimi računi ob upoštevanju pogojev javnega poziva.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

 Ob-3128/15

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS 
d.d., Ul. XIV. divizije 4, Celje, kot lastnik nepremičnin 
na podlagi sklepa o prodaji z dne 25. 9. 2015 objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja po-
nudb: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS 
d.d., Ul. XIV. divizije 4, Celje.

II. Opis predmeta prodaje:
1. parc. št. 2552/2, k.o. 1457 – Ždinja vas (ID 

2873610), parc. št. 2553/2, k.o. 1457 – Ždinja vas (ID 
2538048), parc. št. 2554/2, k.o. 1457 – Ždinja vas (ID 
1362190), parc. št. 2555/2, k.o. 1457 – Ždinja vas (ID 
354426), parc. št. 2557/2, k.o. 1457 – Ždinja vas (ID 
2370103), parc. št. 2558/2, k.o. 1457 – Ždinja vas (ID 
3881749), nezazidano stavbno zemljišče v skupni iz-
meri 258,00 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 
7.740,00 EUR;

i. Podatki iz potrdila o namenski rabi zemljišča 
št. 35000-965/2015-2 (611), ki ga je dne 15. 9. 2015 
izdala Mestna občina Novo mesto:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemlji-
ške parcele: Občinski prostorski načrt: Občinski pro-
storski načrt Mestne občine Novo mesto (Uradni list 
RS, št. 101/09, 37/10 – teh. popr., 76/10 – teh. popr., 
77/10 – DPN, 26/11 – obv. razl., 4/12 – teh. popr., 87/12 
– DPN, 102/12 – DPN, 44/13 – teh. popr., 83/13 – obv. 
razl., 18/14, 46/14 – teh. popr. in 16/15); Državni loka-
cijski načrt: Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto 
na odseku Hrastje – Lešnica (Uradni list RS, št. 16/03).

b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna 
namenska raba: območje stavbnih zemljišč; podrobna 
namenska raba: CD-območje centralnih dejavnosti.

c. Zemljišča parc. št. 2555/2, 2552/2, 2553/2, 
2554/2, k.o. Ždinja vas se nahajajo na območju EUP 
z oznako NM/12-OPPN-c (ime EUP: OPPN PSC Mač-
kovec 2), kjer veljajo posebni PIP (prostorski izvedbeni 
pogoji) in druga določila, in sicer: Predviden OPPN za 
poslovno cono za centralne dejavnosti, kot nadalje-
vanje PSC Mačkovec-1 na območju križišča med pri-
ključno cesto na avtocesto (deviacija 1-11, G2-105) in 
deviacijo 1-12, R2-448. Napaja se prek obstoječega 
krožišča na deviaciji 1.12. Pri umeščanju oblikovanju 
objektov in zunanjih ureditev se zagotovijo oblikovna 
in programska skladnost z območjem NM/12-OPPN-b 
in NM/12-OPPN-g ter ustrezne funkcionalne povezave 
med območji centralnih dejavnosti. V enoti je registri-
rano arheološko najdišče, zato se pri pripravi OPPN 
izvedejo predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi 
morajo biti predhodno usklajeni s pristojno službo za 
varstvo kulturne dediščine. Na delu območja te EUP 
velja Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Hrastje 
– Lešnica (Uradni list RS, št. 16/03). Na delu območja 
te EUP, kjer velja DPN, se upoštevajo določila drugega 

odstavka 133. člena tega odloka (posebni PIP za EUP 
na območju avtoceste).

d. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitva-
mi oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Program 
priprave prostorskega akta: 1. Sklep o začetku priprave 
sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega na-
črta Mestne občine Novo mesto – SD OPN 1 (Uradni list 
RS, št. 103/13); 2. Sklep o začetku priprave sprememb 
in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu 
Mestne občine Novo mesto – SD OPN 2 (Uradni list 
RS, št. 7/15); 3. Sklep o začetku priprave Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta Poslovno-storitvena 
cona Mačkovec – 2 (Uradni list RS, št. 97/10).

ii. Pri nepremičnini parc. št. 2552/2, k.o. Ždinja vas, 
je v zemljiški knjigi vknjižena služnostna pravica ureditve 
meteorne kanalizacije v obsegu posega do 12 m2 ter 
ureditev ponikalnice meteornih vod v obsegu posega do 
16 m2 (na osrednjem delu parcele), v korist MM THETA 
investicijska družba d.o.o.

iii. Pri nepremičninah parc. št. 2557/2 in 2558/2, 
k.o. Ždinja vas, je v zemljiški knjigi vknjižena služnost 
izgradnje in vzdrževanja objektov v območju njihovega 
posega na nepremičnine, za dobo največ 30 let, v korist 
MID Investicije, investicijska družba d.o.o.

iv. Pri nepremičnini parc. št. 2557/2, k.o. Ždinja 
vas, je v zemljiški knjigi vknjižena služnostna pravica 
izgradnje in vzdrževanja dostopne ceste s priključkom 
v obsegu posega do 8 m2 (poseg na celotno parcelo), 
za čas največ 30 let, v korist MM THETA investicijska 
družba d.o.o.

v. Pri nepremičnini parc. št. 2558/2, k.o. Ždinja vas, 
je v zemljiški knjigi vknjižena služnostna pravica pod-
zemne vgradnje in vzdrževanja meteorne kanalizacije 
v dolžini posega do 1 m1 (križanje parcele v severoza-
hodnem delu parcele) ter služnost izgradnje in vzdrže-
vanja dostopne ceste s priključkom v obsegu posega do 
22 m2 (poseg na celotno parcelo), za čas največ 30 let, 
v korist MM THETA investicijska družba d.o.o.

2. parc. št. 916/8, k.o. 1455 – Bršljin (ID 4918547), 
parc. št. 916/10, k.o. 1455 – Bršljin (ID 1391850), parc. 
št. 916/13, k.o. 1455 – Bršljin (ID 2062973), nezazidano 
stavbno zemljišče v skupni izmeri 1.437,00 m2; izhodišč-
na vrednost prodaje znaša 43.110,00 EUR;

vi. Podatki iz potrdila o namenski rabi zemljišča 
št. 35000-965/2015-3 (611), ki ga je dne 15. 9. 2015 
izdala Mestna občina Novo mesto:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemlji-
ške parcele: Občinski prostorski načrt: Občinski pro-
storski načrt Mestne občine Novo mesto (Uradni list 
RS, št. 101/09, 37/10 – teh. popr., 76/10 – teh. popr., 
77/10 – DPN, 26/11 – obv. razl., 4/12 – teh. popr., 87/12 
– DPN, 102/12 – DPN, 44/13 – teh. popr., 83/13 – obv. 
razl., 18/14, 46/14 – teh. popr. in 16/15); Državni loka-
cijski načrt: Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto 
na odseku Hrastje – Lešnica (Uradni list RS, št. 16/03).

b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna 
namenska raba: območje stavbnih zemljišč; podrobna 
namenska raba: CD-območje centralnih dejavnosti.

c. Obravnavana zemljišča se nahajajo na ob-
močju EUP z oznako NM/12-OPPN-c (ime EUP: OPPN 
PSC Mačkovec 2), kjer veljajo posebni PIP (prostorski 
izvedbeni pogoji) in druga določila: Predviden OPPN 
za poslovno cono za centralne dejavnosti, kot nadalje-
vanje PSC Mačkovec-1 na območju križišča med pri-
ključno cesto na avtocesto (deviacija 1-11, G2-105) in 
deviacijo 1-12, R2-448. Napaja se prek obstoječega 
krožišča na deviaciji 1.12. Pri umeščanju oblikovanju 
objektov in zunanjih ureditev se zagotovijo oblikovna 
in programska skladnost z območjem NM/12-OPPN-b 
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in NM/12-OPPN-g ter ustrezne funkcionalne povezave 
med območji centralnih dejavnosti. V enoti je registri-
rano arheološko najdišče, zato se pri pripravi OPPN 
izvedejo predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi 
morajo biti predhodno usklajeni s pristojno službo za 
varstvo kulturne dediščine. Na delu območja te EUP 
velja Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Hrastje 
– Lešnica (Uradni list RS, št. 16/03). Na delu območja 
te EUP, kjer velja DPN, se upoštevajo določila drugega 
odstavka 133. člena tega odloka (posebni PIP za EUP 
na območju avtoceste).

d. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitva-
mi oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Program 
priprave prostorskega akta: 1. Sklep o začetku priprave 
sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega na-
črta mestne občine Novo mesto – SD OPN 1 (Uradni list 
RS, št. 103/13); 2. Sklep o začetku priprave sprememb 
in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu 
Mestne občine Novo mesto – SD OPN 2 (Uradni list 
RS, št. 7/15); 3. Sklep o začetku priprave Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta Poslovno-storitvena 
cona Mačkovec – 2 (Uradni list RS, št. 97/10).

3. parc. št. 89/3, k.o. 2155 – Hraše (ID 2916007), 
nezazidano stavbno zemljišče, v izmeri 494 m2; izho-
diščna vrednost prodaje znaša 31.722,21 EUR;

vii. Podatki iz potrdila o namenski rabi zemljišča 
št. 3506-696/2014-2, ki ga je dne 10. 12. 2014 izdala 
Občina Radovljica:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške 
parcele: Občinski prostorski načrt: Strategija prostorske-
ga razvoja občine Radovljica z urbanistično zasnovo 
Radovljica – Lesce (Deželne novice — Uradne objave, 
št. 159/12); Prostorski red občine Radovljica (Deželne 
novice — Uradne objave, št. 159/12, 166/12 – popravek, 
170/13, 178/13 – razlaga, 191/14); Podrobni prostorski 
načrt: Zazidalni načrt Center – Lesce (Deželne novi-
ce, Uradne objave, št. 98/08, 112/09, 123/10, 128/10, 
132/10, 150/11, 157/12).

b. Podatki o namenski rabi prostora: prostorska 
enota LE 01 – osnovna namenska raba: poselitev – me-
šana območja (M); podrobna namenska raba: osrednje 
površine (MO).

c. Podatki o varovanju in omejitvah (vrste varo-
valnega območja, ki so s posebnim aktom oziroma pred-
pisom o zavarovanju opredeljena kot varovana obmo-
čja): potek in varovalni pas telekomunikacijskega voda; 
vplivno območje letališča ALC Lesce – območje »B«; 
varovalni pas kategorizirane občinske ceste – lokalna 
cesta LC 348031 in javna pot JP 848721.

4. parc. št. 718/3, k.o. 2180 – Žirovnica (ID 
3506491), parc. št. 719/3, k.o. 2180 – Žirovnica (ID 
5352924), parc. št. 743/13, k.o. 2180 – Žirovnica (ID 
483150), parc. št. 745/1, k.o. 2180 – Žirovnica (ID 
824614), parc. št. 746/0, k.o. 2180 – Žirovnica (ID 
2336920), nezazidano stavbno zemljišče v skupni iz-
meri 2.632,00 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 
137.887,85 EUR;

i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi 
št. 3501-0110/2014, ki ga je dne 28. 5. 2014 izdala Ob-
čina Žirovnica:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške 
parcele: Odlok o občinskem podrobnem prostorskem na-
črtu za območje Obrtno-poslovne cone Žirovnica (Uradni 
list RS, št. 42/10, 69/11) – vse parcele; Odlok o lokacij-
skem načrtu za avtocesto predor Karavanke – Bregana, 
odsek Hrušica – Vrba (Uradni list SRS, št. 20/89) – za 
parc. št. 743/13, 718/3, 719/3, k.o. Žirovnica.

b. Podatki o namenski rabi prostora: enota ureja-
nja prostora: ŽI 3 – Obrtno poslovna cona Žirovnica (vse 

parcele), osnovna namenska raba: stavbna zemljišča, 
podrobnejša namenska raba: IG – gospodarske cone; 
območje, ki se ureja z LN za avtocesto predor Kara-
vanke – Bregana, odsek Hrušica – Vrba (parc. 743/13, 
718/3, 719/3).

c. Podatki o varovanju in omejitvah (vrste varo-
valnega območja, ki so s posebnim aktom oziroma pred-
pisom o zavarovanju opredeljena kot varovana obmo-
čja) – Infrastrukturni varstveni pasovi: avtocesta (745/1, 
746, 743/13), regionalna cesta (718/3), občinska ce-
sta (743/13, 718/3, 719/3), železnica (718/3), plinovod 
(718/3), telefon (743/13, 718/3), območje državnega 
prostorskega načrta za prenosni plinovod M10 Vodi-
ce-Rateče – v pripravi (vse parc.), Jesenice – državna 
meja z navezavo na letališče Jožeta Pučnika Ljub ljana 
(v pripravi – pobuda) (vse parc.).

ii. Pri nepremičnini parc. št. 743/13, k.o. 2180 – Ži-
rovnica, so v zemljiški knjigi vknjižene naslednje stvar-
ne služnosti: služnostna pravica ureditve in vzdrževanja 
cestnega priključka z javno razsvetljavo ter plinovoda 
v obsegu posega do 32 m2 v korist RP investicije d.o.o.; 
služnost izgradnje in vzdrževanja fekalnega kanala OPC1 
dolžine do 2 m v korist Občine Žirovnica; služnost dosto-
pa in prevoza preko te parcele po dostopni cesti OPC 
Žirovnica, ki je v površini do 32 m2 umeščena na skrajnem 
zahodnem delu parcele, vse za čas delovanja zbirnega 
centra za komunalne odpadke v OPC Žirovnica v korist 
Občine Žirovnica; služnost dostopa in prevoza preko te 
parcele po dostopni cesti OPC Žirovnica, ki je v površini 
do 32 m2 umeščena na skrajnem zahodnem delu parcele, 
vse za čas obratovanja poslovnega objekta v OPC Žirov-
nica v korist Saxonia – Franke d.o.o.; služnost dostopa 
in prevoza preko te parcele po dostopni cesti v OPC Ži-
rovnica, ki je v površini do 32 m2 umeščena na skrajnem 
zahodnem delu parcele v korist Exacta normalije d.o.o.

iii. Pri nepremičnini parc. št. 718/3, k.o. 2180 – Ži-
rovnica, je v zemljiški knjigi vknjižena služnostna pravica 
izgradnje in vzdrževanja vodovoda v obsegu posega do 
8 m2 (križanje na sredini parcele v smeri sever – jug) 
v korist RP investicije d.o.o.

iv. Zemljišča so locirana znotraj območja obrtno-po-
slovne cone v izgradnji in imajo kot posamezne parcele 
možnost ureditve dostopa do javne ceste prek sosednjih 
zemljišč.

V izhodiščno ceno prodaje predmetnih nepremičnin 
ni vključen 2 % davek na promet nepremičnin oziroma 
DDV po zakonsko določeni stopnji. Davek in stroški 
prenosa lastništva bremenijo kupca.

Posebni pogoji urejanja zemljišč v varovalnem pasu 
avtoceste: na zemljiščih, ki se deloma ali v celoti naha-
jajo znotraj 40-metrskega varovalnega pasu avtoceste, 
merjeno od zunanjega roba cestnega sveta, je po določ-
bi 66. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 
48/12, 17/14 – EZ-1 in 36/14 – odločba US) raba pro-
stora omejena. Za gradnjo in rekonstrukcijo objektov 
ter za izvajanje kakršnih koli drugih del na zemljiščih 
v varovalnem pasu avtoceste je, ob izpolnjevanju pred-
pisanih pogojev za posege v prostor, potrebno pridobiti 
tudi soglasje DARS d.d. kot upravljavca avtocest. Pri 
izdaji soglasja se morajo upoštevati interesi varovanja 
državne ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi pri-
hodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza, 
zato bistvena opozorila in pogoji v soglasju določajo da 
posegi v varovalnem pasu avtoceste:

– ne smejo biti v nasprotju s predpisanimi ukrepi 
za varstvo cest in za varno odvijanje prometa na njih;

– da je zaradi prihodnjega razvoja prometa potreb-
no upoštevati možnost širitev avtoceste za en vozni pas, 
to je minimalno 7,0 m obojestransko;
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– da morajo biti morebitni objekti odmaknjeni od 
parcelne meje avtoceste najmanj toliko, kolikor je pred-
videna višina objekta oziroma najmanj 8,0 m (torej 
15,0 m od meje cestnega sveta);

– da se parkirišče lahko izvede z odmikom najmanj 
1,0 m od parcelne meje cestnega sveta;

– da morajo biti vsi komunalni vodi odmaknjeni od 
meje cestnega sveta najmanj 2,0 m (cca 4,0 m od va-
rovalne ograje);

– da mora investitor morebitnega objekta zagotoviti 
njegovo pasivno zaščito skladno s Pravilnikom o zašči-
ti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, št. 10/12) in 
Tehničnimi smernicami za graditev »TSG-1-005 Zašči-
ta pred hrupom«;

– da je izvedba vseh ukrepov za zaščito pred vpli-
vi ceste in prometa na njej za nove objekte in njihove 
funkcionalne površine, umeščene v varovalni pas avto-
cest, obveznost investitorjev (četrti odstavek 66. člena 
Zakona o cestah);

– da meteorna voda njej z objektov in njihove funk-
cionalne površine ne sme biti speljana v naprave za od-
vodnjavanje avtoceste in njenega cestnega sveta, sama 
ureditev odvodnje meteornih voda pa ne sme poslabšati 
ali ogroziti obstoječega sistema odvodnjavanja avtoceste;

– če bi zaradi gradnje prišlo do uničenja mejnih 
kamnov, je le-te investitor dolžan na svoje stroške po 
pooblaščeni organizaciji za geodetske meritve postaviti 
v prvotno stanje;

– da mora biti osvetlitev skladna z Uredbo o mejnih 
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, Uradni 
list RS, 81/07, 109/07;

– da se zaradi varovanja videza avtoceste in var-
nosti prometa na njej v njenem varovalnem pasu ne 
sme postavljati nikakršnih reklam, svetlobnih napisov in 
drugih za prometno varnost motečih dejavnikov, kot to 
določa 78. člen Zakona o cestah;

– da se s posegi v varovalni pas avtoceste ne sme 
onemogočati ali ovirati izvajanja rednih vzdrževalnih del 
na avtocesti in na njenih spremljajočih objektih.

III. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna ku-
pnino v roku 15 dni od prejema obvestila prodajalca, da 
je overil svoj podpis na pogodbi. Plačilo kupnine v roku 
15 dni je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, ko je 
kupec proračunski uporabnik, veljajo plačilni roki, kot jih 
določa 26. člen ZIPRS1415 (Uradni list RS, št. 101/13, 
9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 
– ZUJF-C in 95/14).

IV. Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je 
pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini.

V. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne 

osebe.
b) Za resnost ponudbe morajo ponudniki do roka, ki 

velja za oddajo ponudbe, vplačati varščino v višini 10 % 
od objavljene izhodiščne vrednosti prodaje na transak-
cijski račun prodajalca št. 06000-0112292446, odprt pri 
Banki Celje, z obvezno navedbo namena nakazila: var-
ščina, sklic na številko 231-030.

Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. 
Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnje-
na v roku 30 dni po končanem izboru najugodnejšega 
ponudnika.

c) Pisna ponudba mora vsebovati:
– Ime in priimek oziroma podjetje ter naslov stalne-

ga prebivališča oziroma sedež ponudnika, ter podatke 
o zastopnikih podjetja,

– Navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe,
– Višino ponujene cene brez davščin, ki ne sme biti 

nižja od izhodiščne cene,

– Davčno številko, matično številko (za pravne ose-
be) oziroma EMŠO, če je ponudnik fizična oseba, in 
telefonsko številko.

– Ponudbi je potrebno priložiti:
1. Fizične osebe morajo ponudbi predložiti kopi-

jo osebne izkaznice ali potnega lista ter potrdilo o dr-
žavljanstvu Republike Slovenije oziroma o državljanstvu 
druge države članice Evropske unije, ostali pa še doka-
zila, ki izkazujejo pogoje, pod katerimi lahko lastninsko 
pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji pridobi-
jo tuji državljani, kot jih določa zakon ali mednarodna 
pogodba.

2. Pravne osebe morajo ponudbi predložiti izpisek 
iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti sta-
rejši od treh mesecev.

3. Kolikor v postopku fizična ali pravna oseba 
sodeluje po pooblaščencu, je obvezno priložiti pisno 
pooblastilo, overjeno pri notarju.

4. Originalno dokazilo o plačilu varščine, s prilo-
ženo navedbo celotne številke računa za primer vračila 
varščine.

5. Pisno izjavo, da je ponudniku znana vsebina 
razpisa ter da brezpogojno sprejema razpisne pogoje.

VI. Rok za oddajo ponudbe
Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela 

najkasneje do 23. 10. 2015 do 12. ure na naslov: Družba 
za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Izposta-
va v Ljub ljani, Dunajska 7, 1000 Ljub ljana, pod oznako 
»Javni razpis za prodajo nepremičnin – ne odpiraj!«. 
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 po-
nudb obravnavala komisija. Odpiranje ponudb ni javno.

Ponudniki bodo o izidu postopka javne ponudbe 
pisno obveščeni.

VI. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena 
cena. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjeva-
le zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne 
prodajne cene.

VII. Drugi pogoji:
– Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno–

kupljeno«;
– Nepremičnine so pod posamezno zaporedno šte-

vilko naprodaj kot celota. Ponudba je veljavna samo, če 
je podana za posamezen sklop v celoti;

– Pogodba z najugodnejšim ponudnikom bo skle-
njena, kolikor morebitni zakoniti predkupni upravičenec 
ne bo uveljavljal zakonite predkupne pravice pod enaki-
mi ali za prodajalca ugodnejšimi pogoji;

– Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s po-
nudnikom, ki ponudi najvišjo ceno ali katerimkoli ponu-
dnikom, je izključena. Uprava družbe lahko kadarkoli 
ustavi začeti postopek do sklenitve prodajne pogodbe;

– Izbrani najugodnejši ponudnik je dolžan s proda-
jalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v roku 
15 dni po prejemu sklepa o izbiri. Če kupec v določenem 
roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist pro-
dajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe;

– Predlog za ureditev zemljiško knjižnega stanja po 
sklenjeni kupoprodajni pogodbi poda kupec;

– Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je 
120 dni od roka za oddajo ponudbe.

VIII. Dodatne informacije dobijo zainteresirani po-
nudniki na naslovu: nepremicnine@dars.si oziroma 
spletni strani www.dars.si ali po tel. 01/300-98-82 ali 
01/300-98-85.

DARS d.d.
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 Ob-3166/15

B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o., OE Viš-
ja strokovna šola v Kranju, preklicuje diplomsko listino 
Bernarde Jugovic, št. K-156, ki jo je dne 20. 1. 2012 
izdala B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o., OE 
Višja strokovna šola v Kranju.

Bernardi Jugovic se, skladno z odločbo B&B izo-
braževanje in usposabljanje d.o.o., št. BBSS-1/2015, ki 
je bila sprejeta na podlagi Pravilnika o diplomiranju na 
Višji strokovni šoli B&B, odvzame diplomska listina zaradi 
ugotovljenega plagiatorstva diplomske naloge. Skladno 
s Pravilnikom o diplomiranju na Višji strokovni šoli B&B se 
odvzem diplomske listine objavi tudi v Uradnem listu RS.

B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o.,
OE Višja strokovna šola v Kranju

 Ob-3142/15

Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, 
objavlja na osnovi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11), Pravilnika o načinu, pogojih 
in postopkih prodaje poslovnih prostorov stavb in drugih 
delov stavb (Uradne objave št. 6/02) ter sklepa Občin-
skega sveta Občine Mozirje z dne 29. 9. 2015

javno zbiranje ponudb
za prodajo nezazidanega stavbnega zemljišča 

v Lokah
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja po-

nudb: Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, 
tel. 03/839-33-12, e-mail: janez.janko@mozirje.si.

II. Predmet prodaje in izklicna vrednost: nezazidano 
stavbno zemljišče, parc. št.: 692/13, k.o. 920-Mozirje, 
v skupni velikosti 760 m2. Predmet prodaje je prost ter 
ni obremenjen z nobenimi stvarnimi in drugimi pravicami 
tretjih oseb. Prodaja se del parcele v celotni velikosti. 
Izhodiščna cena je 22.800 € oziroma 30 €/m2. DDV ni 
zajet v tej ceni.

III. Vrsta pravnega posla: prodaja zemljišča predvi-
denega za gradnjo.

IV. Pogoji prodaje:
1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo fizične in 

pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev ne-
premičnine na območju Republike Slovenije in v roku 
podajo pravilne ponudbe.

2. Nakup po načelu videno–kupljeno.
3. Ponudnik mora do zaključka postopka zbira-

nja ponudb plačati varščino v višini (4.560 €) 20 % iz-
hodiščne cene na transakcijski račun Občine Mozirje 
št. 01279-0100018729 pri Uradu za javna plačila Žalec. 
Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina brez 
obresti vrne najkasneje v 15 dneh po izboru najugo-
dnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu) se 
varščina vračuna v kupnino.

4. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje 
sestavine:

– podatke o kupcu;
– navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe;
– višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od iz-

klicne;
– dokazilo o vplačani varščini;
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta za 

fizične osebe, izpisek iz sodnega registra za pravne 
osebe oziroma izpisek iz poslovnega registra za s.p., ki 
ne sme biti starejši od 30 dni;

– davčno številko oziroma ID štev. za DDV;

– pisno izjavo, da ponudnik sprejema vse razpisne 
pogoje;

– številko transakcijskega računa ponudnika za vr-
nitev plačane varščine.

Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj 
navedene sestavine.

5. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva sklenitve 
prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom.

V. Postopek zbiranja ponudb in kriterij za izbiro naj-
ugodnejšega ponudnika

Prodajna pogodba bo sklenjena s tistim ponudni-
kom, ki bo ponudil najvišjo ceno za nepremičnino, ki 
je predmet razpisa, oziroma v primeru, da bo ponudnik 
samo eden, vsaj ceno, ki je enaka izhodiščni ceni in 
izpolnjuje vse pogoje prodaje. Kolikor bo med prejetimi 
ponudbami več najugodnejših ponudnikov, lahko Komi-
sija za oceno ponudb:

– pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji 
nove ponudbe ali

– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna po-
gajanja ali

– opravi med najugodnejšimi ponudniki javno draž-
bo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svo-
jih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki.

Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudni-
ka pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma 
odpiranja ponudb. O najugodnejšem ponudniku bo od-
ločila Komisija za oceno ponudb. Odločitev komisije je 
dokončna.

Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba 
v 15 dneh po dokončnosti sklepa o izbiri najugodnejše-
ga ponudnika. Če izbrani ponudnik v navedenem roku 
ne podpiše pogodbe, prodajalec zadrži varščino in velja, 
da je kupec odstopil od pogodbe.

Celotno kupnino mora izbrani ponudnik oziroma ku-
pec poravnati v 8 dneh od sklenitve pogodbe na TRR 
Občine Mozirje št. 0127_9010_0018_729 pri Uradu za 
javna plačila Žalec. Rok plačila kupnine je bistvena se-
stavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na 
način in v roku določenem v pogodbi, se šteje prodajna 
pogodba za razdrto brez izvedbe posebnega postopka.

Po plačilu celotne kupnine in poravnavi vseh stro-
škov bo Občina Mozirje izdala pisno dovolilo za vpis 
lastninske pravice v zemljiško knjigo na ime izbranega 
ponudnika.

Stroške izvedbe javnega razpisa in sestave pogod-
be bremenijo prodajalca. Notarske storitve, DDV, davek 
od prometa z nepremičninami, stroški izvedbe vpisa 
v zemljiško knjigo in ostali stroški v zvezi s prodajo in 
prenosom lastninske pravice bremenijo kupca.

VI. Ostale določbe
Prodajalec si pridržuje pravico, da z nobenim od 

ponudnikov ne sklene kupoprodajne pogodbe.
Občina Mozirje lahko brez kakršnekoli odškodnin-

ske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine 
oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla 
razloge.

Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe 
o prodaji nepremičnin.

VII. Rok, naslov in informacije za predložitev po-
nudbe

Ponudba mora biti dostavljena na naslov: Občina 
Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, z oznako 
»Ponudba za nakup nezazidanega stavbnega zemljišča 
v Mozirju – ne odpiraj«. Na ovojnici mora biti naveden 
naslov oziroma ime ponudnika.

Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprti 
ovojnici na zgornji naslov do vključno 8. dan po dnevu 
objave tega oglasa v Uradnem listu RS.
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Javno odpiranje ponudb bo dne 12. 10. 2015 ob 
13. uri, v prostorih Občine Mozirje, Šmihelska cesta 2. 
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti 
pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom 
oziroma pisnim pooblastilom ponudnika.

Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti 
dobijo na tel. 03/838-33-12 (Janez Janko).

Občina Mozirje

 Ob-3172/15

Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14, 14/15) in 
35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 
42/12, 24/13, 10/14), Občina Komenda objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo plinovodnega omrežja in ustanovitev 

služnosti v 1. fazi poslovne cone Komenda
1. Organizator javnega zbiranja ponudb je Občina 

Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda.
2. Povabilo k oddaji ponudb in razpisna dokumen-

tacija se pridobi po predhodnem zaprosilu preko elek-
tronske pošte na naslovu marjan.potocnik@komenda.si.

3. Predmet prodaje je plinovodno omrežja v 1. fazi 
poslovne cone Komenda. Trasa omrežja v skupni dol-
žini 1.616,00 m je neposredno in posredno namenjena 
uporabnikom 277 parcel v skupni okvirni izmeri 86 ha 
v Poslovni coni Komenda in je hkrati povezava na plino-
vodno omrežje za naselja v občinah Komenda in Cer-
klje. Omrežje, ki je predmet prodaje, poteka po parcelah 
s parc. št. 1333/51, 1333/53, 2067, 1333/15 (parcele so 
v lasti Občine Komenda) ter 1333/67, 1333/47 in 1333/48 
(parcele niso v lasti Občine Komenda, a se občina obve-
že pridobiti ustrezno služnost v korist kupca plinovodnega 
omrežja, kot je to opredeljeno v naslednji točki), vse k.o. 
1905 Moste. Plinovod se skladno z določili 474. člena 
Energetskega zakona prodaja skupaj z ustanovitvijo brez-
plačne služnosti na občinskih parcelah.

4. Predmet javnega zbiranja ponudb je tudi ustano-
vitev služnostne pravice za vzpostavitev, obratovanje, 
vzdrževanje in nadzor plinovodnega omrežja. Služno-
stna pravica, ki bo ustanovljena v korist izbranega ponu-
dnika, bo zajemala naslednja upravičenja: vzpostavitev, 
obratovanje in vzdrževanje plinovodnega omrežja in pri-
padajoče infrastrukture, dostop do plinovodnega omrež-
ja za potrebe njegovega obratovanja, vzdrževanja, po-
pravil in nadzora, odstranjevanje naravnih ovir pri obra-
tovanju in vzdrževanju plinovodnega omrežja. Občina 
bo v korist izbranega ponudnika ustanovila služnost na 
svojih nepremičninah, na katerih leži plinovodno omrež-
je. Prav tako bo Občina Komenda uredila ustanovitev 
služnosti na parcelah, ki niso v njeni zemljiško knjižni 
lasti, in sicer v okvirnem roku 6 mesecev od sklenitve 
pogodbe z izbranim ponudnikom. Služnost bo ustano-
vljena za zakonsko maksimalno dovoljeni čas z zavezo 
Občine Komenda in ostalih lastnikov parcel za podaljša-
nje služnosti za nedoločen čas. Izbrani ponudnik mora 
upoštevati vse pogoje, določene s to razpisno dokumen-
tacijo in Pogodbo o ustanovitvi služnosti, katere vzorec 
je sestavni del te razpisne dokumentacije.

5. Pojasnila je mogoče zahtevati preko elektron-
ske pošte na naslovu: marjan.potocnik@komenda.si ali 
preko navadne pošte na naslov Občina Komenda, Zaj-
čeva cesta 23, 1218 Komenda, zadeva »prodaja plino-
vodnega omrežja – 1. faza Poslovne cone Komenda«. 

Mogoč je tudi ogled omrežja na terenu ob navzočnosti 
Marjana Potočnika in po predhodnem dogovoru z njim 
preko tel. 041/651-795. Skrajni rok za vprašanja in zah-
teve za pojasnila razpisne dokumentacije je do vključno 
20. 10. 2015.

6. Ponudba bo štela za pravočasno, če bo prispela 
na sedež Občine Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 
Komenda, najkasneje do 26. 10. 2015 do 10. ure. Po-
nudbo je potrebno oddati v zaprti ovojnici, naslovljeni na 
Občino Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, 
s pripisom »Ponudba za nakup plinovodnega omrež-
ja«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni 
naslov ponudnika. Neustrezno označene ponudbe ter 
ponudbe, ki bodo prispele po poteku roka za sprejem 
ponudb, bodo kot nepravilne oziroma prepozne izlo-
čene iz postopka zbiranja ponudb ter neodprte vrnjene 
na naslov ponudnika oziroma pošiljatelja naveden na 
ovojnici. Ponudniki lahko svoje ponudbe spreminjajo 
oziroma dopolnjujejo do poteka roka za oddajo ponudb. 
Spremembe oziroma dopolnitve morajo biti oddane na 
enak način kot ponudbe. Ponudbe, ki jih bodo ponudniki 
oddali v postopku javnega zbiranja ponudb, so zavezu-
joče in morajo biti veljavne vsaj 6 mesecev od poteka 
roka za oddajo ponudb. Kolikor ponudnik v svoji ponud-
bi navede, označi ali kakorkoli drugače opredeli, da je 
njegova ponudba nezavezujoča, se takšna ponudba 
šteje za neustrezno in bo ponudnik izločen iz postopka 
javnega zbiranja ponudb.

7. Ponudba mora biti predložena v slovenskem 
jeziku in na predpisanih obrazcih. Občina bo ponudbo 
izločila iz postopka javnega zbiranja ponudb kot nepra-
vilno, če ponudba ne bo pripravljena v skladu z razpisno 
dokumentacijo.

8. Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo dne 
26. 10. 2015, ob 11. uri, v prostorih Občine Komenda, 
Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda.

9. Občina Komenda bo v roku 30 dni od odpiranja 
ponudb sprejela odločitev o izbiri najugodnejšega ponu-
dnika. Odločitev o izbiri bo poslana vsem ponudnikom, 
ki bodo sodelovali v postopku javnega zbiranja ponudb. 
Občina ni zavezana k izbiri kateregakoli ponudnika in 
lahko postopek javnega zbiranja ponudb kadarkoli pre-
kine oziroma od njega odstopi.

10. Občina bo z izbranim ponudnikom sklenila Po-
godbo o prodaji plinovodnega omrežja v 1. fazi Poslovne 
cone Komenda in Pogodbo o ustanovitvi služnosti, v ka-
terih bodo natančno opredeljene pravice in obveznosti 
pogodbenih strank. Osnutka pogodb sta sestavni del 
razpisne dokumentacije.

11. Edino merilo za izbor najugodnejšega ponudni-
ka je ponujena kupnina. Izbran bo tisti ponudnik, ki bo 
ponudil najvišjo kupnino. Izhodiščna višina kupnine zna-
ša 60.696,18 EUR + DDV. Kupnina se plača v 30 dneh 
po podpisu pogodbe.

12. Vsak ponudnik mora kot garancijo za resnost 
ponudbe ob oddaji ponudbe položiti varščino v višini 
10 % od najnižje možne ponujene cene kupnine, kar 
znaša 6.069,62 EUR, na račun Občine Komenda, št. 
SI56 0110 0010 0002 377 in potrdilo o vplačilu varščine, 
potrjeno s strani banke, priložiti k ponudbi.

13. Ponudnik mora biti plačilno sposoben in mora 
imeti zagotovljene vire sredstev za izpolnitev obveznosti 
po tem javnem razpisu oziroma za izpolnitev pogodbe-
nih obveznosti.

14. Vsi stroški priprave ponudbe in spremljajoče 
dokumentacije ter stroški oddaje ponudbe so stroški 
ponudnika.

Občina Komenda
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Št. 101-66/2014-5 Ob-2898/15

Pri Upravni enoti Ljub ljana, Izpostava Šiška, se 
je z dnem 6. 1. 2015 v evidenci statutov sindikatov 
pod zaporedno številko 184 izbrisal Sindikat delavcev 
v zdravstveni negi Slovenije – Enota doma starejših 
občanov Šiška, Kunaverjeva ul. 15, 1000 Ljub ljana.

Št. 101-35/2015-4 Ob-3145/15

Statut Sindikata Glavnega odbora SVIZ (kratica: 
Sindikat GO SVIZ), Dalmatinova ulica 4, Ljub ljana, ki 
je v hrambi pri Upravni enoti Ljub ljana, Izpostavi Center, 
na podlagi odločbe številka 028-15/2001-2 z dne 6. 12. 
2001, in je vpisan v evidenco statutov sindikatov pod 
zaporedno številko 277, se z dnem 30. 9. 2015 izbriše 
iz evidence statutov sindikatov.

Evidence sindikatov
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SV 1322/2015 Ob-3148/15

Na podlagi neposredno izvršljivega notarske-
ga zapisa, notarke Ines Bukovič iz Maribora, opr. št. 
SV 1322/2015 z dne 30. 9. 2015, je stanovanje šte-
vilka 5 v 1. nadstropju, ID znak: 658-176-16, posamezni 
del številka 16 v stavbi številka 176, k.o. 658 – Koroška 
vrata, na naslovu Smetanova 34, 2000 Maribor, solast 
zastaviteljev Vidrih Mihe in Drašković Nuše, vsakega 
do ½ od celote, na podlagi notarsko overjene pogodbe 
o prodaji nepremičnine z dne 29. 9. 2015, sklenjene med 
Blas Tanjo, kot prodajalko ter Vidrih Miho in Drašković 
Nušo, kot kupcema, zastavljeno v korist Nove KBM d.d., 
za zavarovanje denarne terjatve v višini 39.000,00 EUR 
z obrestmi in stroški.

SV 1324/2015 Ob-3149/15

Na podlagi neposredno izvršljivega notarske-
ga zapisa, notarke Ines Bukovič iz Maribora, opr. št. 
SV 1324/2015 z dne 30. 9. 2015, je stanovanje šte-
vilka 5 v 1. nadstropju, ID znak: 658-176-16, posamezni 
del številka 16, v stavbi številka 176, k.o. 658 – Koroška 
vrata, na naslovu Smetanova 34, 2000 Maribor, solast 
zastaviteljev Vidrih Mihe in Drašković Nuše, vsakega 
do ½ od celote, na podlagi notarsko overjene pogodbe 
o prodaji nepremičnine z dne 29. 9. 2015, sklenjene med 
Blas Tanjo, kot prodajalko ter Vidrih Miho in Drašković 
Nušo, kot kupcema, zastavljeno v korist Nove KBM d.d., 
za zavarovanje denarne terjatve v višini 25.000,00 EUR 
z obrestmi in stroški.

SV 1014/15 Ob-3174/15

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega za-
pisa notarja Uroša Kosa iz Ljub ljane, Cigaletova ulica 7, 
opr. št. SV 1014/15 z dne 7. 9. 2015, je bilo stanovanje 
številka 38 v 6. nadstropju stanovanjske stavbe, ki mu 
pripada zaprt balkon in klet-shramba, ki bo v zemljiški 
knjigi vpisano kot posamezni del št. 14 v stavbi št. 1518, 
k.o. 1734 Ježica, ID znak 1734-1518-14, v izmeri 
73,60 m2 in pripadajočimi deleži na skupnih prostorih, 
delih in napravah objekta ter na funkcionalnem zemlji-
šču, na naslovu Mucherjeva ulica 4, Ljub ljana, last za-
staviteljice Gabriele Chakarove na podlagi prodajne po-
godbe z dne 16. 7. 2015, sklenjene z Alešem Kočevar-
jem in Frančiško Kočevar kot prodajalcema, zastavljeno 
v korist upnika, SKB banka d.d. Ljub ljana, s sedežem 
v Ljub ljani, Ajdovščina 4, matična št. 5026237000 za 
zavarovanje terjatve v višini 55.000,00 EUR s pripadki.

Zavarovanja terjatev
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Izvršbe

In 8/2015 Os-3111/15

Izvršitelj Danilo Mavec je dne 4. 9. 2015, s pričet-
kom ob 11. uri, v zadevi opr. št. VL 45103/2015, Okrajne-
ga sodišča Kočevje, zoper dolžnika Šenk Trade d.o.o., 
Britof 23, Kranj, za upnika G4S, d.o.o., Stegne 21, 
Ljub ljana, v kraju Trdnjava 1, Kočevje, pri dolžniku ob 
prisotnosti Gregorja Šenk, opravil rubež nepremičnin: 
1. poslovni prostor, k.o. 1577, št. stavbe 698, površine 
8.518 m2, v I. nadstropju, 1330 Kočevje, 2. poslovni 
prostor, k.o. 1577, št. stavbe 698/1, površine 8.518 m2, 
v I. nadstropju, 1330 Kočevje, 3. drugo, k.o. 1577, stav-
be 676/2, površine 2.459 m2, I. nadstropje, Trdnjava 1, 
1330 Kočevje.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 24. 9. 2015

VL 66589/2012 Os-2973/15

Izvršitelj Hojs Marijan, Maistrova 16, 1241 Kamnik 
(p.p. 107) je dne 18. 12. 2014 s pričetkom ob 12.40 
v zadevi Okrajnega sodišča v Mariboru, VL 66589/2012, 
IZV 2014/19714, zoper dolžnika Marguč Erika, Pre-
šernova ul. 10, Maribor, za upnika Plinarna Maribor 
d.o.o., Planinska ul. 9, Maribor, pri dolžniku Marguč 
Eriku – dolžnik, opravil rubež nepremičnine: dvosobno 
stanovanje št. 22, v skupni izmeri 63,58 m2, v osmem 
nadstropju večstanovanjske stavbe, na naslovu Prešer-
nova ulica 10, Maribor.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 18. 12. 2014

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

P 82/2015 Os-3051/15

Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodni-
ku Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožeče stranke 
Denisa Selakovič, Paunoviči 9, Adlešiči, ki ga zastopa 
Luka Jukič, odvetnik v Črnomlju, zoper toženo stranko 
Neznani in neznano kje bivajoči dediči po pokojnem 
Juru Adlešiču, nazadnje stanujočemu Preloka 26, Vini-
ca, zaradi ugotovitve lastninske pravice pcto 290,00 €, 
v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v 
nadaljevanju: ZPP), dne 25. avgusta 2015 postavilo za-
časnega zastopnika Neznanim in neznano kje bivajočim 
dedičem po pokojnem Juru Adlešiču, nazadnje stanujo-
čemu Preloka 26, Vinica.

Začasni zastopnik je Alojz Poljšak, odvetnik v Čr-
nomlju.

Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene 
stranke Neznane in neznano kje bivajoče dediče po 
pokojnem Juru Adlešiču, nazadnje stanujočemu Pre-
loka 26, Vinica, do takrat, dokler le-ti ali njihov poobla-
ščenec ne bodo nastopili pred sodiščem oziroma dokler 

Objave sodišč

organ pristojen za socialne zadeve sodišču ne sporoči, 
da jim je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 25. 8. 2015

Z 6/2015 Os-3073/15

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je v zadevi zavaro-
vanja terjatve upnice Republike Slovenije, Gregorčičeva 
ulica 20, Ljub ljana, ki jo zastopa Državno pravobranil-
stvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljub ljana, 
proti dolžniku Asmanu Selamani, Jurčičeva ulica 12, 
Ilirska Bistrica, zaradi 14.873,34 EUR, sklenilo:

dolžniku Asmanu Selamaniju, roj. 20. 4. 1965, sedaj 
neznanega prebivališča, prej Jurčičeva ulica 12, Ilirska 
Bistrica, se postavi začasni zastopnik odvetnik Milan 
Volk, Bazoviška cesta 19, 6250 Ilirska Bistrica.

Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je 
postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zasto-
pnika od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dol-
žnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem 
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne 
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 2. 9. 2015

vl 192701/2013 Os-3050/15

V izvršilni zadevi upnika Domplan, družba za inže-
niring, nepremičnine, urbanizem in energetiko, d.d., Ble-
iweisova cesta 14, Kranj, proti dolžnici Nadji Florjančič, 
brez prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča 
v Republiki Sloveniji, zaradi izterjave 74,73 EUR s pp, 
je sodišče dolžnici Nadji Florjančič, brez prijavljenega 
stalnega ali začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji 
postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Mitjo 
Severja iz Radovljice, ki ima v tem postopku vse pravice 
in dolžnosti zakonitega zastopnika od dneva postavitve 
in vse do takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne 
nastopi pred sodiščem oziroma organ pristojen za soci-
alne zadeve sodišču ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 14. 9. 2015

0963 I 1101/2011 Os-2891/15

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni zadevi upni-
ka Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad RS, 
Dunajska 21, Ljub ljana – dostava, proti dolžniku Petru 
Kec, neznanega prebivališča, zaradi izterjave nadome-
stila preživnine, sklenilo:

dolžniku Petru Kecu, neznanega prebivališča, se 
v izvršilni zadevi pod opr. št. I 1101/2011 postavi začasni 
zastopnik odvetnik Jernej Jeraj, Bleiweisova cesta 30, 
Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo v navedeni zadevi zastopal 
dolžnika od dneva postavitve dalje, dokler dolžnik ali 
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma 
dokler organ pristojen za socialne zadeve ne sporoči 
sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 7. 8. 2015
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0963 I 1471/2013 Os-2892/15

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni zadevi 
upnika Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad 
Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, Ljub ljana, pro-
ti dolžniku Vladimirju Krmpot, neznanega prebivališča 
(prej Jakčeva ulica 39, Ljub ljana), zaradi izterjave na-
domestila preživnine, sklenilo:

dolžniku Vladimirju Krmpotu, neznanega prebivali-
šča, se v izvršilni zadevi pod opr. št. I 1471/2013 postavi 
začasni zastopnik odvetnik Andrej Jarkovič, Tavčarjeva 
8, Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo v navedeni zadevi zastopal 
dolžnika od dneva postavitve dalje, dokler dolžnik ali 
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma 
dokler organ pristojen za socialne zadeve ne sporoči 
sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 4. 8. 2015

N 763/2013 Os-3042/15

Okrajno sodišče v Ljub ljani v nepravdni zade-
vi predlagateljev: 1. Pavel Žunič, Jamova cesta 48, Ljub-
ljana, in ostali etažni lastniki stavbe na naslovu Jamova 
cesta 48, Ljub ljana, 2. Biro ES d.o.o., Tržaška cesta 51/a, 
Ljub ljana, in ostali etažni lastniki stavbe na naslovu Trža-
ška cesta 51/a, Ljub ljana, ki jih zastopa upravnik Metalka 
stanovanjske storitve d.o.o., Industrijska cesta 1, Ljub-
ljana, ki ga zastopa Rok Koren, odvetnik v Ljub ljani, zoper 
nasprotne udeležence: 1. Etažni lastniki večstanovanjske 
stavbe Tržaška cesta 47, Ljub ljana, 2. Etažni lastniki 
večstanovanjske stavbe Tržaška cesta 49, Ljub ljana, 3. 
Etažni lastniki večstanovanjske stavbe Jamova cesta 50, 
Ljub ljana, 4. Olga Pintar, Stanežiče 26, Ljub ljana, 5. Me-
stna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, 6. Darinka 
Mesarič, Mlakarjeva ulica 51, Trzin, 7. Irena Mavsar, 
Poklukarjeva 6, Ljub ljana, 8. Mirko Žnidaršič, Jadran-
ska cesta 35, Ankaran, 9. Pavla Anžič, Viška cesta 44, 
Ljub ljana, 10. Ivana Duh, St. Lynch Busyrreder 239 Villa 
Batestes, Buenos Aires, Argentina, 11. Stanka Boroje, 
Log pri Polhovem Gradcu 6, Polhov Gradec, 12. Jana 
Sbaiz, Zurcherstrasse 94, 8640 Rapperswill, Švica, 13. 
Brigita Marinšek, Linhartova 68, Ljub ljana, 14. Tomaž 
Marinšek, Viška cesta 44, Ljub ljana, 15. Mitja Marinšek, 
Pod jelšami 38, Ljub ljana, 16. Marjana Oltra, Brilejeva 9, 
Ljub ljana, 17. Jasna Remškar Mesojedec, Smrečnikova 
26, Novo mesto, 18. Jurij Marinšek, Krivec 8, Ljub ljana, 
19. Olga Marinšek, Prešernova 53, Radomlje, 20. Franc 
Snoj, Pot na Visoko 11a, Ljub ljana, 21. Republika Slove-
nija, Gregorčičeva 20, Ljub ljana, ki jo zastopa Državno 
pravobranilstvo Republike Slovenije, Šubičeva 2, Ljub-
ljana, 22. Tilka Marija Plut, Krška vas 33, Ivančna Gorica, 
23. Frančiška Bernardi, Hollanerreg 34a, 25244, Helsin-
gborg, Švedska, 24. Anton Zaviršek, Krška vas 2, Ivančna 
Gorica, 25. Majda Globokar, Krška vas 21, Ivančna Gori-
ca, 26. Slavka Zajec, Ul. Cankarjeve brigade 10, Ivančna 
Gorica, 27. Marjan Zaviršek, Viška cesta 40, Ljub ljana, 
28. Ivana Demšar, Studeno 28, Železniki, 29. Leopold 
Benedik, Hraše 37, Radovljica, 30. Jakob Jeraša, Kve-
drova 1, Koper, 31. Ana Rodin, Istrskega odreda 2, Izola, 
32. Marija Rihtarič, Ul. Zvonimira Miloša 14, Izola, 33. 
Helena Čemažar, Sv. Lenart 6, Škofja Loka, 34. Stanisla-
va Kuhar, Log 14, Železniki, 35. Silva Jeraša, Na kresu 
21, Ljub ljana, 36. Ivanka Ozebek, Rovte v Selški dolini 
1, Selca nad Škofjo Loko, 37. Veronika Šmid, Tavčarjeva 
ulica 14, Škofja Loka, 38. Katarina Rožmanec, Robova 5, 
Vrhnika, 39. Lucija Klobčar, Vrbovce 4a, Šentjernej, 40. 
Ignacij Kralj, Volčkova vas 20, Šentjernej, 41. Antonija 
Jerša, nazadnje stanujoča Opatija, Hrvaška, ki jo zastopa 

skrbnik za posebni primer Matej Ban, odvetnik v Ljub ljani, 
42. NASTRO, tovarna strojev in naprav d.o.o. – v stečaju, 
zastopa stečajna upraviteljica Branka Remškar, Poteza 
podjetniške finance d.o.o., Železna cesta 18, Ljub ljana, 
43. Gradbeno podjetje Grosuplje d.d., v stečaju, Vevška 
cesta 52, Ljub ljana, ki ga zastopa stečajna upraviteljica 
Melita Butara, ob udeležbi: 1. Telekom Slovenije, d.d., 
Cigaletova ulica 15, Ljub ljana, 2. Hypo Alpe - Adria, d.d., 
Dunajska cesta 117, Ljub ljana, na podlagi 5. točke dru-
gega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku 
v zvezi s 37. členom Zakona o nepravdnem postopku 
nasprotnemu udeležencu s sklepom z dne 8. 9. 2015 
postavilo začasnega zastopnika Mateja Bana, odvetnika 
v Ljub ljani, ker imata nasprotni udeleženki Ivana Marija 
Duh, Buenos Aires, St. Lynch Bussyreder, 239 Villa Ba-
testes, Argentina, ki v Republiki Sloveniji nima poobla-
ščenca, in Frančiška Bernardi, Hollanerreg 34a, 25244 
Helsingborg, Švedska, svoj sedež v tujini in se vročitev 
sodnega pisanja ni moglo opraviti.

Začasni zastopnik bo nasprotni udeleženki zasto-
pal vse do takrat, dokler nasprotni udeleženci ali njegov 
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler 
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 8. 9. 2015

P 1705/2014 Os-3081/15

Okrožno sodišče v Ljub ljani je po višji pravosodni 
svetovalki mag. Barbari Mazovec Kšela, v pravdni zade-
vi tožeče stranke Polonce Fende, Novo Polje, c. XVI/26, 
Ljub ljana, ki jo zastopa Špela Flis, odvetnica v Ljub ljani, 
zoper toženo stranko Sanel Fende, Kristanova ulica 6, 
Ljub ljana, zaradi razveze zakonske zveze, o postavitvi 
začasnega zastopnika toženi stranki, dne 16. septembra 
2015, sklenilo:

Za začasnega zastopnika tožene stranke se imenu-
je odvetnik Martin Šafar, Resljeva 25, Ljub ljana.

Okrožno sodišče v Ljub ljani
dne 16. 9. 2015

III P 318/2015 Os-3170/15

Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožnem sodni-
ku Tomažu Grmovšku, v pravdni zadevi tožeče stranke 
Neve Herman, Ptujska 49, Pragersko, ki jo zastopa 
Zdravko Križman, odvetnik v Mariboru, zoper toženo 
stranko Vilija Rampre, Stari Log 47, Pragersko, za-
radi ugotovitve deleža na skupnem premoženju (pct. 
50.000,00 EUR), o postavitvi začasnega zastopnika 
toženi stranki, na podlagi določil 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
sklenilo:

toženi stranki Viliju Rampretu se v pravdni zadevi 
opr. št. III 318/2015 kot začasni zastopnik postavi odve-
tnik Primož Žontar, Partizanska cesta 23, 2000 Maribor.

Začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko do-
kler le-ta ali njen pooblaščenec ne bo nastopila pred 
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 29. 9. 2015

N 29/2015 Os-3024/15

Okrajno sodišče v Murski Soboti je po okrajni sodnici 
Klaudiji Zadravec Ščančar, v nepravdni zadevi predla-
gajoče stranke Ludvika Horvat, Ulica Štefana Kovača 8, 



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 76 / 9. 10. 2015 / Stran 1787 

Beltinci, ki ga zastopa odvetnik Emil Svetec iz Maribora, 
zoper nasprotne udeležence: 1. Mirjana Gal, Rakičan, 
Cvetkova ulica 56, Murska Sobota, 2. Marija Horvat, 
Mladinska ulica 9, Beltinci, 3. Terezija Veroš, Mladinska 
ulica 9, Beltinci, 4. Dragutin Bosiljevac, Mozart strasse 28, 
Stuttgart, Nemčija, 5. Igor Bosiljevac, Mozart strasse 28, 
Stuttgart, Nemčija, 6. Karel Veroš, Francija, 7. Štefan Ve-
roš, Francija, zaradi delitve solastne nepremičnine, s skle-
pom z dne 14. 9. 2015 nasprotnim udeležencem Dragu-
tinu Bosiljevac, Igorju Bosiljevac, Karlu Veroš in Štefanu 
Veroš, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku, ki se uporablja na podlagi 
37. člena Zakona o nepravdnem postopku postavilo za-
časnega zastopnika, odvetnika Silva Belec, Lendavska 
ulica 5a, Murska Sobota, saj so nasprotni udeleženci 
neznanega bivališča in nimajo pooblaščenca.

Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je 
postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopni-
ka, in sicer od dneva postavitve in vse do takrat, dokler 
nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nasto-
pi pred sodiščem oziroma dokler organ pristojen za soci-
alne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 14. 9. 2015

D 681/2014 Os-2375/15

Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici 
Soraji Buda Marušič v zapuščinski zadevi po dne 15. 12. 
2013 umrlem Silvestru Šuligoj, sin Jožefa, roj. 1. 1. 
1950, z zadnjim stalnim prebivališčem Lokovec 187, 
državljan RS, izven naroka, dne 11. 5. 2015, sklenilo:

Na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku se dediču Šuligoj Ivu, ne-
znanega bivališča, postavi začasni zastopnik, odvetnik 
Stojan Zorn, Ul. Tolminskih puntarjev 4, Nova Gorica, ki 
bo zastopal dediča v zapuščinski zadevi D 681/2014, 
vse dokler dedič ali njegovi pooblaščenci ne nastopi-
jo pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za 
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 11. 5. 2015

Oklici dedičem

I D 143/2015 Os-3094/15

Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku zapu-
ščinski postopek po pokojnem Stanoji Bajiću, rojenem 
5. 4. 1939, državljanu Republike Slovenije, samskem, 
umrlem 18. 1. 2015, nazadnje stanujočem Kovorska 
cesta 25, Tržič.

Zapustnik je živel v zunajzakonski zvezi z Ano Jer-
ković in ni imel otrok. Njegovi starši so umrli pred njim. 
Bratov in sester ni imel. Sodišču niso znana imena in 
priimki ter naslovi bivališč zapustnikovih tet in stricev 
po materini in po očetovi strani oziroma njihovih potom-
cev – zapustnikov sestričen in bratrancev. Zato sodišče 
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na 
podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od 
objave tega oklica.

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

Okrajno sodišče v Kranju
dne 10. 9. 2015

IV D 1121/2015 Os-2987/15

V zapuščinski zadevi po pokojni Ljuboslavi Švi-
karšič, rojeni 13. 2. 1912, umrli 25. 3. 2015, nazadnje 
stanujoči na naslovu Preglov trg 3, Ljub ljana, državljanki 
Republike Slovenije, je naslovno sodišče odredilo izdajo 
oklica.

Zapustnica je bila ob smrti samska in brez otrok. 
Njeni starši so umrli pred njo. Ravno tako je umrla pred 
njo in brez potomcev njena edina sestra Marija Švikar-
šič.

Zapustnica je dne 13. 2. 2011 napravila pisno opo-
roko pred dvema pričama, s katero je vse svoje premo-
ženje izročila Meliti Zupančič.

Ker sodišče ne razpolaga s podatki, katere ose-
be bi še prišle v poštev kot dediči iz tretjega dednega 
reda, na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) 
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na 
podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču 
v roku enega leta od objave tega oklica na sodni deski, 
na spletni strani sodišča in v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

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

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 8. 9. 2015

D 287/2014 Os-3071/15

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-
stopek po pok. Josipu Faganelu, pok. Franca, roj. 19. 4. 
1887, z zadnjim stalnim prebivališčem Ozeljan 41, Šem-
pas, ki je bil razglašen za mrtvega s sklepom Okrajnega 
sodišča v Novi Gorici, opr. št. N 9/2013 z dne 16. 1. 
2014, kot datum smrti pa se je štel 26. 7. 1918.

Sodišču niso poznani vsi zapustnikovi zakoniti dedi-
či, in sicer: pravni nasledniki po pok. zap. bratu Johanes-
su (Janezu), roj. 16. 4. 1877, pravni nasledniki po pok. 
zap. bratu Antonu, roj. 16. 10. 1879, pravni nasledniki po 
pok. zap. nečakinjah: a) Mariji Frančiški, hčeri zap. brata 
Franca Faganela, roj. 24. 9. 1921, b) Ljudmili Faganel, 
hčeri zap. brata Franca Faganela, roj. 11. 9. 1923, c) 
Angeli Faganel, hčeri zap. brata Franca Faganela, roj. 
25. 3. 1934, pravni nasledniki po pok. zap. nečaku Anto-
nu Faganel, sinu zap. brata Franca Faganela.

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

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 15. 9. 2015

D 130/2014 Os-2878/15

Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski po-
stopek po pokojnem Aleksandru Ovnu, roj. 1. 2. 1954, 
nazadnje stanujočem v Izoli, Gregorčičeva 53 in umrlem 
dne 16. 1. 2014.

Iz podatkov sodnega spisa sledi, da zapušči-
no predstavljajo nepremičnine v k.o. Vodice, denarna 
sredstva na TRR ter dolgovi.

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

Okrajno sodišče v Piranu
dne 13. 7. 2015

D 64/2015 Os-2922/15

Pri Okrajnem sodišču v Postojni se vodi zapuščin-
ski postopek po pokojnem Antonu Smerdelu, roj. 10. 7. 
1893, iz Trnja 61 (48), ki je umrl dne 6. 5. 1986.

Vsi dediči niso znani. Kot dediči pridejo v poštev 
tudi potomci zapustnikovih sinov Cirila Smerdela, le-
tnik 1922 in Ivana Smerdela, letnik 1923. Na podlagi 
206. člena Zakona o dedovanju, sodišče poziva mo-
rebitne dediče, da v enem letu od objave tega oklica 
priglasijo svoje pravice do zapuščine.

Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo 
razpolagalo.

Okrajno sodišče v Postojni
dne 31. 8. 2015

Oklici pogrešanih

I N 4/2015 Os-3043/15

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predla-
gatelja Marka Valentinčič, Vipavska cesta 140, Nova 
Gorica, ki ga zastopa odvetniška pisarna Čehovin & 
Cvijanović d.o.o., postopek o razglasitvi za mrtvo, in 
sicer Aloisio Podberscik, pok. Jakoba, roj. 20. 5. 1889, 
z zadnjim stalnim prebivališčem Kanal 106, ki jo zastopa 
skrbnik za posebni primer, in sicer Center za socialno 
delo Nova Gorica po pooblaščencu.

O pogrešani razen podatka, da je bila hčerka Jako-
ba Podberščik in Marije roj. Durli ter izpiska iz zemljiške 
knjige, da je bila pogrešana oseba živa, ne obstaja no-
ben drug podatek.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in 
smrti pogrešane Aloisie Podberscik, pok. Jakoba, naj ja-
vijo tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi 
oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešano 
razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 9. 9. 2015

I N 5/2015 Os-3044/15

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predla-
gatelja Marka Valentinčič, Vipavska cesta 140, Nova 
Gorica, ki ga zastopa odvetniška pisarna Čehovin & 
Cvijanović d.o.o., postopek o razglasitvi za mrtvo, in 
sicer Josefo Podberscik, pok. Jakoba, roj. 4. 3. 1892, 
z zadnjim stalnim prebivališčem Kanal 106, ki jo zastopa 

skrbnik za posebni primer, in sicer Center za socialno 
delo Nova Gorica po pooblaščencu.

O pogrešani razen podatka, da je bila hčerka Jako-
ba Podberščik in Marije roj. Durli ter izpiska iz zemljiške 
knjige, da je bila pogrešana oseba živa, ne obstaja no-
ben drug podatek.

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

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 9. 9. 2015

I N 6/2015 Os-3045/15

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predla-
gatelja Marka Valentinčič, Vipavska cesta 140, Nova 
Gorica, ki ga zastopa odvetniška pisarna Čehovin & 
Cvijanović d.o.o., postopek o razglasitvi za mrtvo, in 
sicer Mario Podberscik, pok. Jakoba, roj. 8. 12. 1886, 
z zadnjim stalnim prebivališčem Kanal 106, ki jo zastopa 
skrbnik za posebni primer, in sicer Center za socialno 
delo Nova Gorica po pooblaščencu.

O pogrešani razen podatka, da je bila hčerka Jako-
ba Podberščik in Marije roj. Durli ter izpiska iz zemljiške 
knjige, da je bila pogrešana oseba živa, ne obstaja no-
ben drug podatek.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju 
in smrti pogrešane Marie Podberscik, pok. Jakoba, naj 
javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po ob-
javi tega oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče 
pogrešano razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 9. 9. 2015

I N 7/2015 Os-3109/15

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predla-
gatelja Marka Valentinčič, Vipavska cesta 140, Nova 
Gorica, ki ga zastopa odvetniška pisarna Čehovin & 
Cvijanović d.o.o., postopek o razglasitvi za mrtvo, in 
sicer Katarino Stanič, roj. Makaovič, roj. 31. 10. 1857, 
z zadnjim stalnim prebivališčem Kanal 2, ki jo zastopa 
skrbnik za posebni primer, in sicer Center za socialno 
delo Nova Gorica po pooblaščencu.

O pogrešani razen podatka, da je bila hčerka Jože-
fa Makaroviča in Doroteje roj. Vuga ter izpiska iz zemlji-
ške knjige, da je bila pogrešana oseba živa, ne obstaja 
noben drug podatek.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju 
in smrti pogrešane Katarine Stanič roj. Makarovič, naj 
javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po ob-
javi tega oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče 
pogrešano razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 22. 9. 2015
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Zavarovalne police preklicujejo

GRAWE zavarovalnica d.d., Gregorčičeva ul. 39, 
2000 Maribor, kot izdajatelj, dokumente, in sicer po-
lice za sklenitev GRAWE avtomobilskega zavarova-
nja: 1095165, 1095166, 1095167, 1095168, 1095169. 
Ob-3155/15

INVENTUM, d.o.o., Celovška cesta 144, Ljub ljana, 
zavarovalno polico, št. 70000035698, izdala zavaroval-
nica Adriatic Slovenica, d.d. gnz-335846

Lesar Janez, Gorenjska cesta 59, Ribnica, zava-
rovalno polico, št. 70000104370, izdala zavarovalnica 
Adriatic Slovenica d.d., Ljub ljanska c. 3a, 6503 Koper. 
gnr-335879

Spričevala preklicujejo

Dolinar Jure, Vojkova cesta 77, Ljub ljana, indeks, 
št. 20201528, izdala Pravna fakulteta, UL. gnc-335869

Krušnik Veronika, Šalek 93, Velenje, spričevalo 
SŠOM. m-14

Pesek Rosanda, Cesta v Ranče 33, Fram, diplomo 
EPF Maribor. m-16

Podgorelec Eva, Radvanjska cesta 101, Maribor, 
indeks, št. 11090241035, izdala Višja šola za gostinstvo 
in turizem Maribor. m-15

Simeunović Slađana, Trinkova ulica 62A, Ljub ljana, 
spričevalo o končani OŠ Osnovna šola Tone Tomšič 
(sedaj OŠ Poljane), izdano leta 1994, izdano na ime 
Petrović Slađana. gnb-335870

Solina Kaja, Vičava 65, Ptuj, indeks, št. 18060724, 
izdala Filozofska fakulteta, UL, leto izdaje 2006. 
gnm-335859

Drugo preklicujejo

Aberšek Janez, Drvarska pot 33, Lovrenc na Pohor-
ju, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500023817001, 
izdal Cetis Celje d.d. gnq-335880

AVTOPREVOZNIŠTVO, Parižlje 140, Braslovče, 
potrdilo za voznika, št. 012314/SŠD72-2-3031/2014, iz-
dano na ime Ćatić Samir, veljavnost od 14. 7. 2014 do 
11. 5. 2017, izdajatelj OZS, leto izdaje 2014. gnv-335875

AVTOPREVOZNIŠTVO MARTIN, Goropeke 10, 
Žiri, licenco št. 585/001, za vozilo MB Sprinter, reg. št. 
KR C1-015. gnb-335845

Baraga Martin, Kozarišče 41a, Stari trg pri Ložu, 
študentsko izkaznico, št. 41080059, izdala Medicinska 
fakulteta. gns-335878

Čas Jožef, Turiška vas 1, Šmartno pri Slov. Grad-
cu, spričevala o plovnosti, št. 900, izdalo Ministrstvo za 
promet leta 2011. gni-335863

Čas Jožef, Turiška vas 1, Šmartno pri Slov. Gradcu, 
potrdilo o vpisu v register, izdano na ime Jožef Čas, iz-
dajatelj Ministrstvo za promet, št. 900, izdano leta 2011. 
gnx-335873

Preklici

Čas Jožef, Turiška vas 1, Šmartno pri Slov. Gradcu, 
spričevalo o hrupu, izdano na ime Jožef Čas, izdaja-
telj Ministrstvo za promet, št. 9010, izdano leta 2011. 
gnw-335874

Gomboc Marko, Gerlinci 66, Cankova, študentsko 
izkaznico, št. 41060182, izdala Medicinska fakulteta, 
UL. gnt-335877

Ipavic Ester, Kongresni trg 4, Ljub ljana, študentsko 
izkaznico, št. 41150042, izdala Medicinska fakulteta, 
UL. gnu-335876

JEKO - IN, d.o.o., Jesenice, Cesta maršala Tita 51, 
Jesenice, osnovno licenco, št. G0004547/00176/723, 
izvod št. G0004547/00176/723/009, za vozilo reg. št. 
KR-A4-161. gnu-335884

JEKO - IN, d.o.o., Jesenice, Cesta maršala Tita 51, 
Jesenice, osnovno licenco, št. G0004547/00176/723, 
izvod št. G0004547/00176/723/005, za vozilo reg. št. 
KR-98-51R. gnl-335885

JEKO - IN, d.o.o., Jesenice, Cesta maršala Tita 51, 
Jesenice, osnovno licenco, št. G0004547/00176/723, 
izvod št. G0004547/00176/723/010, za vozilo reg. št. 
KR-C2-812. gnk-335886

JERMAN d.o.o., Zapoge 40, Vodice, potrdilo za 
voznika, izdano na ime Todorović Dragan, veljavno od 
28. 7. 2015 do 23. 10. 2015, izdajatelj GZS, št. 12401, 
leto izdaje 2015. gno-335882

Jernej Cemič s.p., Dolga Raka 22, Raka, potrdilo za vo-
znika Todorović Dragan, št. 010383/AĆ29-2-4093/2012, 
izdala Obrtna zbornica Slovenije, leto izdaje 2012. 
gny-335847

Jernej Cemič s.p., Dolga Raka 22, Raka, 
potrdilo za voznika Todorović Dragan, št. 
010383/SŠD29-3-3348/2013, izdala Obrtna zbornica 
Slovenije, leto izdaje 2013. gnx-335848

Jernej Cemič s.p., Dolga Raka 22, Raka, potrdilo za 
voznika Vuković Goran, št. 010383/AĆ29-2-8585/2012, 
izdala Obrtna zbornica Slovenije, leto izdaje 2012. 
gnw-335849

Jernej Cemič s.p., Dolga Raka 22, Raka, potrdilo za 
voznika, Vuković Goran, št. 010383/SŠD29-3-6050/2012, 
izdala Obrtna zbornica Slovenije, leto izdaje 2012. 
gnv-335850

Jernej Cemič s.p., Dolga Raka 22, Raka, potrdilo za 
voznika Vuković Rajko, št. 010383/SŠD29-2-3348/2013, 
izdala Obrtna zbornica Slovenije, leto izdaje 2013. 
gnu-335851

Jernej Cemič s.p., Dolga Raka 22, Raka, potrdilo za 
voznika Vuković Rajko, št. 010383/SŠD29-3-5624/2012, 
izdala Obrtna zbornica Slovenije, leto izdaje 2012. 
gnt-335852

Kugonič Urban, Šoštanj, Topolšica 51B, Velenje, 
študentsko izkaznico, št. 41120243, izdala Medicinska 
fakulteta, UL. gnf-335866

Mlakar Sebastijan, Leskovec 100a, Pragersko, di-
jaško izkaznico, izdala SERŠ. gno-335857

Novak Marko, Cesta med vinogradi 13, Ko-
per - Capodistria, digitalno tahografsko karti-
co, št. 1070500035199000, izdal Cetis Celje d.d. 
gnp-335881

P & S d.o.o., Struževo 66, Kranj, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500023660001, izdal Cetis Ce-
lje d.d., na ime Primož Zupančič. gnn-335858
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Požek Marjan, Nova vas 110, Zgornja Besnica, 
vrednotnice za naslednje tehnične pripomočke z ve-
ljavnostjo do 10. 4. 2016: št. 18-01366-2015 - indika-
tor svetlobe, št. 18-01367-2015 - prenosna elektronska 
lupa, št. 18-01368-2015 - sinteza slovenskega govora. 
gnn-335883

SAMO ŠEBENIK S.P., Pod kostanji 5, Ljub ljana, iz-
vod licence, št. 012401/001, veljavna do 8. 10. 2015, za 
vozilo Ford Mondeo/wagon 2.0/TDCI, reg. št. LJ NV-149. 
gnp-335856

Škufca Sandra, Ulica Marije Hvaličeve 14, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št. 31100016, izdala Fakul-
teta za farmacijo, UL. gne-335867

TEAMŠPED d.o.o., Celovška cesta 228, Ljub ljana, 
licenco, izvod za vozilo GE007247/06254/001, z registr-
sko številko LJ UG 242. gnz-335871

TEAMŠPED d.o.o., Celovška cesta 228, Ljub ljana, 
licenco, izvod za vozilo, št. GE007247/06254/009, za 
vozilo z reg. št. LJ BI-601. gny-335872

TRANSPORT PUŠNIK, d.o.o., Tovarni-
ška cesta 19A, Slovenske Konjice, licenco, št. 
GE006815/06957/029, za vozilo reg. št. CE GR-306, št. 
šasije: WMA06XZZ1BM571178. gnd-335868
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