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Javni razpisi
Ob-2261/16
Sprememba
Objavljamo spremembo vsebine javnega razpisa
Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo
z oznako P7 sop 2016 – Mikrokrediti za podjetja s statusom socialnega podjetja, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 19 z dne 11. 3. 2016, Ob-1617/16.
Sprememba se nanaša v delu širjenja upravičencev, ki lahko kandidirajo na javnem razpisu P7 sop
2016 – Mikrokrediti za podjetja s statusom socialnega
podjetja, zato se spremenijo naslednje točke javnega
razpisa:
2. Predmet produkta – mikrokrediti
Se v celoti nadomesti z:
Predmet produkta so mikrokrediti za:
– socialna podjetja, ki so skladno z določili Zakona o socialnem podjetništvu (ZSocP, Uradni list RS,
št. 20/11, z dne 18. 3. 2011) pridobile status socialnega
podjetja in
– podjetja s socialno vsebino, ki torej v okviru svojih
dejavnosti izvajajo npr. socialne storitve, humanitarne
dejavnosti, aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja in zaposlovanja v kulturi, aktivnosti na področju vzgoje in izobraževanja ter drugih storitev v javnem
interesu, kot so npr. projekt spodbujanja v domovih za
ostarele, projekti izvajanja učne pomoči učencem s težavami, projekti oskrbe na domu za starejše in odvisne
odrasle osebe, projekti vzgoje in varstva otrok, projekti
zagotavljanja dnevnega varstva, projekti pomoči socialnega vključevanja azilantov in Romov in podobno. To
so storitve, ki so izrinjene iz trga dela, so pa koristne za
lokalno okolje in družbeno dobrobit.
Sredstva za mikrokredite v višini 4.000.000 EUR so
zagotovljena iz Posojilnega sklada PS PIFI ESS.
Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja podjetjem s statusom socialnega
podjetja v skladu z 8. členom Zakona o socialnem podjetništvu (ZSocP, Uradni list RS, št. 20/11, z dne 18. 3.
2011) in ostalim podjetjem, ki nimajo statusa socialnega
podjetja, vendar se njihova dejavnost nanaša na izvajanje raznih socialnih storitev (skladno z opisom iz druge
alineje prvega odstavka te točke).
Mikrokrediti so namenjeni spodbujanju podjetniške
aktivnosti, ki je usmerjena v socialno aktivacijo oseb, ki
jih pojmujemo kot ranljive ali depreviligirane skupine na
trgu dela oziroma v družbi. Podjetje mora imeti sedež
v Republiki Sloveniji, kreditna sredstva pa se uporabijo
za nemoteno poslovanje in krepitev podjetniške aktivnosti.

3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Se spremeni prvi odstavek točke 3.1 Splošni pogoji
kandidiranja in se nadomesti z:
Na razpis se lahko prijavijo podjetja s statusom
socialnega podjetja v skladu z 8. členom Zakona o socialnem podjetništvu (ZSocP, Uradni list RS, št. 20/11,
z dne 18. 3. 2011) in ostala podjetja s socialno vsebino,
ki sicer nimajo statusa socialnega podjetja, vendar se
njihova dejavnost nanaša na izvajanje raznih socialnih
storitev (skladno z opisom iz druge točke). Ta podjetja
morajo dokazovati, da imajo v relevantnih ustanovitvenih dokumentih (kot je npr. akt o ustanovitvi, družbena
pogodba itd.) določilo o nedelitvi dobička.
Slovenski podjetniški sklad
Ob-2253/16
Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra
2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem
skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo,
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni
razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter
o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1303/2013/EU), Uredbe (EU)
št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni
razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za
rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbe (ES)
št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 289),
Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002
(UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1) in njene izvedbene uredbe, Izvedbene Uredbe Komisije (EU)
št. 1011/2014 z dne 22. septembra 2014 o podrobnih
pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih
za izmenjavo informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi za potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi, Izvedbene Uredbe Komisije (EU)
št. 215/2014 z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za
izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu
za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Ko-
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hezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za strukturne in investicijske
sklade, Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 821/2014
z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU)
št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede
podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz
programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za
operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov, Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2015/207
z dne 20. januarja 2015 o določitvi podrobnih pravil za
izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o napredku, predložitev informacij o velikem projektu, skupni
akcijski načrt, poročila o izvajanju za cilj „naložbe za rast
in delovna mesta“, izjavo o upravljanju, revizijsko strategijo, revizijsko mnenje in letno poročilo o nadzoru ter
metodologijo, ki se uporabi pri izvajanju analize stroškov
in koristi, in v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorcem za poročila o izvajanju za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“,
Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 z dne
3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013
Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem
socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem
kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem
skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem
socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem
skladu za pomorstvo in ribištvo, Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 522/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o načelih za izbor
in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski sklad
za regionalni razvoj, Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 –
popr., 101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 – ZIPRS1617),
Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014
o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe
(UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014), Uredbe o postopku,
merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje
razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list
RS, št. 56/11), Proračuna Republike Slovenije za leto
2016 (DP2016) (Uradni list RS, št. 96/15), Proračuna
Republike Slovenije za leto 2017 (DP2017) (Uradni list
RS, št. 96/15), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS,
št. 96/15), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Uredbe o porabi
sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe
za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15 in
36/16), Partnerskega sporazuma med Slovenijo in
Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št.
CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 11. 12. 2014, Smernic o načelih, merilih
in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih Komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne
11. 7. 2006, Navodil organa upravljanja za finančno
upravljanje evropske kohezijske politike cilja Naložbe za
rast in delovna mesta v programskem obdobju
2014–2020, številka 007-69/2015/1, verzija 1.00, z dne
17. 7. 2015, Navodil organa upravljanja za načrtovanje,
odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, številka 007-71/2015-7, verzija 1.02, z dne 28. 4. 2016, Navodil organa upravljanja
o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske
politike za programsko obdobje 2014-2020, številka 007-66/2015-4, verzija 1.02, z dne 28. 4. 2016,
Navodil organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013, številka 0070-1/2013-SVLR/3, verzija 1.0, z dne 28. 7.
2015, Zakona o podpornem okolju za podjetništvo –
ZPOP-1 (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13 in
17/15), Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike
Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04,
11/07, 43/08 in 71/09), Poslovnega in finančnega načrta
Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za
leto 2016, ki ga je Vlada RS sprejela dne 15. 1. 2016,
sklep Vlade RS št. 47602-33/2015/6, Zakona o javnih
skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ-B),
Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podjetniškega sklada (22. 4. 2015 veljavni z dne 29. 7. 2015), Uredbe komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december
2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju
Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije L 352/1), priglašene sheme državne pomoči
Programa izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis (št. priglasitve: M001-2399245-2015, datum potrditve sheme: 9. 5. 2016; trajanje sheme: 31. 12. 2020),
pogodbe št.: SPS-2016/P2-MO o izvajanju in financiranju javnih razpisov za spodbude za zagon inovativnih
podjetij (sklenjene med Javnim skladom Republike Slovenije za podjetništvo in Ministrstvom za gospodarski
razvoj in tehnologijo) in odločitve o podpori Službe Vlade
Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko
politiko v vlogi Organa upravljanja za strukturne sklade
in kohezijski sklad, št. 3-1/1/MGRT/0 za »Javni razpis za
spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2016 (P2
2016)«, z dne 25. 5. 2016, objavlja Slovenski podjetniški
sklad
javni razpis
Spodbude za zagon inovativnih podjetij
v letu 2016 (P2 2016)
Javni razpis je usklajen s posredniškim organom
Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: ministrstvo) s pogodbo št. SPS-2016/P2-MO.
1. Ime oziroma naziv in sedež izvajalskega organa,
ki dodeljuje sredstva: izvajalec javnega razpisa je Javni
sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza
Koclja 22, 2000 Maribor.
2. Namen, cilj in predmet javnega razpisa ter regija
izvajanja: javni razpis za izbor operacij financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja
v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske
kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, prednostne
osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno
gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Spodbujanje
podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske
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izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanj novih
podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«; specifičnega cilja: »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem zagonskih (start-up) podjetij«.
2.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen razpisa je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in
skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih
inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.
Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju prednostne naložbe »Spodbujanje
podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske
izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih
podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«. V ta namen se spremlja specifični kazalnik »povečanje indeksa
podjetniške dejavnosti (indeks TEA)«.
Cilji javnega razpisa doseženi po preteku treh let
od odobritve:
– uspešno poslovanje večine podprtih podjetij, ki
zaposlujejo, ustvarjajo čisti prihodek od prodaje in poslujejo z dobičkom,
– vstop strateškega investitorja oziroma vlagateljev
tveganega kapitala v nekaj podprtih podjetjih.
2.2. Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje (subvencije) zagona, razvoja MVP (minimum viable product) in komercializacija končnih produktov inovativnih podjetij, ki jih razpisuje Slovenski
podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad) v letu 2016.
2.3 Regija izvajanja
Operacije (potrjeni projekti) se bodo izvajale v Vzhodni kohezijski regiji (vključene pomurska, notranjsko-kraška, podravska, spodnjeposavska, zasavska, koroška,
jugovzhodna Slovenija in savinjska statistična regija) in
Zahodni kohezijski regiji (vključene osrednjeslovenska,
gorenjska, goriška in obalno-kraška statistična regija).
Vlagatelji bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja (Vzhodna kohezijska regija oziroma Zahodna kohezijska regija), kjer bodo izvajali aktivnosti operacije v celoti (kjer ima podjetje sedež oziroma
poslovno enoto, kjer se bo izvajala aktivnost operacije
v celoti).
Za vsakega od vlagateljev mora biti v vlogi na javni
razpis in v pogodbi o sofinanciranju nedvoumno opredeljeno, v kateri od obeh regij (Vzhodni ali Zahodni kohezijski regiji) se bo v celoti izvajala aktivnost.
3. Upravičenci / ciljne skupine
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje
velika podjetja (v nadaljevanju MSP), ki se kot pravna ali
fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so
organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi. Za opredelitev
MSP se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije
(ES) št. 651/2014, z dne 17. 6. 2014.
Vlagatelji (po odobritvi sofinanciranja: upravičenci)
po tem javnem razpisu so podjetja, ki so se registrirala
oziroma priglasila pri pristojnem organu med 1. 1. 2015
in 29. 2. 2016 (upošteva se datum registracije podjetja
na sodišču oziroma priglasitve pri pristojnem organu).
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Pogoji kandidiranja za spodbudo:
– podjetje mora v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo in razvidno likvidnost za obdobje 3 let, in sicer
v obdobju od 2016 do vključno 2019,
– iz vloge mora izhajati, da bo podjetje imelo predvideno poslovanje z dobičkom najkasneje po 3 letih, in
sicer v letu 2019,
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– podjetje mora biti ustanovljeno v Republiki Sloveniji,
– rezultat razvoja proizvoda/storitve mora biti tržno
naravnan,
– razvoj mora potekati v podjetju; izjemoma je mogoče, za področje, ki ga v podjetju ne zmorejo/znajo
razvijati, dovoljeno uporabiti tudi znanje zunanjih strokovnjakov, institucij,
– dokument Predstavitev startup projekta mora biti
v slovenskem jeziku, vsi izračuni in finančne projekcije
pa v evrih.
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja:
– ki imajo neporavnane davčne obveznosti do Republike Slovenije in ki redno ne izplačujejo plač/socialnih
prispevkov,
– ki so naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodnega sklepa Komisije o razglasitvi
pomoči za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom,
– ki bi skladno z Uredbo Komisije (EU)
št. 1407/2013, z dne 18. 12. 2013, pridobljena sredstva
namenila za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje
države ali države članice, in sicer pomoč, neposredno
povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki,
povezanimi z izvozno dejavnostjo,
– ki pridobivajo pomoč po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah,
– ki so v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave, likvidacije ali izbrisa brez likvidacije,
– glede katerih je v razmerju do ministrstva ali Sklada podana prepoved poslovanja v obsegu, kot izhaja iz
35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– katerih dejanski lastnik/i družbe v skladu z 19. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 19/10, 77/11,
108/12 – ZIS-E in 19/14) je/so vpleten/i v postopke pranja denarja in financiranja terorizma,
– ki skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013,
z dne 18. 12. 2013, opravljajo dejavnost na naslednjih
področjih:
– ribištva in akvakulture, kakor jih zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi
uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter
razveljavitvi Uredbe Sveta 104/2000;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov,
v primerih:
– kadar je znesek pomoči, določen na podlagi
cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni
od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno
podjetje;
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno
ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;
– ki bi prejela pomoč, dodeljeno pod pogojem, da
se domačim proizvodom pri uporabi daje prednost pred
uvoženimi.
5. Merila za izbor vlog in način dodeljevanja sredstev
5.1. Merila za ocenjevanje vlog
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale
pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev
na osnovi naslednjih meril:
1. dosežene točke na DEMO dnevu v okviru pred-selekcijskega postopka tekmovanja Start:up
Slovenija 2016,
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2. višina osnovnega kapitala / višina podjetnikovega
kapitala / višina zadružnega kapitala / višina ustanovitvenega vložka na dan 10. 6. 2016,
3. inovativnost,
4. tržna naravnanost in pretežni prodajni trg,
5. reference in zaposlenost lastnikov v podjetju.
Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije (poglavje III. Merila
za izbor upravičencev).
5.2. Postopek izbora
Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 60 ali več točk. V nobenem primeru vloga
vlagatelja, ki je pridobila manj kot 60 točk, ne more pridobiti sofinanciranja.
Komisija Sklada lahko predlaga zavrnitev vloge tistih vlagateljev, katerih ustanovitelji ali odgovorne osebe
so nastopali kot ustanovitelji ali odgovorne osebe v okviru že podprtih projektov Sklada v preteklih petih letih in
niso izpolnili zadanih ciljev.
Komisija za dodelitev sredstev poda predlog direktorici Sklada v odločanje za vse popolne in ustrezne vloge. V primeru, da pridobi več vlagateljev znotraj
posamezne kohezijske regije izvajanja operacije 60 ali

več točk, kot je na razpolago razpisanih sredstev, imajo prednost tisti vlagatelji, ki so pridobili več točk. V primeru enakega števila točk imajo znotraj posamezne
kohezijske regije izvajanja operacije prednost podjetja,
ki so pridobila več točk pri merilu inovativnost, nato reference in zaposlenost lastnikov v podjetju, nato tržna
naravnanost in pretežni prodajni trgi in nato dosežene
točke na DEMO dnevu v okviru pred-selekcijskega postopka tekmovanja Start:up Slovenija 2016.
Direktorica Sklada sprejme končno odločitev s sklepom o odobritvi oziroma sklepom o neodobritvi vloge.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis
Okvirna višina subvencij po tem razpisu znaša
največ do 2.160.000 EUR, pri čemer je največ do
1.080.000 EUR na voljo za Vzhodno kohezijsko regijo
in največ do 1.080.000 EUR za Zahodno kohezijsko
regijo.
Sredstva bodo zagotovljena iz proračuna RS za
leta 2016, 2017 in 2018 v skladu s proračunskimi možnostmi. Sredstva bodo zagotovljena na proračunskih
postavkah Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, kot sledi:

Vzhodna kohezijska regija
Proračunska postavka
Leto 2016
Leto 2017
Leto 2018
160063 – PN3.1 – Spodbujanje podjetništva-V-14-20-EU
150.000,00 EUR 180.000,00 EUR 480.000,00 EUR
160064 – PN3.1 – Spodbujanje podjetništva-V-14-20-SLO 50.000,00 EUR 60.000,00 EUR 160.000,00 EUR
Skupaj:
1.080.000,00 EUR
Zahodna kohezijska regija
Proračunska postavka
Leto 2016
Leto 2017
Leto 2018
160065 – PN3.1 – Spodbujanje podjetništva-Z-14-20-EU
140.000,00 EUR 168.000,00 EUR 448.000,00 EUR
160066 – PN3.1 – Spodbujanje podjetništva-Z-14-20-SLO 60.000,00 EUR 72.000,00 EUR 192.000,00 EUR
Skupaj:
1.080.000,00 EUR

Sredstva se delijo na delež sredstev iz strukturnih
skladov in delež nacionalnih sredstev po ključu:
Regija
Vzhod
Zahod

EU delež
0,75
0,70

SLO delež
0,25
0,30

Maksimalna višina sofinanciranja posamezne operacije je do 54.000 EUR, ki ga upravičenec prejme v treh
zaporednih izplačilih v letih 2016–2018.
Dinamika financiranja operacije bo določena s pogodbo o sofinanciranju med Skladom in izbranim vlagateljem kot upravičencem, v odvisnosti od finančnega
načrta izvajanja projekta in od razpoložljivosti proračunskih sredstev.
Izplačila Sklada so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev in programa Sklada za ta namen.
Če bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na
proračunskih postavkah, lahko Sklad razveljavi javni
razpis in izdane sklepe o sofinanciranju ali skladno s pogodbo o sofinanciranju določi novo pogodbeno vrednost
ali dinamiko izplačil. Če se izbrani vlagatelj ne strinja
s predlogom Sklada se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.
Višina razpisanih sredstev se lahko poveča z objavo spremembe javnega razpisa o povečanju sredstev v Uradnem listu RS do izdaje sklepov o odobritvi
sredstev.

7. Skladnost s pravili državnih pomoči in pravili kohezijske politike
Sofinanciranje ima status pomoči de minimis. Javni
razpis se izvaja na osnovi priglašene sheme državne
pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT
– de minimis« (št. priglasitve: M001-2399245-2015,
datum potrditve sheme: 9. 5. 2016; trajanje sheme:
31. 12. 2020) (v nadaljevanju shema državnih pomoči
de minimis).
Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, na podlagi pravila de minimis ne sme presegati največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči,
kot določa shema državnih pomoči de minimis. Skupni
znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju – končnemu
prejemniku na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 200.000,00 EUR v kateremkoli obdobju treh poslovnih let. Za prvo leto se upošteva leto odobritve pomoči.
Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000,00 EUR
za podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, ne sme pa se uporabljati za nabavo vozil
za cestni prevoz tovora.
Podjetje – upravičenec do državne pomoči (to je
vlagatelj) mora upoštevati pravilo kumulacije državnih
pomoči. V skladu s 5. členom Uredbe komisije (EU)
št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri
pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije L 352/1)
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se pomoč de minimis lahko kumulira s pomočjo de
minimis do zgornje dovoljene meje (200.000,00 EUR
oziroma 100.000,00 EUR za podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu), ne sme pa se
kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla
največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, določen
za posebne okoliščine vsakega primera v uredbi o skupnih izjemah ali sklepu Komisije. Pomoč de minimis, ki
ni dodeljena za določene upravičene stroške ali je navedenim stroškom ni mogoče pripisati, se lahko kumulira
z drugo državno pomočjo, dodeljeno na podlagi uredbe
o skupinskih izjemah ali sklepa Komisije.
Skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se
upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje
je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj
v enem od naslednjih razmerij:
– eno podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
– eno podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega
organa drugega podjetja,
– pogodba med podjetjema ali določba v njuni družbeni pogodbi ali statutu, daje pravico enemu podjetju, da
izvršuje prevladujoč vpliv na drugo podjetje,
– eno podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega
podjetja, na podlagi dogovora, samo nadzoruje večino
glasovalnih pravic,
– podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prejšnjih
alinej preko enega ali več drugih podjetij, so prav tako
»enotno« podjetje.
8. Upravičeni stroški, intenzivnosti pomoči in način financiranja: financiranje po tem javnem razpisu bo
potekalo skladno s pravili evropske kohezijske politike,
shemo državnih pomoči de minimis, veljavnimi Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (dostopne na spletni strani http://www.
eu-skladi.si/sl/ekp/navodila) in Smernicami o poenostavljenih možnostih obračunavanja stroškov (Evropska
komisija, september 2014).
8.1. Upravičeni stroški in intenzivnost pomoči
Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani
s podprto operacijo. Upravičeni stroški so:
– stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih
sredstev (nakup nove opreme) ter stroški investicij v neopredmetena sredstva (nakup programske opreme).
Upravičena do sofinanciranja je zgolj oprema, katere
vrednost znaša najmanj 500,00 EUR brez DDV;
– stroški storitev zunanjih izvajalcev (stroški mentoriranja, testiranja, programiranja, intelektualne zaščite,
izdelave prototipov),
– stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom
za osebje, ki dela na razvoju produkta prijavljene operacije za polni delovni čas. Samostojni podjetniki, kot
nosilci dejavnosti, štejejo kot osebje upravičenca, če
opravljajo razvojne aktivnosti v sklopu operacije za polni
delovni čas,
– posredni (operativni) stroški se uveljavljajo v obliki
pavšala v višini 15 % upravičenih neposrednih stroškov
plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje, ki
izvaja razvojna dela na operaciji. Posredni stroški vsebinsko obsegajo ostale stroške delovanja (npr. stroški
materiala, goriva, vode, telefona itd.).
Nabava nove opreme in/ali storitev, ki sodijo med
upravičene stroške, je dovoljena le od tretjih oseb, po
tržnih pogojih. Pri tem velja, da tretja oseba ne sme biti
več kot 25 % lastniško povezana s podjetjem – upravi-
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čencem. Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek, razen v primerih, ko upravičenec ni zavezanec za
DDV. Prav tako med upravičene stroške ne spadajo
cestna transportna sredstva.
Financiranje oziroma zapiranje finančne konstrukcije subvencioniranih stroškov z lizingom ni dovoljeno.
Intenzivnost pomoči znaša do 100 % upravičenih
stroškov.
Dopolnilno financiranje med ESS in ESRR, skladno
z 98. členom Uredbe 1303/2013/EU, ni predvideno.
Upravičenec za izplačane upravičene stroške ne
sme pridobiti nikakršnih drugih javnih sredstev. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja stroškov podjetja
iz različnih javnih virov lahko Sklad prekine izplačevanje sredstev in odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev
vseh že izplačanih sredstev v realni vrednosti, vključno
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do
dneva vračila.
8.2 Način dokazovanja upravičenih stroškov: upravičenec dokazuje upravičenost stroškov z ustreznimi dokazili, ki jih je potrebno predložiti v skladu z Navodili organa
upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske
kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in
Smernicami o poenostavljenih možnostih obračunavanja
stroškov (Evropska komisija, september 2014).
8.2.1 Dejansko dokazovanje upravičenih stroškov:
za stroške opreme in drugih opredmetenih osnovnih
sredstev, stroške investicij v neopredmetena sredstva
in stroške storitev zunanjih izvajalcev se za uveljavljanje
upravičenih stroškov uporabljajo dokazila o dejansko
nastalih in plačanih upravičenih stroških.
8.2.2 Standardna lestvica stroška na enoto za stroške dela
Standardna lestvica stroška na enoto za stroške
plač in povračil stroškov v zvezi z delom osebja, ki dela
na razvoju produkta prijavljene operacije za polni delovni čas, je določena na podlagi Metodologije za izračun
standardne lestvice stroškov na enoto za stroške plač
in povračil stroškov v zvezi z delom za produkta P2 in
P2B (Ministrstvo, maj 2016). Metodologija upošteva Zakon o minimalni plači in ostalo predmetno zakonodajo
na področju določanja stopnje prispevkov za obvezno
socialno varnost.
Standardna lestvica stroška na enoto se določi enotno za sofinanciranje stroškov plač in povračil stroškov
v zvezi z delom osebja, ki dela na prijavljeni operaciji in
je izražena na uro opravljenega razvojnega dela.
Skladno z metodologijo je vrednost enote urne postavke 6,40 EUR. Na mesečni ravni se prizna največ
število delovnih ur v višini delovne obveznosti v tistem
mesecu.
Dokazila za uveljavljanje standardne lestvice stroška na enoto za stroške plač in povračil stroškov v zvezi
z delom:
– pogodba o zaposlitvi in drugi pravni akt (kadar to
ni opredeljeno v pogodbi o zaposlitvi) s katerim je oseba
razporejena na delo na operaciji z jasno opredelitvijo
delovnega mesta;
– mesečna časovnica, iz katere je razvidna vsebina
razvojnega dela in obseg opravljenih ur na operaciji.
8.2.3 Pavšalno financiranje za posredne stroške,
vezane na operacijo
Posredni stroški, vezani na operacijo, se uveljavljajo v obliki pavšala v višini 15 % upravičenih neposrednih
stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom osebja, ki izvaja razvojna dela na operaciji. Dokazilo o nastanku posrednih stroškov na operaciji je izstavljena in
podpisana listina za obračun pavšalnega financiranja
posrednih stroškov.
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9. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Sofinanciranje se odobri za upravičene stroške nastale:
– od 1. 9. 2015 do 31. 7. 2016 za prvo izplačilo do
10.000 EUR,
– od 1. 8. 2016 do 31. 1. 2017 za drugo izplačilo do
12.000 EUR in
– od 1. 2. 2017 do 28. 2. 2018 za tretje izplačilo do
32.000 EUR.
Sklad bo sofinanciral operacijo upravičenca, glede
na doseganje zastavljenih ciljev in upravičenost stroškov, ki so oziroma bodo nastali in bili plačani med 1. 9.
2015 in 28. 2. 2018.
Upravičenost do izplačila subvencije upravičenci
v posameznem obdobju financiranja dokazujejo z dokazili o doseženih kazalnikih/ciljih, ki so bili načrtovani
in potrjeni v vlogi za sofinanciranje. Končni znesek subvencije je plačan na podlagi v celoti doseženega fizičnega zaključka operacije, ustrezno potrjenega s strani
upravičenca in preverjenega s strani Sklada.
Upravičenec mora poslati prvi zahtevek za sofinanciranje najkasneje do 31. 8. 2016, drugi zahtevek za sofinanciranje najkasneje do 5. 2. 2017 (vmesno poročilo),
tretji zahtevek pa najkasneje do 5. 3. 2018 (ob oddaji
zaključnega poročila).
Vzorec zahtevka je v prilogi 1 razpisne dokumentacije.
Sklad lahko zahteva, da upravičenec dokazuje
upravičenost stroškov z ustreznimi dokazili, ki zajemajo
dokazila, ki jih je potrebno predložiti v skladu s Navodili
organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva
evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in
ostalimi navodili Sklada (priročniki, navodila za upravičence).
10. Vsebina in popolnost vloge na javni razpis
10.1 Vsebina vloge
1. Prijavni list za sofinanciranje. Spletni obrazec, ki
ga najdete na naslovu http://evloge.podjetniskisklad.si,
obvezno izpolnite in posredujte v tiskani in elektronski
obliki, skladno z navodili spletnega obrazca. Spletni
obrazec omogoča elektronsko pošiljanje in tiskanje prijavnega lista. Tiskani prijavni list potrdite s podpisom
in štampiljko1 ter ga predložite v vlogi. Pred tiskanjem
spletnega obrazca je treba le-tega potrditi!
2. Predstavitev startup projekta (s finančnim načrtom), ki ga najdete na spletni strani Slovenskega
podjetniškega sklada (www.podjetniskisklad.si), kjer je
objavljen razpis. Priložiti je potrebno podroben terminski načrt, ki opredeljuje faze zagona podjetja, razvoja
MVP in komercializacijo končnih produktov v obdobju
do 28. 2. 2018.
3. Notarska listina in dokazilo o vplačilu celotnega
osnovnega kapitala /ustanovitvenega vložka / podjetnikovega kapitala. Priložite plačilni nalog oziroma drug
dokument, ki izkazuje vplačilo v denarnih sredstvih.
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od
št. 1 do št. 3 in predložena v fizični obliki. Posredovana elektronska oblika prijavnega lista in natisnjena
oblika spletnega obrazca prijavnega lista morata biti
enaki. V primeru razlik med oddano natisnjeno obliko in
elektronsko obliko se bo upoštevala natisnjena oblika
prijavnega lista.
Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatna pojasnila.

1

Če podjetje ne posluje s štampiljko mora to napisati.
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Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj pisno pozvan
k dopolnitvi vloge. Če vloga v predvidenem roku (največ
5 dni) ne bo dopolnjena, se kot nepopolna zavrže.
Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisne dokumentacije, se kot neustrezna zavrne.
Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno
skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek
oziroma del vloge ter naj navede, zakaj to predstavlja
poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo in na podatke potrebne za oceno
vloge po merilih javnega razpisa.
10.2 Oddaja vlog
Rok za predložitev vlog je 17. 6. 2016.
Vlagatelj posreduje vlogo v pisni obliki po pošti ali
neposredno na sedež Slovenskega podjetniškega sklada. Ovojnica vloge mora biti opremljena s pripisom: »Ne
odpiraj – P2/16«.
Naslov za pošiljanje: Slovenski podjetniški sklad,
Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor.
Neposredna predložitev vlog na sedežu Sklada
(Ulica kneza Koclja 22, Maribor – 3. nadstropje) je možna vsak delovni dan v recepciji med 9. in 14. uro.
11. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in
116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa upravljanja: zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno
s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in skladno
z Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem
obdobju 2014–2020 (dostopno na http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila), bodo opredeljene v pogodbi o sofinanciranju.
12. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji in spremljanja ter evidentiranja operacije
Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne
originalne dokumentacije, vezane na operacijo ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe
prihodnjih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in
zakonodajo Republike Slovenije.
V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bo
moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije za obdobje treh let, in sicer
od 31. decembra po predložitvi obračunov (Evropski
komisiji), ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije,
bo upravičenec po končani operaciji pisno obveščen
s strani Sklada.
V skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU mora
izbrani vlagatelj voditi in spremljati porabo sredstev za
operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo, tako da je v vsakem trenutku
zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev, ne
glede na računovodska pravila Republike Slovenije.
13. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije
o operaciji nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije,
katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja
s strani Sklada kot izvajalskega organa, ministrstva kot
posredniškega organa, organa upravljanja, organa za
potrjevanje, revizijskega organa ter drugih slovenskih in
evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem
besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in
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skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem, bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine
in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate
operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, Sklad pa lahko
opravi tudi nenajavljen pregled na terenu. Upravičenec
bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo
o izvedenih ukrepih.
14. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe
1303/2013/EU
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno
diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide,
med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu
z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih
možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.
Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati
v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in
izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela,
onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe
1303/2013/EU.
15. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je vlagatelj seznanil
z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vloge so javni razen osebnih podatkov in tistih, ki jih vlagatelji posebej označijo, in sicer
poslovne skrivnosti in druge izjeme iz 6. člena Zakona
o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list
RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 –
ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15), ki
niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Kot poslovno skrivnost lahko
vlagatelj označi posamezen podatek oziroma del vloge.
Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen
podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na
celotno vlogo in na podatke potrebne za oceno vloge
po merilih javnega razpisa. Vlagatelji morajo pojasniti,
zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja.
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Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno
v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe
št. 1303/2013/EU.
16. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
16.1. Zaposlitveni pogoj ob podpisu pogodbe
Podjetje mora imeti ob podpisu pogodbe o sofinanciranju vsaj enega zaposlenega2 za polni delovni čas.
Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena
oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p.3 (če je to njegova
edina podlaga za zavarovanje).
16.2. Izpolnjevanje ciljev
Upravičenci, ki bodo pridobili sofinanciranje po
tem razpisu, bodo upravičeni do izplačila subvencije, če bodo prejeli pozitivno poslovno oceno s strani
Sklada v posameznem obdobju poročanja. Poslovno
oceno upravičenca bo opravil Sklad na podlagi poročil
upravičenca (obrazec 2) in mentorja (obrazec 3), ki jih
bo upravičenec moral posredovati ob oddaji zahtevkov
za sofinanciranje v rokih, kot so opredeljeni v točki 9.
Vsebina poročil je obvezna za vse upravičence. Sklad
bo opravil tudi osebne intervjuje in/ali oglede pri vseh
upravičencih, kjer bo obvezna prisotnost izbranega
mentorja.
V poslovno oceno bo vključeno merjenje ciljev
iz upravičenčevega terminskega načrta, prikazanega
v sklopu vloge. Cilji podjetja so razdeljeni v tri skupine,
in sicer:
– zaposlitveni cilj: vsaj 1 zaposlen v podjetju skozi ocenjevana obdobja z možnimi prekinitvami zaradi
fluktuacije zaposlenih za največ 15 koledarskih dni
v posameznem obdobju poročanja,
– izvedbeni cilj, kjer se primerja dejanska izvedba
podjetniške ideje z načrtovano izvedbo po terminskem
načrtu,
– aktivnosti na prodajnem in finančnem trgu (sejemske aktivnosti, promocijske aktivnosti, ustvarjanje
prihodkov, zbiranje privatnega kapitala in drugih oblik
finančnih virov).
V preglednici za spremljanje kazalnikov so podani osnovni mejniki glede na posamezna obdobja
poročanja.
Preglednica za spremljanje kazalnikov (minimalni
zahtevani cilji):

Obdobje
poročanja

Zaposlitveni cilj

Mentorstvo

Izvedbeni cilj

do 31. 8. 2016

realizirana
najmanj 1
zaposlitev

vključitev
začetek izvajanja
v program
razvojnih aktivnosti
mentoriranja

do 31. 1. 2017

najmanj ohranitev sodelovanje priprava MVP in
zaposlitve
z mentorjem testiranja

do 28. 2. 2018

najmanj ohranitev sodelovanje zaključek razvoja
zaposlitve
z mentorjem

Aktivnosti na prodajnem in finančnem
trgu

začetek komercializacije (promocijske
in sejemske aktivnosti, pridobivanje
partnerjev, strank, ustvarjanje prihodkov)

2
V skladu s 66. členom Zakona o delovnih razmerjih, veljajo določene pravice posebnim skupinam zaposlenih, da delajo
krajši delovni čas, glede socialnih in drugih pravic in so le-ti izenačeni z delavci, ki delajo poln delovni čas.«
3
V primeru samostojnih podjetnikov se kot zaposlena oseba po tem javnem razpisu šteje tudi oseba, ki je nosilka dejavnosti in je zavarovana za polni delovni čas (polni delovni čas in zavarovalna osnova 005). V primerih, ko 66. člen Zakona
o delovnih razmerjih določa v posebnih primerih krajši delovni čas, se šteje, da je pogoj iz te točke javnega razpisa izpolnjen.
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Sklad bo izvedel izplačila subvencij glede na dosežene cilje v posameznem obdobju poročanja, pri čemer mora upravičenec prejeti pozitivno poslovno oceno.
Upravičenec prejme pozitivno poslovno oceno, če izpolni vse zastavljene cilje operacije za obdobje poročanja.
Upravičenec prejme negativno poslovno oceno, če ne
izpolni vseh zastavljenih ciljev operacije za obdobje
poročanja.
V primeru prejema negativne poslovne ocene se
zahtevek za izplačilo subvencije zavrne.
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom
Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom ter Prilogo I Uredbe
1301/2013/EU dolžan spremljati in Skladu zagotavljati
podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
Vlagatelj mora v vlogi realno prikazati načrtovane
cilje projekta. Preveč optimistična pričakovanja lahko
privedejo do nedoseganja zastavljenih ciljev in so lahko
podlaga za zahtevo za vračilo prejetih sredstev. Podatki
iz vloge za prijavo (prejete dokumentacije) bodo osnova
za spremljanje pričakovanih rezultatov in bodo kot takšni
tudi priloga pogodbe o sofinanciranju.
V primeru, da med izvajanjem operacije pride do
sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se
ocena znižala pod prag financiranih projektov, lahko
Sklad odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi
od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila
v državni proračun Republike Slovenije.
Vlagatelj je po končanih aktivnostih in zaključenem
projektu dolžan sodelovati v ekonomski oceni, posredovati pa mora tudi vse potrebne podatke, ki jih bo od njih
zahteval Sklad, ministrstvo kot posredniški organ, organ
upravljanja, organ za potrjevanje, revizijski organ ter
drugi slovenski in evropski nadzorni in revizijski organi.
V primeru, da vlagatelj takšno sodelovanje odkloni ali na
poziv ne odgovori, lahko Sklad zahteva vračilo deleža ali
celote prejetih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi
obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva
vračila v državni proračun Republike Slovenije.
16.3. Program mentoriranja
Upravičenci bodo morali do 25. 8. 2016 izbrati enega izmed organiziranih programov mentoriranja
ali si sami izbrati mentorja iz objavljene liste start-up
mentorjev. Programi mentoriranja in lista start-up mentorjev so objavljeni na naslovu http://www.podjetniskisklad.si/mentorski-programi-programi-podpore-usposabljanja-in-ostali-programi.html.
Cilj programa mentoriranja je pridobitev ustreznega
mentorja, ki bo na podlagi individualnih srečanj nudil
pomoč podjetju v obliki svetovanja, prenosa znanja in izkušenj, nadgradnje kompetenc, spodbujanja vseh aktivnosti, ki jih potrebuje in izvaja podjetje, da uspe. Podjetje
ima možnost tudi samostojne izbire start-up mentorja iz
objavljene liste brez vključitve v program mentoriranja.
Odločitev o izboru mentorja je na strani podjetja
samega, ki tudi samo financira stroške mentoriranja,
te stroške pa lahko uveljavlja kot upravičen strošek za
sofinanciranje.
Upravičenec mora najkasneje do 25. 8. 2016 obvestiti Sklad (Obrazec 1) glede načina mentoriranja in
hkrati utemeljiti izbor programa in/ali mentorja.
17. Omejitve glede sprememb operacije v skladu
z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU
Vlagatelji, katerih vloge bodo v postopku ocenjevanja ocenjene pozitivno, bodo morali upoštevati omejitve
glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU. Če v treh letih od datuma končnega
izplačila upravičencu nastopi, karkoli od naslednjega:
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– prenehanje ali premestitev proizvodne dejavnosti
iz programskega območja;
– sprememba lastništva postavke infrastrukture, ki
daje podjetju ali javnemu organu neupravičeno prednost; ali
– bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje ali
pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni
prvotni cilji,
so upravičenci dolžni vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva
nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije sorazmerno
z obdobjem, v zvezi s katerim ustrezne zahteve niso
bile izpolnjene.
18. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: če
se ugotovijo, da je v postopku potrjevanja operacij ali
izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec Sklada ni
seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali
bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril
informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom
dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev Sklada o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil
sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način,
na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo
upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva
nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva
vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno
ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
19. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na
operaciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom
Republike Slovenije: če se ugotovijo, da aktivnosti na
operaciji niso bile, skladno z določili 6. člena Uredbe
(EU) št. 1303/2013, skladne s pravom Unije in pravom
Republike Slovenije, bo Sklad odstopil od pogodbe,
upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta
sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od
dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do
dneva vračila v proračun Republike Slovenije.
20. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje
posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo
Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili
povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno. Če
se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov ali, da
je višina financiranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo, lahko Sklad pogodbo odpove in zahteva
vračilo že izplačanega zneska financiranja z zakonskimi
zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike
Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov
namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
V primeru ugotovitve, da je višina financiranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo, se zahteva vrnitev preveč izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev
na TRR do dneva vračila v državni proračun Republike
Slovenije.
21. Odpiranje vlog ter postopek in način izbora
operacij
Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig,
odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo ne sme biti kasnejši od datuma roka za predložitev vlog. V primeru ne-
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posredne predložitve vloge na sedežu Sklada pa datum,
vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke. Vloge, ki
ne bodo pravočasne, se kot nepravočasne zavržejo.
Odpiranje se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od
navedenega roka za predložitev vlog. Odpiranje vlog
ni javno.
Komisija za dodelitev sredstev bo z merili za ocenjevanje obravnavala (ocenila) vse pravočasne, formalno popolne in ustrezne vloge.
Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena,
če ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega
subvencioniranja, opredeljenega v finančni konstrukciji
vloge, ki bi bila naslednja, upravičena do subvencije.
22. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu
javnega razpisa
Sklad bo, najkasneje v roku 75 dni od roka za odpiranje vlog, posredoval vlagateljem sklep o odobritvi ali
zavrnitvi vloge.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in
bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada. Zoper sklep
o odobritvi, zavrženju, neodobritvi oziroma zavrnitvi vloge je možno sprožiti upravni spor na Upravno sodišče
Republike Slovenije.
V primeru, da se po izdaji sklepa o odobritvi ugotovi,
da vloga ne izpolnjuje vseh pogojev in zahtev razpisa
in razpisne dokumentacije in ni v skladu s predmetom,
namenom in cilji razpisa, Sklad pogodbe ne podpiše,
sklep o odobritvi pa se razveljavi.
Pred podpisom pogodbe o sofinanciranju se bo izvedlo preverjanje, da se prepriča, ali je bila upoštevana
veljavna zakonodaja, pomembna za operacijo.
Če se upravičenec v roku 8 delovnih dni od prejema
in poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je
umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
23. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija vsebuje: I. navodila, II. besedilo javnega razpisa, III. merila za izbor upravičencev,
IV. vzorec prijavnega lista za sofinanciranje, V. vzorec
pogodbe o sofinanciranju, VI. zahtevek za sofinanciranje z obrazci.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki
na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na
spletni strani www.podjetniskisklad.si.
24. Dodatne informacije
Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-53,
02/234-12-72 in 02/234-12-64 ali na e-pošti: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
V primeru bistvenih sprememb javnega razpisa,
bodo spremembe objavljene v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Slovenski podjetniški sklad
Št. 5100-9/2016-1

Ob-2262/16

Na podlagi 126. člena Pravilnika o postopkih
(so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja
raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11,
45/12, 96/13, 100/13 – popr. in 92/14; v nadaljevanju:
Pravilnik o postopkih) in v zvezi z 12. členom Zakona
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1,
112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A), Zakona o ratifikaciji
Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
Madžarske (Uradni list RS-MP, št. 11/95) in Protokola
štirinajstega zasedanja Skupnega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo
in Republiko Madžarsko (25. 10. 2011, dopisno), Javna
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agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega
sodelovanja med Republiko Slovenijo
in Madžarsko v letih 2017–2018
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in madžarskih raziskovalcev,
ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v
nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2017–2018 na
skupno dogovorjenih področjih:
– znanosti o življenju,
– kmetijstvo,
– tehniške vede,
– kemija,
– fizika in
– ekologija in varstvo okolja.
Prednost bodo imeli projekti, v katerih bodo sodelovali mlajši raziskovalci (podiplomski študenti in podoktorandi največ do pet let po doktoratu) obeh držav.
Bilateralni projekti trajajo dve leti.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Madžarska.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv/razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:
– so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in
razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija, ter
– izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije, ter
– izvajajo s strani agencije (so)financirane programe oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr.
sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije), ki
zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav.
4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Madžarsko,
povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število
gostovanj vrhunskih madžarskih raziskovalcev v Republiki Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih
in madžarskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta
mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta kot jih določajo Zakon o raziskovalni in razvojni
dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 –
ZPOP-1A), Pravilnik o postopkih in Pravilnik o kriterijih
za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11). Vsi
navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije. Mejna
vrednost vsote A1+A2+A3, ki jo mora izkazati slovenski
vodja prijavljenega bilateralnega projekta, je za vse vede
enaka 1. Predlagani vodje projekta, ki niso člani nobene
programske skupine, lahko vpišejo podatke o sredstvih
drugih uporabnikov v obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-D-J/2016, objavljen na spletni strani agencije in
ga do 15. 7. 2016 do 12. ure oddajo po elektronski pošti
na naslov: razpisi-bilaterala@arrs.si. Natisnjen in pod-
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pisan obrazec z oznako »Javni razpis za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko
Slovenijo in Madžarsko v letih 2017–2018 – podatki
za vpetost« mora biti oddan tudi po običajni pošti, na
naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS,
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, ravno tako do
15. 7. 2016 (poštni žig). Agencija bo upoštevala podatke iz teh obrazcev samo v primeru, če predlagani
vodja ni vključen v programsko skupino in ob zaključku
razpisa ne dosega pogoja A1+A2+A3≥1. Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in madžarski vodja morata vložiti prijavi
praviloma istočasno in na način, ki ga določajo pristojne
institucije (Madžarska: National Research, Development
and Innovation, Office Department for International Cooperation, spletna stran: http://nkfih.gov.hu). Kontaktna
oseba na madžarski strani je Ms. Ágota Dávid (tel.
+36/1/795-94-53, e-mail: agota.david@nkfih.gov.hu).
V okviru razpisa lahko posamezen raziskovalec
kandidira kot vodja le enega bilateralnega projekta.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Strokovna komisija agencije ovrednoti prijave bilateralnih projektov skladno s 128. členom Pravilnika
o postopkih in Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-24, z dne 25. 1. 2016 – UPB št. 3
in št. 6319-2/2013-26, z dne 4. 3. 2016. Finančno ovrednoten izbor prijav za sofinanciranje bo dogovorjen na
zasedanju pristojnega mednarodnega organa (Skupni
odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje med
Republiko Slovenijo in Madžarsko, v nadaljnjem besedilu: skupni odbor), ki bo predvidoma potekalo konec
leta 2016.
Slovenska in madžarska stran bosta na zasedanju
skupnega odbora obravnavali skupne predloge projektov, ki so bili v skladu z razpisnimi pogoji oddani v obeh
državah. Za ocene raziskovalcev in projektov sta pristojni slovenska stran za slovenske predloge projektov
in madžarska stran za madžarske predloge projektov.
Skupni odbor bo upošteval predloge projektov, ki bodo
najbolje ocenjeni v obeh sodelujočih državah.
Sklep o izboru prijav za sofinanciranje sprejme
direktor agencije na podlagi finančno ovrednotenega prednostnega seznama prijav skupnega odbora, ki
ga je dolžan upoštevati.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)financiranje projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi 2017–2018 znaša okvirno
70.000,00 EUR.
Sofinanciranje v letih 2017–2018 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta ter
na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje
po predmetnem javnem razpisu.
Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške na najbolj gospodaren način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za slovenske raziskovalce ob obiskih na Madžarskem;
– stroške bivanja za gostujoče raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do največ 100 EUR dnevno, ob daljših
obiskih pa stroške bivanja največ do 1250 EUR mesečno;
– dnevnice za gostujoče raziskovalce ob obiskih
v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba
o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, Uradni list RS, št. 140/06
ter 76/08, v nadaljevanju: uredba), v času objave tega
razpisa 21,39 EUR.
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije ma-
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džarskim raziskovalcem, ne glede na dolžino bivanja
(kratki ali dolgi obiski), izplačajo akontacijo dnevnic ob
prihodu v Republiko Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska. Slovenski
prijavitelj sam poskrbi za kritje stroškov za svoje zdravstveno zavarovanje.
8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od 1. 1. 2017
do 31. 12. 2018.
9. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter
opremljenost prijav
9.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom – elektronska prijava
(1) Prijavo na javni razpis je treba izpolniti kot
Prijavno vlogo na obrazcu ARRS-MS-BI-HU-JR-Prijava/2016 na spletnem portalu ARRS eObrazci. Prijava je
popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zakoniti zastopnik oziroma pooblaščena oseba RO
in prijavitelj-raziskovalec).
(2) Za pravočasne prijave z digitalnim podpisom se
štejejo prijave, ki so izpolnjene in digitalno podpisane
ter oddane na spletni portal do 15. 7. 2016 do 12. ure.
(3) Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne oddajajo
zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.
9.2. Oddaja prijave brez digitalnega podpisa
(1) V primeru, ko prijavitelj oziroma raziskovalec
nimata digitalnega potrdila, se prijavna vloga izpolni
in odda v elektronski obliki na spletnem portalu ARRS
eObrazci (obrazec ARRS-MS-BI-HU-JR-Prijava/2016)
in tudi odda v tiskani obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zakonitega zastopnika oziroma
pooblaščene osebe RO in prijavitelja-raziskovalca in
žigom RO.
(2) Obe obliki prijave, elektronska in tiskana, morata
biti vsebinsko enaki. Prijavitelj s prijavo potrjuje, da so
vsi podatki v elektronski obliki popolnoma enaki podatkom v prijavnem obrazcu v tiskani obliki.
(3) Tiskane prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Madžarsko v letih
2017–2018« ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na
naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
(4) Prijava brez digitalnega podpisa je oddana
pravočasno, če je oddana na spletnem portalu ARRS
eObrazci do 15. 7. 2016, do 12. ure, in v tiskani obliki
prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije do 15. 7. 2016, do
12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane
priporočeno po pošti iz Slovenije do 15. 7. 2016, do
12. ure (poštni žig).
9.3. Popolnost prijave
(1) Prijava se šteje za popolno, če je oddana
na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka
(9.1.) – elektronska; točka (9.2.) – elektronska in tiskana
ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu
s Pravilnikom o postopkih.
(2) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav
komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo
neodprte vrnjene prijaviteljem.
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 19. 7. 2016 ob 10. uri v prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca leta 2016.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis in
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prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa
v Uradnem listu RS objavljeni na spletni strani agencije:
www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na agenciji pri Frančiški Rožič Novak,
po tel. 01/400-59-50, vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali
na e-pošto: fani.rozic-novak@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 430-28/2016

Ob-2230/16

V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v nadaljevanju: Sklad KZG RS) objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin
Zaporedna št. 1
parc. št. 549/21, v izmeri 5264 m2, k.o. 2576 – Obrov,
do deleža 128/288. Predmetna nepremičnina je po planu občine opredeljena delno kot kmetijsko zemljišče
(96,24 %) in delno kot stavbno zemljišče (3,76 %). Izklicna cena za nepremičnino skupno znaša 94.356,51 EUR,
in sicer: za del nepremičnine, ki je po planu opredeljeno
kot kmetijsko zemljišče, znaša 90.063,70 EUR, za del
nepremičnine, ki je po planu opredeljeno kot stavbno
zemljišče pa znaša 4.292,81 EUR z 22 % DDV oziroma
3.518,70 EUR (brez 22 % DDV). Strošek cenitve znaša
243,99 EUR (z 22 % DDV).
Zaporedna št. 2
parc. št. 40/0, v izmeri 317 m2, k.o. 1526 – Vinji vrh,
do deleža 4/112. Predmetna nepremičnina je po planu
občine opredeljena delno kot kmetijsko zemljišče (31 %)
in delno kot stavbno zemljišče (69 %). Izklicna cena za
nepremičnino skupno znaša 100,41 EUR, in sicer: za
del nepremičnine, ki je po planu opredeljeno kot kmetijsko zemljišče, znaša 27,03 EUR, za del nepremičnine, ki je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče
pa znaša 73,38 EUR z 22 % DDV oziroma 60,15 EUR
(brez 22 % DDV). Strošek cenitve znaša 79,89 EUR (z
22 % DDV).
Zaporedna št. 3
parc. št. 39/0, v izmeri 291 m2, k.o. 1526 – Vinji vrh,
do deleža 4/112. Predmetna nepremičnina je po planu
občine opredeljena delno kot kmetijsko zemljišče (31 %)
in delno kot stavbno zemljišče (69 %). Izklicna cena za
nepremičnino skupno znaša 92,18 EUR, in sicer: za del
nepremičnine, ki je po planu opredeljeno kot kmetijsko
zemljišče, znaša 24,81 EUR, za del nepremičnine, ki je
po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče pa znaša
67,37 EUR z 22 % DDV oziroma 55,22 EUR (brez 22 %
DDV). Strošek cenitve znaša 79,89 EUR (z 22 % DDV).
Zaporedna št. 4
parc. št. 54/21, v izmeri 1183 m2, k.o. 1339 – Reštanj,
do deleža 1/50. Predmetna nepremičnina je po planu občine opredeljena delno kot kmetijsko zemljišče (86,39 %)
in delno kot stavbno zemljišče (13,61 %). Izklicna cena za
nepremičnino skupno znaša 304,61 EUR, in sicer: za del
nepremičnine, ki je po planu opredeljeno kot kmetijsko
zemljišče, znaša 255,50 EUR, za del nepremičnine, ki
je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče pa znaša
49,11 EUR z 22 % DDV oziroma 40,25 EUR (brez 22 %
DDV). Strošek cenitve znaša 191,54 EUR (z 22 % DDV).
Po zemljišču s parc. št. 54/21, k.o. Reštanj poteka lokalna
cesta LC 191041. Izbrani ponudnik se zaveže po sklenitvi
pogodbe o nakupu nepremičnine s parc. št. 54/21, k.o.
1339 – Reštanj, do deleža 1/50 in po vpisu lastninske
pravice na zgoraj navedeni nepremičnini v njegovo korist
v last Občine Krško brezplačno prenesti del nepremičnine
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s parc. št. 54/21, k.o. 1339 – Reštanj po katerem poteka
cestno telo.
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod
pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki
jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične
osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu
in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe pa izpis
iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo
o plačilu varščine.
Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti v zaprti
kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, najkasneje
do 10. 6. 2016 do 12. ure. Na kuverti mora biti pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Ponudba za nakup nepremičnine pod zaporedno št. _______
– Ne odpiraj.«
Interesenti morajo v roku za oddajo ponudb vplačati
varščino v višini 10 % od izklicne cene na račun Sklada
kmetijskih zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677,
pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na
št. 430-28/2016 za javni razpis. Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno
vrnjen v petih dneh po odpiranju javnih ponudb.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.
Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo
prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom in ponudb, za katere ne bo vplačana celotna varščina, se ne bodo upoštevale.
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno –
kupljeno«.
Kupec se zaveže poleg kupnine za zemljišče plačati
strošek sestave kupoprodajne pogodbe v skladu z veljavnim cenikom za pripravo soglasij, pogodb in obračun
odškodnin oziroma nadomestil za leto 2016 sprejetim
s strani Sklada KZG RS, strošek overitve podpisa prodajalca, ki se bo kupcu zaračunal posebej na podlagi
dejanskega stroška, strošek cenitve nepremičnin, vse
stroške v zvezi z zemljiškoknjižnim vpisom lastninske
pravice korist kupca in morebitne druge stroške v zvezi
s kupoprodajno pogodbo. Predlog za vpis lastninske
pravice v korist kupca se zaveže vložiti prodajalec na
stroške kupca. Kupec se nadalje zaveže plačati davek
na promet z nepremičninami in davek na dobiček zaradi
spremembe namembnosti zemljišč. V skladu z Zakonom
za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12)
se z davkom na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč obdavči kapitalski dobiček od prodaje zemljišč, ki se ob odsvojitvi štejejo za zemljišča za gradnjo
stavb. Zemljišča za gradnjo stavb za namene tega zakona so zemljišča, ki so kot zemljišča za gradnjo stavb
evidentirana v registru nepremičnin, v skladu s predpisi
o množičnem vrednotenju nepremičnin, ali zemljišča, ki
so stavbna zemljišča, za katera občina potrdi, da ustrezajo kriterijem za določitev zemljišč za gradnjo stavb.
Na nepremičninah, navedenih pod zaporedno št. 1,
2, 3 in 4, obstaja predkupna pravica v skladu s 23. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih. Sklad KZG RS se
obvezuje, da bo v roku 15 dni po komisijskem odpiranju
ponudb v skladu z določili Zakona o kmetijskih zemljiščih
objavil ponudbo za prodajo zgoraj navedenih nepremičnin na pristojni upravni enoti po najvišji ponujeni ceni.
Ponudnik najvišje cene je po izvršenem komisijskem
odpiranju zavezan podati pisno izjavo o sprejemu ponudbe v skladu z določili 21. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih. V primeru, da bo ponudnik najvišje cene izbran
kot predkupni upravičenec v skladu s 23. členom Zakona
o kmetijskih zemljiščih, se bo vplačani znesek varščine
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vštel v kupnino za zemljišče, v primeru neplačila kupnine se znesek varščine ne bo vračal ponudniku najvišje
cene. V primeru, da ponudnik najvišje cene ne bo izbran
kot predkupni upravičenec v skladu s 23. členom Zakona
o kmetijskih zemljiščih, mu bo vplačani znesek varščine
brezobrestno vrnjen v petih dneh po prejetem zapisniku
upravne enote o prispelih prijavah na ponudbo. V primeru, da ponudnik najvišje cene ne bo sprejel ponudbe za
prodajo zemljišč, objavljene na pristojni upravni enoti se
mu vplačani znesek varščine ne bo vrnil.
Objava javnega razpisa ne zavezuje prodajalca, da
bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnine, ki so predmet razpisa. Prodajalec
lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do
sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 13. 6.
2016 ob 13.30, na sedežu Sklada KZG RS, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali
njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si
ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem
dogovoru (tel. 01/43-41-100).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Št. 430-27/2016

Ob-2240/16

V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije (v nadaljevanju: Sklad) objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč
Zaporedna št. 1
Parc. št. 348/9, v izmeri 453 m2, k.o. 591 – Slatinski dol, osnovna namenska raba: stavbno zemljišče
izven ureditvenih območij za poselitev, izklicna cena za
nepremičnino znaša 6.631,92 EUR (v izklicno ceno je
vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 387,34 EUR (z vključenim 22 % DDV). Na zemljišču
stojita dva objekta (stavba št. 187 in stavba št. 188), ki
nista last prodajalca in nista predmet prodaje. Nepremičnina je obremenjena s stvarno služnostjo (ID omejitve
12679486) in z zakupom do 31. 12. 2023.
Zaporedna št. 2
Parc. št. 8/2, v izmeri 224 m2, k.o. 31 – Kramarovci,
osnovna namenska raba: stavbno zemljišče, izklicna
cena za nepremičnino znaša 3.006,08 EUR (v izklicno
ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 205,74 EUR (z vključenim 22 % DDV).
V zemljiški knjigi je pri nepremičnini vpisana zaznamba,
da navedena nepremičnina leži v zavarovanem območju po Uredbi o krajinskem parku Goričko (ID omejitve 11549959). V zemljiški knjigi je pri nepremičnini
na podlagi zakupne pogodbe št. 18350-1694/06 z dne
20. 2. 2006 vknjižena zakupna pravica za čas do konca leta 2016 za Kmetijsko gospodarstvo Rakičan d.d.
(ID omejitve 11048400) in da je pri zemljiški knjigi pod
Dn. št. 118556/2015 (ID postopka 1247516) s strani
Panvita d.d. podan predlog za izbris zgoraj navedene
zakupne pravice. Nepremičnina je obremenjena z najemom do 31. 12. 2016.
Zaporedna št. 3
Parc. št. 1022/15, v izmeri 92 m2, k.o. 1173 – Tlake,
osnovna namenska raba: stavbno zemljišče, izklicna
cena za nepremičnino znaša 2.132,56 EUR (v izklicno
ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremič-

nine znaša 170,80 EUR (z vključenim 22 % DDV). Na
zemljišču stoji objekt (stavba št. 213), ki ni last prodajalca in ni predmet prodaje.
Zaporedna št. 4
Parc. št. *32/11, v izmeri 14 m2, k.o. 1526 – Vinji vrh,
do deleža 3/112 in parc. št. 43/0, v izmeri 770 m2, k.o.
1526 – Vinji vrh, do deleža 3/112, osnovna namenska
raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena za nepremičnine skupno znaša 197,27 EUR (v izklicno ceno je
vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnin znaša
159,78 EUR (z vključenim 22 % DDV). Nepremičnine se
prodajajo v kompletu.
Zaporedna št. 5
Parc. št. *32/12, v izmeri 14 m2, k.o. 1526 – Vinji
vrh, do deleža 4/112, parc. št. 41/0, v izmeri 327 m2,
k.o. 1526 – Vinji vrh, do deleža 4/112 in parc. št. 42/0,
v izmeri 439 m2, k.o. 1526 – Vinji vrh, do deleža 4/112,
osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena za nepremičnine skupno znaša 261,70 EUR
(v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnin znaša 159,78 EUR (z vključenim 22 %
DDV). Nepremičnine se prodajajo v kompletu.
Zaporedna št. 6
Parc. št. 156/2, v izmeri 7661 m2, k.o. 2236 – Žabče, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč,
izklicna cena za nepremičnino znaša 271.046,18 EUR
(v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve
nepremičnine znaša 608,54 EUR (z vključenim 22 %
DDV). Nepremičnina je obremenjena s stvarnimi služnostmi (ID omejitev 12328469, 12390495). Del nepremičnine v površini 290 m2 je do 31. 12. 2016 obremenjen
z zakupom.
Zaporedna št. 7
Parc. št. 5227/0, v izmeri 3313 m2, k.o. 1605 –
Rajndol, na zemljišču stoji objekt (stavba št. 89), ki se
prodaja skupaj z zemljiščem, osnovna namenska raba:
stavbno zemljišče, izklicna cena za nepremičnino znaša
56.551,39 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV).
Strošek cenitve nepremičnine znaša 420,36 EUR (z
vključenim 22 % DDV).
Zaporedna št. 8
Parc. št. 1926/0, v izmeri 90 m2, parc. št. 1927/0,
v izmeri 960 m2, parc. št. 1928/1, v izmeri 162 m2 in parc.
št. 2475/6, v izmeri 643 m2, k.o. 854 – Podgorje, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna
cena za nepremičnine skupno znaša 72.192,89 EUR
(v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Nepremičnine
se prodajajo v kompletu. Strošek cenitve nepremičnin
znaša 412,99 EUR (z vključenim 22 % DDV). Dodatni
pogoji prodaje: izbrani ponudnik dovoljuje vpis brezplačne služnostne pravice dostopne poti pri nepremičninah
s parc. št. 1926/0, parc. št. 1927/0, parc. št. 1928/1 in
parc. št. 2475/6, vse k.o. 854 – Podgorje, v korist nepremičnin s parc. št. 1929/1, 1924/0, 1925/0, 1868/1, 1868/2,
1869/1, 2377/0, 2376/0, 2374/0, 1923/7, 1921/1, 1921/2,
1921/3 in 1922/1, vse k.o. 854 – Podgorje, vse stroške
v zvezi z overitvijo podpisa na zemljiškoknjižnem dovolilu
za vpis služnostne pravice in vse stroške z vpisom služnostne pravice v zemljiško knjigo nosi izbrani ponudnik.
Zaporedna št. 9
Parc. št. 832/4, v izmeri 12.732 m2, k.o. 2364 –
Godovič, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena za nepremičnino znaša
450.458,16 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV).
Strošek cenitve nepremičnine znaša 973,90 EUR (z
vključenim 22 % DDV).
Zaporedna št. 10
Parc. št. 89/2, v izmeri 3172 m2, k.o. 1140 – Krajnčica, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč,
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izklicna cena za nepremičnino znaša 127.704,72 EUR (v
izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 412,99 EUR (z vključenim 22 % DDV).
Zaporedna št. 11
Parc. št. 937/2, v izmeri 691 m2, k.o. 1771 – Zadobrova, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena za nepremičnino znaša
160.173,80 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV).
Strošek cenitve nepremičnine znaša 49,17 EUR (z vključenim 22 % DDV). Zemljišče je obremenjeno z zakupom
do 31. 12. 2016.
Zaporedna št. 12
Parc. št. 938/1, v izmeri 1806 m2, k.o. 1771 –
Zadobrova, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena za nepremičnino znaša
418.630,80 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV).
Strošek cenitve nepremičnine znaša 49,17 EUR (z vključenim 22 % DDV). Zemljišče je obremenjeno z zakupom
do 31. 12. 2016.
Zaporedna št. 13
Parc. št. 939/1, v izmeri 1996 m2, k.o. 1771 –
Zadobrova, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena za nepremičnino znaša
462.672,80 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV).
Strošek cenitve nepremičnine znaša 49,17 EUR (z vključenim 22 % DDV). Zemljišče je obremenjeno z zakupom
do 31. 12. 2016.
Zaporedna št. 14
Parc. št. 939/4, v izmeri 293 m2, k.o. 1771 – Zadobrova, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena za nepremičnino znaša
67.917,40 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV).
Strošek cenitve nepremičnine znaša 49,17 EUR (z vključenim 22 % DDV).
Zaporedna št. 15
Parc. št. 940/2, v izmeri 1410 m2, k.o. 1771 –
Zadobrova, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena za nepremičnino znaša
326.838,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV).
Strošek cenitve nepremičnine znaša 49,17 EUR (z vključenim 22 % DDV). Zemljišče je obremenjeno z zakupom
do 31. 12. 2016.
Zaporedna št. 16
Parc. št. 940/4, v izmeri 441 m2, k.o. 1771 – Zadobrova, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena za nepremičnino znaša
102.223,80 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV).
Strošek cenitve nepremičnine znaša 49,17 EUR (z vključenim 22 % DDV). Zemljišče je obremenjeno z zakupom
do 31. 12. 2016.
Zaporedna št. 17
Parc. št. 941/1, v izmeri 3890 m2, k.o. 1771 –
Zadobrova, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena za nepremičnino znaša
901.702,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV).
Strošek cenitve nepremičnine znaša 49,17 EUR (z vključenim 22 % DDV). Zemljišče je obremenjeno z zakupom
do 31. 12. 2016.
Zaporedna št. 18
Parc. št. 942/1, v izmeri 2457 m2, k.o. 1771 –
Zadobrova, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena za nepremičnino znaša
569.532,60 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV).
Strošek cenitve nepremičnine znaša 49,17 EUR (z vključenim 22 % DDV). Zemljišče je obremenjeno z zakupom
do 31. 12. 2016.
Zaporedna št. 19
Parc. št. 1410/5, v izmeri 1713 m2, k.o. 1771 –
Zadobrova, osnovna namenska raba: območje stavb-
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nih zemljišč, izklicna cena za nepremičnino znaša
397.073,40 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV).
Strošek cenitve nepremičnine znaša 49,17 EUR (z vključenim 22 % DDV). Zemljišče je obremenjeno z zakupom
do 31. 12. 2016.
Zaporedna št. 20
Parc. št. 1410/6, v izmeri 560 m2, k.o. 1771 –
Zadobrova, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena za nepremičnino znaša
129.808,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV).
Strošek cenitve nepremičnine znaša 49,17 EUR (z vključenim 22 % DDV). Zemljišče je obremenjeno z zakupom
do 31. 12. 2016.
Zaporedna št. 21
Parc. št. 1410/7, v izmeri 180 m2, k.o. 1771 –
Zadobrova, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena za nepremičnino znaša
41.724,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV).
Strošek cenitve nepremičnine znaša 49,17 EUR (z vključenim 22 % DDV). Zemljišče je obremenjeno z zakupom
do 31. 12. 2016.
Zaporedna št. 22
Parc. št. 1469/1, v izmeri 180 m2, k.o. 1771 –
Zadobrova, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena za nepremičnino znaša
41.724,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV).
Strošek cenitve nepremičnine znaša 49,17 EUR (z vključenim 22 % DDV). Zemljišče je obremenjeno z zakupom
do 31. 12. 2016.
Zaporedna št. 23
Parc. št. 1469/2, v izmeri 537 m2, k.o. 1771 –
Zadobrova, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena za nepremičnino znaša
124.476,60 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV).
Strošek cenitve nepremičnine znaša 49,17 EUR (z vključenim 22 % DDV). Zemljišče je obremenjeno z zakupom
do 31. 12. 2016.
Zaporedna št. 24
Parc. št. 1493/1, v izmeri 692 m2, k.o. 1771 –
Zadobrova, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena za nepremičnino znaša
160.405,60 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV).
Strošek cenitve nepremičnine znaša 49,17 EUR (z vključenim 22 % DDV). Zemljišče je obremenjeno z zakupom
do 31. 12. 2016.
Zaporedna št. 25
Parc. št. 1493/7, v izmeri 91 m2, k.o. 1771 – Zadobrova, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena za nepremičnino znaša
21.093,80 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV).
Strošek cenitve nepremičnine znaša 49,17 EUR (z vključenim 22 % DDV).
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod
pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki
jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične
osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu
in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe pa izpis
iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo
o plačilu varščine.
Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti v zaprti
kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljubljana, najkasneje do 10. 6. 2016, do 12. ure. Na kuverti mora biti
pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo
»Ponudba za nakup stavbnega zemljišča pod zaporedno št. _____ – Ne odpiraj.«
Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varščino v višini 10 % od izklicne cene na račun Sklada kme-
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tijskih zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677,
pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na
št. 430-27/2016 za javni razpis. Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno
vrnjen v petih dneh po odpiranju javnih ponudb. V primeru uveljavljanja predkupne pravice s strani občine bo
vplačani znesek varščine brezobrestno vrnjen v petih
dneh po sprejemu ponudbe s strani občine oziroma
v petih dneh po poteku roka za sprejem ponudbe s strani občine, v primeru uveljavljanja predkupne pravice
s strani solastnikov pa bo vplačani znesek varščine
brezobrestno vrnjen v petih dneh po sprejemu ponudbe
s strani solastnikov oziroma v petih dneh po poteku roka
za sprejem ponudbe s strani solastnikov.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.
Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo
prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom in ponudb, za katere ne bo vplačana celotna varščina, se ne bodo upoštevale.
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno –
kupljeno«.
V skladu s 87. členom Zakona o urejanju prostora
na nepremičnini pod zaporedno št. 1, občina, na območju katere leži nepremičnina, uveljavlja predkupno pravico. V skladu z 88. členom Zakona o urejanju prostora bo
prodajalec po izvršenem komisijskem odpiranju ponudb
podal pisno ponudbo za prodajo nepremičnine občini, na
območju katere leži predmetna nepremičnina, po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa. Občina se mora o ponudbi izjaviti najpozneje v petnajstih dneh, sicer se šteje,
da nepremičnine ne bo kupila. Če občina v petnajstih
dneh sprejme ponudbo, bo Sklad z njo sklenil prodajno
pogodbo. Če občina ponudbe ne bo sprejela, bo Sklad
sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom
v postopku javnega zbiranja ponudb.
V skladu s 66. členom Stvarnopravnega zakonika lahko solastniki na nepremičninah pod zaporedno
št. 4 in zaporedno št. 5 uveljavljajo predkupno pravico.
Če predkupno pravico uveljavlja hkrati več solastnikov,
lahko vsak od njih uveljavlja predkupno pravico v sorazmerju s svojim idealnim deležem. Prodajalec bo po
izvršenem komisijskem odpiranju ponudb podal pisno
ponudbo za prodajo solastniškega dela nepremičnin po
najvišje doseženi ceni iz tega razpisa solastnikom. O ponudbi se morajo solastniki izjaviti najpozneje v petnajstih
dneh od prejema ponudbe, sicer se šteje, da nepremičnin ne bodo kupili. Če solastniki ponudbe ne sprejmejo,
bo Sklad sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom v postopku javnega zbiranja ponudb.
Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo
najpozneje v petnajstih dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino
pa mora plačati v celoti najkasneje v osmih dneh od
izstavitve računa, pri čemer se položena varščina všteje
v kupnino. Plačilo kupnine v zgoraj navedenem roku je
bistvena sestavina pogodbe. Če ponudnik v petnajstih
dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot
najugodnejši ponudnik, ne podpiše prodajne pogodbe,
Sklad zadrži njegovo varščino. V primeru, da kupec ne
plača celotne kupnine v osmih dneh od izstavitve računa, pa velja, da je pogodba razvezana na podlagi samega zakona, Sklad pa zadrži njegovo varščino.
Kupec se zaveže poleg kupnine za zemljišče plačati
strošek sestave kupoprodajne pogodbe, strošek overitve podpisa prodajalca, strošek cenitve nepremičnin, vse
stroške v zvezi z zemljiškoknjižnim vpisom lastninske
pravice v korist kupca in morebitne druge stroške v zvezi
s kupoprodajno pogodbo. Predlog za vpis lastninske pra-
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vice v korist kupca se zaveže vložiti prodajalec. Kupec
se nadalje zaveže plačati davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč. V skladu z Zakonom za
uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) se
z davkom na dobiček zaradi spremembe namembnosti
zemljišč obdavči kapitalski dobiček od prodaje zemljišč,
ki se ob odsvojitvi štejejo za zemljišča za gradnjo stavb.
Zemljišča za gradnjo stavb za namene tega zakona so
zemljišča, ki so kot zemljišča za gradnjo stavb evidentirana v registru nepremičnin, v skladu s predpisi o množičnem vrednotenju nepremičnin, ali zemljišča, ki so stavbna
zemljišča, za katera občina potrdi, da ustrezajo kriterijem
za določitev zemljišč za gradnjo stavb.
Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom
sklenil prodajno pogodbo za nepremičnine, ki so predmet razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to
navedel razloge.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 13. 6.
2016 ob 13. uri, na sedežu Sklada kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljub
ljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si
ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem
dogovoru (tel. 01/43-41-100).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Št. 430-25/2016

Ob-2241/16

V skladu s Pravilnikom o zakupu kmetij in kmetijskih
zemljišč v lasti Republike Slovenije Sklad kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v nadaljevanju:
Sklad KZG RS) objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za najem zemljišč
na območju smučišča Rogla na naslednjih zemljiščih s:
– parc. št. 1095/21, k.o. 1091 – Hudinja, v površini
22162 m2,
– parc. št. 1103/7, k.o. 1091 – Hudinja, v površini
6583 m2,
– parc. št. 1103/8, k.o. 1091 – Hudinja, v površini
177366 m2,
– parc. št. 1103/9, k.o. 1091 – Hudinja, v površini
10472 m2,
– parc. št. 1103/10, k.o. 1091 – Hudinja, v površini
13464 m2,
– parc. št. 1103/12, k.o. 1091 – Hudinja, v površini
18841 m2.
Območje najema je prikazano na spletni strani
Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije http://www.s-kzg.si/si/.
Zemljišča se v najem oddajajo v kompletu.
Izhodiščna cena – najemnina za zgoraj navedena zemljišča, v izmeri 24,8888 ha letno znaša
3.807,97 EUR brez DDV. Davek na dodano vrednost ni
vključen v izhodiščno ceno in se ga zaveže plačati najemnik. Izhodiščna cena – najemnina je določena skladu
s Cenikom najemnin za nekmetijsko rabo zemljišč za
leto 2016 za namen uporabe za smučišče, sprejet s strani Sveta Sklada KZG RS dne 10. 12. 2015.
Najemno razmerje se sklene za dobo 10 let z možnostjo podaljšanja.
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Predmetna zemljišča se oddajo v celoletni najem
za nekmetijsko rabo zemljišč za namen uporabe za
smučišče in sankališče, v času poletne sezone pa tudi
za poletni turizem. Predmetna zemljišča se lahko uporabljajo tudi za kmetijske namene (paša, košnja …).
Kolikor kmetijske dejavnosti ne izvaja najemnik sam in
bo v ta namen zemljišče oddal v podnajem, si mora za
to predhodno pridobiti soglasje Sklada KZG RS. Najemnik sme podnajemniku zaračunati najemnino največ
do višine, kot jo za zakup planinskega pašnika določa
trenutno veljaven cenik zakupnin Sklada KZG RS. Podnajemno razmerje lahko sklene največ za čas sklenjene najemne pogodbe. V primeru predčasne prekinitve
najemnega razmerja se hkrati prekine tudi podnajem.
Najemnik ne sme ovirati izvajanje koncesije imetniku
koncesije za žičniške naprave v času podeljene koncesije.
Na parc. št. 1103/8, k.o. Hudinja stojita objekta
stavba št. 569 in stavba št. 35, ki nista predmet najema
in nista v lasti Republike Slovenije in v upravljanju Sklad
kmetijskih zemljišč in gozdov RS.
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod
pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki
jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične
osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu
in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe pa izpis
iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo
o plačilu varščine.
Ponudbe z navedbo cene – najemnine morajo prispeti v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljub
ljana, najkasneje do 10. 6. 2016 do 12. ure. Na kuverti
mora biti pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka,
z navedbo »Ponudba za najem zemljišč v k.o. Hudinja
– Ne odpiraj.«
Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varščino v višini 10 % od izhodiščne cene – najemnine
na račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS,
št. 01100-6030960677, pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na št. 430-25/2016 za javni razpis.
Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani
znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh po odpiranju
javnih ponudb oziroma v petih dneh po poteku roka za
sprejem ponudbe s strani imetnika koncesije za žičnice
in žičniške naprave.
Ponudbe, ki bodo nižje od izhodiščne cene, ali ki
bodo prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji
v nasprotju s tem razpisom, se ne bodo upoštevale.
Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo ponudil najvišjo najemnino za najem zgoraj navedenih zemljišč. Prednost pri
najemu bo imel imetnik koncesije za žičniške naprave, ki
se nahajajo na predmetnih zemljiščih. Sklad KZG RS bo
po izvršenem komisijskem odpiranju ponudb podal pisno ponudbo za najem nepremičnin imetniku koncesije
za žičniške naprave (v nadaljevanju: imetnik koncesije)
po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa. Imetnik koncesije se mora o ponudbi izjaviti najpozneje v 15 dneh,
sicer se šteje, da zemljišč ne bo vzel v najem. Če imetnik
koncesije v 15 dneh sprejme ponudbo Sklada KZG RS,
bo Sklad KZG RS z njim sklenil najemno pogodbo. Če
imetnik koncesije ne bo sprejel ponudbe Sklada KZG
RS, bo Sklad KZG RS sklenil najemno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom v postopku javnega zbiranja
ponudb.
Nepremičnine se oddajo v najem po načelu »videno – najeto«.
Izbrani ponudnik mora podpisati najemno pogodbo najpozneje v petnajstih dneh po prejemu pisnega
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obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, najemnino za leto 2016 pa mora plačati v celoti najkasneje v osmih dneh od izstavitve računa, pri čemer se
položena varščina všteje v najemnino. Plačilo najemnine v zgoraj navedenem roku je bistvena sestavina
pogodbe. Če ponudnik v petnajstih dneh po prejemu
pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, ne podpiše najemne pogodbe, Sklad KZG RS
zadrži njegovo varščino. V primeru, da najemnik ne
plača celotne najemnine za leto 2016 v osmih dneh od
izstavitve računa, pa velja, da je pogodba razvezana
na podlagi samega zakona, Sklad KZG RS pa zadrži
njegovo varščino.
Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb za najem zemljišč ne zavezuje Sklada KZG RS, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil najemno pogodbo za
zemljišča, ki so predmet razpisa. Sklad KZG RS lahko
brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve najemne pogodbe prekine oziroma ustavi postopek
najema, ne da bi za to navedel razloge.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 13. 6.
2016 ob 14. uri, na sedežu Sklada kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljub
ljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si
ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem
dogovoru (tel. 01/43-41-100).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Ob-2243/16
Izvršni odbor Društva restavratorjev Slovenije na
podlagi 6. člena Statuta DRS in Pravilnika o podelitvi
nagrad in priznanj Mirka Šubica ter častnih članstev
v DRS objavlja
razpis
za nagrado Mirka Šubica,
priznanja Mirka Šubica
in častno članstvo v Društvu
restavratorjev Slovenije
Kandidate za nagrado, priznanja in častno članstvo v DRS lahko predlagajo strokovne organizacije
in društva, ki opravljajo strokovne naloge konservatorstva-restavratorstva oziroma varstva kulturne dediščine,
posamezniki delujoči na področju konservatorstva-restavratorstva ter člani DRS.
Nagrado Mirka Šubica prejmejo konservatorji-restavratorji ali na področju konservatorstva-restavratorstva
aktivni posamezniki za življenjsko delo oziroma vrhunski
dosežek v stroki.
Priznanje Mirka Šubica lahko prejmejo konservatorji-restavratorji ali na področju konservatorstva-restavratorstva aktivni posamezniki ali skupine za enkratne
izjemne dosežke in prispevke pri ohranjanju kulturne
dediščine ter predstavljanju in popularizaciji konservatorsko-restavratorske stroke v zadnjih dveh zaključenih
koledarskih letih oziroma do razpisa.
Častno članstvo DRS se podeli posameznikom, ki
so s svojim delom izjemno prispevali k razvoju in uveljavitvi konservatorsko-restavratorske stroke ali DRS.
Predlogi morajo biti pisni in morajo poleg zahtevanih
podatkov o kandidatu vsebovati utemeljitev z ustrezno
dokumentacijo (npr. izpis bibliografskih enot iz Cobissa,
katalog del, video posnetek, fotografije in drugo).
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Predloge sprejemamo 30 dni po objavi na naslov:
Društvo restavratorjev Slovenije (DRS), Komisija za nagrade, Poljanska 40, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne
odpiraj!«.
Izvršni odbor Društva restavratorjev Slovenije
Št. 122-25/2016-7

Ob-2225/16

Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, ki jo zastopa župan Boštjan Trilar, na podlagi 86. člena Odloka
o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni
občini Kranj (Uradni list RS, št. 15/14 – UPB1, 76/15),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13)
in sklepa župana številka 122-25/2016-2-(47/04) z dne
3. 5. 2016 o začetku postopka oddaje javnega razpisa,
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje preventivnih programov v Mestni
občini Kranj za šolsko leto 2016/2017
1. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje preventivnih programov v Mestni občini Kranj za šolsko leto
2016/2017, ki morajo biti izvedeni med 15. 9. 2016 do
15. 6. 2017, in sicer:
– za program vrtci:
– predavanja za starše na temo medsebojni odnosi (sem spadajo: odnosi med starši in otroci, odnosi
v sodobni družini, razvajenost, vzgoja);
– za program osnovne šole:
– predavanja za starše na temo: vzgoja,
– delavnice za učence, in sicer največ dveh generacij (npr. 7. in 9. razred ali 1. in 6. razred …) na temo:
alkoholna problematika; nelegalne in legalne droge; zasvojenost z računalnikom (sem spada: zasvojenost z internetom, zasvojenost z računalniškimi igrami in spletno
nasilje); nasilje med vrstniki; motnje hranjenja;
– za program srednje šole (v srednjih šolah v Mestni občini Kranj in za dijake Dijaškega in študentskega
doma Kranj):
– delavnice za dijake na temo: alkoholna problematika; nelegalne in legalne droge; zasvojenost z računalnikom (sem spada: zasvojenost z internetom, zasvojenost z računalniškimi igrami in spletno nasilje); nasilje
med vrstniki; motnje hranjenja.
2. Višina razpoložljivih sredstev in način sofinanciranja programov
Skupna višina razpisanih sredstev, namenjenih
za sofinanciranje preventivnih programov v Mestni
občini Kranj za šolsko leto 2016/2017, znaša okvirno
11.600,00 €.
Okvirna višina sofinanciranja po posameznih preventivnih programih:
– program vrtci 900,00 €,
– program osnovne šole 6.950,00 €,
– program srednje šole 3.750,00 €.
Mestna občina Kranj (v nadaljevanju: MOK) bo končni skupni obseg sredstev za vsak posamični program
določila v skladu z veljavnim proračunom za leto 2017.
Način sofinanciranja:
– MOK za posamezno predavanje namenja
100,00 €, razliko do polne cene pa zagotovi vlagatelj
sam. Vlagatelj bo moral navedeno dokazati v poročilu,
tako da bo poslal fotokopije računov, iz katerih bo razvidno, koliko sredstev je za navedeno predavanje zagotovil. V primeru, da bo predavanje cenejše od 100,00 €, bo
vlagatelj upravičen le do višine cene predavanja.
– MOK sofinancira delavnice za učence in dijake
največ v višini 80 % sredstev vrednosti delavnice, za 20 %

sredstev vrednosti delavnice mora vlagatelj zagotoviti
lastna sredstva. Vlagatelj bo moral navedeno dokazati
v poročilu, tako da bo poslal fotokopije računov, iz katerih
bo razvidno, da je zagotovil 20 % lastnih sredstev.
Izbranim vlagateljem bodo sredstva nakazana
v dveh delih:
– 30 % sredstev 30. dan po uveljavitvi proračuna za
leto 2017, pogoj za nakazilo je veljavna pogodba,
– 70 % sredstev 30. dan po prejemu zahtevka, pogoj za nakazilo sredstev pa je končno poročilo o opravljenem delu, ki ga mora vlagatelj posredovati na MOK
najkasneje do 30. 6. 2017.
3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj
3.1. Na javni razpis se lahko prijavijo naslednji upravičeni vlagatelji:
– za program vrtci:
– javno vzgojno varstveni zavod MOK, ki izvaja
dejavnost predšolske vzgoje,
– javno vzgojno izobraževalni zavodi MOK, ki
izvajajo dejavnost vrtcev in predšolskega izobraževanja,
– zasebni vrtci s sedežem v MOK, ki izvajajo dejavnost predšolske vzgoje,
– za program osnovne šole:
– javno vzgojno izobraževalni zavodi MOK, ki
izvajajo dejavnost osnovnošolskega splošnega izobraževanja,
– za program srednje šole (v srednjih šolah v MOK
in za dijake Dijaškega in študentskega doma Kranj):
– javno vzgojno izobraževalni zavodi s sedežem
v MOK, ki izvajajo dejavnost srednješolskega splošnega
izobraževanja ter srednješolskega poklicnega in strokovnega izobraževanja,
– Dijaški in študentski dom Kranj.
3.2. V primeru, da vlagatelj predloži nepopolno izpolnjeno vlogo, to je neizpolnjene obrazce ali neparafirano pogodbo, bo s strani MOK pozvan, da v petih dneh
dopolni vlogo. V primeru, da vloge v roku ne bo dopolnil,
bo vloga zavržena.
3.3. Izbranim vlagateljem bo v podpis predložena
pogodba, ki jo morajo vrniti v roku 8 dni. Kolikor podpisane pogodbe v navedenem roku vlagatelji ne vrnejo oziroma pisno ne sporočijo objektivnih razlogov za
podaljšanje roka, se šteje, da so odstopili od vloge za
sofinanciranje.
4. Merila za izbor izvajalcev in način določanja deleža, ki ga prejme posamezni izvajalec
Komisija bo določila končni skupni obseg sredstev
za program vrtci, skupni obseg sredstev za program
osnovne šole, skupni obseg sredstev za program srednje šole po uveljavitvi proračuna za leto 2017.
Merila in način določanja deleža za program vrtci:
– kolikor bo prijavljenih programov več od zagotovljenih sredstev, bo Komisija imenovana s strani župana
Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: komisija) sofinancirala tematike po naslednjem vrstnem redu: vzgoja, razvajenost, odnosi med starši in otroci, odnosi v sodobni
družini, in sicer, glede na velikost, to je število otrok v vrtcu vlagatelja (prijavitelj z več otrok dobi več predavanj),
s ciljem, da je vsak vlagatelj, ob ustrezno prijavljeni tematiki, sofinanciran vsaj za eno predavanje.
Merila in način določanja deleža za program osnovne šole:
– sofinancirajo se delavnice za učence, in sicer
največ dveh generacij (npr. 7. in 9. razred ali 1. in 6.
razred …), kolikor šola prijavi delavnice v več kot dveh
generacijah, potem komisija po svoji oceni izbere dve
generaciji sofinanciranja,
– komisija bo izbrala sofinanciranje vlagateljev po
naslednjem vrtnem redu: sofinanciranje predavanj za
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starše, nato sofinanciranje delavnic v eni generaciji in
sledi še sofinanciranje delavnic v drugi generaciji. Kolikor bo prijavljenih delavnic več od razpoložljivih sredstev, bo Komisija sofinancirala delavnice za učence
glede na prijavljeno tematiko po naslednjem vrstnem
redu: alkoholna problematika, nelegalne in legalne droge, zasvojenost od računalnika (sem spada: zasvojenost z internetom, zasvojenost z računalniškimi igrami
in spletno nasilje), nasilje med vrstniki, motnje hranjenja,
in sicer, glede na velikost oziroma število učencev vlagatelja (vlagatelj z več učenci dobi več delavnic) s ciljem,
da je vsak vlagatelj, ob ustrezno prijavljeni tematiki, sofinanciran vsaj za eno delavnico.
Merila in način določanja deleža za program srednje šole:
– v Dijaškem in študentskem domu Kranj (v nadaljevanju: DŠD) se sofinancira največ ena delavnica, kolikor DŠD Kranj prijavi več delavnic, potem komisija po
svoji oceni izbere eno delavnico sofinanciranja,
– kolikor bo prijavljenih programov več od zagotovljenih sredstev, bo komisija sofinancirala tematike
po naslednjem vrstnem redu: alkoholna problematika,
nelegalne in legalne droge, zasvojenost od računalnika (sem spada: zasvojenost z internetom, zasvojenost
z računalniškimi igrami in spletno nasilje), nasilje med
vrstniki, motnje hranjenja, in sicer, glede na velikost
oziroma število uporabnikov prijavitelja (prijavitelj z več
uporabniki dobi več delavnic oziroma predavanj) s ciljem, da je vsak vlagatelj, ob ustrezno prijavljeni tematiki,
sofinanciran vsaj za eno delavnico.
5. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena sredstva: za vse tri programe morajo biti sredstva porabljena
v letu 2017.
6. Izdelava vloge
Vlagatelj mora vlogo izdelati v slovenskem jeziku,
in sicer v skladu z določili iz razpisne dokumentacije.
Vloga mora vsebovati izpolnjen obrazec: »predlog
in sofinanciranje« za izbrani program ter parafirana in
žigosana pogodba.
7. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vloge je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov:
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, najkasneje do 20. 6. 2016.
Na kuverti mora biti vidna oznaka: »ne odpiraj –
vloga za javni razpis, sofinanciranje preventivnih programov 2016/2017 – za program vrtci ali za program
osnovne šole ali za program srednje šole«. Na kuverti
mora biti označen tudi naziv in naslov vlagatelja.
V primeru, da vlagatelj oddaja dva programa in se
odloči, da bo vlogo za program vrtci in program osnovne šole oddal skupaj v eni kuverti, morata biti na kuverti
napisana oba programa ter označen naziv in naslov
vlagatelja.
Pri odpiranju se bo upoštevalo vse vloge, ki bodo
oddane osebno v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj
ali oddane priporočeno po pošti najkasneje do 20. 6.
2016. Prepozno prispele vloge bodo zavržene.
8. Odpiranje vlog: odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo
21. 6. 2016 v Mestni občini Kranj.
9. Obravnava vlog
Vloge, prispele na javni razpis, odpre Komisija za
sofinanciranje preventivnih programov in o tem sestavi
zapisnik. Na podlagi ugotovitev zapisnika izda direktor
občinske uprave oziroma od njega pooblaščena oseba sklep o zavrženju vlog, ki so bile prepozne ali so
jih vložile neupravičene osebe. Komisija pa vlagatelje,
katerih vloge so nepopolne glede izpolnjevanja pogojev
tega javnega razpisa, pozove k dopolnitvi vlog. Rok za
dopolnitev vlog je 5 dni od prejema poziva. Če vlagatelj
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vloge v roku ne dopolni, se njegova vloga zavrže. Zoper sklep o zavrženju vloge lahko vlagatelj v roku 8 dni
po prejemu sklepa vloži pritožbo, o kateri odloča župan
Mestne občine Kranj.
Ocenjevanje vseh pravočasnih in popolnih vlog izvede Komisija za sofinanciranje preventivnih programov.
Komisija ovrednoti programe na podlagi kriterijev iz tega
razpisa. Komisija po izvedenem ocenjevanju vlog pripravi poročilo in predlog sofinanciranja. Direktor oziroma
od njega pooblaščena oseba Mestne občine Kranj izda
sklepe o sofinanciranju programov izbranim izvajalcem.
Zoper sklep je možna pritožba v roku 8 dni na župana
Mestne občine Kranj.
Mestna občina Kranj pošlje izbranemu vlagatelju
sklep o izboru in ga hkrati pozove za podpis pogodbe.
Če izbrani vlagatelj v roku 8 dni od prejema poziva nanj
ne odzove se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje preventivnih programov v Mestni občini Kranj za
šolsko leto 2016/2017.
10. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa predvidoma obveščeni najpozneje v 30 dneh po
sprejeti končni odločitvi.
11. Kraj in čas, kjer lahko vlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 30. 5.
2016 dalje dosegljiva na spletni strani Mestne občine
Kranj: www.kranj.si. Vlagatelji lahko zahtevajo informacije in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo po
elektronski pošti (manja.vovk@kranj.si), do vključno
16. 6. 2016.
Mestna občina Kranj
Št. 551-04/2016

Ob-2226/16

Občina Šmartno pri Litiji na podlagi Odloka o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2016 (Uradni list
RS, št. 106/15) in Pravilnika o sofinanciranju socialnih,
zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 31/05) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje socialnih, zdravstvenih
in humanitarnih dejavnosti v Občini Šmartno
pri Litiji v letu 2016
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji.
2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje letnih programov
in projektov na področju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v Občini Šmartno pri Litiji oziroma
za občane Občine Šmartno pri Litiji.
Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in investicije v prostore in opremo za izvajanje teh
dejavnosti.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na razpisu lahko sodelujejo nevladne in neprofitne
organizacije, društva ter združenja, ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:
– so registrirani in delujejo na področju socialnih,
zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti;
– imajo urejeno evidenco članstva;
– imajo v svojem članstvu tudi občane Občine
Šmartno pri Litiji;
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za izvedbo
načrtovanih programov.
Pravne osebe z delovanjem na območju več občin,
regij ali države morajo ob svoji prijavi obvezno izkazati,
da imajo svoje člane oziroma uporabnike tudi iz območja Občine Šmartno pri Litiji in v koliki meri je program
oziroma projekt namenjen njim.
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Ostali pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
4. Osnovna merila za izbor:
– ocena kvalitete in realnosti programa, jasno opredeljeni cilji in uporabniki ter metode dela,
– sodelovanje z rizičnimi skupinami prebivalstva,
vključenost strokovnih delavcev in namen izvedbe programa,
– realnost izvedbe programa in finančna konstrukcija v primerjavi z učinkovitostjo in oziroma udeležbo,
– reference – program se izvaja že dalj časa oziroma se program izvaja na območju občine že daljše
časovno obdobje.
Ostala merila so navedena in podrobneje razčlenjena v razpisni dokumentaciji.
5. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
8.500,00 EUR kot določa Odlok o proračunu Občine
Šmartno pri Litiji za leto 2016, v skladu s prijavami in
merili pa se bodo razdelila na naslednja področja:
a) humanitarni programi
b) zdravstveni programi
c) socialni programi.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2016 za programe/projekte za katere so
bila dodeljena.
7. Rok za oddajo predlogov in način oddajanja
Predlagatelji morajo svoje predloge oddati najpozneje do 24. 6. 2016 (datum poštnega žiga) na naslov
Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno
pri Litiji, ali osebno v tajništvu občine do 27. 6. 2016 do
12. ure.
Predlogi morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah
z oznako »Ne odpiraj – sofinanciranje humanitarnih
programov 2016«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
naveden naziv in poštni naslov predlagatelja.
Komisija ne bo obravnavala predlogov, ki bodo:
– oddani po določenem roku za oddajo predlogov,
– neustrezno naslovljeni in
– nepopolni glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev predloga, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi.
8. Odpiranje prispelih predlogov
Odpiranje prispelih predlogov oziroma prijav na razpis ne bo javno.
Po pregledu prijav bo komisija predlagatelje z nepopolnimi predlogi pozvala k dopolnitvi predlogov. Kolikor
v roku 8 dni po prejemu poziva pozvani predlagatelji
tega ne bodo storili, bo predlog izločen kot nepopolna
prijava.
9. Izid razpisa: predlagatelji bodo o izidu razpisa
obveščeni v roku 30 dni po odpiranju predlogov. Z izbranimi predlagatelji programa bodo sklenjene pogodbe.
10. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija:
razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki
dvignejo na Občini Šmartno pri Litiji (soba 5) ali na spletnih straneh www.smartno-litija.si, dodatne informacije
v zvezi z razpisom pa dobijo na Občini Šmartno pri Litiji,
soba 5, tel. 01/89-62-770, e-mail: karmen.sadar@smartno-litija.si.
Občina Šmartno pri Litiji
Št. 603-0001/2016-201

Ob-2229/16

Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem
sektorju (Uradni list RS, št. 42/10), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08) in Pravilnika o vrednotenju

mladinskih programov in projektov lokalnega razvoja delovanja mladih, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine
Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin,
17/2012, 10/2014, 53/2014) objavlja Občina Ravne na
Koroškem
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov
in projektov lokalnega razvoja delovanja mladih,
ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Ravne
na Koroškem za leto 2016, v okvirni višini 3.000 €
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje mladinskih programov in projektov, ki so v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem in se bodo
izbrala na osnovi vrednotenja prijavljenih programov in
projektov.
3. Osnovna razpisna področja tega razpisa je sofinanciranje zlasti naslednjih mladinskih programov in
projektov, ki:
– vključujejo neformalno izobraževanje in druge obšolske dejavnosti,
– vključujejo zastopanje in uveljavljanje interesov
mladih,
– vključujejo informativna središča in druge oblike
informiranja ter svetovanja mladim,
– vključujejo raziskovalno dejavnost mladih,
– vključujejo mladinsko prostovoljno delo,
– vključujejo aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa,
– vključujejo programe za preprečevanje uživanja
drog in drugih nevarnih substanc,
– spodbujajo k strpnosti, nenasilju med in nad mladimi,
– spodbujajo kulturno izražanje in kreativnost,
– spodbujajo inovativnost in podjetnost mladih.
Predmet sofinanciranja ne morejo biti mladinski
programi in projekti, ki imajo naravo:
– dopolnilnega poklicnega ali univerzitetnega izobraževanja,
– rednega ali dopolnilnega izobraževanja v okviru
ustanov, ki delujejo v skladu z določili Zakona o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja,
– investicij ali nakupa opreme,
– vključevanja odvisnikov v skupnosti za zdravljenje
odvisnosti,
– znanstvenih raziskovanj in strokovnih srečanj
znanstvenega značaja.
Vsa področja delovanja mladih morajo biti dostopna
vsem mladim v Občini Ravne na Koroškem.
4. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu:
4.1. Pravica do sofinanciranja
Pravico do sofinanciranja mladinskih programov in
projektov imajo neprofitne organizacije, zavodi, društva,
zveze, zasebniki, mladinski sveti in druge organizacije,
ki so nosilci programov in projektov, namenjenim izključno mladim med 15. in 29. letom. Sofinancirajo se mladinski programi oziroma projekti, ki so ovrednoteni višje.
4.2. Pogoji sofinanciranja
Na razpisu lahko sodelujejo izvajalci mladinskih
programov in projektov, ki morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo in imajo sedež v Občini Ravne na
Koroškem;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti;
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– programi in projekti se izvajajo za mladino v Občini Ravne na Koroškem (mladi od 15 do 29 let kot je
to določeno v 2. členu Odloka o uresničevanju javnega
interesa na področju mladinske dejavnosti v Občini Ravne na Koroškem);
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so
razvidni prihodki in odhodki izvajanja mladinskih programov in projektov, delež lastnih sredstev, delež javnih
sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev
iz drugih virov;
– vsako leto občinski upravi redno dostavijo poročilo o realizaciji programov in projektov za preteklo leto.
4.3. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja petčlanska strokovna komisija za vodenje postopka javnega razpisa za
sofinanciranje mladinskih programov in projektov, ki jo
imenuje župan Občine Ravne na Koroškem.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo
vlog neupravičenih oseb, ki ne izpolnjujejo razpisnih
pogojev.
5. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev,
namenjenih za predmet razpisa, znaša 3.000 €.
6. Merila in kriteriji za izbor: pri izboru posameznega
programa bodo upoštevana merila in kriteriji, opredeljeni
v prilogi 19. člena Pravilnika o vrednotenju mladinskih
programov in projektov lokalnega razvoja delovanja mladih, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Ravne na
Koroškem. Izračun vrednosti sofinanciranja posameznega programa bo temeljil na oceni izpolnjevanja pozivnih
kriterijev in razpoložljivih finančnih sredstvih.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2016.
8. Razpisni rok: razpis se prične 27. 5. 2016 in se
zaključi 20. 6. 2016.
9. Razpisna dokumentacija obsega:
– navodila izvajalcem programov oziroma projektov
za izdelavo prijave,
– višino sredstev v okviru javnega razpisa,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, in izločitvene faktorje,
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– kriterije in merila za izbor programov oziroma
projektov,
– navedbo dokumentov, ki jih mora prijavitelj priložiti k prijavi,
– navedbo organa, ki z odločbo odloči o dodelitvi
sredstev, in organa, ki odloča o pritožbi,
– letni program mladine,
– vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v sprejemni pisarni Občine Ravne
na Koroškem, pri Andreji Jezernik, vsak delovni dan.
Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani občine http://www.ravne.si.
10. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih
obrazcih in predložena na naslov v zaprti kuverti. Zapečatene kuverte morajo ponudniki do 20. 6. 2016 oddati
na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5,
2390 Ravne na Koroškem, s pripisom »Ponudba – Ne
odpiraj« ter z označbo »Javni razpis – mladina 2016«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine
Ravne na Koroškem.
Na hrbtni strani ovojnice morata biti napisana ime
in naslov prijavitelja.
Nepravilno opremljene kuverte bodo izločene.
11. Podrobne informacije dobite na Oddelku za
družbene dejavnosti Občine Ravne na Koroškem,
tel. 02/82-16-007 (mag. Majda Vrhovnik Čas).
12. Odpiranje vlog in obveščanje in izboru: Občina
Ravne na Koroškem bo predlagatelje o izidu razpisa obvestila najkasneje v roku 30 dni po oddaji popolne vloge,
odpiranje prispelih ponudb bo 21. 6. 2016, ob 15. uri, na
sedežu Občine Ravne na Koroškem.
13. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju programov.
14. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo
prispele pravočasno, ne bomo obravnavali ter jih bo komisija s sklepom zavrgla.
Občina Ravne na Koroškem
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Javne dražbe
Št. 352-1-2/2016

Ob-2270/16
Popravek

Dom upokojencev Kranj, Cesta 1. maja 59,
4000 Kranj objavlja popravek javne dražbe za prodajo
nepremičnine, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS,
št. 35 z dne 13. 5. 2016, Ob-2123/16.
Popravi se 6. točka osnovne objave, ki se pravilno
glasi:
6. Rok: Javna dražba bo potekala v Domu upokojencev Kranj, Cesta 1. maja 59, 4000 Kranj, v prostorih direktorice, in sicer: dne četrtek, 2. 6. 2016,
s pričetkom ob 10. uri. Dražitelji se morajo na dan
javne dražbe osebno zglasiti na kraju dražbe od 9.30
do najkasneje 9.50 ter ob prijavi na dražbo nepremičnine predložiti zahtevano dokumentacijo. Dražitelji
morajo do vključno dne 26. 5. 2016 plačati varščino v višini 10 % od navedene izklicne cene na trr:
SI56 0110 0603 0266 157. Po končani javni dražbi
bo varščina vrnjena tistim, ki na javni dražbi ne bodo
uspešni, v roku 1 delovnega dne.
Dom upokojencev Kranj
Št. 47803-11/2015-19

Ob-2263/16

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo,
Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška 19, Ljubljana (v
nadaljevanju: upravljavec) na podlagi 21. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13
– ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO)
in 30. do 34. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja
drugo javno dražbo
za prodajo nepremičnine
Naziv in sedež upravljavca in organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška 19, Ljubljana.
Predmet javne dražbe: nepremičnina, parc.
št. 1115/7, k.o. 1535 – Črnomelj, v izmeri 3536 m² in
parc. št. 1115/8, k.o. 1535 – Črnomelj, v izmeri 760 m²,
skupaj v izmeri 4296 m², v lasti Republike Slovenije in
upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo.
Izklicna cena: izklicna cena za nepremičnino parc.
št. 1115/7, k.o. 1535 – Črnomelj in parc. št. 1115/8,
k.o. 1535 – Črnomelj znaša 99.300,00 EUR.
Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja izklicne cene je 500,00 EUR.
Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v roku 30 dni od datuma izstavitve računa, ki ga
bo Direkcija RS za infrastrukturo izstavila po sklenitvi
pogodbe, in sicer na račun številka 01100-6300109972,
s sklicno številko, navedeno na računu.
Pogodba je razvezana po samem zakonu, če kupec
kupnine ne plača v roku in na način, določen v prejšnjem
odstavku in tudi ne v dodatnem roku kot ga določi Direkcija RS za infrastrukturo v pozivu na plačilo.
Varščina: varščina za nepremičnino parc. št. 1115/7,
k.o. 1535 – Črnomelj in parc. št. 1115/8, k.o. 1535 – Čr-

nomelj v višini 10 % od izklicne cene nepremičnine znaša 9.930,00 EUR.
Dražitelji morajo vplačati varščino na številko
računa 01100-6300109972 in s sklicno številko na
18 2431 796800.
Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, ostalim dražiteljem pa bo brez obresti vrnjena v roku
30 dni po opravljeni javni dražbi.
Upravljavec zadrži varščino, če dražitelj:
– ne pristopi k javni dražbi,
– ne sklene kupoprodajne pogodbe ali ne plača
kupnine.
Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala na Ministrstvu za infrastrukturo, Direkciji RS za infrastrukturo, Tržaška
cesta 19, 1000 Ljubljana, v sobi 320.
Javna dražba bo potekala dne 22. 6. 2016, s pričetkom ob 10. uri.
Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled nepremičnine: ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije o nepremičnini, ki je predmet javne dražbe, vsak
delovni dan med 9. in 12. uro na Ministrstvu za infrastrukturo, Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška 19, Ljubljana, po predhodnem dogovoru na
tel. 01/478-80-18. Prav tako je ogled nepremičnine, ki
je predmet javne dražbe, mogoč po predhodnem dogovoru na tel. 01/478-80-18.
Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
– Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične
osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin v Republiki
Sloveniji.
– Dražitelji pošljejo dokumentacijo z vsemi dokazili
priporočeno po pošti ali jo prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici na Ministrstvo za infrastrukturo,
Direkcijo RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000
Ljubljana, v vložišče, soba 21/1, in sicer najkasneje
do dne 21. 6. 2016 do 12. ure. Na pisemski ovojnici
mora biti obvezno navedeno: Javna dražba za prodajo
nepremičnine parc. št. 1115/7, k.o. 1535 – Črnomelj in
parc. št. 1115/8, k.o. 1535 – Črnomelj – številka zadeve
47803-11/2015 – ne odpiraj!
– Dokumentacija dražiteljev iz prejšnje alineje mora
vsebovati naslednja dokazila:
– firmo oziroma ime in priimek ter sedež oziroma
naslov dražitelja;
– kopijo osebne izkaznice ali potnega lista oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne
sme biti starejši od 30 dni;
– kontaktna številka dražitelja;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan oziroma tuja pravna oseba oziroma samostojni
podjetnik posameznik mora predložiti potrdilo, ki ga
izdajo institucije v dražiteljevi državi, enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske
dražitelje. Če takega potrdila dražitelj ne more pridobiti
pa mora predložiti lastno izjavo, s katero pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavlja, da ima plačane
davke in prispevke);
– potrdilo, da dražitelj nima blokiranega TRR (velja
samo za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike – tuja pravna oseba oziroma samostojni podjetnik
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posameznik mora predložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v dražiteljevi državi, enakovredne institucijam, od
katerih se zahteva potrdilo za slovenske pravne osebe
oziroma samostojne podjetnike posameznike. Če takega potrdila dražitelj ne more pridobiti pa mora predložiti
lastno izjavo, s katero pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavlja, da nima blokiranega TRR);
– pooblastilo za zastopanje na javni dražbi, če
dražitelj za zastopanje na javni dražbi pooblasti drugo
osebo ali če predstavnik pravne osebe, ki sodeluje na
javni dražbi, ni hkrati zakoniti zastopnik pravne osebe;
– originalno dokazilo o plačilu varščine in navedbo številke računa za primer vračila varščine.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila javno dražbo,
izločeni iz postopka.
Drugi pogoji prodaje nepremičnine:
– Nepremičnini parc. št. 1115/7, k.o. 1535 – Črnomelj in parc. št. 1115/8, k.o. 1535 – Črnomelj se prodajata skupaj.
– Izklicna cena ne vključuje davka na dodano vrednost.
– Davek na dodano vrednost, stroške vknjižbe lastninske pravice, stroške notarske overitve ter vse mo-

Št.

38 / 27. 5. 2016 /

Stran

1187

rebitne druge stroške, ki bi nastali v zvezi s pogodbo,
plača kupec.
– Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«.
– Uspeli dražitelj je dolžan v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi skleniti z upravljavcem kupoprodajno
pogodbo. Če uspeli dražitelj pogodbe ne sklene v navedenem roku, lahko upravljavec podaljša rok za sklenitev
pogodbe največ za 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino.
Če uspeli dražitelj pogodbe ne sklene niti v podaljšanem
roku, upravljavec zadrži njegovo varščino.
Opozorilo: ta objava ne zavezuje upravljavca
k sklenitvi kupoprodajne pogodbe. Vlada Republike
Slovenije ali Stalna komisija za izvedbo in nadzor
postopka prodaje stvarnega premoženja Direkcije
Republike Slovenije za infrastrukturo lahko vse do
sklenitve pravnega posla ustavi že začeti postopek
brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti,
upravljavec pa je dolžan dražiteljem v roku 30 dni
od izdaje sklepa o ustavitvi postopka vrniti vplačane
varščine brez obresti ter povrniti morebitne druge izkazane stroške.
Ministrstvo za infrastrukturo,
Direkcija RS za infrastrukturo
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Razpisi delovnih mest
Št. 705-545/2016/2

Ob-2227/16

Na podlagi 283. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09, 51/10,
26/11, 17/13 – odl. US, 45/14 – odl. US, 53/14, 58/14
– odl. US in 54/15; v nadaljevanju: ZIZ), Ministrstvo za
pravosodje razpisuje:
4 prosta mesta izvršitelja s sedežem
na območju Okrožnega sodišča v Ljubljani;
1 prosto mesto izvršitelja s sedežem
na območju Okrožnega sodišča v Kopru;
1 prosto mesto izvršitelja s sedežem
na območju Okrožnega sodišča v Mariboru;
1 prosto mesto izvršitelja s sedežem
na območju Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu
Razpisni pogoji:
Za izvršitelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje iz 281. člena ZIZ.
Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti (2. točka prvega odstavka 281. člena ZIZ),
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja iz 4. točke prvega odstavka 281. člena ZIZ,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije (1. točka prvega
odstavka 281. člena ZIZ),
– je poslovno sposoben (2. točka prvega odstavka 281. člena ZIZ),
– ima zaključeno 4-letno srednješolsko izobrazbo,
z navedbo datuma izdanega potrdila o pridobljeni izobrazbi ter navedbo institucije, ki je potrdilo izdala (3. točka prvega odstavka 281. člena ZIZ),
– je opravil izpit za izvršitelja po programu, ki ga
je predpisal minister, pristojen za pravosodje, z navedbo datuma izdaje potrdila o opravljenem izpitu (5. točka
prvega odstavka 281. člena ZIZ),
– ni bil obsojen za kaznivo dejanje, zaradi katerega
je moralno nevreden za opravljanje dejanj izvršbe in
zavarovanja ter da zoper njega ni v teku kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja, ki je lahko ovira za imenovanje za izvršitelja (7. točka prvega odstavka 281. člena
ZIZ),
– ima opremo in prostore, ki so potrebni in primerni
za opravljanje dejanj izvršbe in zavarovanja skladno
s Pravilnikom o minimalnih tehničnih in drugih pogojih,
ki se nanašajo na prostore in opremo izvršitelja (Uradni
list RS, št. 6/99 in 75/02), pri čemer morajo biti iz dokazila o izpolnjevanju pogojev glede prostorov razvidni
zemljiškoknjižni podatki, v primeru neskladja med dejanskim in zemljiškoknjižnim stanjem pa tudi vse predhodne listine, iz katerih bo razvidno, da je zadnjo po-

godbo podpisala upravičena oseba (8. točka prvega
odstavka 281. člena ZIZ),
4. izjavo, da lahko Ministrstvo za pravosodje za
namen tega razpisnega postopka pridobi podatke iz
prve, druge, tretje, četrte in pete alinee 3. točke iz uradnih evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski
naslov kandidata in telefonsko številko, na kateri je
dosegljiv.
Izbiro med kandidati, ki bodo izpolnjevali vse pogoje
za imenovanje, opravi minister za pravosodje, pri čemer
upošteva predvsem delovne izkušnje, delovno dobo in
oceno o vrednosti javnega zaupanja (šesti odstavek
283. člena ZIZ).
Pisne prijave na razpisano mesto izvršitelja sprejema Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3,
Ljubljana, 15 dni po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 100-203/2016

Ob-2242/16

Svet Osnovne šole Sostro, Cesta II. grupe odredov
47, 1261 Ljubljana Dobrunje, na podlagi 53. člena ZOFVI
(Uradni list RS, št. 16/07) razpisuje delovno mesto
ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-1-269/12-24 in 47/15; v nadaljevanem besedilu: ZOFVI).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na
delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu,
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni
v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Sostro,
Cesta II. grupe odredov 47, 1261 Ljubljana Dobrunje,
s pripisom »Prijava za razpis ravnatelja«.
Kandidat mora poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev, k prijavi predložiti program vodenja zavoda.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet Osnovne šole Sostro
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Druge objave
Št. 790/2/1 LČ

Ob-2271/16

Na podlagi Zakona o blagovnih rezervah in Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, tel. 01/589-73-00,
telefaks 01/589-73-47.
2. Predmet javnega poziva je:
a) Odprodaja nepremičnine v sklopu hladilnice Delamaris.
b) Kraj: 6310 Izola, Tovarniška ulica 12, parc.
št. 104/2, k.o. 2626 Izola, delež last Zavoda 1/1.
c) Vrsta nepremičnine: del hladilne komore, v izmeri
120 m2, v sklopu hladilnice Delamaris Izola.
d) Nepremičnina se odprodaja, po sistemu videnokupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet nepremičnin in stroške prepisa plača kupec.
e) Predkupna pravica: vsakokratni morebitni solastnik in občina.
f) Izhodiščna cena oziroma najnižja prodajna cena
je 74.489,75 EUR (brez dajatev).
3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno. O izboru bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni od roka za predložitev ponudb.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega
ponudnika. V primeru več najugodnejših ponudb bo
naročnik izvedel pogajanja.
4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji
nepremičnine, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem
primeru se varščina ne vrača.
5. Način in rok plačila
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino
v roku 15 dni po podpisu pogodbe na transakcijski račun
pri UniCredit Bank, št. SI56 29000-0055148819.
Položena varščina se všteje v kupnino. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla.
Naročnik je dolžan pred podpisom prodajne pogodbe
pridobiti soglasje Vlade RS k prodaji.
6. Naročnik dovoljuje, da nepremičninske agencije oglašujejo predmetno prodajo stanovanja na svojih
spletnih straneh. V primeru, da bo izbran ponudnik, ki
ga je pridobila nepremičninska agencija, bo naročnik
agenciji plačal pripadajočo provizijo v višini do 2 % od
prodajne cene.
7. Višina varščine
Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti
varščino v višini 10 % izhodiščne cene na transakcijski
račun pri UniCredit Bank, št. SI56 29000-0055148819.
Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom,
ki s svojo ponudbo ne uspejo, varščina vrne v roku osem
dni, brez obresti.
V primeru, da morebitni predkupni upravičenec
v zakonitem roku (30 dni od poziva) uveljavlja predkupno pravico, se izbranemu ponudniku varščina vrne
v roku osem dni po preteku tega roka, brez obresti.
8. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem
dogovoru z Alojzijem Černetom, tel. 01/589-73-26.

9. Predložitev ponudb:
a) Pisne ponudbe z navedbo ponudbene cene in
veljavnosti ponudbe je potrebno predložiti do 17. 6. 2016
do 9. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup nepremičnin v Izoli – ne odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– pooblastilo osebi za zastopanje na odpiranju ponudb za pravne osebe.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Dunajska 106, Ljubljana.
c) Ponudba mora veljati do 31. 8. 2016 oziroma do
sklenitve prodajne pogodbe.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno
odpiranje ponudb bo dne 17. 6. 2016 ob 9.15, v sejni
sobi, VII. nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za
blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve
Ob-2260/16
Na podlagi petega odstavka 49. člena Statuta Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (Uradni
list RS, št. 117/08, 56/12, 75/13, 25/14, 72/14 in 17/16)
objavlja Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (v nadaljevanju: fakulteta)
javni poziv
za zbiranje predlogov kandidatov za enega
člana predstavnika delodajalcev v Upravni odbor
Fakultete za informacijske študije v Novem mestu
I. Upravni odbor je organ upravljanja fakultete. Statut Fakultete za informacijske študije v Novem mestu
(Uradni list RS, št. 117/08, 56/12, 75/13, 25/14, 72/14
in 17/16) v peti alineji petega odstavka 49. člena določa: »Predstavnika delodajalcev imenuje dekan fakultete
v soglasju z ustanoviteljem izmed kandidatov, ki jih preko javnega poziva predlagajo gospodarska interesna
združenja in zbornice.«
II. Na podlagi tega poziva pridobljenih predlogov
kandidatov bo dekan fakultete v soglasju z ustanoviteljem, Republiko Slovenijo, imenoval predstavnika
delodajalcev v Upravni odbor fakultete. Mandatna doba
je štiri leta.
Upravičeni predlagatelji so:
– gospodarska interesna združenja in
– zbornice.
Iz predloga mora biti razvidno, da je kandidat predlagan s strani upravičenega predlagatelja.
III. Predlog mora posredovati pooblaščena oseba
upravičenega predlagatelja.
Za posameznega predlaganega kandidata
mora predlagatelj predložiti naslednje podatke:
– ime in priimek;
– stalno prebivališče;
– naziv organizacije, kjer je zaposlen in delo, ki ga
opravlja;
– izjavo predlaganega kandidata, da pristaja na
kandidaturo;
– kratko utemeljitev predloga.

Stran

1190 /

Št.

38 / 27. 5. 2016

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

IV. Predlog s podatki, navedenimi pod točko II. in
točko III., posredujte na naslov: Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (s pripisom: »Kandidat
za Upravni odbor«), Ulica talcev 3, 8000 Novo mesto.
Zbiranje predlogov traja do 22. junija 2016. Predlog
je oddan pravočasno, če v papirnati obliki prispe v tajništvo fakultete do 22. 6. 2016 do 14. ure. Kot pravočasne
se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz
Slovenije do 22. 6. 2016 (poštni žig).
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu
Št. 352-16/2016

Ob-2251/16

Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart
v Slovenskih goricah na podlagi 22. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12,

Zap. Naslov, kjer se stanovanje Številka stanovanja
št.
nahaja
1.
Gubčeva ul. 4, 2230 Lenart 108/III

2. Postopek sprejemanja ponudb
Ponudbe se bodo sprejemale v roku 15 dni od
dneva objave javne ponudbe v Uradnem listu RS in
na spletni strani Občine Lenart, na naslovu Občina
Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart, vložišče, soba
št. 6, v I. nadstropju. Pošiljke oddane po pošti morajo
biti oddane obvezno s priporočeno pošto, v zgoraj navedenem roku.
Upoštevane bodo podpisane in popolne ponudbe.
Ponudbe morajo biti v zaprti in pravilno označeni kuverti:
»Ne odpiraj! Ponudba za odkup stanovanja!«. Ponudbe,
ki bodo vsebovale nižjo ceno predmeta prodaje, kot je
določena v javni ponudbi, ne bodo upoštevane. Prijavna
dokumentacija se dvigne v vložišču Občine Lenart, Trg
osvoboditve 7, Lenart, soba št. 6, I. nadstropje ali na
spletni strani Občine Lenart.
3. Vsebina popolne ponudbe:
– izpolnjen in podpisan obrazec »Ponudba«,
– priloženo originalno potrdilo o plačilu 10 % vrednosti predmeta prodaje, za katerega se daje ponudba,
– številko transakcijskega računa ponudnika, na
katerega se vrne plačana varščina, v primeru neuspele
ponudbe,
– kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe oziroma kopijo izpiska iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni za
pravne osebe.
4. Cena: cena predstavlja ocenjeno tržno vrednost predmeta prodaje in je fiksna. Cena vključuje
tudi solastnino na pripadajočem delu skupnih prostorov, naprav in zemljišču. Kupec je poleg kupnine dolžan
plačati tudi davek na promet nepremičnin, v višini 2 %
od cene predmeta prodaje. Kupec plača tudi stroške
cenitve v višini 143,96 EUR.
5. Rok sklenitve pogodbe: pogodba s kupcem bo
sklenjena v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb.
6. Način in rok plačila: ponudnik mora k svoji vlogi
oziroma k ponudbi priložiti originalno potrdilo o plačilu varščine za resnost ponudbe, in sicer v višini 10 %
vrednosti predmeta prodaje, za katerega vlaga ponud-

50/14 in 76/15), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl.
US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.
US-I-427/06-0, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19,
51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10), 28. in 35. člena
Uredbe o stvarnem premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), 7. člena
Statuta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik,
št. 14/2010 in 8/2011) in Sklepa Občinskega sveta
Občine Lenart, sprejetega na 7. redni seji, dne 17. 12.
2015, objavlja
javno ponudbo
za prodajo nepremičnega premoženja
Občine Lenart
1. Predmet prodaje
Predmet prodaje je stanovanje:

Parc. št. ID
št. k.o.
parc. št. 211/9
k.o. Lenart v Slov. goricah
ID 5776559, vpisano pod št.
532-805-108

Površina m2

Cena EUR

58,10 m2

32.000,00

bo. Varščina bo vračunana v kupnino. Izbrani ponudnik
mora plačati kupnino v roku 15 dni od sklenitve pogodbe. Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti
vrnjena na njegov transakcijski račun, v roku 8 dni po
odpiranju ponudb.
7. Merila za izbiro in drugi pogoji:
A. Pri javni ponudbi za prodajo nepremičnin lahko
sodelujejo fizične osebe, ki so državljani držav članic
Evropske unije in pravne osebe s sedežem v državah,
ki so članice Evropske unije in tujci, kot jih opredeljuje
Zakon o ugotavljanju vzajemnosti in ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje za pridobitev lastninske pravice
tujcev na nepremičninah v RS.
B. Ponudnik mora do oddaje ponudbe plačati 10 %
varščine na transakcijski račun Občine Lenart, št.:
01258-0100010543, odprt pri Banki Slovenije ter k ponudbi priložiti originalno potrdilo o plačilu.
C. Če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne
pogodbe v predpisanem roku, ostane varščina prodajalcu.
D. Kupcu se vplačana varščina vračuna v kupnino,
ki se ustrezno zniža.
E. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroški overitve, takse in drugo) nosi kupec.
F. Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«, prodajalec ne odgovarja za stvarne napake
posameznega predmeta prodaje. Stanovanje je zasedeno.
G. Prodajalec si pridržuje pravico, da za predmet
prodaje ne izbere nobenega od ponudnikov.
H. Kupec pridobi lastninsko pravico na posamičnem predmetu prodaje po plačilu celotne kupnine in
vseh stroškov, posest pa z opravljeno primopredajo
nepremičnine.
I. Vse dodatne informacije glede prodaje nepremičnin dobite na Občini Lenart, tel. 02/729-13-20, Brigita
Rojs.
J. O odločitvi prodajalca bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v roku tri dni po preteku roka, ki je določen
za sprejemanje ponudb.
Občina Lenart

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št. 478-50/2015

Ob-2252/16

Občina Lenart na podlagi 19. in 21. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12,
47/13 – ZDU-1G, 50/14), 55. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) in 2. točke 7. člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/2010
8/2011) in Programa nakupa in prodaje stvarnega premoženja Občine Lenart za leto 2016, ki ga je sprejel
Občinski svet Občine Lenart, na 7. redni seji dne 17. 12.
2015, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja
ponudb: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart, tel. 02/729-13-10, faks 02/720-73-52, e-pošta:
obcina@lenart.si.
II. Predmet prodaje in izklicna vrednost
Predmet prodaje je nepremičnina v lasti Občine
Lenart:
1. Nezazidano stavbno zemljišče, parc. št. 1297/2,
ID znak 530-1297/2, k.o. Partinje, površina zemljišča
znaša 1939 m2.
Prostorski akti, ki veljajo na območju predmetnih
nepremičnin: Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Lenart za območje nove Občine Lenart v letu
2002 (Uradni list RS, št. 78/04), Sklep o sprejemu in
pričetku uporabe usklajene digitalne kartografske dokumentacije k prostorskim sestavinam veljavnih prostorskih aktov za območje Občine Lenart (Muv št. 20/10),
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Lenart
(Uradni list RS, št. 56/92, 54/95, 91/02, 82/03, Muv
št. 4/08, 31/08, 16/09, 2/11, 4/11), Odlok o prostorskih
ureditvenih pogojih v Občini Lenart (Uradni list RS,
št. 2/01 in 74/04, Muv št. 24/05, 35/07, 9/10, 8/11 in
5/14).
Izklicna cena nepremičnine znaša 36.000,00 EUR
(cena je brez davka).
V ceni predmetne nepremičnine ni zajet komunalni
prispevek, ki se odmeri v postopku odmere komunalnega prispevka, začetem na zahtevo zavezanca ali po
uradni dolžnosti.
III. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
1. Nepremičnina, ki je predmet tega razpisa, se
prodaja kot zaključena celota.
2. Nepremičnina se prodaja po načelu »videno-kupljeno«.
3. Ponudbo za nakup nepremičnin lahko podajo
pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in
v roku podajo pravilne ponudbe.
– Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja
ponudb plačati varščino v višini 10 % izklicne cene za
nepremičnine na transakcijski račun Občine Lenart:
01258-0100010543, odprt pri Banki Slovenije, obvezni
sklic na številko: 00 1297/2.
Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina
brez obresti vrne najkasneje v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu)
se varščina vračuna v kupnino.
4. Celotno kupnino mora kupec poravnati v 15 dneh
od sklenitve pogodbe. Rok plačila kupnine je bistvena
sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na način in v roku, določenem v pogodbi, se šteje
prodajna pogodba za razdrto.
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Po plačilo kupnine v celoti kupec lahko vpiše spremembo lastninske pravice v zemljiško knjigo.
V. Drugi pogoji: pri načrtovanju in izvajanju posegov
v ureditvenem območju je potrebno upoštevati smernice
in projektne pogoje za načrtovanje predvidene prostorske ureditve, ki so del veljavnega prostorsko-izvedbenega akta.
VI. Ponudba
1. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje
sestavine:
– Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga
št. 1).
– Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa (priloga št. 2).
– Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
cene na obrazcu Ponudba (priloga št. 3).
– Potrdilo o plačilu varščine v višini 10 % od izklicne cene.
– Kopijo matične in davčne številke.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj
navedene sestavine.
2. Rok vezanosti ponudnika na ponudbo:
– do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim
ponudnikom.
3. Nepravočasne in nepopolne ponudbe bodo izločene iz nadaljnjega postopka in ne bodo obravnavane.
VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila pristojna komisija, ki jo imenuje župan. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil
najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izklicne cene. Če
bo med prejetimi ponudbami več ponudnikov, ki bodo
podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob
izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec izvedel javno
dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo
v ponudbi ponudili najugodnejši ponudniki.
2. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma
odpiranja ponudb.
3. Občina Lenart lahko do sklenitve pravnega posla
prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to
navedla razloge.
4. Občina Lenart si pridržuje pravico, da ne izbere
nobene od prispelih ponudb.
VIII. Sklenitev pogodbe:
1. Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od prejema
sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno pogodbo.
2. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne
sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in
velja, da je kupec odstopil od pogodbe.
3. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin. Stroške sklenitve pogodbe,
stroške davka na promet nepremičnin ter stroške notarskih storitev plača kupec nepremičnin. Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičninah z vpisom le-te
v zemljiško knjigo, stroške postopka vpisa spremembe
lastnine v zemljiško knjigo nosi kupec.
4. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan
oziroma imenovana komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno
v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Lenart.
IX. Rok za predložitev ponudbe
Ponudniki svoje pisne ponudbe za nakup nepremičnine pošljejo po pošti s priporočeno pošiljko na naslov
Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart, ali oddajo v glavni pisarni Občine Lenart najkasneje do 13. 6.

Stran

1192 /

Št.

38 / 27. 5. 2016

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

2016 do 8. ure, v vložišče Občine Lenart. Na zaprti
ovojnici mora biti pod naslovom občine vidno navedeno:
»Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine – k.o.
Partinje«.
Na ovojnici morajo ponudniki navesti ime in priimek
(naziv) ter svoj naslov.
Ponudbe, ki bodo na Občino Lenart prispele po
roku za oddajo ponudb, bodo v zaprti ovojnici vrnjene
pošiljatelju in v postopku ne bodo obravnavane.
Javno odpiranje ponudb bo dne 13. 6. 2016, ob
9. uri, v prostorih Občine Lenart, Trg osvoboditve 7,
2230 Lenart, soba št. 28, 2. nadstropje.
X. Kontaktne osebe prodajalca
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki
dobijo na Občini Lenart pri Brigiti Rojs, brigita.rojs@lenart.si, tel. 729-13-20, kjer lahko pridobijo tudi razpisno
dokumentacijo.
Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo ponudbe
so objavljeni na spletni strani Občine Lenart: http://www.
lenart.si, v pisni obliki pa jih ponudniki lahko prevzamejo
v glavni pisarni Občine Lenart.
Občina Lenart
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Evidence sindikatov
Št. 101-2/2016-18

Ob-2162/16

Pravila sindikata Konfederacije slovenskih sindikatov – Sindikati Koroške, s sedežem Otiški Vrh
177, 2373 Šentjanž pri Dravogradu, ki so bila hranjena na Upravni enoti Dravograd na podlagi odločbe
številka 101-2/2016-2 z dne 10. 2. 2016 in vpisana
v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko
2/2016, se na podlagi izdane pravnomočne odločbe
št. 101-2/2016-14 z dnem 19. 4. 2016 izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
Ob-2185/16
Statut z nazivom Pravila Sindikata družbe G7 Štajerska in Koroška, ki je hranjen v Upravni enoti Maribor
na podlagi odločbe številka 101-8/2010, z dne 7. 4. 2010
in vpisan v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod zaporedno številko 8/2010, se zbriše iz
evidence statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor
z dne 11. 5. 2016.
S tem se iz evidence statutov sindikatov pri Upravni
enoti Maribor izbriše sindikat z nazivom Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami
Slovenije, Sindikat družbe G7 Štajerska in Koroška,
s sedežem Ulica kraljeviča Marka 19, 2000 Maribor.
Izbris je vpisan v evidenci statutov sindikatov pri
Upravni enoti Maribor pod zaporedno številko 5/2016,
z dne 11. 5. 2016.
Št. 10100-3/2016-2

Ob-2209/16

Statut sindikata Konfederacija slovenskih sindikatov – Sindikati Koroške se hrani pri Ministrstvu za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Statut je vpisan v evidenco statutov sindikatov dne
10. 5. 2016, pod zaporedno številko 226.
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Objave sodišč
Izvršbe
3206 In 37/2015

Os-2116/16

Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča z dne
5. 11. 2015, opr. št. In 37/2015, je bil dne 4. 12. 2015
opravljen v korist upnika Janeza Mušič, Klemenčičeva
ul. 1, Ljubljana, rubež stanovanja št. 2 v pritličju, v izmeri
19,0 m2, parcela št. 131/9, vpisana pri 1727, k.o. Poljansko predmestje, na naslovu Živinozdravska ulica 2,
Ljubljana, last dolžnika Sajma Gredelj, Živinozdravska
ul. 2, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 4. 2016
3119 VL 143451/2012

Os-2136/16

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča
v Ljubljani – Centralnega oddelka za verodostojno listino, opr. št. VL 143451/2012 z dne 11. 12. 2012 (ki je
postal pravnomočen dne 25. 12. 2012) je bil dne 28. 2.
2013 opravljen v korist upnika PASTOR TVA d.d., Novačka cesta 2, Bestovje, Hrvaška, rubež nepremičnin, ki
niso vpisane v zemljiško knjigo, to je:
– poslovni prostor z oznako 1722-1839-6, v izmeri
117,45 m2, ki se nahaja v 1. nadstropju na naslovu Koprska ulica 94, Ljubljana, ter
– poslovni prostor z oznako 1722-8256, v izmeri
444,39 m2 in poslovni prostor z oznako 1722-8256, v izmeri 41,54 m2, ki se nahajata v 1. nadstropju na naslovu
Koprska ulica 96/B, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 4. 2016
VL 80623/2015

Os-3529/15

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Ljubljani,
opr. št. VL 80623/2015 z dne 13. 7. 2015, je izvršiteljica
Branka Horvat Zec iz Maribora opravila rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje št. 21, v stavbi št. 1320, v skupni izmeri 39,45 m2,
v 5. nadstropju večstanovanjske stavbe, na naslovu
Ulica Staneta Severja 3, Maribor, last dolžnika Petra
Zorića, Turnerjeva ulica 7, Maribor, v korist upnika Etažni lastniki stavbe Staneta Severja 3, Maribor, zaradi
izterjave 185,28 EUR s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 11. 2015

Oklici o začetku vzpostavitve
pravnega naslova
II N 52/2015

Os-2097/16

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajnem sodniku
Juretu Likarju v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Pošta Slovenije d.o.o., Poslovna enota Ljubljana, Čopova

ulica 11, Ljubljana, 2. Petra Cilenšek, Ulica Mire Pregljeve 4, Litija, 3. Pino d.o.o., Ulica Mire Pregljeve 4, Litija,
4. Dušan Gorišek, Ulica Mire Pregljeve 4, Litija, 5. Živan
Miljković, Ulica Mire Pregljeve 4, Litija, 6. Urarstvo Big
Ben d.o.o., Ulica Mire Pregljeve 4, Litija, 7. Republika
Slovenija, Ministrstvo za finance – FURS, Šmartinska
cesta 55, Ljubljana, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, 8. Barbka Smolnikar, Sitarjevška cesta 7, Litija, 9. Miroslav Bregar, Bitiče
10, Litija, 10. Iztok Majoranc, Zgornji Log 29, Litija,
11. Robert Rovšek, Na griču 3 a, Litija, ki jih vse zastopa
upravnik stavbe SPL Ljubljana d.d., Frankopanska 18 a,
Ljubljana, njega pa pooblaščenec Janez Ribnikar, njega
pa Danijel Brtoncelj, Kešetovo 1, Trbovlje, zoper nasprotno udeleženko: Občina Litija, Jerebova ulica 14,
Litija, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Šebenik, d.o.o.,
Štihova ulica 14, Ljubljana, zaradi vzpostavitve etažne
lastnine pri poslovno stanovanjski stavbi na naslovu
Ulica Mire Pregljeve 4 v Litiji, izdalo sklep o začetku
vzpostavitve dveh listin z naslednjimi podatki:
A)
– identifikacijski znak oziroma določljivost nepremičnine in podatki o vsebini listine: kupoprodajna pogodba z dne 31. 10. 1991, št. 201/91. Predmet pogodbe: poslovni prostor v pritličju poslovno stanovanjskega
objekta v Litiji na naslovu Ulica Mire Pregljeve 4, v izmeri
334 m2. Identifikacijski znak nepremičnine, s katerim
zdaj vpisana v zemljiško knjigo kot nedokončana etažna
lastnina: 1838-186-301,
– oseba, ki jo je izstavila: SKB – investicijsko podjetje d.o.o., Titova cesta 38, Ljubljana,
– osebi, v korist katere je izstavljena: PTT podjetje
Ljubljana, Ljubljana, Cigaletova 15,
– podatki o osebi, v korist katere se zahteva vknjižba lastninske pravice: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov
trg 10, Ljubljana,
B)
– identifikacijski znak oziroma določljivost nepremičnine in podatki o vsebini listine: pogodba št. 15
o prenosu lastninske pravice oziroma pravice uporabe
na nepremičnini z dne 2. 8. 1996. Predmet pogodbe: poslovni prostor v pritličju poslovno stanovanjskega
objekta v Litiji na naslovu Ulica Mire Pregljeve, v izmeri
334 m2. Identifikacijski znak nepremičnine, s katerim je
vpisana v zemljiško knjigo kot nedokončana etažna lastnina: 1838-186-301,
– oseba, ki jo je izstavila: Telekom Slovenije
p.o. Ljubljana, Cigaletova 15, Ljubljana,
– osebi, v korist katere je izstavljena: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, Ljubljana.
– podatki o osebi, v korist katere se zahteva vknjižba lastninske pravice: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov
trg 10, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic pri prej
navedeni nepremičnini, zlasti:
1. oseba, ki dokaže, da so izpolnjeni pogoji za
dovolitev vknjižbe lastninske pravice na nepremičnini
v njeno korist,
2. oseba, ki dokaže, da so izpolnjeni pogoji za dovolitev vknjižbe druge stvarne pravice na nepremičnini
v njeno korist proti osebi, v korist katere je bila izstavlje-
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na listina, katere vzpostavitev se v postopku zahteva, in
da ima zato v posesti izvirnik te listine,
3. zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine,
4. oseba, ki je v predlogu za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine navedena kot oseba, ki je listino izstavila,
da v enem mesecu od objave tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na oglasni deski sodišča pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja. Osebe iz točke 1. ali 2. morajo
zahtevati vknjižbo lastninske oziroma druge stvarne pravice v svojo korist, in mu priložiti listine, ki so podlaga za
to vknjižbo. Oseba iz točke 2. mora priložiti tudi izvirnik
oziroma vsaj overjen prepis listine, katere vzpostavitev
se v postopku zahteva.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 4. 2016
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V izvršilni zadevi upnika Javni jamstveni in preživninski sklad RS, Kotnikova ulica 28, Ljubljana, proti dolžniku Gašperju Stare, Koroška cesta 19, Kranj, zaradi
izterjave 4.154,34 EUR s pripadki, je sodišče dolžniku
Gašperju Stare, Koroška cesta 19, Kranj, postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Jaka Šarabon,
Glavni trg 20, Kranj, ki ima v tem postopku vse pravice
in dolžnosti zakonitega zastopnika od dneva postavitve
in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma organ, pristojen za
socialne zadeve, sodišču ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 5. 4. 2016

javni sklad, Poljanska cesta 31, Ljubljana; BPT naložbe, energetika, nepremičnine d.o.o., Nazorjeva ulica
3, Kranj; MALI-E-TIKO, proizvodnja elementov za elektroniko in kovinsko opremo, d.o.o., Loka 121, Tržič;
Marija Florjančič, Cankarjeva cesta 1, Tržič; Branimir
Manojlović, Cankarjeva cesta 1, Tržič; Slavica Domazet Manojlović, Cankarjeva cesta 1, Tržič; Stanislav
Marcola, Cankarjeva cesta 1, Tržič; Terezija Marcola,
Cankarjeva cesta 1, Tržič; Šućo Đutović, Cankarjeva
cesta 1, Tržič; Sihveta Inajetović, Cankarjeva cesta 1,
Tržič; Majda Pivk, Cankarjeva cesta 1, Tržič; Oliver
Grubešić, Cankarjeva cesta 1, Tržič; Marija Omerović,
Cankarjeva cesta 1, Tržič; Alojz Petrovič, Cankarjeva
cesta 1, Tržič; Dejan Klemenčič, Cankarjeva cesta 1,
Tržič; Jožef Jejčič, Cankarjeva cesta 1, Tržič; Sanela
Janković, Cankarjeva cesta 1, Tržič; Renata Marin, Cankarjeva cesta 1, Tržič; Pavel Barabaš, Cankarjeva cesta
1, Tržič; Gizela Vrbančič Janša, Cankarjeva cesta 1,
Tržič; France Komac, Cankarjeva cesta 1, Tržič; Janko
Rabič, Cankarjeva cesta 1, Tržič; Nevenka Prašnikar,
Cankarjeva cesta 1, Tržič; Kristina Dolžan Primožič,
Cankarjeva cesta 1, Tržič; Mojca Žepič, Cankarjeva
cesta 1, Tržič; Anton Žepič, Cankarjeva cesta 1, Tržič;
Polona Rus Brišar, Cankarjeva cesta 1, Tržič; Matija
Vesel, Cankarjeva cesta 1, Tržič; Gabrijela Klemenčič,
Cankarjeva cesta 1, Tržič; Silva Vrhovnik, Cankarjeva
cesta 1, Tržič; Janez Kokalj, Cankarjeva cesta 1, Tržič;
Arif Begulić, Cankarjeva cesta 1, Tržič; Petra Gligorević,
Cankarjeva cesta 1, Tržič; Marija Globočnik, Cankarjeva cesta 1, Tržič; Marija Globočnik, Cankarjeva cesta
1, Tržič; Darja Sitar, Cankarjeva cesta 1, Tržič; Branko Sajovic, Cankarjeva cesta 1, Tržič; Marica Kušenič,
Cankarjeva cesta 1, Tržič; Bogomila Koselj, Cankarjeva
cesta 1, Tržič; Franc Meglič, Cankarjeva cesta 1, Tržič;
Jožica Žefran, Cankarjeva cesta 1, Tržič; Helena Košnik,
Cankarjeva cesta 1, Tržič; Peter Uzar, Cankarjeva cesta
1, Tržič; Zora Blažan, Cankarjeva cesta 1, Tržič; Milan
Gregorčič, Cankarjeva cesta 1, Tržič; Tatjana Brodnik,
Cankarjeva cesta 1, Tržič; Vanja Belhar, Cankarjeva cesta 1, Tržič; Iris Šober, Cankarjeva cesta 1, Tržič; Olga
Radič, Cankarjeva cesta 1, Tržič; Irena Ogrin, Cankarjeva cesta 1, Tržič; Blaž Ropret, Cankarjeva cesta 1,
Tržič; Anja Šmidt, Cankarjeva cesta 1, Tržič; Marijan
Štancar, Cankarjeva cesta 1, Tržič; Petra Štancar Valenta, Cankarjeva cesta 1, Tržič; Emil Ogris, Cankarjeva
cesta 1, Tržič; Društvo invalidov Tržič, Cankarjeva cesta
1, Tržič; Janez Kikel, Cankarjeva cesta 1, Tržič; Invest
zavarovalno zastopanje d.o.o., Bratovševa ploščad 24,
Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Domplan, družba
za inženiring, nepremičnine, urbanizem in energetiko,
d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj, proti dolžniku Nadja
Florjančič, brez bivališča v RS, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Sever d.o.o., Gorenjska cesta 28, Radovljica, zaradi izterjave 319,89 EUR s pripadki, je sodišče
dolžnici Nadji Florjančič, brez bivališča v RS, postavilo
začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Mitja Severja,
Gorenjska cesta 28, Radovljica, ki ima v tem postopku
vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma organ,
pristojen za socialne zadeve, sodišču ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 29. 4. 2016

I 148/2016

2643 Z 12/2016

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
N 38/2015

Os-2144/16

V nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Darinka Djuraševič, Ulica Jakoba Alešovca 7, 1240 Kamnik in 2. Peter Sitar, Pot na Poljane 6 b, 1240 Kamnik, proti nasprotnima udeležencema: 1. Franc Sitar, brez bivališča
in 2. Nives Boltar, Glavni trg 12, 1240 Kamnik, zaradi
predloga za civilno delitev solastnih nepremičnin (pcto.
60.000,00 €), je Okrajno sodišče v Kamniku postavilo
začasno zastopnico nasprotnemu udeležencu Francu
Sitarju, brez prebivališča, na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena ZPP v zvezi s 37. členom ZNP. Za
začasno zastopnico je postavilo odvetnico Suzano Miklič Nikič, Ljubljanska cesta 102, 1230 Domžale. Sodišče opozarja nasprotnega udeleženca Franca Sitarja,
da ga bo začasna zastopnica zastopala v postopku vse
do takrat, dokler ne bo sam oziroma njegov pooblaščenec nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 9. 5. 2016
I 407/2009

Os-1898/16

Os-2110/16

V izvršilni zadevi upnikov: Občina Tržič, Trg svobode 18, Tržič; Stanovanjski sklad Republike Slovenije,

Os-2008/16

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Republika Slovenija (Ministrstvo za finance, Finančna
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uprava RS, Finančni urad Ljubljana), Davčna ulica 1,
Ljubljana – dostava, ki ga zastopa zak. zast. Državno
pravobranilstvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2,
Ljubljana, proti dolžniku Bojanu Kambič, Šarhova ulica
20, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 7.926,54 EUR,
sklenilo:
dolžniku Bojanu Kambiču, nazadnje stanujočemu
Šarhova ulica 20, Ljubljana, sedaj neznanega prebivališča, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. in
239. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Željko Kranjc, Čufarjeva ulica 1, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 4. 2016
VL 167555/2015

Os-2129/16

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska
cesta 31, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Črtomir
Remec, po Benjamin Jakičič, Ob Suhi 19, Ravne na
Koroškem, proti dolžnikoma: Alenki Kostova, Savska
cesta 18B, Kranj dostava; Igorju Repinc, Koroška cesta
19, Kranj – dostava, ki ga zastopa zak. zast. zač. zast.
odv. Špela Voršič, Benedičičeva pot 15, Kranj – dostava,
zaradi izterjave 2.848,74 EUR, sklenilo:
dolžniku Igorju Repinc, Koroška cesta 19, Kranj
– dostava se na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Špela
Voršič, Benedičičeva pot 15, Kranj.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 4. 2016
VL 33781/2016

Os-2159/16

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Andrej
Pak, Plintovec 16D, Zgornja Kungota, ki ga zastopa
zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19,
Maribor; Vesna Borzatta, Endlicherjeva ulica 7, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Lotka Struger, Endlicherjeva
ulica 7, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest
d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Ljupko Leovac,
Endlicherjeva ulica 7, Maribor, ki ga zastopa zak. zast.
Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Albina Vozar, Endlicherjeva ulica 7, Maribor, ki ga zastopa
zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19,
Maribor; Terezija Novak, Endlicherjeva ulica 7, Maribor,
ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Franc Lorenčič, Endlicherjeva
ulica 7, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest
d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Blanka Vdo-

vič, Gradiška 172, Pesnica pri MB, ki ga zastopa zak.
zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor;
Helena Pintar, Endlicherjeva ulica 7, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica
19, Maribor; Danica Rebernišek, Endlicherjeva ulica 7,
Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Angela Lupša, Endlicherjeva ulica 7, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest
d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; David Teržan,
Kapla 51A, Tabor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest
d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Danilo Vedlin,
Endlicherjeva ulica 7, Maribor, ki ga zastopa zak. zast.
Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Agata Petrinjak, Endlicherjeva ulica 7, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica
19, Maribor, proti dolžnici: Tatjana Drezgić, Ulica Vita
Kraigherja 20, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Pirih
Matej odvetnik, Ulica heroja Šlandra 11, Maribor, zaradi
izterjave 93,83 EUR, sklenilo:
dolžnici Tatjani Drezgić, Ulica Vita Kraigherja 20,
Maribor, se na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Pirih Matej, Ulica heroja Šlandra 11, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej,
dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 5. 2016
VL 161340/2015

Os-2165/16

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki
jo zastopa Branka Melinc, Miklošičeva 19, Ljubljana,
proti dolžniku Marku Pilja, Zgornje Bitnje 380, Žabnica, ki ga zastopa zak. zast. Batinič Željko – odvetnik,
Zoisova ulica 1, Kranj, zaradi izterjave 2.647,32 EUR,
sklenilo:
dolžniku Marku Pilja, Zgornje Bitnje 380, Žabnica,
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Batinič Željko, Zoisova ulica 1, 4000 Kranj.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 5. 2016
VL 28806/2016

Os-2192/16

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Zvezdana Valek, Trg Borisa Kidriča 1, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19,
Maribor; Ante Ivkovič, Trg Borisa Kidriča 1, Maribor, ki
ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva
ulica 19, Maribor; Irena Šket Fakin, Trg Borisa Kidriča
1, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o.,
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Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Antonija Horvat, Trg
Borisa Kidriča 1, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Brigita
Dovnik, Trg Borisa Kidriča 1, Maribor, ki ga zastopa
zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19,
Maribor; Darko Hederih, Trg Borisa Kidriča 1, Maribor,
ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Erna Hladen, Trg Borisa Kidriča
1, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o.,
Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Vanda Skerbinjek, Trg
Borisa Kidriča 1, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Vinko
Reberšek, Lackova cesta 145, Maribor, ki ga zastopa
zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19,
Maribor; Vesna Podlipnik, Koroška cesta 97, Maribor,
ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Vinko Štefok, Pušnikova ulica 13,
Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Matej Žmavc, Trg Borisa
Kidriča 1, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest
d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Taras Poljanec,
Trg Borisa Kidriča 1, Maribor, ki ga zastopa zak. zast.
Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Jasna Nerat, Trg Borisa Kidriča 1, Maribor, ki ga zastopa
zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19,
Maribor; Franc Pediček, Trg Borisa Kidriča 1, Maribor,
ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Marjan Mlaker, Trg Borisa Kidriča
1, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o.,
Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Peter Fakin, Trg Borisa
Kidriča 1, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest
d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; David Kastelic,
Trg Borisa Kidriča 1, Maribor, ki ga zastopa zak. zast.
Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, po
odv. Odvetnik Alen Naglič, Mestni trg 10A, Slovenske
Konjice, proti dolžniku: Marjanu Kocbek, Trg Borisa
Kidriča 1, Maribor, ki ga zastopa začas. zast. odv. Albin Ploj, Ulica heroja Bračiča 18/II, Maribor – dostava,
zaradi izterjave 256,32 EUR, sklenilo:
dolžniku Marjanu Kocbek, Trg Borisa Kidriča 1, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Albin Ploj,
Ulica heroja Bračiča 18/II, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 5. 2016
VL 12456/2016

Os-2193/16

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Zavod
Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, cesta IX 006, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Mavricija
Batič, Rožna dolina, cesta IX 6, Ljubljana – dostava, po
Vinko Kaplan, Rožna dolina, cesta IX 6, Ljubljana – dostava, proti dolžniku Ingel Tahirović, Bisseser straße 17,
Echzell DE, ki ga zastopa zak. zast. Odvetniška pisarna
Aleš Vodičar, d.o.o., Cigaletova ulica 5, Ljubljana, zaradi
izterjave 330,00 EUR, sklenilo:
dolžniku Ingel Tahirović, Bisseser straße 17, Echzell
DE, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. čle-
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nom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. dr. Aleš
Vodičar, Cigaletova ulica 5, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 5. 2016
VL 26314/2016

Os-2247/16

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Komunala Komunalno podjetje Nova Gorica d.d., Cesta 25.
junija 1, Nova Gorica, ki jo zastopa zak. zast. Darko Ličen, Cesta 25. junija 1, Nova Gorica – dostava, po odv.
Vuga Dragica – odvetnica, Partizanska ulica 55, Nova
Gorica, proti dolžniku Romanu Markič, Via C. Battisti
57, Pordenone, ki ga zastopa zak. zast. Mevlja – Turk
Branka – odvetnica, Ulica Gradnikove brigade 53, Nova
Gorica, zaradi izterjave 195,78 EUR, sklenilo:
dolžniku Romanu Markič, Via C. Battisti 57, Pordenone, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv. Branka Mevlja Turk, Gradnikove brigade 53, Nova Gorica.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 5. 2016

Oklici dedičem
D 66/2016

Os-2109/16

Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini teče zapuščinski postopek po dne 23. 5. 2003 umrli Antonii Kocevar,
poročeni Lippert, hčerki Franca, roj. 15. 1. 1909, upokojenki iz Trsta, Via dell Agro 3/03, Italija, državljanki
Republike Italije.
Za dedovanje po zapustnici pridejo v poštev dediči
njene pokojne dedinje Ede Lippert, umrle leta 2004,
in sicer predvsem dediči navedene pokojne dedinje v
II. dednem redu (morebitni preživeli zakonec), morda
pa šele dediči navedene pokojne dedinje v III. dednem
redu (predvsem se ne ve, ali je kaj sorodnikov pokojne
Ede Lippert po strani njenega očeta (tj. njen oče in njeni
stari starši po očetovi strani)). Zato sodišče poziva vse,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo
naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave tega
oklica v Uradnem listu RS, na oglasni deski tega sodišča
in na oglasni deski KS Vipavski Križ.
Po preteku tega roka bo sodišče nadaljevalo zapuščinsko obravnavo in odločilo na podlagi podatkov, s
katerimi bo razpolagalo.
Sodišče je ta oklic izdalo na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 15. 4. 2016
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Os-1874/16

Pri Okrajnem sodišču v Celju je v teku zapuščinski
postopek po pok. Leopoldini Sotošek, hčerki Vilima,
rojeni 29. 11. 1935, državljanki Republike Slovenije,
razvezani, umrli 2. 10. 2015, nazadnje stanujoči Podjavorškova ulica 3, Celje.
Zapustnica po podatkih sodišča ni napisala oporoke, zato je nastopilo zakonito dedovanje. Po zbranih
podatkih je zapustnica ob smrti zapustila sina Draga
Sotoška, katerega prebivališče ni znano. Sodišču prav
tako ni znano, ali je zapustnica zapustila tudi druge
osebe, ki jim pripada dedna pravica kot dedičem prvega
dednega reda.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva Draga Sotoška in druge osebe, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave oklica na oglasni
deski sodišča in v Uradnem listu Republike Slovenije.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek
nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Celju
dne 1. 4. 2016
D 535/2015

Os-1545/16

Zapuščinska zadeva: po pok. Ivani Slavec, roj.
12. 11. 1871, stanujoča v Črnotičah 24, umrla 16. 5.
1957.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Bistra
Podgornik Tonello, Dekani 209/a, 6271 Dekani, tel.
00386/51/345-030.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 26. 2. 2016
D 704/2015

Os-1850/16

Zapuščinska zadeva po pok. Petohleb Antonu, rojenem 24. 9. 1929, nazadnje stanujoč Šolska ulica 5,
Koper, umrlem 29. 4. 2015.
Do dediščine ima pravico zapustnikov sin Petohleb
Denis.
Ker sodišču ni znano njegovo prebivališče, naj se
priglasi sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Dediču je postavljena za začasno zastopnico Bistra Podgornik Tonello, stanujoča v Dekanih, Dekani
209/a.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega
skrbnika in na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 29. 3. 2016
D 247/2015

Os-1971/16

Rojc Mihael, pok. Josipa, neznanega datuma rojstva, neznanega bivališča, razglašen za mrtvega s sklepom naslovnega sodišča opr. št. N 102/2013 in določenim datumom smrti 1. 1. 1930.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo skrbnici ali sodišču v enem letu od objave
tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Bistra
Podgornik Tonello, Dekani 209a, Dekani.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 14. 4. 2016
D 629/2014

Os-2145/16

Zapuščinska zadeva: po pokojnem Ražman Josipu (Giuseppe) sinu Dominika, roj. 2. 4. 1836, nazadnje
stanujočem v Popetrah 33/28, Gračišče, ki je umrl dne
1. 3. 1909.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Bistra
Podgornik Tonello, Dekani 209/a, 6271 Dekani.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 9. 5. 2016
D 349/2013

Os-2146/16

Zapuščinska zadeva: po pokojnem Bordon Andreju,
sinu Tomaža, roj. dne 23. 8. 1860, nazadnje stanujočem
Podpeč 30, Črni Kal, ki je umrl 23. 8. 1926.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Bistra
Podgornik Tonello, Dekani 209/a, 6271 Dekani.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 6. 5. 2016
D 454/2015

Os-2153/16

Zapuščinska zadeva: po pokojni Romano Catarini,
roj. Rigo, roj. 13. 8. 1854, nazadnje stanujoči v Kopru,
ki je umrla dne 25. 7. 1911.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Bistra
Podgornik Tonello, Dekani 209/a, 6271 Dekani.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 10. 5. 2016
D 411/2013

Os-2155/16

Zapuščinska zadeva: po pokojnem Lazar Jožefu,
roj. 3. 3. 1881, nazadnje stanujočem v Trstu, Italija, ki je
umrl dne 27. 10. 1915.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Bistra
Podgornik Tonello, Dekani 209/a, 6271 Dekani.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 10. 5. 2016

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
IV D 2796/2015

Os-1991/16

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Škulj Jožetu, sinu Franja, rojenem
dne 30. 3. 1937, umrlem dne 28. 10. 2008, nazadnje
stanujočem na naslovu Kanada, 11 Westacres Dr., ON,
CA M6M 2B7 Toronto.
Sodišču niso znani podatki o morebitnih dedičih
po zapustniku, sodišče na podlagi 206. člena Zakona o
dedovanju (ZD) vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine oziroma do sodelovanja v zapuščinskem postopku
po pok. Škulj Jožetu poziva, da se priglasijo sodišču v
enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka
bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 4. 2016
II D 2788/2015

Os-2114/16

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Kolarič Marku, prej Štrus,
sinu Kolarič Evgena, rojenem dne 13. 4. 1955, umrlem dne 5. 10. 2015, nazadnje stanujočim na naslovu
Cesta na Brdo 65, Ljubljana, državljanu Republike
Slovenije.
Sodišču niso znani podatki o vseh potencialnih
zakonitih dedičih po zapustniku, ki imajo tudi pravico,
da se izrečejo glede veljavnosti oporoke, zato sodišče
na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) vse,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine oziroma do
sodelovanja v zapuščinskem postopku po pok. Kolarič
Marku poziva, da se priglasijo sodišču v enem letu od
objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče
zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 5. 2016
D 76/2016

Os-1918/16

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek
po dne 27. 1. 2016 umrli Škofljanec Mariji Magdaleni,
rojeni dne 1. 1. 1940, nazadnje stanujoči Nova vas pri
Lescah 27a, Radovljica.
Sodišču niso znani podatki o zakonitih dedičih zapustnice oziroma njihovih potomcih, da bi jih povabilo na
narok oziroma pozvalo, da podajo dedno izjavo glede
sprejema zapuščine.
Vse dediče zgoraj navedene pokojnice pozivamo,
da se v enem letu po objavi tega oklica prijavijo tukajšnjemu sodišču kot dediči. Po preteku tega roka bo
sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo oziroma izdalo sklep o dedovanju na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 6. 4. 2016

Oklici pogrešanih
N 28/2015

Os-2107/16

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za razglasitev pogrešane nasprotne udeleženke Ane Ban, hči
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pok. Ivana, vnukinja pok. Martina, nazadnje stanujoča
v Ospu, Črni Kal, za mrtvo.
Pogrešanko se poziva, da se oglasi sodišču, vse, ki
kaj vedo o njenem življenju, pa se poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od objave tega
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanko
razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 28. 4. 2016
N 58/2015

Os-2112/16

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za razglasitev pogrešanega nasprotnega udeleženca Josipa
Korošec, roj. 29. 1. 1908, z zadnjim znanim bivališčem
Urbanci 69/59, Škofije, za mrtvega.
Pogrešanca se poziva, da se oglasi sodišču, vse, ki
kaj vedo o njegovem življenju, pa se poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od objave tega
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanca
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 28. 4. 2016
N 78/2015

Os-2113/16

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za
razglasitev pogrešane nasprotne udeleženke Marije Metlika, žena Josipa, iz Škofij, za mrtvo.
Pogrešanko se poziva, da se oglasi sodišču, vse, ki
kaj vedo o njenem življenju, pa se poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od objave tega
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanko
razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 28. 4. 2016
N 32/2016

Os-2137/16

Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku postopek
za razglasitev naslednje pogrešane osebe za mrtvo:
Ana Kozlovič, rojena 6. 11. 1911 v Trseku, hči Ivana in
Katarine Kozlovič, z zadnjim znanim bivališčem Trsek
99, Marezige.
Vse, ki kaj vedo o življenju ali smrti pogrešane osebe, se poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh
mesecih od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo
sodišče pogrešano osebo razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 6. 5. 2016

Kolektivni delovni spori
X Pd 21/2016

Os-2228/16

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani na podlagi
49. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94) obvešča vse zainteresirane stranke, da je uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem: Sindikat delavcev Ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve, Kotnikova ul. 28, Ljubljana in nasprotnim udeležencem: Republika Slovenija, Ministrstvo za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova ul. 28, Ljubljana.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so nosilci
pravic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča,
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imajo možnost, da se postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu naj prijavijo v 8 dneh od objave v Uradnem
listu RS, lahko pa tudi ves čas postopka na naroku
s pisno vlogo.
Narok za glavno obravnavo je razpisan na dan 6. 9.
2016 ob 14. uri, v sobi št. 2/I. nadstropje Delovnega in
socialnega sodišča v Ljubljani, Resljeva ul. 14, Ljub
ljana.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne 17. 5. 2016.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 16. 5. 2016
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
VZAJEMCI NALOŽBE d.o.o., Litostrojska 52,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 8071613, 8071620,
8053339, 8053340, izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica, d.d. gnx-336606

Spričevala preklicujejo
Drobnič Jurij, Zavrti 19, Sodražica, indeks,
št. 23030039, izdala Fakulteta za strojništvo, leto izdaje
2003. gnj-336612
Ferlin Janez, Ravne pri Zdolah 6b, Zdole, indeks,
št. 23060031, izdala Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
strojništvo, leto izdaje 2006. gnl-336610
Kržičnik Žiga, Cesta Radomeljske čete 4, Radomlje, indeks, št. 23070655, izdala Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za strojništvo, leto izdaje 2007. gnf-336616
METOD ZIBELNIK S.P., Hrastenice 13, Polhov Gradec, indeks, št. 22061730, izdala Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za šport, leto izdaje 2005. gne-336617
Počivavšek Janhar Manca, Tabor 8, Ljubljana, indeks, izdala Pravna fakulteta, UL, leto izdaje 2008.
gni-336613
Žavbi Helena, Pavšičeva ul. 36, Logatec, preklic
diplome Visoke upravne šole, št. 1305, izdana na
ime Žnidaršič Helena, leto izdaje 2000, objavljenega v Ur. l. RS, št. 35/16, pod oznako GNC-336569.
gns-336628

Drugo preklicujejo
AVRIGO, d.o.o., Kidričeva ulica 20, Nova Gorica,
izvod licence št. GE005719/00675/163, za vozilo avtobus MAN, reg. št. GO FA - 219, veljavnost 11. 9. 2017.
gnm-336609
Bijuklić Peter, Cankarjeva ulica 80, Nova Gorica,
študentsko izkaznico, št. 31240008, izdala Fakulteta za
farmacijo. gno-336607
CGP-CP, d.o.o., Ljubljanska cesta 36, Novo mesto,
izvod licence, št. GE006654/05479/063, za vozilo Mercedes - tovorno, reg. št. NM F2-029, veljavnost 29. 3.
2019. gnb-336620
DACAR d.o.o., Breg ob Savi 28, Mavčiče, izvod
licence, št. GE0004234/0537/033, za vozilo reg. št.
MB FT 843, veljavnost 17. 9. 2018. gnq-336630

DACAR d.o.o., Breg ob Savi 28, Mavčiče, izvod
licence, št. GE0004234/0537/010, za vozilo reg. št.
KR SJ 052, veljavnost 17. 9. 2018. gnp-336631
DACAR d.o.o., Breg ob Savi 28, Mavčiče, izvod
licence, št. GE 0004234/0537/035, za vozilo reg. št.
LJ CI 902, veljavnost 17. 9. 2018. gno-336632
Ferlin Janez, Ravne pri Zdolah 6b, Zdole, študentsko izkaznico, št. 23060031, izdala Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za strojništvo. gnk-336611
Hašić Edis, Golubovići 59, Vrnogač, certifikat NPK,
št. 843, izdal CPU dne 27. 6. 2008. gny-336626
KOVINTECH d.o.o., Žirovski Vrh 36, Žiri, osnovno licenco skupnosti, št. 011723, izdano na ime Jože
Petrovčič s.p., veljavnost do 22. 11. 2017. gny-336622
Mauko Nina, Trubarjeva ulica 5, Gornja Radgona,
potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne
usposobljenosti za odgovorno osebo, št. 620335, izdano leta 2007 na ime Nina Žgur, izdajatelj Ministrstvo za
promet. gnc-336619
Mihelak Veronika, Slamnikarska ulica 14, Domžale,
študentsko izkaznico, št. 01009422, izdala Pedagoška
fakulteta. gnd-336618
Mohorčič Žen Tjaša, Budanje 137/a, Vipava, študentsko izkaznico, št. 09990680, izdala Fakulteta za
pomorstvo in promet Portorož. gnr-336629
Omerović Enes, Bezenškova 14, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500037882000, izdal
Cetis Celje d.d. gnx-336623
PETINKAS d.o.o., Prušnikova ulica 95, Ljub
ljana-Šentvid, izvod licence, št. GE006504/06835/001,
za vozilo Renault, reg. št. KP KH 202, veljavnost 19. 11.
2018. gnt-336627
Petković Žarko, Ižanska cesta 267a, Ljubljana,
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500033463000.
gnh-336614
SLOTRAK ZIDANŠEK - BOŠTJAN, Škedenj 11,
Loče pri Poljčanah, izvod licence, št. 010673/002, za vozilo MAN 26 372 DFA, reg. št. CE GU 460. gnw-336624
SLOTRAK ZIDANŠEK - BOŠTJAN, Škedenj 11, Loče
pri Poljčanah, izvod licence, št. 010673/003, za vozilo
Mercedez Benz-Actros, reg. št. CE FP-500. gnv-336625
TRANSPORT
META.S.,
d.o.o.,
Lokavska
cesta 18, Divača, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500032919000, za voznika Siniša Marjanović,
izdal Cetis Celje d.d. gng-336615
UNIVERZALNA
LOGISTIKA
d.o.o.,
Zbilje 4C, Medvode, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500029598001, izdano na ime Slavko Kovačević, izdal Cetis Celje, d.d. gne-336621
Vojkovič Borut, Mlajtinci 11, Murska Sobota, osnovno licenco skupnosti št. 10776, z veljavnostjo do 6. 12.
2016, izvod licence skupnosti št. 10776/001, za vozilo
z reg. št. MS DN-016. gnn-336608
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